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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. - GELEN KÂĞITLAR 

III. - YOKLAMA 
IV. - BAŞKANLİĞİN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR • • ' 

1. - Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner'in, Hayvancılık sektörüne ilişkin 
konuşması 

2. - Gaziantep Milletvekili Nurettin Aktaş'ın, canlı hayvan sektörüne ve 
et ithaline ilişkin konuşması 

3. - Orman Bakanı Nevzat Ercan'ın, Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner 
ve Gaziantep Milletvekili Nurettin Aktaş'ın; hayvancılık sektörüne ve et itha
latına ilişkin konuşmalarına cevabı 

4. - Kocaeli Milletvekili Bekir Yurdagül'ün, geçici işçilerin sorunları
na ilişkin konuşması ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Emin Kul'un 
cevabı 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Fas'a gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı İsmet Attila'ya, dönü

şüne kadar, Orman Bakanı Nevzat Ercan'ın vekâlet etmesinin uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/132) 
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2. - Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Süleyman Demircl'e, dönü-
- süne kadar, TBMM Başkanı Mustafa Kalemli 'nin vekâlet edeceğine ilişkin Cum

hurbaşkanlığı tezkeresi (3/133) 
3. - TBMM Başkanının, İrlanda Meclis Başkanının davetine, beraberinde 

bir parlamento heyetiyle icabetine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/134) 
4. - Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir bayan parlamenterin, Pakistan 

Meclis Başkanının resmî davetine icabet etmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi 
(3/135) 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MEC
LİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1. - İçel Milletvekili Mehmet Emin Aydınbaş ve 28 arkadaşının, Tarım Kre
di Kooperatiflerindeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarının araştırılarak alınması 
gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/48) 439:442 

V.-SEÇİMLER 443 
A) KOMİSYONLARA ÜYE SEÇİMİ 443 

1.-(10/1, 14) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonuna üye seçimi 443 

2.-(10/2) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonuna üye seçimi 443:444 
3. - (10/3,4) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonuna üye seçimi 444:445 
4.-(10/5) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonuna üye seçimi 445:446 
VI. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI 

VE MECLİS ARAŞTIRMASI 446 
A) ÖNGÖRÜŞMELER 446 
1. -Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 23 arkadaşının, ülkemizde

ki ilaç imalatı ve tüketimi ile denetimi konusunda Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/9) 446:476 

VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 4 7 7 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARİ 47? 

1. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Muş Merkez Antreman 
Spor Salonu ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ersin Tara-
noğlu'nun yazılı cevabı (7/141) - H//.H/.O 

2. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şanlıurfa-Birecik Antren
man Spor Salonu ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ersin 
Taranoğlu'nun yazılı cevabı (7/142) 478:479 

3. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Gaziantep-Islahiye Antre
man Spor Salonu ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ersin 
Taranoğlu'nun yazılı cevabı (7/143) •" 479:480 

4. - Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, 1995 yılında Ankara için plan
lanan ve ulaşılan doğalgaz abonesi sayısına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Ül
kü Güney'in yazılı cevabı (7/179) 480:481 

5. - İzmir Milletvekili Hakan Tartan'ın, Sivas'ta bazı köylerin boşaltıldığı 
iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Ülkü Güney'in yazılı cevabı (7/299) 481:483 
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6. - İzmir Milletvekili Metin Öney, İzmir-Bornova'da ihmal sonucu meyda
na gelen kazaya ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Ülkü Güney'in yazılı cevabı 
(7/317) 

7. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Van-Muradiye Belediye Baş
kanlığınca satın alınan araçlara ilişkin sorusu ve İçişleri, Bakanı Ülkü Güney'in 
yazılı cevabı (7/319) 

8. - Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, Yozgat Havaalanı projesine iliş
kin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ömer Barutçu'nun yazilı cevabı (7/425) 

9. - Adana Milletvekili Erol Çevikçe'nin, Adana *nın Organize Sanayi Böl
gesindeki telefon santraline ve Havaalanına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı -
Ömer Barutçu'nun yazılı cevabı (7/440) 

.: ; -© 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt'ün, Sağlık Bakanlığında insangücü kullanımı ve sorunları
na ilişkin gündem dışı konuşmasına Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna; 

Zonguldak Milletvekili Hasan Gemici'nin, Türkiye Taşkömürü işyerlerinde çalışan işçilerin 
ocak ayında ödenmesi gereken ikramiyeleri ile şubat ayında ödenmesi gereken tasarruf neması ala
caklarının bugüne kadar ödenmemiş olmasına ilişkin gündem dışı konuşmasına, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Hüsnü Doğan; 

Cevap verdiler. 
Konya Milletvekili Veysel Candan da, Türk Traktör ve Motor Fabrikaları Anonim Şirketinin 

bugünkü durumu ile içinde bulunduğu sıkıntılara ilişkin gündem dışı bir konuşma yaptı. 
Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 18 arkadaşının, yükseköğretimin sorunlarının araştırı

larak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi, 
Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 9 arkadaşının, Açık Öğretim Fakültesi öğrenci

lerinin sorunlarının araştırılması, 
İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 10 arkadaşının, yükseköğretimin sorunlarının araştı

rılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi, 
Amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergelerinin (10/8, 10/16, 10/20), birleştirile

rek yapılan öngörüşmelerinden sonra kabul edildiği açıklandı. 
Kurulacak Komisyonun : 
9 üyeden teşekkül etmesi, 
Çalışma süresinin, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimi tarihinden itibaren 1 ay ol

ması, 
Gerektiğinde Ankara dışında da çalişması, •, 
Kabul edildi. 
Denizli Milletvekili Mehmet Gözliikaya, İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nün, yaptığı 

konuşmada, partilerine sataştığı iddiasıyla bir konuşma yaptı. 
26 Mart 1996 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 19.24'te son verildi. 

Kamer Genç 
Başkanvekili 

Ünal Yaşar Mustafa Baş 
Gaziantep İstanbul 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

Salih Kapımız 
Kayseri 

Kâtip Üye 

.. : © 
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II. - GELEN KÂĞITLAR 

22 .3 .1996 CUMA 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. - Diyarbakır Milletvekili Yakup Halipoğlu'nun, dinî vecibelerini yerine getiren ordu men
suplarına yapılan uygulamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/27) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 20.3.1996) 

2. - Konya Milletvekili Veysel Candan'in, çevre düzenlemesi fonundan belediyelere yapılan 
yardımlara ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/28) (Başkanlığa geliş tarihi : 
20.3.1996) 

3. - Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Konya'nın bazı belediyelerine yapılan yardımlara 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/29) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.3.1996) 

4. - Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın, öğretmenlerin eylemlerine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/30) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.3.1996) 

5. — Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın'ın, Ordu Sanayi Bölgesi arsasının kamulaştırma 
bedellerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/31) (Başkanlığa geliş tari
hi : 20.3.1996) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - Diyarbakır Milletvekili Sacit Günbey'in, Diyarbakır'daki elektrik kesintilerine ilişkin 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/467) (Başkanlığa geliş tarihi : 
19.3.1996) 

2. - Giresun Milletvekili Turhan Alçelik'in, fındık destekleme fiyatına ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından yazılı soru önergesi (7/468) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.3.1996) 

3. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'in, Dışişleri Konutuna ilişkin Başbakandan yazılı so
ru önergesi (7/469) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.3.1996) 

4. - Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Bakanlıkça yayımlandığı iddia edilen bir ge
nelgeye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/470) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.3.1996) 

25 . 3 .1996 PAZARTESİ 
Teklifler 

1. - Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 26 Arkadaşının, Diyanet İşleri Başkanlığı Ku
ruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/113) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.3.1996) 

2. - Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 71 Arkadaşının; Doğu Anadolu Projesi Bölge 
Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi (2/126) (Plan ve Büt
çe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.3.1996) 

3. - Konya Milletvekili Veysel Candan ve 10 Arkadaşının; Konya İlinin Hadim, Taşkent ve 
Bozkır İlçelerinin Kalkınmada Öncelikli Yöre Kapsamına Alınmasına İlişkin Kanun Teklifi 
(2/128) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.3.1996) 

4. - Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 30 Arkadaşının; Vergi Tahsilatının Hızlan
dırılması Hakkında Kanun Teklifi (2/129) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
14.3.1996) -
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26 .3 .1996 SALI 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. - İstanbul Milletvekili MehmefAli Şahin'inidinî vecibelerini yerine getiren ordu mensup

larına yapılan uygulamalara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/32) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 21.3.1996) 

2. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Balıkesir Köy Hizmetleri Müdürlüğünde, mev
simlik çalıştırılan işçilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/33) (Başkanlığa geliş tarihi : 
21.3.1996) 

3. -Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Vergi sistemine ilişkin Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/34) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.3.1996) 

4. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Balıkesir'e bağhköy yollarına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/35) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.3.1996) 

5. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya'daki belediyelere yapılan yardımlara iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/36) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.3.1996) 

6. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya'daki belediyelere yapılan yardımlara iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/37) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.3.1996) 

7. - Kayseri Milletvekili Recep Kırış'in, dinî vecibelerini yerine getiren ordu mensuplarına ya
pılan uygulamalara ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/38) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 22.3.1996) 

8. - İzmir Milletvekili Hakan Tartan'in, çalışanların ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin 
ilaç ve tedavi giderlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/39) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 22.3.1996) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - İzmir Milletvekili Zerrin Yeniceli'nin, İzmir-Beydağ Baraj projesine ilişkin Başbakandan 

yazılı soru önergesi (7/471) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.3.1996) 
2. - Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, bazı tarihî ilkokul binalarının satışa çı

karıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/472) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 21.3.1996) 

3. - Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, Batman Belediyesince bazı sokak ve cad
delere verilen isimlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/473) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 21.3.1996) 

4. - Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, Bağ-Kur emeklilerinin aylık ödemeleri
nin Ziraat Bankasınca da yapılmasına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/474) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 21.3.1996) 

5. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, cemevleri yapımı için bütçeden yardım yapıl
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/475) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.3.1996) 

6. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, kamulaştırma, bedellerine ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/476) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.3.1996) 

7. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, din görevlisi kadrolarına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/477) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.3.1996) 

8. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/478) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.3.1996) , 
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9. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, medya kuruluşlarına verilen kredilere ilişkin 

Başbakandan yazılı soru önergesi (7/479) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.3.1996) 

10. - Kastamonu Milletvekili Fethi Acar'ın, bazı bakanlıklarca yapılan ihalelere ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/480) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.3.1996) 

11. - Kastamonu Milletvekili Fethi Acar'ın, dış borç miktarına ilişkin Başbakandan yazılı so
ru önergesi (7/481) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.3.1996) 

12. - Kastamonu Milletvekili Fethi Acar'ın, gelir dağılımındaki dengesizliğe ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/482) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.3.1996) 

13. - Kastamonu Milletvekili Fethi Acar'ın, şeker üretiminin arttırılmasına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/483) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.3.1996) 

14. - Kastamonu Milletvekili Fethi Acar'ın, Kamu kuruluşlarına alınan personele ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/484) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.3.1996) 

15. - Kastamonu Milletvekili Fethi Acar'ın, özelleştirilen kurumlara ilişkin Başbakandan ya
zılı soru önergesi (7/485) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.3.1996) 

16. - Kastamonu Milletvekili Fethi Acar'ın, Bakanlık personeline ilişkin Dışişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/486) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.3.1996) 

17. - Kastamonu Milletvekili Fethi Acar'ın, belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/487) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.3.1996) 

18. - Kastamonu Milletvekili Fethi Acar'ın, Olağanüstü Hal Bölgesine yapılan harcamalara 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/488) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.3.1996) 

19. - Kastamonu Milletvekili Fethi Acar'ın, karayolları ağının iyileştirilmesine ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/489) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.3.1996) 

20. - Kayseri Milletvekili Memduh Büyükkılıç'ın, Erzurum Numune Hastanesinde ihmal so
nucu öldüğü iddia edilen bir hastaya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/490) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 21.3.1996) 

21. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesinde yapılan 
yatırımlara ödenen kaynak kullanımı destek primlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/491) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.3.1996) 

22. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Dokuz Eylül Üniversitesine, İmam Hatip Me
zunlarının personel olarak alınmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/492) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 21.3.1996) 

23. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Balıkesir-Edremit-Avcılar Köyü ilkokuluna ata
nan bir görevliye ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/493) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 21.3.1996) 

24. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nm, Konya'daki belediyelere yapılan yardımlara iliş
kin Çevre Bakanından yazılı soru önergesi (7/494) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.3.1996) 

25. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya'daki belediyelere yapılan yardımlara iliş
kin Çevre Bakanından yazılı soru önergesi (7/495) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.3.1996) 

26. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya'daki belediyelere yapılan yardımlara iliş
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/496) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.3.1996) 

27. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın;Konya'daki belediyelere yapılan yardımlara iliş
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/497) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.3.1996) 

28. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı 'nın, Konya'daki belediyelere yapılan yardımlara iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/498) (Başkanlığa geliş tarihi : 
22.3.1996) 
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29. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya'daki belediyelere yapılan yardımlara iliş

kin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/499) (Başkanlığa geliş tarihi : 
22.3.1996) 

30. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya'daki belediyelere yapılan yardımlara iliş
kin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/500) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.3.1996) 

31. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya'daki belediyelere yapılan yardımlara iliş
kin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/501) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.3.1996) 

32. - Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, dil bölümü mezunlarına öğretmenlik 
hakkı verilmesine ilişkin, Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/502) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 22.3.1996) 

33. - Kastamonu Milletvekili Fethi Acar'ın, ihracat ve ithalat miktarlarına ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/503) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.3.1996) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. - İçel Milletvekili Mehmet Emin Aydınbaş ve 28 arkadaşının, Tarım Kredi Kooperatifi erin

deki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/48) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.3.1996) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN: Başkanvckili H.ULUÇ GÜRKAN 

KÂTİP ÜYELER: Kadir BÖZKURT (Sinop), Zeki ERGEZEN (Bitlis) 

— - © 
BAŞKAN-Türkiye Büyük Millet Meclisinin 28 inci Birleşiminin açıyorum. 

111.-YOKLAMA 
BAŞKAN - A d okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin, salonda bu

lunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 
(Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'ya kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, üç arkadaşıma gündemdışı söz vereceğim. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR -
1. — Burdur Milletvekili Kâzım Üstiiner'in, Hayvancılık sektörüne ilişkin konuşması 
BAŞKAN - Gündemdışı birinci olarak, Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner, hayvancılıktaki 

darboğaz ve uygulanan yanlış politikalar konusunda konuşacaktır. 
Buyurun Sayın Üstüner. (DSP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakikadır. 
KÂZIM ÜSTÜNER (Burdur) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülke hayvancılığımızın 

sorunları konusunda gündemdışı söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlarken hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. 

Hayvancılık, Türkiye'nin, hem ulusal beslenmesinde hem de ulusal kalkınmasında, dışsatımın 
artırılmasında, sanayie hammadde sağlanmasında, bölgesel ve sektörler arası dengeli kalkınmayla, 
kalkınmanın istikrar içerisinde başarılmasında, kırsal alanda gizli işsizliğin önlenmesinde, sanayi 
ve hizmet sektörlerinde yeni istihdam olanaklarının yaratılmasında ve kalkınma finansmanının öz-, 
kaynaklara dayandırılmasında önemli bir sektördür. 

Bu yüzdendir ki, Demokratik Sol Parti ve onun Sayın Genel Başkanı, yıllardan beri kalkınma
nın köylüden; yani, tarım ve hayvancılıktan başlaması gerektiğini savunagelmiştir. 

Nüfusumuzun yaklaşık yarısı köylü, yediğimiz içtiğimiz her şeyi de köylüye borçluyuz; ama, 
nüfusumuzun en çok ezilen, hakları en çok çiğnenen kesimi de köylü. Köylü ihmal edildikçe, yok-
sullaşıp göçe zorlandıkça, kentlerin de sorunları düğümleniyor. Devletlerarası en büyük silah* köy
lümüzün ürettiği besin maddeleridir. 

Saynvjnilletvekilleri, düne kadar kendi kendine yetebilen, karnını doyurabilen yedi ülkeden 
birisi olan Türkiye, ne yazık ki, 1980 sonrası tarım ve hayvancılıkta uygulanan yanlış politikalar
dan dolayı bu özelliğini kaybetmiştir. 1980 senesinde, hayvansal üretimimizin yüzde 15'ini ihraç 
edebilen bir Türkiye iken, 1993 senesinde hayvansal üretimimizin yüzde 2'sini ithal eden ve 651 
rıilyon dolar döviz harcayan bir Türkiye haline geldik. 

Türkiye'nin, çevresindeki ülkelere, yılda asgarî 3 milyar dolar tutarında tarımsal ve hayvansal 
irün satabil iri iği ortada iken, üzülerek görüyoruz ki, geçtiğimiz yıl yaklaşık 1,7 milyar dolar bitki-
•el ve hayvansal ürün alımı yapılarak, hem ülke kaynakları heba edilmiş hem de köylümüzün ce
line girebilecek, dolayısıyla yaşam standardını artırabilecek 4,5 - 5 milyar dolardan olunmuştur. 
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Türkiye, İ995 yılında 466 bin baş hayvan ithal etmiştir. Yine Türkiye 1995 yılında 40 517 ton 

et ithal etmiştir. Ülkemize yetebilecek sayıda kurbanlık hayvan olmasına karşın -Kurban Bayramı
nın yaklaştığı şu günlerde- ithal kurbanlık hayvan hesapları yapılmaktadır. Birkaç ithalatçı firmayı 
daha zengin yapma uğruna -güya tüketiciyi koruma bahaneleriyle- ithal edilen binlerce ton etle üre
ticimiz haksız rekabetle karşı karşıya bırakılırken; bir taraftan, kimyasal ve horrhonal laboratuvar 
muayeneleri yeterince yapılamadan iç piyasaya sürülen ne idüğü belirsiz, hileye açık, icabında do
muz eti olup olmadığının bile tespit edilemeyeceği binlerce ton kemiksiz parça et ithal edilerek, ül
ke hayvancılığına darbe vurulmuş, diğer taraftan ise insanlarımızın sağlığıyla oynanmıştır. 

Son günlerde, İngiltere'deki hayvanlarda tespit edilen, insanlara da geçebilen delidana hastalı
ğı, hayvan ve hayvansal ürünler ithalatının, ekonomi boyutunun ötesinde, gerek insan sağlığını ge
rekse ülke hayvancılığını ne denli riske sokabildiğinin çarpıcı bir örneğidir. 

1987 yılında, Yunanistan'dan ithal edilen binlerce ton bitli patatesle, ülkemizde görülmeyen 
yeni bir parazit türü bulaştırılmıştır. Yine, ithal hayvanlarla, ülkemizde görülmeyen bulaşıcı enfek-
siyoz bronşit hastalığı, ülkemiz hayvanlarına bulaştırılmıştır. Her ne kadar İngiltere'den ithalat ya
pılmadığı söyleniyorsa da, gerek kaçak yollardan gerekse ikincil ülkeler aracılığıyla hastalıklı hay
vanların ülkemize girmiş olabileceği şüphesi mevcuttur. Depolar binlerce ton ithal etle stoklandık-
tan sonra, ithal ete uygulanan fonun yükseltilmesi dikkat çekicidir. Köylümüze, hayvanını kestire-
bilmek için Et-Balık Kurumu iki ay sonraya sıra verirken, kasaplık hayvan ithalatının hâlâ devam 
etmesi ilginçtir... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Üstüner, size, 2 dakika ek süre veriyorum. Lütfen, toparlayınız... 

Buyurun. 
KÂZIM ÜSTÜNER (Devamla) - Hayvancılık sektörünün kırsal gelirler içindeki payı, 1980 

yılında yüzde 36,5 iken, 1995 yılında yüzde 22'ye düşmüştür. Oysa, Gümrük Birliğine girdiğimiz 
Avrupa ülkelerinde bu oran yüzde 60 ilâ 80 arasında değişmektedir. 

Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de tarımsal ekonomik kalkınmanın lokomotifi hayvan
cılık sektörüdür; çünkü, dünyanın hiçbir gelişmiş ülkesinde hayvancılık geliştirilmeden, köylünün 
ekonomik kalkınmasını başarmak mümkün değildir. ANAP ve Doğru Yol Partisi iktidarlarının, uy
guladıkları tarım ve hayvancılık politikalarıyla, birbirinden farklı olmadığını geçen yıllarda gördük. 
Hani, bir reklamda "yoktur birbirimizden farkımız; çünkü, biz Osmanlı Bankasıyız" dediği gibi; ya 
da, Burdur'un Mamak Köyündeki Tahsin amcanın "kökeni neyse; dökeni odur" dediği gibi. Geliş
miş ülkelerde, 1 litre süt bedeliyle, üretici 2,5-3 kilogram fabrika yemi alabilirken, ülkemizde, 1 
litre süt parasıyla ancak 700-750 gram fabrika yemi alabilmektedir. Köylümüz, seçim öncesi, üret
tiği 2 kilogram et parasıyla bir çuval yem alabilirken, bugün, 4,5-5 kilogram et parasıyla bir çuval 
sanayi yemi alabilmektedir. 

Büyükbaş hayvancılığın anası, süt inekçiliğidir. Süt Endüstrisi Kurumunun özelleştirilmesiy
le birlikte, süt fiyatlarının 10-12 bin liraya kadar gerilemesi, üreticimizi hayvancılıktan soğutmuş
tur. Seçim rüşveti gibi, seçim öncesi, süte 3 bin lira teşvik primi kararı alınmasına karşın; aradan 
dört- beş ay geçmesine rağmen, hâlâ, üreticimize ödeme yapılmamıştır. Milyonlarca süt üreticisi 
adına soruyorum: 3 bin lira teşvik primi, süt inekçiliği hepten öldükten sonra mı ödenecektir? Ni
çin, ülke ekonomisi ve hayvancılığı için büyük kayıplara neden olan sığır vebası ve şap hastalıkla
rıyla baş edilememiştir?.. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Üstüner, lütfen, son sözünüzü söyleyiniz. 
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KÂZIM ÜSTÜNER (Devamla) - 53 üncü Hükümet Programında "tarım ürünlerinin serbest 

rekabet ortamında pazarlanmaları sağlanılacak" denilmektedir. Bu, üreticilerimiz için büyük hak
sızlık, ülke hayvancılığı için intihar değil midir? Eğer, yeni hükümet, hayvancılığın geliştirilmesin
de samimî ise, bir an önce, hayvan ve hayvansal ürünler ithalatına son vermelidir. Hayvancılık hiz
metlerinin tek elden yürütüldüğü hayvancılık müsteşarlığı, bir an önce kurulmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, hayvancılık sorunlarının beş-altı dakikaya sığdırılması mümkün değil
dir; bu nedenle, sözlerime bir atasözUmüzle son veriyorum: Elden gelen öğün olmaz, olsa da karın 
doyurmaz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (DSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN-Teşekkürler Sayın Üstüner. 

2. - Gaziantep Milletvekili Nurettin Aktaş 'in, canlı hayvan sektörüne ve et ithaline ilişkin ko
nuşması 

BAŞKAN - Gündemdışı ikinci söz, Gaziantep Milletvekili Sayın Nurettin Aktaş'ın. Sayın Ak
taş, hayvancığın problemleri ve ithalat konusunda konuşacaklar. 

Buyurun Sayın Aktaş. (RP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakika. 

NURETTİN AKTAŞ (Gaziantep) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiyemizde, can
lı hayvan sektöründe yaşanan olumsuzlukları dile getirmek için gündemdışı söz almış bulunmak
tayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Hayvancılık sektörü, ülkemiz ekonomisinin büyük oranda tarıma dayalı olması, sanayileşme
sini tamamlayamamış ülkeler grubunda yer alması sebebiyle önemini halen korumaktadır. Özellik
le de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde yaşayan insanların temel geçim kaynağı olma
sı, bu sektörün ehemmiyetini daha da artırmaktadır. 

Günümüzde, alınterinin, helal kazancın cezalandırıldığı, ancak buna karşılık -rant ekonomisi 
uygulanmak suretiyle- rantçıların ödüllendirildiği bir düzende, hayvancılık sektörürün gelişme gös
termesini beklemek, bu sektörün meselelerini bilmemekle eşanlamlıdır. 

Gelişmiş tüm ülkelerde, tarım ve hayvancılık sektörü devlet tarafından -sübvanse edilmek su
retiyle- desteklenirken, Türkiyemizde ise, geçmiş hükümetler döneminde uygulanan yanlış ve tu
tarsız politikalar neticesinde, âdeta yok olmaya mahkûm edilmiştir. Üretimde uygulanan sübvansi
yonlar, ithalatta uygulanan korumacılık, ihracatı destekler nitelikteki politikaların uygulanması ge
rekirken, bunun tam tersine politikalar uygulamaya konulmuştur. Bu yanlış ve günübirlik politika
ların altını çizmek istiyorum. 

Geçmiş hükümetler döneminde ihraç edilen beher hayvandan alınan 15 dolarlık fon kesintisi, 
yüksek oranlarda seyreden enflasyon, buna paralel olarak yem ve navlun girdilerinin pahalanması, 
meraların ıslah edilmemesi, mevcut meraların, güneydoğuda yaşanan kirli savaştan dolayı -kısmen 
de olsa- üreticinin elinden alınması, meraların daralması, pazarlamada gerekli desteğin sağlanama
ması... Bunu bir misalle açmak istiyorum. Kasım 1991 tarihinde Suriye transit karayolunun canlı 
hayvan ihracatına kapatılması ve halen bu yolun kapalı oluşu, ayrıca Körfez krizinden dolayı Irak 
yolunun da kapalı oluşu, üreticileri ve ihracatçıları çok büyük oranda olumsuz etkilemiştir. Bu'. 
olumsuzluklara rağmen geçmiş DYP ve SHP bilahara CHP koalisyon hükümetleri bu konuyu çöz
mekte aciz kalmış ve halen sorun çözüme kavuşturulamamıştır. Karayollarının kapalı oluşu sebe
biyle, ihracat denizyoluyla yapılmaya başlanmış; ancak, navlun ücretlerinin pahalı oluşu ve hay
van ölüm oranlarının yüksek oluşu da, sektörü olumsuz etkilemiştir. Bu olumsuzluklara rağmen, 
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deniz yoluyla yapılan ihracatta, ithalatçı ülkelerin veterinerleri, sudan bahanelerle, gemiler dolusu 
hayvanları Türkiye'ye iade etmişlerdir. Bu konuda, geçmişteki DYP ve SHP koalisyonunda oldu
ğu gibi, şimdiki mevcut Hükümetin de acz içinde olduğu görülmektedir. Hükümet, vatandaşın hak
kını koruması gerekirken, vatandaşı suçlarcasına "hastalıklı hayvan göndermeyin" demiştir. Bu ko
mik ve tutarsız ifadeler, yetkili makamların hayvancılığa vermiş olduğu değeri ortaya koymaya ye
terlidir. ; 

Devlet idaresi ciddiyet, inanç ve azim ister; devlet, çelişkilerle idare edilemez. Ayrıca, hayvan
cılığa, gerçek manada sağlık hizmetinin, tam ve kâmil manada verilmediğini söyleyebiliriz. 

Hayvancılık sektörünü bugünkü duruma getiren en büyük etkenlerin başında, erken kuzu ke
simi gelmektedir. 18 Ağustos 1993 ve 31 Aralık 1994 tarihleri arasında, karkas ağırlık şart koşul
madan, kuzu kesimi, hükümetler tarafından dolaylı olarak, âdeta teşvik edilmiştir. Karayolu ile ya
pılan et ihracatında, ton başına 400 dolar, havayolu ile yapılan ihracatta ton başına 600 dolar vergi 
iadesi öngörülmüştür; bu tatbikat hayvancılığı can evinden vurmuştur. 1994 yılında yapılan et ih
racatı, toplam 9 milyon 32 bin kilo ve bundan sağlanan döviz 20 milyon 422 bin dolardır. 1995 yı
lında vergi iadesinin kaldırılmasıyla, ihraç edilen et miktarı 2 milyon 799 bin kilodur ve bundan 10 
İnilyon 710 bin dolar döviz girdisi sağlanmıştır. Bu da, teşviklerden yararlandırılan 1994 yılındaki 
kuzu katliamını açıkça ortaya koymaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Aktaş, konuşmanızı tamamlamak için size 2 dakikalık ek süre veriyorum; 

lütfen. 
NURETTİN AKTAŞ (Devamla) - Bu rakam, yaklaşık 1-1,2 milyon baş kuzuya tekabül et

mektedir. Bugün maliyetlerin yüksek oluşundan, hayvan ihracatı durma noktasına gelmiştir. Hay
vanların ihracata gitmemesi, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla, ihracatçıların ithalatçı ülkeler
le bir bağlantıya girmemesi, üretici ve besiciyi sıkıntıya sokmuş, bu hal devam ettiği müddetçe üre
tici ve besicilerin tamamen iflas noktasına geleceğini ve hayvancılığın Türkiye'de iflas edeceğini 
beyan ederim. 

Hayvancılık sektöründe yaşanan üretimdeki krizin olumsuzlukları kaldırılmadıkça, üretimde
ki artışı sağlamak mümkün değildir. Hayvancılıkta yaşanan bu kadar olumsuz etkilerin kaldırılma
sı lazım gelirken, bunlar yapılmadan, et ve canlı hayvan ithalatına gidilmesi, Türkiye'deki hayvan 
potansiyelinin tamamen yok olması demektir. Bu yanlış ve tutarsız politikalar devam ettiği müd
detçe, memleketimizde ileride telafisi mümkün olmayan çok büyük yaralar açılacaktır. 

Türkiye, yanlış politikalar neticesinde, ihracatçı ülke konumundan ithalatçı ülke konumuna 
getirilmiştir. Nitekim, son günlerde İngiltere'de yaşanan deli dana hastalığından milletimizin de na
sibini alacağından endişe etmekteyiz. Bütün Avrupa ülkelerinin bu konuda son derece hassas hare
ket ettikleri bir dönemde, Sayın Tarım ve Köyişleri Bakanının, Türkiye'nin İngiltere'den et ithal et
mediğini beyan etmesine rağmen, basında yer aldığı gibi, İngiltere'den ve Avrupa ülkelerinden, in
san sağlığına zararlı etlerin gümrük kapılarında menşe ve etiketlerinin değiştirilmek suretiyle Tür
kiye'ye getirildiği ifade edilmektedir. 

Ayrıca, ithal edilen canlı hayvanların Türkiye'ye uyum sağlayamayıp, çok büyük oranlarda te
lef olması ve sağlıksız hayvanların Türkiye'ye sokulması, bunu alan üreticileri perişan etmiştir. 

Avrupa ülkelerindeki gümrüksüz mal akışından dolayı İngiltere'den hayvan ithal etmedik be
yanları, Hükümetin, halkımızın sağlığına verdiği önemi de ortaya koymaktadır. Bu beyan talihsiz 
bir beyandır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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. BAŞKAN - Sayın Aktaş, lütfen... Son 1 dakika... Tekrar uzatamayacağım. 

NURETTİN AKTAŞ (Devamla) - Sayın Bakan ve Hükümet yetkililerinin gerekli yasaklayı
cı tedbirleri alması gerekirken, bu beyanla, ithalatçı firmaların daha fazla et ye canlı hayvan ithal 
etmesini, âdeta sorumsuzca teşvik etmektedir. Altmış beş milyon insanımızın sağlığıyla oynamaya 
kimsenin hakkı olmadığını ifade etmek istiyorum. Birkaç ithalatçı firmayı zengin etmek pahasına, 
milletin sağlığını düşünmeyen iktidarlar, zamanı gelince, milletten gereken cevabı alacaklardır. 
Öyle anlaşılıyor ki, bu işin yapılamadığı ortadadır. Demokrasilerde ve siyasette güzel olan kural, 
yapmayanlar gider, yapanlar gelir. 

Sözlerime son verirken, Yüce Meclisin değerli üyelerine saygılar sunarım. (RP sıralarından al
kışlar) ' 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Aktaş. 

Hayvancılık ve et ithali konusundaki gündemdışı konuşmalara Hükümet adına cevap vermek 
üzere, Orman Bakanı Sayın Nevzat Ercan. 

Buyurun Sayın Bakan. 
3. - Orman Bakanı Nevzat Ercan 'in, Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner ve Gaziantep Millet

vekili Nurettin Aktaş'in; hayvancılık sektörüne ve et ithalatına ilişkin konuşmalarına cevabı 
ORMAN BAKANI NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; iki 

değerli arkadaşımızın, hayvancılığın problemlerine ilişkin görüşlerine, Hükümet adına cevap arz 
etmek üzere huzurlarınızdayım. Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bildiğiniz gibi, ülkemizde, 1991 yılı tarım sayımına göre, 4,1 milyon 
olan tarım işletmesinin yüzde 96,4'ünde bitkisel ve hayvansal, yüzde 3,6'sında da sadece hayvan
sal üretim yapılmaktadır. Bu işletmelerin, ortalama olarak, yüzde 68'lik diliminde 1 ilâ 9 baş, yüz
de 8'lik bölümünde 10 ilâ 19 baş ve yüzde l'lik bölümünde ise, 100 başın üzerinde büyükbaş hay
van bulunmaktadır. Tüm işletmelerin yüzde 23'ünde büyükbaş hayvan bulunduğu söylenebilir; 
hayvancılıkta hedefe varabilmek, optimum büyüklükteki ticarî işletmelerin kurulmasıyla ancak, 
mümkün olabilecektir. 

Hayvancılığın gayri safî yurtiçi hâsılaya katkısı yüzde 6 olup, bunun toplam tarımsal üretim 
içindeki payı, yıllara göre yüzde 33 ilâ 38 arasında değişmektedir. 

Son 25 yıllık dönemde, fert başına, et tüketimi 15,2 kilogramdan 24,5 kilograma, süt ve ma
mulleri tüketimi 106 kilogramdan 170 kilograma yükselmiş bulunmaktadır. 

Sığır varlığımız, 1994 yılı itibariyle, 11,9 milyon baştır. Yüzde 12,7'si saf kültür ırkı, yüzde 
38,2'si değişik melez ırklar, kalan yüzde 49,1'i ise yerli ırklardan oluşmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, mevcut 4,5 milyon baş tohumlanabilir ineğimizin, yılda, yaklaşık 900 
bin başı sunî dölleme yoluyla tohumlanmaktadır; bu, tohumlanabilir inek mevcudunun, ancak yüz
de 19,2'sine tekabül-etmektedir. Bu hizmetin özelleştirilmesine imkân veren kanun 1995 yılında 
çıkmış, birçok yerli ve yabancı müteşebbis faaliyete başlamış veya müracaatlarda bulunmuşlardır. 

Ülkemiz hayvancılığının gelişmesinde en büyük darboğaz, kaliteli, kaba yem üretiminin ye
tersiz olmasıdır. Tarımda ileri ülkelerde, tarla tarımı içerisinde, en az yüzde 25-30 olan yem bitki
leri ekiliş oranı, ülkemizde, ne yazık ki, henüz yüzde 4 civarında bulunmaktadır. Bu oranın, en az 
5 kat artırılması gerekmektedir. 

Bakanlığımız, özel sektör tarafından, yaklaşık 180 bin civarında damızlık, gebe düve ithalatı 
gerçekleştirmiştir. Bunun 160 bin başı çeşitli Avrupa ülkelerinden, 20 bin başı da ABD'den yapıl
mıştır. Damızlık hayvan ithalatı, ıslah çalışmalarının bir alt çalışması olup, çiftçi taleplerinin yurt 
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içinden.karşılanabilir hale gelmesiyle, kendiliğinden sona erecektir. 1995 yılma kadar, üreticilerin, 
ürün bazında, yürürlükteki kanunların yetersizliği nedeniyle örgütlenememeleri, hayvancılığın ge
lişmesini engellemekteydi. 1995 yılı Mart ayında 904 sayılı Islâhı Hayvanat Kanununda yapılan 
değişiklikle, hayvan yetiştiricileri birliklerinin kurulması mümkün hale gelmiş, sunî tohumlamanın 
devlet tarafından da paralı yapılması sağlanmıştır. Bu kapsamda, 31 ilde damızlık süt sığırı yetişti
rici birlikleri kurulmuştur. 

1995 yılı içerisinde tarımsal kalkınma kooperatiflerinin ihtiyacını karşılamak için 1 trilyon TL; 
Or-Köy vasıtasıyla 250 milyar TL hayvancılık kredisi kullandırılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Zira
at Bankasınca, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bulunan 22 ilde, hayvancılığın geliştirilmesi ama
cıyla 2 trilyon TL kaynak ayrılmış ve ayrılan bu kaynak, yüzde 20 faizle, hayvancılık kredisi ola
rak kullandırılmıştır. 

Hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla, 18 trilyon TL kaynak ayrılmış olup, konuyla ilgili Ba
kanlar Kurulu kararı, 20.10.1995 tarihli Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Bununla ilgili olarak, Ba
kanlığımızca, uygulanma talimatı hazırlanarak, ferdî kredi olarak kullandırılmak üzere 9 trilyon li
ralık kısmının illere tahsisi tamamlanmıştır. Kaynağın illere göre tahsisi, Bakanlığımızın ithal etti
ği damızlıklara talep, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının hayvancılık konusunda kullandırdı
ğı kredilerden ve yukarıda sözü edilen 2 trilyon TL krediden faydalanıp faydalanılmadığı göz önü
ne alınarak yapılmıştır. Bu kapsamda, 18 689 üreticiye, yaklaşık 7,5 trilyon liralık kredi kullandı
rılmıştır. 

Süt sığırcılığının gelişmesi, teşviki, üreticinin gelir seviyesinin yükselmesi, teknolojinin iyileş
tirilmesi ve sonuçta, tüketicilerin daha sağlıklı süt tüketimini temin amacıyla, süt üreticilerine, ki
lograma 3 bin TL teşvik primi ödenmesine dair karar ihdas edilmiş ve uygulanmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, Yüce Heyetinize et ithaliyle ilgili çok özet bilgi arz etmek istiyorum. 
Karkas et ithalatı, 1993 yılında, ithalden alman fonların 800 dolar/tondan 100 dolar/tona indirilme-
siyle artış göstermiştir. İthal et, kemiksiz et ve karkas et miktarının artışı, hayvan yetiştiriciliğinde, 
mevcut güçlükleri, fiyat baskısı sebebiyle daha da artırmış bulunmaktadır. 1995 yılında ithal edi
len toplam karkas et miktarıyla kemiksiz et miktarı 41 bin ton civarındadır; ithal edilen kasaplık 
hayvan et eşdeğeri ise, 62 bin tondur. Böylece, 1995 yılı toplam et ithalatı ,103 bin tona ulaşmak
tadır; bu miktar ise, toplam 1,4 milyon ton et tüketimi içerisinde, yüzde 7'lik bir paya sahiptir. As-
lolan, hayvansal üretimin artırılarak, tüketimi karşılaçak noktaya ulaşılmasıdır. Bu maksatla, son 
bir yıl içerisinde -bir defaya mahsus olmak üzere 2 trilyon, ikinci defaki uygulamada 18 trilyon ol
mak üzere- toplam 20 trilyon liralık bir kaynağın düşük faizle bu alt sektöre aktarılması planlan
mıştır. Ayrıca, ithalat rejimi kararında yapılan bir değişiklikle, 15 Mart 1996 tarihinden itibaren, ta
ze et ithalinde cif bedelinin yüzde 105'i ve canlı hayvan ithalinde cif bedelinin yüzde 50'si kadar 
fon getirilmiştir; böylece, besicinin ve yerli üreticinin fiyattan kaynaklanan sıkıntıları azaltılmış bu
lunmaktadır. Bunlara ilaveten, hayvancılığı bir bütün olarak ele alan bir teşvik paketi de hazırlan
ma aşamasındadır. 

Değerli milletvekilleri, iki değerli arkadaşım, hayvan hastalıklarına ilişkin ayrı ayrı görüş bil-. 
dirdiler; ona dair çok özet bilgi verip, sözlerimi tamamlamak istiyorum. Bilindiği gibi, son günler
de basında, İngiltere'de ölümlere yol açan delidana yada deliinck hastalığıyla ilgili çeşitli haberler 
yer almaktadır. Haberlerde, söz konusu hastalığın Türkiye'ye gelme ihtimalinden endişe duyuldu
ğu da ayrıca anlaşılmaktadır. 

Canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin fiilî ithali sırasında, anılan tebliğ uyarınca, sağlık yönün
den gerekli araştırmaların ve kontrollerin yapıldığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından da ve-
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rilmiş kontrol belgesiyle belgelendirilmesi zorunluluğu bulunduğu, bu belge olmaksızın, canlı hay
van ve hayvan ürünlerinin ithaline gümrük idarelerince izin verilmediği de bir gerçektir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Sayın Bakan, ne kadarlık süreye ihtiyacınız var?.. 

ORMAN BAKANI NEVZAT ERCAN (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca kontrol belgesi düzenlenirken, canlı hayvan veya mamulle
rine ilişkin -menşei ülke yetkili makamlarınca onaylı olmak koşuluyla- sağlık sertifikası, analiz ser
tifikası, pedigri belgesi aranmakta ve bu belgelere göre kontrol belgesi düzenlenmektedir; prosedür 
bu. 

İngiltere'de görülen söz konusu hastalık nedeniyle 25.5.1990 tarihinden bu yaria İngiltere'den 
canlı hayvan ve hayvansal ürünlerle yem katkı maddelerinin ithalatı yasaklanmış bulunmaktadır; 
ancak, son iki yıldan beri anılan hastalığın görülmemesi üzerine, Avrupa Birliği Komisyonunun 
90/200 ve 90/261 sayılı kararlarıyla Uluslararası Salgın Hastalıklar Ofisi kuralları çerçevesinde, ba
zı canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ithaline konulan yasaklama, 19.7.1995 tarihinden itibaren 
kaldırılmıştır. Yasaklamanın kaldırılmasına rağmen, 19.7.1995 tarihinden bugüne kadar İngilte
re'den hayvan ve hayvansal ürün ithalatı yapılmadığı anlaşılmıştır. 

Uluslararası Salgın Hastalıklar Ofisi tarafından kabul edilen ilkeler, ülkemizce benimsenmiş 
olup, salgın hastalıklara yönelik tedbirler ivedilikle alınmaktadır. Hastalığın çıktığı 25.5.1990 tari
hinden bugüne kadar -canlı hayvan ve et dahil olmak üzere- İngiltere'den hayvansal ürün ithalatı 
yapılmadığı gerçeği karşısında, ülkemizde insan ve hayvan sağlığı açısından bir tehlike bulunma
dığına da ayrıca işaret etmek istiyorum. 
v Hepinize saygılar sunuyorum. (DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkürler Sayın Bakan. 
4. - Kocaeli Milletvekili Bekir YtırdagiU'ün, geçici işçilerin sorunlarına ilişkin konuşması ve 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Emin Kul'un cevabı 
BAŞKAN - Gündemdışı son konuşma, Kocaeli Milletvekili Bekir Yurdagül tarafından, geçi

ci işçilerin sorunları hakkında yapılacaktır. 

Buyurun Sayın Yurdagül. 
• BEKİR YURDAGÜL (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün, ülkemiz çalış

ma yaşamının kanayan yarası, süresi belirli hizmet aktiyle çalışan işçilerle, taşeron işlerde çalışan 
işçilerin sorunlarını gündeme getirmek ve hep beraber çözüm üretmek amacıyla söz almış bulun
maktayım; bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizin bildiği gibi, ülkemizde, çeşitli işkollarında, ka
mu kesimi ve özel sektörde, mevsimlik işçi adı altında, süresi belirli hizmet aktiyle çalışan muvak
kat işçiler ve taşeron işlerde çalışan işçi arkadaşlarımız mevcuttur. Özellikle, kamu ağırlıklı olmak 
üzere, Orman Bakanlığı işyerlerinde 80 bin, Çay-Kur işyerlerinde 25 bin, Tekel işletmelerinde 13 
bin, Köy Hizmetlerinde 48 bin dolayında mevsimlik işçi çalışmaktadır. Ayrıca, Devlet Su İşleri Ge
nel Müdürlüğü işyerlerinde 9 bin, Şeker Fabrikaları işyerlerinde de, yine aynı koşullarda işçiler ça
lışmaktadır. 

Bunun dışında, süresi belirli hizmet aktiyle, Karayolları işyerlerinde, Türkiye Ziraî Donatım 
Kurumunda ve Demiryollarında geçici işçiler çalışmaktadır. Bunların bir kısmı, sürekli -12 ay- ça
lışmakta ve 12 ayda bir hizmet akitleri yenilenmektedir, bir kısmı da daha az süreli hizmet akitle-
riyle çalışmaktadır. Özellikle, mevsimlik işçilerimiz, tarım işkolunda ağırlıklı olarak çalışmaktadır; 
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bunların içerisinde, kamuda çalışanlar vardır, özel sektörde çalışanlar vardır "vahidi fiyat" dediği
miz, orman işyerlerinde çalışanlar vardır. 

Özellikle, bu vahidi fiyat konusunda bir açıklama yapmak istiyorum: Bu uygulamayla çalışan
lar, hiçbir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmadıkları gibi, kendi nam ve hesaplarına iş yapan, ver
gi ödemeyen "aracı" ve "taşeron" adı verilen bazı kişilerin, haksız kazanç sağlamalarına ve geliş
memiş yörelerden topladıkları insanları, yok pahasına çalıştırılmaları nedeniyle işin asıl sahibi, si
gortalı ve sendikalı işçilerin mağdur olmalarına meydan Veren çağdışı bir çalıştırma şeklidir. Ara
cı ve taşeron olarak bilinen bu kişiler, işverenden aldıkları işlerde, insanları düşük ücretle çalıştıra
rak, haksız, vergisiz ve sigortasız kazanç sağlamaktadır. 

Kamu işyerinde çalışan mevsimlik işçilerin sayısı yaklaşık 50 bin civarındadır. Bunların yıllık 
çalışma süreleri, geçtiğimiz dönemde 6 ay iken, şimdi, 3-4 aya indirilmiştir ve biliyorsunuz, şu an
da, mevcut yasaya göre 5 bin gün prim ödeme koşulunu tamamlamayan işçilerin emekli olmaları' 
söz konusu değildir; ancak, yeni düzenlenen yasada, bu 5 bin gün, daha da artırılmaya çalışılmak
tadır; yani, bu kişilerin, 5 bin gününü bile doldurabilmeleri için 42 yıl çalışmaları gerekmektedir. 
Bu yasanın değişmesi ve prim gün sayısının artırılmasıyla beraber, bu işçilerin emekli olabilmele
ri, yaşamları süresince olanaklı değildir. , 

Özel sektörde de irili ufaklı işletmelerde, mevsimlik ve geçici olarak çalışan tarım işçilerinin 
hiçbir yasal ve sosyal güvenceleri yoktur. Bu işçilerin her şeyi, işverenin insafına terk edilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; az önce de söylediğim gibi, orman işyerlerinde 80 bin 
dolayında işçi çalışmaktadır. Kamuda diğer sektörlerde çalışan işçilerin aldıkları ücrete göre, or
man işkolunda mevsimlik işçiler, çok az ücretle çalışmaktadırlar. Bir yıl içinde 90 ile 120 gün ça
lıştırılan bu işçilerin de, diğer -az önce söylediğim- işçiler gibi emekli olabilmeleri çok zorlaşmak
tadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; süresi belirli hizmet aküyle kamuda çalışan işçilerin söz
leşmeleri her sene yenilenmektedir ve bunlar kadroya geçirilmemektedirler. Bunun nedeni de... 

BAŞKAN - Sözünüzü tamamlamanız için, size 2 dakikalık ek süre veriyorum; lütfen, topar
layın. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BEKİR YURDAGÜL (Devamla) - Teşekkür ederim. 
Taşeron uygulaması da çalışma yaşamımızın en büyük kanayan yaralarından birisidir. Bugün 

özellikle devletin öncülük ettiği taşeron işçiliği, kamuya ait işyerlerinde çok yaygın biçimde sürdü
rülmektedir. İGSAŞ'ta, PETKİM'de, benim bölgem Kocaeli'nde sendikalı işçilerin yaptığı işleri 
devlet aracı kurumlara vererek taşeron marifetiyle yaptırmaktadırlar. Aynı işi yapan işçiler arasın
da korkunç derecede ücret farklılıkları vardır; bu, işçinin emeğinin sömürülmesinin bir başka adı
dır.' • ' • ' ' , . . • . • ' . 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bunların kadroya geçirilmemesinin nedeni, devletin han
tal olması, devlet kadrolarınınşişkin olduğu şeklinde yanıtlanmaya çalışılmaktadır; ama, rakamla
ra baktığımızda, bunun hiç de böyle olmadığı görülmektedir. OECD üyesi ülkelere baktığımızda; 
hem kamuda çalışan işçilerimizin nüfusa oranı hem de çalışanlar içinde kamuda çalışanların oranı, 
OECD üyesi ülkelerin yaklaşık yarısı oranındadır; ama, bu, bize yeni dünya düzeni diye sunulma
ya çalışılan düzenin bir yansıması, bunun bir sonucudur. Hepimizin bildiği gibi, sermayeyi olabil
diğince serbestleştiren ve ticareti uluslararasılaştıran, sermaye hareketlerini uluslararasılaştıran ye
ni dünya düzeni denilen bu düzende emek, ulusal sınırlar içerisine hapsedilmeye çalışılmakta, sen
dikasızlaştırma özendirilmekte ve örgütsüz bir toplum yaratılmaya çalışılmaktadır. 

' (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Sayın Yurdagül, son kez 1 dakikalık bir süre verebileceğim; lütfen toparlayın. 
BEKİR YURDAGÜL (Devamla) - Bizim, bu konudaki çözüm önerilerimiz şunlardır: 
Mevsimlik işçilerin çalışma süreleri artırılmalıdır. 
İşçilerin, işbaşı yapma ve işten ayrılma tarihlerinin önceden açıklanması; kısacası, çalışma tak

viminin önceden belirlenerek açıklanması gerekmektedir. 

Emekli olanların ve ayrılanların yerine, kıdem ve pozisyonlarına göre, mevsimlik işçilerin 
kadroya geçirilmeleri sağlanılmalıdır. 

Mevsimlik ve geçici işçiler için 1996 bütçesine yeteri kadar ödenek konulmalıdır. 

Yıl içerisinde 3 ilâ 6 ay sürelerle çalıştırılan mevsimlik işçilerin borçlandırılarak emekli olma
ları sağlanmalıdır. 

Sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için, yıl içerisinde en az 120 gün prim ödemek zo
runluluğu, mevsimlik işçiler için daha makul bir seviyeye çekilmelidir. ' 

Tarım, ve orman sektöründe çalışan mevsimlik işçiler, 1475 sayılı İş Kanunu kapsamına alın
malıdır. 

Çağdaş kölelik demek olan vahidi fiyatlandırma uygulamasına son verilerek, orman köylüsü
nün daha fazla sömürülmesinin önüne geçilmelidir. 

Taşeron aracılığıyla emeğin sömürülmesi mutlaka engellenmeli, sendikalaşma, örgütlü toplum 
yaratma özendirilmelidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinize teşekkür ediyorum. Sayın Başkanıma da, bana 
tanıdığı süre için ayrıca teşekkür ediyorum. (DSP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Yurdagül. 

Hükümet adına, gündemdışı konuşmayı yanıtlamak üzere, buyurun Sayın Kul. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI EMİN KUL (İstanbul) - Teşekkür ederim 

Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Demokratik Sol Parti Kocaeli Milletvekili Sayın Bekir 

Yurdagül'ün, geçici işçilerin sorunları, taşeronlaşma suretiyle yaptırılan çalışma, tarım işçilerinin 
birkısım sorunları, orman işçilerinin bir kısmının vahidi fiyatla çalıştırılması ve mevsimlik işçiler 
konusundaki gündemdışı konuşmasını cevaplandırmak üzere huzurunuzda bulunuyorum; sözleri
me başlarken, sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Öncelikle, Sayın Bekir Yurdagül'e, çok kısa bir süre içerisinde, çok çeşitli konulardaki genel 
şikâyetleri dile getirmiş oldukları için teşekkür ediyorum; ancak, bu gündemdışı konuşmanın esas 
ağırlığının geçici işçilerle ilgili olduğu konusundaki tespitim, herhalde yanlış olmayacaktır; bu tes
pit çerçevesinde kendilerini aydınlatmak ve Yüce Meclise bilgi sunmak istiyorum.. 

Öncelikle, bu ana noktaya gelmeden, işyerlerinde sendikasızlaştırmaya yönelik taşeron çalış
tırılması, taşeron şirketler vasıtasıyla işçi çalıştırılması konusunda uzun süreden beri aldığı şikâyet
ler çok yoğunlaştığından ve bu hususun gerçekten incelenmesi ve çarelendirilmesi gerektiğinden, 
Bakanlığımız bu konuda bir çalışma yapmaktadır. Bu, bir vakıadır; bu vakıayı önlemenin birkısım 
yollan da, o işyerlerinde çalışan işçilerin teşkilatlandığı sendikaların üzerinde olan bir husustur. 
Sendikalarımız da, bu konuda dikkatle davranmak, girişimlerde bulunmak, bağıtladıkları toplusöz
leşmelerde bu konuda bazı gelişmelere fırsat verecek düzenlemeler için çalışmak durumundadırlar. 
Bakanlığımız bu konunun üzerinde hassasiyetle durmaktadır; bunu. Sayın Yurdagül'iin bilgilerine 
sunuyorum. 
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Hemen ifade edeyim, geçici işçilerle ilgili olarak dile getirilen hususlar, belli yönleriyle, hepi

mizin bildiği hususlardır; fakat, geçici işçiler, herhangi bir hizmet aktinin süresi bakımından zor
lanmış işçiler değildir. Yani, hizmet akti, geçici olarak yapılmış; fakat, buradaki aksama, birden 
fazla zincirleme hizmet aküyle geçici işçilik devam ettirilmek istenildiği için, aslında, daimî işçi 
haline dönüşmüş; yani, sürekli hizmet aktine,,süresiz hizmet aküne dönüşmüş bu hizmet akitleriy-
le çalıştıranlar için tatbikatta, uygulamada sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bunun çözümünü de araş
tırmak gerekirse, Yüce Meclisin önündedir; çünkü, geçici işçilerin, hangi miktarda, hangi işler için, 
hangi adam, gün ve saat sayısıyla yürütülebileceği, bütçe üzerinde yapılan görüşmelerle tespit edil
mektedir. Boşalan kadrolar varsa, elbette ki, nakil söz konusudur; ama, boşalan kadroların çoğu kez 
iptal edildiği açık bir vakıa olarak önümüzdedir. 

Geçici işçi çalıştırma, işverenin geçici işleri için duyduğu ihtiyaçlara dayalı yapılan çalışma
dır. Bu çalışmaların ve çalıştırmaların süreleri, değişik bakanlıklarda, değişik kamu işyerlerinde, 
değişik sürelere bağlanıyor ihtiyaca göre. Ortalama 7 aylık bir sürede çalıştırılıyor; 12 aylık süre
de çalıştırılanlar çok azdır. 

Bizim, üzerinde önemle durduğumuz konu -1995 yılı bütçesinde de bu konunun üzerinde dur
duk- 3 aydan fazla çalıştırılmalarını sağlamaktır; yani, 4 aydan az olmamak üzere çalıştırılmaları
nı sağlamaktır. Çünkü, 120 günden az çalıştırılan geçici işçilerin sosyal güvenliklerinin sağlanma
sı da mümkün olmamaktadır; hastalık hizmeti alamamaktadırlar; yakınları, ölüm, maluliyet, hasta
lık hizmetlerinden, sigortalarından yararlanma imkânı bulamamaktadırlar... Bu bakımdan, 1996 yı
lı bütçesinin üzerinde yaptığımız çalışmalarda, 49 uncu maddede, bu hususla ilgili önerimizi Plan 
ve Bütçe Komisyonuna getirmiş olacağız. 

Ama, şu açık bir gerçektir ki, her bakanlığımız, kendine ait kamu işyerlerinde ne kadar sürey
le ve ne kadar sayıda geçici işçiyle, hangi işi yaptıracağını bütçeden önce tespit etmekte, geçici iş
çilere ayrılan ödenek bu tespitlere dayalı olarak sağlanmaktadır. 

Eğer, Plan ve Bütçe Komisyonunda, orada mümkün olmazsa Yüce Mecliste yapılacak tespit
ler ve girişimlerle bu konuda bakanlıklarımızın tespitleri dışında talepler varsa, tartışılıp münaka
şa edilerek bir noktada bağlanılması, çözüm getirilmesi mümkün olabilecektir. Bunun dışında, bi
zim bakanlığımızla igili bir tarafı yoktur; bütçe meselesidir, bütçe üzerinde görüşme meselesidir. 
Bakalığımızın üzerinde özenle durduğu husus, 120 günden az çalıştırılmamasının sağlanması yo
lunda Plan ve Bütçe Komisyonuna müdahalede bulunmak, Genel Kurulda da bu konuda girişim 
yapmaktır. Bunun dışında, bizim1 bakanlığımızı ilgilendiren bir husus olmadığını sanıyorum. 

Sayın Yurdagül'e, bu konudaki girişimlerini, bu yolda genişletmesini; bakanlıklarımızla temas 
etmesini, onların tespit ettiği geçici işçi çalıştırmayla ilgili süreler ve ayrılan ödenekler konusunda 
bir izleme yapmasını tavsiye ediyorum. Bu konuda kendi tespitleri var; bize de intikal ettirirlerse, 
biz, bakanlık olarak, kendilerine, bakan arkadaşlarımızla görüşerek, Plan ve Bütçe Komisyonunda 
da yardımcı olmak suretiyle üzerimize düşeni yapmak gayreti içinde oluruz. 

Vahidi fiyatla çalıştırılan ve mevsimlik orman işçilerinin büyük bir kısmı, hatta 15 günden az 
çalıştırılan, çıkan olağanüstü işlerle ilgili olarak işe davet edilen, bu sistem içinde çalıştırılan insan-
larımızdır. Aslında, başka bir hususta da değinildiği gibi, tarım alanında çalışan emekçilerin, bir iş 
kanunu güvencesine alınması sorun olarak karşımızdadır. Yıllardır, Meclis gündemine gidip gel
miş 1475 sayılı Kanunun tadiliyle ilgili Meclis arşivlerinde bu konuda çeşitli öneriler vardır; hatta, 
onun dışında, müstakil tarım iş kanunu olarak getirilmiş onlarca kanun teklifi ve hazılanan hükü
met tasarıları kadük olarak kalmıştır -benim de geçen 19 uncu Dönemde tarım işleriyle ilgili bir 
teklifim vardı; hatırladığım kadarıyla, Sayın Selvi'nin de, daha önceki dönemlerde vardı- bunların 
hepsi, önümüzdeki zaman parçası içerisinde incelenecektir; ama, bugünün sorunu değildir, birik-
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miş bir sorundur; sadece bu konuşma ışığında değil, genel bir sorun olarak Bakanlığımızca üzerin
de durulan bir husustur... Bu konuda da bir çare üretmek, bir sonuca varmak üzere çalışmalarımı
zı geliştireceğiz. 

Bunun dışında, kendilerine her zaman yardımcı olmaya, bu konularla ilgili önerilerine açık bu
lunduğumuzu ifade etmeye özen gösteriyorum, müsterih olmalarını diliyorum; ama, geçici işçile
rin çalışma süreleri, ödenekleri, bütçeyle ilgili bir husustur; bütçe görüşmelerinde de, bu konuda 
yardımcı olma gayretlerimizi geliştireceğiz. 

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, gündemdışı konuşmalar tamamlanmıştır; gündeme geçiyoruz. 

Cumhurbaşkanlığının tezkereleri vardır; okutuyorum: 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Fas'a gidecek olan Tarım ve Köy işleri Bakanı ismet Attila'ya, dönüşüne kadar, Orman 

Bakanı Nevzat Ercan 'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/132) 

22 Mart 1996 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) 23 üncü Yakın Doğu Bölge Konferansına 
katılmak üzere, 25 Mart 1996 tarihinde Fas'a gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı İsmet Atti-
la'nın dönüşüne kadar; Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Orman Bakanı Nevzat Ercan'ın vekâlet et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. - Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Süleyman Demirel'e, dönüşüne kadar, TBMM 

Başkanı Mustafa Kalemli 'niri vekâlet edeceğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/133) 
26 Mart 1996 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Amerika Birleşik Pevletleri Cumhurbaşkanı NVilliam J. Clinton'un davetlisi olarak 27-31 Mart 
1996 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletlerini resmen ziyaret edeceğimden, dönüşüme ka
dar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı maddesi uyarınca, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Kalemli vekâlet edecektir. 

Bilgilerinize sunarım. 
Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. -
C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMA

SI ÖNERGELERİ 
i.-İçel Milletvekili Mehmet Emin Aydınbaş ve 28 arkadaşının. Tarım Kredi Kooperatiflerin-

deki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarının araştırılarak, alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 
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BAŞKAN-Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
1581 sayılı Kanunla kurulmuş olan Tarım Kredi Kooperatiflerinin statüsünde, 553 sayılı Ka

nun Hükmündeki Kararname ile yapılan ve demokratik esaslara göre işlev ve yönetimlerinin sağ
lanması gayesine matuf olduğu söylenen değişiklikler sonrasında yapılan usulsüz uygulama ve yol
suzluk iddialarının araştırılması, alınması gerekli tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla, Anayasanın 
98 ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasını müsaadele
rinize arz ederiz. 

Mehmet Emin Aydınbaş (İçel) 
Musa Demirci (Sivas) 
Kahraman Emmioğlu (Gaziantep) 
Turan Alçelik (Giresun) 
Saffet Benli (İçel) 
Hanifi Dcmirkol (Eskişehir) 

. Arif Ahmet Denizolgun (Antalya) 
Bahri Zengin (İstanbul) . 
Nezir Aydın (Sakarya) 
Şinasi Yavuz (Erzurum) 
Sabahattin Yıldız (Muş) , 
Şeref Malkoç (Trabzon) 
İsmail İlhan Sungur (Trabzon) 
Ahmet Doğan (Adıyaman) ^ 
Yaşar Canbay (Malatya) 
Osman Pepe (Kocaeli) 

. Nurettin Aktaş (Gaziantep) 
Ömer Naimi Barım (Elazığ) 
Mehmet Ali Şahin (İstanbul) 
Şaban Şevli (Van) 
Bekir Sobacı (Tokat) ; • / 
Ömer Vehbi Hatipoğlu (Diyarbakır) 
Ahmet Nurettin Aydın (Siirt) . 
Ahmet Dökülmez, (Kahramanmaraş) 
Hüseyin Kansu (İstanbul) . 
Mustafa Ünaldı (Konya) , ' 
Lütfi Yalman (Konya) , ' 
Musa Uzunkaya (Samsun) 
Latif Öztek (Samsun) 
Gerekçe: 
Üreticilerin ekonomik menfaatlarını korumak ve özellikle meslek ve geçimleriyle ilgili ihti

yaçlarını sağlamak amacıyla karşılıklı yardım prensibine dayanılarak, 1581 sayılı Yasayla kurulan 
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Tarım Kredi Kooperatifleri, Türkiye'nin en büyük kamu hizmeti gören bir kooperatifçilik kurulu
şudur. 

28.6.1995 tarih ve 553 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 1581 sayılı Kuruluş Kanunu
nun 4 üncü, 5 nci ve 6 ncı madeleri değiştirilerek "Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birliklerinin de
mokratik esaslara göre işlev ve yönetimlerinin sağlanması" amaçlanmıştır. 

İlk bakışta çok masum görünen ve teoride karşı çıkılması makul olmayan bu gerekçe, uygula
mada bu mümtaz kuruluşumuzdan devlet vesayetinin kaldırılması, bu kanun hükmünde kararna
meyle yönetime getirilenlerin eski Doğru Yol Partisi adayları, aday adayları veya onların yakınla
rı olmaları hasebiyle, Tarım Kredi Kooperatifleri imkânlarının Doğru Yol Pa'rtisinin oy oranını ar
tırmaya matuf olarak kullanmaları ve kuruluş içinde lobi faaliyetlerinde bulunan bazı özel firmala
ra kaynak aktarımıyla sonuçlanmıştır. 

Şöyle ki; yönetim kurulu, hukuka aykırı bir şekilde, merkez birliği yönetim kurulu atama ile 
görevlendirilen 3 üyenin görevlerine son vererek, genel kurul tarafından kendi yedekleri olarak se
çilen 3 üyeyi asil olarak atamışlardır. Ayrıca 7.12.1995 tarihli genel kurul gündemine seçim mad
desi konulmayarak, yasal olmayan bu fiilî durumun, bu kişiler lehine devamı sağlanmıştır. 

Yönetim kurulunu oluşturan 9 üyeden l'i doğrudan Doğru Yol Partisi milletvekili adayı, 2'si 
Doğru Yol Partisi milletvekili aday adayı, 3'ü eski Doğru Yol Partisi milletvekillerinin yakınları, 
3'ü de yörelerinde Doğru Yol Partili olarak bilinen kişilerdir. 4 yönetim kurulu üyesi, yasal olarak 
bu göreve gelebilecek nitelikleri haiz değildir. 

Yönetim Kurulu Başkanvekili Eyüp Sami Uslu ile üye İhsan Özcan ve Hüsamettin Bayraktar, 
Bakanlıkça, 1985 yılında yapılan soruşturma sonucunda "bir daha seçilmemek üzere" görevlerine 
son verilmiştir. • ' • . - ' 

Yönetim Kurulu Başkanvekili Mustafa Ulu ve üye İhsan Özcan hakkında, Tarım ve Köyişlc-
ri Bakanlığınca yapılan bir soruşturma neticesinde, Ankara 1. inci Asliye Ceza Mahkemesinde 
1995/251 esas No'su ile kamu davaları açılmıştır. Buna rağmen, fiilen yönetim kurulu üyelikleri de
vam etmektedir. 

Yönetim Kurulu Başkanvekili Mustafa Ulu yasaya aykırı olarak, hem Tarım Kredi Koopera
tifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla işveren hem de Koop-iş'te koordinatör olarak 
görev yapmaktadır. 

Siyasî amaçlara matuf olarak 24 Aralık 1995 Genel Seçimleri öncesi, özellikle Doğru Yol Par
tisi Manisa Milletvekili adayı olan Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çayırlı ve yine Doğru Yol Par
tisi Samsun Milletvekili adayı olan Genel Müdür Nazım Yükscl'in seçim çevreleri ağırlıklı olmak 
üzere, partili milletvekili adaylarına tanınan kontenjanlar sonucunda, 2 000 civarında personel sı
navsız olarak istihdam edilmiş bulunmaktadır. 

Kanun hükmünde kararname çıktıktan sonra yönetimde görev alan, meri kanunları açıkça ih
lal ederek, bir yerde, merkez birliği yönetimini işgal eden yönetim kurulu üyeleri, bu kanun hük
münde kararnamenin çıkmasında ve kendilerinin bu göreve getirilmesinde lobi faaliyetinde bulu
narak etkin rol oynayan firmalara karşı diyet borcunu ödemek üzere harekete geçmişlerdir. Önce
likle, yürürlükteki ihale ve satın alma yönetmeliğini yok sayarak, Toros Firmasından, hiçbir ilan 
yapmaksızın, pazarlık usulüyle, piyasa fiyatları üstünden gübre bağlantısı yapmışlar ve böylece, 
haksız kazanç temin ettirdikleri firmadan almış oldukları gübreleri, Türk çiftçisine, yüzde 50'ye va
ran oranlarda pahalıya sattıkları görülmektedir. 

Hayvancılıkla ilgili uygulamalarda da usulsüzlük vardır. 1995 yılında 12 bin baş damızlık dü
ve 2 405 DM/adet fiyatla ithal edilip, üretici ortaklara satılırken, kanun hükmünde kararname çık-
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tıktan sonra 475 DM/adet daha pahalıya ithal etmeye başlamıştır. İthal edilen düvelerin de şartna
meye uymadıkları görülmüştür. 

Bütün bunlar gösteriyor ki, tarım kredi kooperatiflerinde, kamu vicdanını yaralayan bazı usul
süzlük ve yolsuzluklar olduğuna dair güçlü belirtiler vardır. Bütün gerekçelerle, tarım kredi koope
ratifleri hakkında verilen bu araştırma önergesinin gündeme alınmasını arz ederiz. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusunda öngörüş-
me, sırasında yapılacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının tezkereleri vardır; okutup, ayrı ayrı oylarınıza su
nacağım: • ' . . . • • " 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
3, - TBMM Başkanının, İrlanda Meclis Başkanının davetine, beraberinde bir parlamento he

yetiyle icabetine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/134) > 

25 Mart 1996 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

İrlanda Meclis Başkanından alınan resmî bir davette, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
Başkanlığında bir Parlamento Heyetinin İrlanda'ya davet edildiği bildirilmektedir. 

Söz konusu davete icabet edilmesi hususu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin 
Düzenlenmesi Hakkında 3620 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca Genel Kurulun tasviplerine 
sunulur. 

Hasan Korkmazcan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Vekili 

BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4. - Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir bayan parlamenterin, Pakistan Meclis Başkanının 
resmî davetine icabet etmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (31135) 

25 Mart 1996 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Pakistan Meclis Başkanından alınan bir davet mektubunda, İslamabat'ta düzenlenecek Ulusla
rarası Kadın Parlamenterler Konferansına Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir bayan parlamen
ter davet edilmektedir. 

Söz konusu davete icabet edilmesi hususu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin 
Düzenlenmesi Hakkında 3620 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca, Genel Kurulun tasvipleri
ne sunulur. ' 

Hasan Korkmazcan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Vekili 
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 
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V. - SEÇİMLER 

A) KOMİSYONLARA ÜYE SEÇİMİ 
1. - (1011, 14) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonuna üye seçimi 

BAŞKAN - Şimdi, adayları tamamlanan Meclis araştırma komisyonlarına üye seçimi yapaca
ğız. . . -

Sosyal güvenlik ve Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgili sorunların araştırılarak alınması gere
ken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla, Genel Kurulun 8.2.1996 tarihli 11 inci Birleşiminde kuru
lan (10/1, 14) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu üyeliklerine siyasî parti gruplarınca 
gösterilen adayların listesi basılıp sayın üyelere dağıtılmıştır. Şimdi, listeyi okutup oylarnıza suna
cağım: 

Sosyal güvenlik ve Sosyal Sigortalar Kurumu ile İlgili Sorunların Araştırılarak Alınması Ge
reken Tedbirlerin Tespit Edilmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Üyelikleri 
Aday Listesi: 

RP (3) 
M. Ziyattin Tokar Ağrı 

Ahmet Feyzi İnceöz Tokat 
Şeref Malkoç Trabzon 
DYP (2) 
Nevzat Köse Aksaray 
Yusuf Bacanlı Yozgat 

ANAP (2) 
Mustafa Balcılar Eskişehir 

Erkan Mumcu İsparta 

DSP(l) 
Bekir Yurdagül Kocaeli 
CHP(l) 
Bekir Kumbul Antalya 

BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Meclis araştırması komisyonuna seçilmiş bulunan sayın üyelerin, 27.3.1996 Çarşamba günü 

saat 13.30'da, anabina birinci bodrum genel evrak karşısındaki 475 No'lu Meclis araştırması komis
yonları salonunda toplanarak, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimini yapmalarını rica edi
yorum. 

2. - (10/2) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonuna üye seçimi 
BAŞKAN - Sait Halim Paşa Yalısında meydana gelen yangının nedenlerini ve Turban Genel 

Müdürlüğüyle ilgili yolsuzluk iddialarını araştırmak amacıyla, Genel Kurulun 13.2.1996 tarihli 12 
nci Birleşiminde kurulan (10/2) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu üyeliklerine siyasî 
parti gruplarınca gösterilen adayların listesi basılıp sayın üyelere dağıtılmıştır. Şimdi, listeyi oku
tup oylarınıza sunacağım: 

Sait Halim Paşa Yalısında Meydana Gelen Yangının Nedenlerini ve Turban Genel Müdürlü
ğüyle İlgili Yolsuzluk'İddialarını Araştırmak Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu 
Üyelikleri Aday Listesi: 

- 4 4 3 -



T.B.M.M, B : 2 8 26 .3 .1996 0 : 1 
.RP (3) 
Azmi Ateş İstanbul 
Metin Işık İstanbul » 
Bahri Zengin İstanbul 
DYP (2) 
Demir Berberoğlu Eskişehir 
Bahattin Yücel İstanbul 
ANAP(2) : 

Halit Dumankaya İstanbul 
Abdülkadir Baş Nevşehir 
DSP(l) 
Mehmet Aydın İstanbul 
CHP(l) 
Ahmet Güryüz Ketenci İstanbul 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. ' 
Meclis araştırması komisyonuna seçilmiş bulunan sayın üyelerin, 27.3.1996 Çarşamba günü 

saat 14.30 da, anabina birinci bodrum genel evrak karşısındaki 475 No'lu Meclis araştırması ko
misyonları salonunda toplanarak, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimini yapmalarını rica 
ediyorum. 

3. - (10/3, 4) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonuna üye seçimi 
BAŞKAN - Gazeteci Metin Göktepe Cinayetinin Açıklığa Kavuşturulması ve Faillerinin Or

taya Çıkarılması Amacıyla, Genel Kurulun 15.2.1996 tarihli 14 üncü Birleşiminde kurulan (10/3, 
4) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu üyeliklerine siyasî parti gruplarınca gösterilen 
adayların listesi basılıp, sayın üyelere dağıtılmıştır. 

Şimdi, listeyi okutup, oylarınıza sunacağım: 
Gazeteci Metin Göktepe Cinayetinin Açıklığı Kavuşturulması ve Faillerinin Ortaya Çıkarıl

ması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Üyelikleri Aday Listesi: 

RP (3) 
Gürcan Dağdaş İstanbu 
Göksal Küçükali İstanbu 
Mehmet Ali Şahin İstanbu 
DYP (2) 
İ. Cevher Cevheri Adana 
Mahmut Yılbaş Van 
ANAP (2) 
Metin Öney İzmir 
Yaşar Okuyan Yalova 
DSP(l) 
Hakan Tartan İzmir 

CHP(l) 
OyaAraslı İçel 
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BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Meclis araştırması komisyonuna seçilmiş bulunan sayın üyelerin, 28.3.1996 Perşembe günü 
saat 13.30'da, anabina birinci bodrum genel evrak karşısındaki 475 No'lu Meclis araştırması komis
yonları salonunda toplanarak, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimini yapmalarını rica cdi-

. yorum. 

4. - (10/5) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonuna üye seçimi 
BAŞKAN - Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünde Meydana Gelen Yolsuzluk ve Usulsüzlük İddi

alarını Araştırmak ve Alınması Gereken Tedbirleri Belirlemek Amacıyla, Genel Kurulun 
27.2.1996 tarihli 15 inci Birleşiminde kurulan (10/5) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyo
nu üyeliklerine, siyasî parti gruplarınca gösterilen adayların listesi basılıp, sayın üyelere dağıtılmış
tır. 

Şimdi, listeyi okutup, oylarınıza sunacağım: 

Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünde Meydana Gelen Yolsuzluk ve Usulsüzlük İddialarını 
Araştırmak ve Alınması Gereken Tedbirleri Belirlemek Amacıyla Kurulan 

Meclis Araştırması Komisyonu 
Üyelikleri Aday Listesi (10/5) , 

RP (3) 
Ertuğrul Yalçınbayır Bursa ' ••• 
Osman Pepe Kocaeli * 
Ahmet Derin Kütahya 

' DYP (2) 
Halil Yıldız İsparta 
Tahsin Irmak Sivas 

ANAP (2) ' 
Levent Mıstıkoğlu Hatay 

Nabi Poyraz Ordu 

DSP(l) 
Mehmet Cevdet Selvi İstanbul 

CHP(l) 
Yahya Şimşek Bursa 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Meclis araştırma komisyonuna seçilmiş bulunan sayın üyelerin, 28.3.1996 Perşembe günü sa

at 14.30'da, anabina birinci bodrum genel evrak karşısındaki 475 No'lu Meclis araştırma komisyon
ları salonunda toplanarak, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimini yapmalarını rica ediyo
rum. 
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Sayın milletvekilleri, üye seçimleri tamamlanan araştırma komisyonlarının, başkan, başkanve-

kilj, sözcü ve kâtip seçimi için yapacakları toplantıların tarih ve saatleri, ilan tahtasına da asılmış
tır. 

Şimdi, gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" 
kısımına geçiyoruz. 

VI. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI 

. A) ÖNGÖRÜŞMELER 

/ . .- Trabzon Milletvekili Kemaleîtin Göktaş ve 23 arkadaşının, ülkemizdeki ilaç imalatı ve tü
ketimi ile denetimi konusunda Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (1Ö/9) 

BAŞKAN - Birinci sırada yer alan, Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 23 arkadaşı
nın, ülkemizdeki ilaç imalatı ve tüketimi ile bunların denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin 
öngörülmelerine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
Önergeyi tekrar okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

Ülkemiz insanını yakından ilgilendiren ilaç imalatı ye tüketimi ile bunun denetimi konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılma
sını arz ederiz. 

Kemalettin Göktaş 
(Trabzon) 

ve arkadaşları 
Gerekçe: 
Bilindiği gibi, ilacın insan sağlığı açısından önemi büyüktür. Sosyal güvenlik kuruluşlarının, 

ilaç giderleri nedeniyle büyük bir ekonomik kriz içinde olduğu ve bunun da nedeninin aşırı ilaç fi
yatlarından kaynaklandığı, yetkililerce zaman zaman ifade edilmektedir. 

65 milyon ülke insanının sağlığını yakından ilgilendiren ilaç hakkında, yıllardır, zaman za
man, basında birtakım iddialar, olumsuzluklar yazıldığı bilinmektedir.Tüm ülke insanımızı ilgilen
diren ilaç, 20-30 kadar üretici firma ve ithalatçı firmanın ticarî faaliyetindedir. Hastalanan insanı
mızın sağlığı, kaderi, bir anlamda bu ilaç firmalarının elindedir. Yapılacak bir hata, insanımızı ölü
me götürebilir. > • ' . 

1. Bu nedenle, ilacın imalat tekniğinin, imalat şartlarının günümüz şartlarına uygun olup ol
madığı, 

2. Ruhsatlandırmada adam kayırmaların olduğu, yeterli inceleme yapılmadan ruhsat verildiği, 
aynı etken maddeli ilaca, aynı firmaya değişik isimler altında ruhsat verildiği, verilen ruhsatlarda 
bazı firmaların himaye edildiği ve ilacın yeterli deneylerden geçirilmeden ruhsat verildiği ve hatta 
dünyada kullanılması sakıncalı ilaçlara bile ruhsat verildiği duyulmaktadır. 

3. Piyasaya çıkan ilaçların, piyasaya çıkmadan önce ve piyasaya çıktıktan sonra yeterli bir şe
kilde kalite, kontrolü yapılmadığı söylenmektedir. 
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4. İlaçların fiyatlandırılmalarında büyük haksız kazanç sağlandığı, normal kârların üzerinde 

kâr sağlandığı söylenmektedir. Firmaların aşırı promosyon dağıtmaları maliyetleri de artıracağın
dan, bunun faturası halka çıkarılmaktadır. 

Aynı etken maddeli ilaç, ayrı firmalarca farklı fiyatlardan satılmaktadır. Fiyatlardaki değişik
liklerin, kayırmalardan kaynaklandığı iddiaları vardır. 

5. îthal ilaçlarda büyük haksız kazancın olduğu ve sağlıklı bir denetim olmadığı iddiaları var
dır. 

İnsanımızın sağlığını ve ülke ekonomimizi çok yakından ilgilendiren ilaç hakkında, yukarıda 
kısaca açıklandığı gibi, üretiminden tüketimine, ruhsatlandırmasında, fiyatlandırılmasında, ithala
tında birtakım iddialar ve söylentiler mevcuttur. 

Bu iddiaların araştırılması, eksikliklerin giderilmesi ve kanunî düzenlemelerin yapılması bakı
mından gereklidir. 

Ayrıca, bu Meclis araştırması, ilaç sanayimiz üzerindeki birtakım spekülasyonların da kaldı
rılması açısından yararlı olacaktır. 

BAŞKAN - İçtüzüğümüze göre, Meclis araştırması açılıp açılmaması hususunda, sırasıyla, 
hükümete, siyasî parti gruplarına ve önergedeki birinci imza sahibine veya onun göstereceği bir di
ğer imza sahibine söz verilecektir. 

Konuşma süreleri, hükümet ve gruplar için 20'şer dakika; önergedeki imza sahibi için 10 da
kikadır. 

Buyurun Sayın Bakan. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) - Sayın Başkan, çok değerli milletveki

li arkadaşlarım; Trabzon Milletvekili Sayın Kemalettin Göktaş ve 23 arkadaşının, ülkemizdeki ilaç 
imalatı, tüketimi ve denetimi konusunda, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin vermiş oldukları önerge dolayısıyla huzuru
nuza gelmiş bulunuyorum; önergede yer alan sorulara cevap vereceğim. 

Zaman tasarrufu itibariyle, hemen, bir giriş yapmadan, doğrudan doğruya soruların cevapları
na geçmek istiyorum. 

Araştırma önergesinde yer alan birinci soruda, ilacın imalat tekniğinin ve imalat şartlarının, 
günümüz şartlarına uygun olup olmadığı soruluyor. 

Günümüzde, bir ilaç, iyi imalat uygulamaları dediğimiz, GMP adıyla anılan yazılı kurallara-
uygun olarak üretilmek zorundadır. Bu kurallar, ilaç üretiminde kaliteyi güvence altına almak üze
re düzenlenmiş kurallar olup; bir üretici, bu kuralların yerine getirilmesini garanti edecek üretim 
alanlarına, teçhizata, personele, kalite kontrol sistemlerine, kayıt ve arşivleme imkânlarına ve bun
ların ahenkli bir biçimde yürütülmesini sağlayacak organizasyona sahip olmak zorundadır. Tüm 
gelişmiş ülkelerce kabul edilmiş bu kurallar, Türkiye'deki üreticiler için de bir zorunluluktur; çün
kü, 1984 yılında yayımlanarak yürürlüğe giren İlaç İmalathaneleri Yönetmeliği, bu kurallara uygun 
üretim yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Gerek üreticilere yardımcı olması ve gerekse Bakanlık mü
fettişlerince yapılacak denetimlerde, kurallara uyulup uyulmadığının izlenmesinde yol gösterici ol
ması amacıyla, bu yönetmelikteki kurallar, çok daha detaylı olarak, bir kılavuz şeklinde yayımlan
mıştır. Bu kılavuzda yer verilen hususlar, halen, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve EF-
TA üyesi ülkeler arasında akdedilmiş İlaç Teftiş Anlaşması mucibince, üye ülkelerce de kabul edil
miş ve ilaç üretiminde uygulanan hususlardır* Türkiye, bu anlaşmaya, gözlemci üye olarak katıl
maktadır. 
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Üretim teknolojisine gelince; ülkemizdeki üreticilerin hemen, hepsi, teknolojilerini GMP Yö

netmeliğiyle öngörülen kalite standartlarına cevap verebilecek düzeylere getirmişlerdir ve teknolo
jik gelişime ayak uydurmaya devam etmektedirler. Bu amaçla yapılan yatırımlar, son beş yıl içeri
sinde 378 milyon dolara ulaşmış bulunmaktadır. Artık, kalite garantisini sağlayamayan firmaların, 
bu sanayi alanında faaliyet göstermeleri imkânsız hale gelmiştir. Tüm üretim yerleri, Bakanlığımız 
uzman eczacı ve müfettişleri tarafından, yılda en az bir kez denetlenmektedir. Bu denetimler sonu
cu, GMP kurallarına uygun üretim yapmadığı belirlenen firmaların üretimleri, ya tamamen ya da 
kısmen durdurulmaktadır. Bu sebeplerle üretimi durdurulan firma sayısı, 1984 yılında 25 iken; 
Ocak-Şubat 1996 tarihlerinde yapılan son denetimlerde, 8 firmanın GMP kurallarına uygun faali
yet gösterecek düzenlemeleri tam olarak yerine getiremediği belirlenmiş ve üretimleri durdurul
muştur. 

İkinci soruya geçiyorum: Ruhsatlandırmada adam kayırmaların olduğu; yeterli inceleme ya
pılmadan ruhsat verildiği; aynı etken maddeli ilaca, aynı firmaya, değişik isimler altında ruhsat ve
rildiği; verilen ruhsatlarda bazı firmaların himaye edildiği ve ilaca, yeterli deneylerden geçirilme-

• den ruhsat verildiği ve hatta, dünyada kullanılması sakıncalı ilaçlara bile ruhsat verildiği ileri sü
rülmektedir, ileri sürülmektedir. 

Ruhsat başvurularının değerlendirilmesi: Bir ilaca ruhsat verilmesinin kriterleri, 1262 sayılı 
İlaç Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan ruhsatlandırma yönetmeliğinde yer almaktadır. 
Ayrıca, kimlerin ruhsat alabileceği de kanun hükmüyle belirlenmiştir. Ruhsat başvuruları değerlen
dirilirken, söz konusu ilacın etkisi dikkate alınarak, önce o alanda uzmanlaşmış bilim adamların
dan (üniversite öğretim üyeleri ve eğitim hastaneleri şeflerinden oluşan bilim adamlarından) olu
şan spesifik bir danışma komisyonunda incelenmektedir. Danışma komisyonlarının sayısı ll'dir. 
Bu komisyonunun görüşüyle birlikte, başvuru, müteakiben, Ruhsatlandırma Bilimsel Komisyonu 
tarafından incelenmeye alınmaktadır. Bu komisyon da, ilacın, etkinlik, emniyet ve kalite unsurla
rını değerlendirebilecek farmakoloji, toksikoloji, farmasotik teknoloji dallarında uzmanlaşmış bi
lim adamlarından; yani, yine üniversite öğretim üyeleri ve eğitim hastaneleri klinik şeflerinden 
oluşmaktadır. Bu komisyon, görüşünü bağımsız bir şekilde vermektedir. Bakanlığımız, bu görüş--

' 1er doğrultusunda ruhsatlandırma işlemlerini başlatır veya başvuruyu reddeder. 

Ruhsatlandırılacak ürünlerin bu aşamalardan sonra incelendiği komisyon ise, Teknoloji Ko
misyonudur. Laboratuvarda yapılan analizler ise, ürünün beyan edilen spesifikasyonlara uygun üre
tilip üretilmediğinin kontrolü aşamasıdır. 

Bu, açıklamalar, bir ruhsat başvurusunun değerlendirme aşamalarıdır. Böylesine kapsamlı bir 
incelemeye tabi tutulmalarının nedeni ise, ancak, etkili, emniyetli ve kaliteli ilaçların piyasaya su
nulmalarının sağlanmasıdır. Bunun aksine davranmak ya da davranıldığını iddia etmek mümkün 
değildir. Örneğin, bir göz preparatı için ruhsat alınmak istendiğinde, sunulacak dosyada, ilacın tam 
formülü, etkin maddenin özellikleri, analiz ve kontrol metotları, formüle giren diğer maddelerin 
özellikleri, analiz ve kontrol metotları, ilaç formunun özellikleri, analiz ve kontrol metotları, etkin 
madde ve ilaca ait stabilite çalışmaları, ilacın toksikolojisine ilişkin çalışmalar ve değerlendirme
ler, ilacın farmakolojisine ilişkin çalışmalar ve değerlendirmeler, ilacın etkinliğine ilişkin klinikte 
yapılması çalışmalar ve değerlendirmeler, ilaçla hayvanlar üzerinde yapılmış ve yayınlanmış klinik 
çalışmalar ayrı ayrı dokümante edilmelidir. 

Usulüne uygun olarak hazırlanmış bu dokümanlar, önce, göz ilaçlarıyla ilgili klinik danışma 
komisyonunda incelenir ve klinik açıdan etkililiği ve kullanılabilirliği hakkında bir rapor düzenle
nir; bu raporla birlikte, dokümanlar, ruhsatlandırma bilimsel komisyonuna aktarılır; burada etkin
lik ve emniyeti açısından ele alınırken, teknolojik özellikleri de göz önünde bulundurulur. Ruhsat-
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landınlması uygun görülürse, ilacın formülasyoniı, analiz ve kontrol metotlarına uygunluğu, ürün 
spesifikasyonu gibi konular ise teknolojik komisyon tarafından değerlendirilir. Bu komisyondan 
geçen başvuru için, analiz yapılmak üzere numuneler istenilir ve bu numuneler, Refik Saydam İlaç 
Kontrol Laboratuvarında test edilir. Numunelerin uygun bulunması halinde, ilacın fiyatının belir
lenmesi işlemleri başlatılır. Fiyatı tespit edilen ilaca ruhsatname düzenlenir. 

Bakanlığımıza ruhsat almak için yapılan başvurular, başvuru sırasına göre işleme alınmakta
dır. Halen, ülkemizde, yüzde 6'sı üretici olmak üzere, değişik boyut ve kapasitede 156 firma, ilaç 
konusunda faaliyet göstermektedir. 

Ruhsatlandırma işlemlerinde hiçbir firmaya öncelik tanınması söz konusu olmadığı gibi, her
hangi bir firmanın himaye edilmesi de imkânsızdır. Ancak, yukarıda belirtilen her bir aşamada, Ba
kanlığımızca gerekli görülen ve firmadan istenilen bilgi ve belgeler için yapılacak yazışmalar ve 
firmanın bunlara vereceği cevapların süresi, doğal olarak, ruhsatlandırma sürecini de etkilemekte
dir. Ruhsatlandırmada öncelik, sadece, tedavide ihtiyaç duyulan ve hayatî önem taşıyan ilaçlar için 
söz konusu olabilmektedir. 

Bir firmaya bir ilaç için farklı isimlerde birden fazla ruhsat verilmesi de mümkün olmayan bir 
uygulamadır. 1262 sayılı İlaç Kanununda, özel veya tüzelkişilerin, öngörülen şartları taşımaları ha
linde, ruhsat alma hakkına sahip oldukları belirtilmiştir. Tüzelkişiliğe sahip her firma, her ilaç için 
başvuru yapabilir. , 

Yarar-zarar ilişkisi zarar lehine olan, dolayısıyla, kullanımı sağlık açısından sakınca yaratan 
hiçbir ilaca ruhsat verilmesi mümkün olmadığı gibi, ruhsatlandırılmış ilaçlar da, ortaya çıkardıkla
rı yanetkileri açısından sürekli takip edilmektedir. Bu konuda, ülkeler çok ciddî araştırmalar yap
makta ve sonuçlarını da tüm dünyaya duyurmaktadırlar. Bakanlığımız on-line bilgisayar sistemi 
aracılığıyla her türlü bilgiye kısa sürede ulaşma ve gerekli tedbirleri alma imkânına sahiptir. Bağlı 
olduğu Dünya Sağlık Örgütü İlaç Advers Merkezi, ilaçlar konusundaki her türlü gelişmenin birik
tiği ve gerektiğinde elde edildiği çok ciddî bir kaynaktır. Türkiye, bu merkezin 17 nci üyesi olup, 
on-line ile bağlı, az sayıdaki ülkelerden birisidir. Dolayısıyla, Bakanlığımızın, herhangi bir ilaç 
hakkında anında bilgi alma ve gerekirse tedbir uygulama imkânı bulunmaktadır. 

Üçüncü olarak, piyasaya çıkan ilaçların, piyasaya çıkmadan önce ve piyasaya çıktıktan sonra, 
yeterli bir şekilde kalite kontrolü yapılmadığı söylenmektedir. Ruhsatlandırılacak her ilaç, ruhsat 
öncesi, Bakanlığımız tarafından analize alınmaktadır. Piyasaya çıkmamdan önce de, üretilen her se
ri ilacın kalitesi, üretici tarafından kontrol edilmek zorundadır. Bu gerekliliğin yerine getirildiği, 
Bakanlığımızca yapılan denetimlerde kontrol edilir. Ruhsatlandırma aşamasında, Bakanlığımızca 
yapılan kontrollerle tespit edilen özelliklerin süreklilik arz edip etmediği ise, ülkenin değişik iklim 
bölgelerinde, eczane, ecza deposu, hastane gibi yerlerden rasgele alınan numunelerin analiz edil
mesiyle kontrol edilir. Uygun bulunmayan ilaçlar hakkında ne gibi işlem yapılacağı, yine bu yönet
melikle, yasal olarak belirlenmiştir. Hatalı olduğu tespit edilen ürünler piyasadan geri çekilirken, 
üreticileri hakkında da yasal işleme başlanır ve ilacın üretimi, hatasız üretimin garanti edilmesine 
kadar durdurulur. 

Bakanlığımızın, ilaç kalitesinin sağlanmasına ilişkin olarak yürürlüğe koyduğu yasal düzenle
meler, sürekli denetim ve piyasa kontrolleri sonucu, 1980'lerde yüzde 25 civarında olan hatalı ilaç 
oranı, bugün, yüzde 4-5'leıe inmiş bulunmaktadır. Bu oran, gelişmiş ülkelerden biri olan Japon
ya'da yüzde 2'dir. Bugün, Amerika Birleşik Devletlerinde dahi hatalı üretim söz konusu olabilmek
tedir. Amerika Birleşik Devletlerinin, yayınlanan, son altı aylık ilaç geri çekme listesinde 49 ilaç 
yer almaktadır. Bunların birkısmı bakteriyel, kontaminasyon, potens kaybı, yanlış etiketleme gibi 
ciddî sorunlar göstermiştir. Oysa, ülkemizde, bugüne kadar, bu derece ciddî bir hatayla karşılaşıl-

- 4 4 9 -



T.B.M.M. B : 2 8 2 6 . 3 . 1 9 9 6 0 : 1 
mamıştır. Son üç aylık piyasa kontrollerine ilişkin sonuçlarda da, hata oranı yüzde 5 olarak belir
lenmiştir. • • ' • • ' 

Dünya Sağlık Örgütünün yüzde 8 hata oranını kabul edebildiği düşünülürse, bu sınırın altında 
bir hata oranının, ilaç kalitesi açısından önemi ortaya çıkmaktadır. 

Piyasa kontrolleri: Her yıl oluşturulan kontrol programları çerçevesinde il sağlık müdürlükle
ri aracılığıyla, çeşitli illerden eczanelerden, ecza depolarından, hastanelerden alınan ilaçların ana
lizleri yaptırılmakta, formül ve spesifikasyonlarına uygunluğu araştırılmaktadır. 

Birkaç örnek veriyorum: 
1990 yılında 868 analiz yapılmış; 827 uygun, 41 ret, yüzde 4,6 hata. 

1993 yılında 712 analiz yapılmış; 683 uygun, 29 ret, yüzde 4,07 hata. 

1995 yılında 476 analiz yapılmış; 445 uygun, 31 ret, yüzde 6,3 hata. 
1996 yılının ilk iki ayında yapılan tetkikler; 80 analiz yapılmış; 76 uygun, 4 ret, yüzde 5 hata. 
İlaç üretim yerlerinin GMP kurallarına uygunluğu doğrultusunda yapılan denetimlerden de 

birkaç örnek vermek istiyorum: 
1990 yılında 197 denetim yapılmış; 5 firma kısmen kapatılmış, 18 firma tamamen kapatılmış. 
1993 yılında 88 denetim yapılmış; 4 firma kısmen kapatılmış, 6 firma tamamen kapatılmış. 
1995 yılında 100 denetim yapılmış; 3 firma kısmen kapatılmış, 21 firma tamamen kapatılmış. 

1996 yılının ilk iki ayında 63 denetim yapılmış; 1 firma kısmen kapatılmış, 8 firma tamamen 
kapatılmış. 

Dördüncü soruya geçiyorum: İlaçların fiyatlandırılmalarında büyük haksız kazanç sağlandığı 
söylenmektedir. Firmaların aşırı promosyon dağıtmaları maliyetleri de artıracağından bunun fatu
rası halka çıkmaktadır. 

Aynı etken maddeli ilaç, ayrı firmalarca farklı fiyatlardan satılmaktadır. Fiyatlardaki değişik
lerin, kayırmalardan kaynaklandığı iddiaları vardır. 

Benzerliği dolayısıyla, birlikte cevap vereceğim için beşinci soruyu da okuyorum: İthal ilaç
larda büyük, haksız kazancın olduğu, sağlıklı bir denetim olmadığı iddiaları ve söylentileri mevcut
tur. : ' 

Şimdi, Türkiye'de, ülkemizde ruhsatlı ilaçların fiyatları, 28.12.1984 günlü 84/8845 sayılı Ba
kanlar Kurulu Kararıyla ve buna ilişkin tebliğ hükümleri doğrultusunda belirlenmektedir. Alınan 
kararın esası, ilaç üreticisi veya ithalatçısı firmaların, sınaî maliyetlerinde meydana gelen artışları 
belgelendirmeleridir. Yeni fiyat taleplerinde maliyetle ilgili gerekli dokümanlar incelenerek, Sağ
lık Bakanlığınca uygun görüldüğü takdirde, ilaçlar, artırılmış fiyatlarla piyasaya arz edilebilmekte
dir. 

Ancak, Türkiye'de üretilen ilaçlar için, kararnamede öngörülen bir sınırlama ile firmaların net 
kârı, yıllık net satış hasılatının yüzde 15'ini geçemez. İthal edilen mamullerde ise, ithalat maliyeti, 
en fazla yüzde 14 kâr oranıyla sınırlandırılmıştır. Halbuki, hiçbir özel sektör kuruluşunda kârlılık 
sınırı bulunmamaktadır. 

İlaç maliyetlerinde önde gelen unsurlar, sırasıyla, hammadde, yardımcı madde, ambalaj mal
zemesi, işçilik, işletme giderleri, finansman giderleri, tanıtım giderleri ve genel idare giderleridir. 

İlaç maliyet giderleri, direkt giderler olarak, hammadde, ambalaj malzemesi, işçilik; endirekt 
giderler olarak da, işletme gideri, finansman gideri, tanıtma ve genel idare giderleri olarak sınıflan
dırılabilir. . 
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İlaç üretiminde kullanılan hammaddelerin büyük bir kısmı -yüzde 75 oranında- ithalat yoluy

la da karşılanmaktadır. Döviz paritelerindeki artışlar, ilaç maliyetini önemli ölçüde etkilemektedir. 
Ayrıca, ilaç sektöründe işçilik ve işletme giderlerinin yıl içindeki artışı ilaç maliyetine yansımak
tadır. 1 Eylül 1995 tarihinde İlaç Fiyat Tebliğinde değişiklik yapılarak, tanıtım ve iskonto harca
malarına sınırlama getirilmiştir. Bu sınırlamada, tanıtıma, net satış hasılatının yüzde 5'ini; iskonto-
ya, brüt satış hasılatının yüzde 10'unu geçemeyeceği zorunluluğu getirilmiştir. Daha önce bir sınır: 

lama yok idi. 

Tebliğ değişikliğinden önce yıllık enflasyonun 3 ilâ 5 puan altında fiyat onaylan yapılmaktay
dı. Fiyat artışları, hiçbir zaman enflasyon ve döviz artışlarının üzerinde olmamıştır. 

İthalat rejimi gereğince, ilaç hammadde ithalatında, Sağlık Bakanlığınca ithal edilen hammad
delerin, yalnız kalite uygunluk belgesi düzenleme yetkisi bulunmaktadır. İthal edilen maddenin fi
yat ve miktar kontrolü Dış Ticaret Müsteşarlığınca yapılmaktadır. Lisansal çalışan firmaların, ham
maddeyi, lisans aldığı firmadan alma zorunluluğu vardır. 

Bu firmalar, ilacın keşfini yapan patent sahibi firmalardır. Bunların fiyatları yüksektir. Farklı 
firmaların, hammaddeyi alış miktarları, ödeme şekli, süresi gibi etkenler, hammadde fiyatını etki
lemektedir. 

Birkaç örnek vermek gerekirse: Calcium Carbonate. Merck Firması: fiyatı, 2,15 D. Mark. Bu, 
3 000 kilogram alındığında verilen fiyat. Aynı ilaç, aynı firmadan 100 kilogram alındığında fiyatı 
3,5 mark. Ranitidine ise, 2 000 kilogram alındığında 125 bin dolar, 100 kilogram alındığında, fiya
tı 143 bin dolar. Görüldüğü gibi, aynı hammaddeyi, yurtdışından, aynı yabancı firmadan temin 
eden yerli firmalar, miktara göre, değişik fiyatlarla hammade temin etme durumunda kalmaktadır
lar. 

İlaç maliyetinin incelenmesi ve değerlendirilmesinde, yıllık enflasyon, döviz kurlarındaki ar
tışlar, işçilik ve ambalaj malzemelerindeki artışlar dikkate alınmakta; ayrıca, ilaç firmalarının bi
lançoları, belli periyotlarda incelenmektedir. Bakanlığımızca, her sene, Maliye Bakanlığı hesap uz
manlarınca, Türkiye genelindeki tüm firmaların bilanço kontrolleri, kâr zarar hesapları, ilaç mali
yet hesapları, detaylı şekilde, yukarıda adı geçen kararname hükümleri doğrultusunda yapılır ve ka
rarname hükümlerine uymayan ilaç firmaları hakkında gerekli yasal işlem uygulanır. 

Yerli ve yabancı ilaçların fiyat tespitinde uygulanan esaslar: 
a) Yerli muadillerinin fiyat kıyaslaması. 
b) Yurtdışı muadillerinin fiyat kıyaslaması. 

c) Hammadde, yardımcı madde, ambalaj ve işçilik meblağı vesaire giderlerinin belgelenmesi. 
d) İthal ise, ithal edildiği ülkedeki halka satış fiyatı ve diğer ülkelerdeki halka satış fiyatları kı-

yaslamasıdır. 
Bir ilaca fiyat verilirken, yerli üretim ise, ilaç üretim maliyetine giren maliyet unsurları, ham

madde, yardımcı madde, ambalaj, işçilik, işletme giderlerini belgelemek zorundadır. Oluşan ilaç fi
yatı, daha sonra, yurtiçi ve yurtdışı muadillerinin fiyat kıyaslaması yapılmakta ve en düşük fiyat 
esas alınmaktadır. Bugün, Avrupa'da, en ucuz ilaç ülkemizde üretilmektedir. Eğer, ilaç ithal edili
yorsa, Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerdeki fiyat mukayesesi yapılmakta, en düşük 
fiyat ülkemizde onaylanmaktadır. İthal edilen ilaçlarda, en düşük fiyatın, ülkemizde olduğunu gör
mekteyiz. 

Ruhsat başvurularında, piyasada tek benzeri olan ilaçların tekel oluşturmaması için yapılan 
başvurularda öncelik, bu tip ilaçlara verilmektedir. İkinci olarak, ruhsatlandırılan ilaçların fiyatla-

/ 
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rının, ilkinden daha düşük olması prensibinden hareket edilmektedir. Ülkemizde, ilaçlarda patent 
korumasının olmaması nedeniyle, patentli ilaçların muadilleri daha ucuza üretilmektedir. Bu konu, 
tarafımızdan da teşvik görmektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, süreniz tamamlandı. Ne kadar ek süreye ihtiyacınız var? 

SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) - Bazı örnekler var; fakat, şu anda, za
man olmadığı için vermeyeceğim. 

BAŞKAN - Ne kadar süreye ihtiyacınız var? 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) --Birkaç cümleyle bitireceğim. 
BAŞKAN - Buyurun. , 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla)-Teşekkür ederim. 
Halen ülkemizde üretilen ilaçlar, Batı Avrupa ülkelerinde üretilen ilaçlarla.aynı kalitede üre

tilmektedir. Üretilen bu ilaçlar, Avrupa'da üretilen muadillerinden çok daha düşük fiyattadırlar. Bu
nun önemli nedenlerinden birisi de, ülkemizde, halen patent uygulamasının bulunmamasıdır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu konu, uzayıp giden bir konudur. Ben, bu araştırma 
önergesini veren arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bazı konularda birtakım söylenti ve dedikodu
lar çıkarsa, Meclis, bunun gündeme gelmesini ve tartışılmasını istemekte çok haklıdır. Ben de, bu 
vesileyle, bu konularda, Parlamentoda bulunan milletvekili arkadaşlarıma, sizlere bilgi sunma fır
satı bulmuş oluyorum. 

Benim kanaatim ve görüşüm, bu iddiaların, tamamen bir iddiadan ibaret kaldığı şeklindedir. 
Bakanlığımızda, gerek ilaçların kalitesi itibariyle, gerek ruhsat verme işlemi itibariyle, gerekse fi
yat tespiti itibariyle fevkalede titiz bir çalışma yapılmaktadır. Kontrol altında olmayan, farklı üni
versitelerden gelmiş bilim adamı arkadaşlarımızın yer aldığı muhtelif komisyonlarda bu değerlen
dirme yapılmaktadır; bürokraside çalışan bürokrat arkadaşlarımızla kapalı^kapılar ardında yapılan 
bir çalışma değildir. Onun için, bunun, sadece, bir şayia, bir dedikodu şeklinde ortaya çıkmış oldu
ğunu düşünüyorum ve böyle bir araştırmanın gündeme alınmasının, böyle bir araştırma yapılması
nın gerekli olmadığını ifade etmek istiyorum ve hepinize saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Bakan. \ 
Şimdi, gruplar adına konuşmalara geçiyoruz. 

İlk konuşma, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Kırıkkale Milletvekili Sayın Hacı Filiz'in. 
Buyurun efendim. 
Süreniz 20 dakikadır Sayın Filiz. 
DYP GRUBU ADINA HACI FİLİZ (Kırıkkale)-Teşekkür ediyorum Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Trabzon Milletvekili Sayın Kemalettin Göktaş, Türki

ye'de ilaç üretiminden tüketimine kadar geçen sürede, ilaca ruhsat verilirken, ilaç fiyatlandınlırkcn 
ve dışarıdan ilaç ithalinde birtakım iddialar olduğunu belirterek, Anayasamızın 98 inci, İçtüzüğü
müzün 102 ve 103 üncü maddeleri,gereğince vermiş olduğu Meclis araştırması önergesi hakkında, 
Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere huzurunuzdayım; Grubum ve şahsım adı
na, Başkan ve Meclisimizin değerli üyelerini saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Göktaş, araştırma önergesinde, Türkiye'de, insan sağlığının, ilaç üretimi ve ithalatı ya
pan 20-30 kadar firmanın elinde olduğundan; ilaç imalat tekniğinin, şartlarının günümüzün koşul
larına uymadığından bahsetmektedir. 
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Değerli milletvekilleri, bugün, ülkemizde ilaç üretim ve ithalatı yapan 156 firma mevcuttur. 

Bunlardan 106 adedi üretici, 50 adedi ise ithalat ve pazarlamayla uğraşan firmalardır. Türkiye'de 
ilaç üretimi yapan 106 firma, ilaç ihtiyacımızın yüzde 90'nını üreterek halkımızın sağlığına sun
makta, geri kalan yüzde 10'a yakın ilaç ise ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Bu ilaçlar yüksek ten-
koloji gerektiren ya da biyoteknoloji ürünü olan bazı aşı, serum, insiilin kanser, AİDS ilaçları ve
ya hormonal tür ilaçlardır. 

Değerli milletvekilleri, Türkiyemizin ilaç ihtiyacının yüzde 90'ını karşılayan firmaların yüzde 
60'ı, Türkiye'de ilaç üreten Eczacıbaşı, Atabay, Fako, Deva, Mustafa Nevzat gibi yerli ilaç firma
larından, yüzde 40'ı ise, Türkiye'de ilaç üreten yabancı sermayeli ilaç firmalarından oluşmaktadır. 
Üretilen ilaçların hammaddesinin yüzde 30'u Türkiye'de, yüzde 70'i ise, etken madde olarak ithal 
edilip, Türkiye'de ilaç haline getirilerek, insan sağlığına sunulmaktadır. 

İlaç sanayimizin Türkiye'deki gelişmesi, 1963 yılından itibaren uygulanan beş yıllık kalkınma 
planlarıyla başlar. Birinci ve İkinci Beş Yılık Kalkınma Planlarında, yerli ilaç sanayii desteklen
miş, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı ise ilaç hammaddesinin Türkiye'de üretilmesini hedefle
miştir. 

Değerli milletvekilleri, ilaç, ikinci kalitede üretimi olmayan tek sanayi ürünüdür; bu nedenle, 
devlet müdahalesinin en yoğun olduğu sektördür. 1984 yılında, ilaç sanayiinin teknolojik gelişimi
ni hızlandıran iki önemli yasa, iyi üretim uygulamaları ve ilaç endüstrisinin teşviki, ilaç sanayimi
zin istenen kalitede ilaç üretmesini sağlamıştır. İlaç sanayiinde yatırım ve teşviklerin artması, yeni 
ilaç fabrikalarının devreye girmesine, eski ilaç fabrikalarının da teknolojilerini yenilemelerine se
bep olmuştur. 

1984-1995 yılları arasında, bu amaçla, ilaç sanayimiz, 25 trilyonluk yatırım yapmıştır. 1980 
yılında 1 300 000 ton ilaç hammaddesi üreten ilaç sanayimiz, 1985 yılında 3 625 000 tona, 1994 
yılında ise 9 042 000 tona ulaşmıştır. Yine, 1980 yılında, 371 milyon kutu ilaç üreten ilaç sanayi
miz, 1985 yılında 510 milyon kutu, 1994 yılında ise 810 milyon kutu ilaç üretmiştir. 

İlaç sanayimiz, iyi üretim uygulamalarının gerektirdiği yatırımları yaparak, gelişmesini hızlan
dırmıştır. Biyoteknoloji ve çok yeni bazı ilaç üretim teknolojisi dışında, Avrupa Birliği ülkeleri ile 
kıyaslanabilir durumdadır. Bugün, Türkiyemiz, Dünya Sağlık Örgütünün ve Avrupa Birliğinin 
standartlarına uygun ilaç üretebilen ülkeler arasındadır. Teknolojisini yenileyen ilaç sanayimiz, 
aralarında Almanya, İngiltere, Hollanda ve Japonya gibi Batı ülkeleri ve gelişmiş ülkeler olduğu 
gibi, bunun dışında elliye yakın ülkeye 100 milyon doların üzerinde ihracat yapabilir hale gelmiş
tir. 

İlaç sanayiimiz, Sayın Göktaş'ın söylediği gibi, 20-30 firmadan değil, 156 firmadan oluşmak
tadır. Teknolojisini yenilemiş ilaç sanayiine sahip bir ülkeyiz. Bu yeterli midir? Elbette değildir; 
ama, ilaç sanayimiz, bu noktaya kolay da gelmemiştir. Asıl hedef, hammaddenin yüzde 100'ünü 
üretebilen ilaç sanayiine kavuşmak olmalıdır. Bu hedefe ulaştığımız zaman, bu tür iddiaların çoğu 
ortadan kalkacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Göktaş, araştırma önergesinin 2 nci ve 3 üncü 
maddesinde ise, ruhsatlandırma işleminde firma kayırması olduğu; aynı etken maddeli ilaca, aynı 
firmaya değişik isimler altında ruhsat verildiği; ilaçların kalite kontrolünün yapılmadığı şeklinde 
iddialar olduğundan bahsetmektedir. 

Değerli milletvekilleri, bu iddiaların ortaya atılmasının, bizce, aynı dozda hammadde ihtiva 
eden ilaçların değişik fiyatlarla satılmasından kaynaklandığı tahmin edilmektedir. Çünkü, bir ilaca 
ruhsat alınması, Bakanlığa her müracaat edene "sana ruhsat verdim" denilmesiyle olan bir olay de
ğildir. 
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Bir ilacın ruhsatı 1262 sayılı İlaç Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Ruhsatlandırma 

Yönetmeliği ile olmaktadır. Ruhsat verme işlemi, önce, bilimsel bir komisyon olan Spesifik Danış
ma Komisyonunda, ilacın etkisi ve kullanılabilirliği hakkında rapor verilir. Buradan, Ruhsatlandır
ma Bilimsel Komisyonuna geçer. 

Bu komisyon, ilacın etkinlik, emniyet ve kalite unsurlarını değerlendirir. Ruhsatlandırma işle
mi bundan sonra,başlar. İki komisyondan olumlu geçen ilaç, Teknoloji Komisyonunda incelenir. 
Buradan da olumlu geçerse, analizinin yapılması için numuneler istenir, bu numuneler, Refik Say
dam ilaç kontrol laboratuvarlarında test edilir. Uygun bulunursa, fiyat belirlemesi yapılarak, ilacın 
ruhsatı verilir. . ' . ' , - • . 

Ruhsat verme işlemlerinde, görüleceği gibi, yeterli inceleme yapılmakta, en az 17 öğretim 
üyesinin bilimsel incelemesinden geçmektedir. Bu konuda, Sayın Göktaş'ın, gerekçesindeki iddi
alara katılmak mümkün değil. Önce de söylediğim gibi, bu iddialara sebep, aynı etken maddeyi ih
tiva eden ilaçlara ruhsat verilirken, farklı fiyatlar verilmesinden kaynaklandığı inancındayım. 

375 miligram sulfamisilin ihtiva eden, Pfizer firmasının Diocid ilacının fiyatı 1 140 500 lira
dır. Aynı miktar etken maddeyi ihtiva eden Fako firmasının ürettiği Dİocil'in fiyatı ise 665 bin li
radır. Bilim firmasının ürettiği Combıcıd -aynı etken madde- 590 bin, Biosen'in ürettiği Alfosıd 
741 bin liradır. Bu farklı fiyatlar, bu tür iddiaların ortaya atılmasına sebebiyet vermektedir. 

Dünyada kullanılması sakıncalı ilaca ruhsat verildiği iddiasını ise, araştırdım, bulamadım. Bu 
konuda, Sayın Göktaş'tan bir örnek vermesini bekliyorum. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Göktaş'ın, araştırma önergesinin gerekçesinde, ilaçların fiyatla
rının çok yüksek olduğu, farklı fiyatların, kayırmalardan kaynaklandığı, ithal ilaçlardan haksız ka
zanç sağlandığı, ilaçların fiyat yüksekliklerinin, sosyal güvenlik kuruluşlarını büyük ekonomik kri
ze soktuğu iddialarına yer Verilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, hiçbir ticarî kuruluşta, hiçbir özel sektörde kârlılık sınırı yoktur/Kârlılık 
sınırlaması, yalnızca ilaç sanayiinde vardır. Özel sektör, ürettiği birçok ürüne istediği kârı ilave 
ederek satma imkânına sahiptir. Hatta, birçok ürünü faturasız alıp satma imkânı vardır. İlacı ise, fa-
turasız alma ve istediğiniz fiyata satma imkânına sahip değilsiniz. 

Türkiye'de, ilaç fiyatları, Sağlık Bakanlığının denetimi altındadır. Bakanlık, bu işlevini, fiyat-
landırmanın esaslarını belirleyen ve Bakanlar Kurulunca yayımlanan fiyat kararnamelerine daya
narak yerine getirmektedir. 

İlaç imalatçısının yıllık kârı, firmanın yıllık satış gelirlerinin yüzde 15'ini geçemez. İmalat sa
tış fiyatı belirlenen ilaç, depolar kanalıyla eczanelere ulaştırılır. Depocunun kârı yüzde 9'dur. Ec
zanelere ulaşan ilaçta, eczacı kârı, satış fiyatı üzerinden yüzde 20'dir. Türkiye'de, ilaçta, imalatçı 
kârı belli, dağıtımı yapan depocu kârı belli, hastalara ilacı sunan eczacının kârı belli olduğuna gö
re, asıl iddia, ilacın maliyetindeki fiyatlandırmadan kaynaklanmaktadır. 

İlacın maliyetini etkileyen unsurlar, direkt ve endirekt giderlerdir. Direkt giderler; hammadde, 
ambalaj malzemesi ve işçilik giderleridir. Endirekt giderler ise, işletme, finansman, tanıtma ve ge
nel giderlerdir. 

Etken maddesi omerprazal olan 20 miligram, 14 kapsül ihtiva eden Eczacıbaşı'nın Losec isim
li ilacı, 9 Ocak 1991 tarihinde ruhsat almıştır; bugünkü fiyatı 882 bin Türk Lirasıdır. 

Aynı etken maddeyi ihtiva eden Losec gibi, 20 miligram ve 14 kapsülden oluşmuş, Sağlık Ba
kanlığından ruhsat almış 7 ilaç daha bulunmaktadır: Omeprol 548 bin, Demeprazal 409 bin, Omep-
rozıd 588 bin, Prosek 440 500,Omegost 380 bin, Omesek 281 500, Gastromox 311 300Türk Li
rasıdır. 
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Losec'in fiyatı 882 bin lira iken, muadilleri olarak üretilen 7 ilacın fiyatı ise, 281 500 Türk Li

rası ile 588 bin Türk Lirası arasındadır. Losec, en pahalı muadili olan Omoprozid'ten 294 bin Türk 
Lirası, en ucuz muadili olan Omesek'ten 600 500 Türk Lirası daha pahalı. 

Değerli milletvekilleri, doktor, bir hastaya, Losec yazmışsa, hasta 882 bin Türk Lirası ödeye
cek; Omoprozid yazmışsa, 294 bin Türk Lirası daha az ödeyecek. Eğer, Omosek yazmış ise, 600 
500 lira daha eksik ödeyip, aynı tedaviyi görecek. Aynı ilaçlar arasındaki bu farklılığın sebebinin 
en önemlisi, patentten kaynaklanmaktadır. Losec, patentli, orijinal ilaçtır. Patentle çalışan firmalar, 
hammaddeyi, lisans aldığı firmadan almak zorundalar. Bu firmalar, ilacın keşfini yapan firmalar
dır. Orijinal ilaçla, muadili jeneriği olan ilaç arasındaki fiyat yüksekliği buradan ileri gelmektedir. 

Yeni ilaç buluşlarına yönelik araştırmaların maliyeti çok yüksektir. Yeni bir ilacın keşfedilip, 
tedavi hizmetine sunulabilmesi için, yıllık 300 milyon dolar harcama yapılması gerekmektedir. Ya
ni, bir ilacın keşfi, 2,5 ilâ 3 trilyon liraya mal olmaktadır; keşfedilip piyasaya sürülmesi ise, on oni-
ki yıl süre gerektirmektedir. İlacın keşfi için yapılan bu harcamalar, ilâcın etken maddesinin mali
yetini yükseltmektedir. Bu nedenle, patentli orijinal ilaçla, jeneriği muadili arasındaki çok büyük 
fiyat farkı buradan ileri gelmektedir. 

Değerli milletvekilleri, ilaçların muadilleri arasındaki farklılığı, yani, biraz önce örnek verdi
ğim 7 ilaç arasındaki farklılığı, örneğin, Omesec, 281 500 Türk Lirasına satılırken, Omoprozid'in 
588 bin Türk Lirasına satılmasındaki farklılığı izah edeceğim: İlaç firmalarının, hammaddeyi fark
lı yerlerden almaları, az veya çok almaları, etken maddenin fiyatını etkilemekte, bu da, tüketiciye 
yansımaktadır. Bakanlıkça, buna sebep olan etkenler ortadan kaldırılmalıdır. 

Reklam ve promosyon giderlerinin ilacın maliyetine yansıması: 1 Eylül 1995 tarihinde, ilaç fi
yat tebliğinde yapılan değişiklikle, ilacın reklam ve promosyonuna sınırlama getirilmesi, ilaç fiya
tının artmasını önleyici iyi bir tedbir olmuştur. İlaç fiyatlarına direkt etki eden neden ise, ilaç fab
rikalarında çalışan işçilerin aldığı ücretlerin yüksekliği veya düşüklüğüdür. 

İlaç fiyatlarına en fazla etki eden, maliyetini yükselten sebeplerden biri ise, kredi kullanarak 
ilaç üretmektir. İlaç sanayiine ucuz kredi verilerek maliyet düşürülebilir. 

Ülkemizdeki ilaçlarda patent korumasının olmaması nedeniyle, muadil ilaçlara, Sağlık Bakan
lığımız ruhsat vererek, daha ucuz ilaçların çoğalmasını sağlamaktadır. Belirli bir süre sonra patent 
uygulamasına geçeceğimizden dolayı, Sağlık Bakanlığımızın aldığı bu kararın doğru olduğu inan
cındayım. İlaç firmalarımız, hammadde yönünden büyük ölçüde dışa bağımlı olmalarına rağmen, 
en ucuz ilaç yine de Türkiye'de üretilmektedir. İlaç fiyatlarını Avrupa ile karşılaştırdığımızda, Tür
kiye'deki ilaç fiyatları, Avrupa'daki ilaç fiyatlarının üçte biri oranındadır. Sağlık Bakanlığının ver
diği fiyat artışlar^ hiçbir zaman, enflasyon ve döviz artışları oranında olmamıştır. 

1 Ocak 1995 tarihiyle 31 Aralık 1995 tarihleri arasında, hammadde maliyetini etkileyen döviz 
kuru artışı dolarda yüzde 53,8; markta yüzde 66,6 olmasına rağmen, ilaç fiyatlarındaki artış yüzde 
41'dir. 

Yine, 15 Ağustos 1994 ilâ 29 Şubat 1996 tarihleri arasında -yani, 18 aylık süre içerisinde- do
larda yüzde 11, markta yüzde 124 artış olmasına rağmen, ilaç fiyatlarındaki artış yüzde 58 ilâ yüz
de öO.civarındadır. Türkiye'deki ilaç fiyatlarıyla Avrupa'daki ilaç fiyatlarınfkarşılaştırdığımızda bu 
açıkça görülmektedir. 

Formadin tablet, Türkiye'de 477 000 TL, Almanya'da 8 261 621 TL, Belçika'da 5 096 823 TL, 
İsviçre'de İse 7 649 120 TL'dir. 

Gento 80 miligramlık ampul, Türkiye'de 34 000 TL, Almanya'da 445 887 TL, Belçika'da 680 
800 TL, İsviçre'de 1 113 410 TL'dir. 
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Linkoson ampul, Türkiye'de 74.100 TL, Belçika'da 494 592 TL, İngiltere'de 267 272 TL'dir. 

Bu örnekler çoğaltılabilir; 

İthal edilen ilaçlardaki fiyatlandırmada ise, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülke
lerdeki fiyatlarla mukayesesi yapılarak, en düşük fiyat onaylanmaktadır. İthal ilaçlarda, maliyetin 
üzerinden yüzde 14 ilave edilerek ithalat satış fiyatı tespit edilmektedir. 

İthal ilaçlarda, Sağlık Bakanlığı hesap uzmanlarınca, her yıl, ilaç firmalarının bilanço kontrol
leri ve kâr-zarar hesaplan detaylı bir şekilde yapılmaktadır. 

Sosyal güvenlik kurumlarının, ilacın pahalı olması nedeniyle ekonomik krize düştükleri ifade
si de yanlıştır. SSK ve, Bağ-Kur'da primlerin zamanında tahsil edilememesi, prim tahsilatının dü
şük oranlarda gerçekleşmesi, emeklilik yaş sınırının düşürülmesi, Bağ-Kur'da primlerin düşük ol
ması, yeterince prim alınmadan emeklilik, sosyal güvenlik kurumlarında planlamaların verimli bir 
şekilde değerlendirilmemesi, sosyal güvenlik kurumlarını krize itmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Göktaş'ın araştırma önergesinde ilettiği bu iddi
alar, bu söylentiler, 65 milyon insanımızın sosyal güvenlik sorunları çözülmediği müddetçe hep de
vam edecektir. 

Türkiye'de ilaç tüketimi, kişi başına, 24 dolardır. Bu rakam, Batı Avrupa ülkeleri ile gelişmiş 
ülkelerde 77 ilâ 366 dolar arasında değişmektedir! İlaç tüketiminin düşük olmasının nedeni, alım 
gücünün düşük olmasından kaynaklanmaktadır. SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur dışında kalanlar 
-Türkiye'deki ilaç fiyatları diğer ülkelere göre düşük olmasına rağmen- alım güçleri olmadığı için, 
onlara göre ilaç çok pahalıdır; öncelikle bu sorun çözülmelidir. Bu insanlar da sağlık hizmetleri açı
sından sosyal güvenceye kavuşturulmalı, Türkiye, artık genel sağlık sigortası sistemine geçebilme-
li, prim ödeme gücü olmayanların primleri devletçe ödenmelidir. İlaçtan alınan yüzde 15 Katma 
Değer Vergisi kaldırılmalı veya çok düşük düzeyde olmalıdır. Bugün İngiltere'de, ilaçtaki Katma 
Değer Vergisi sıfır düzeydedir. 

İlacın etken maddesinin az miktarda kullanılması ile fazla miktarda kullanılması, ilacın fiyatı
nı etkilemektedir. Yine, ilaç firmalarının kredi kullanarak üretim yapmaları da ilaç fiyatlarını yük
seltmektedir. Sağlık Bakanlığı, bu konuyu çözüme kavuşturmalıdır. Muadil ilaçlar arasındaki far
kı doğuran en büyük etken budur. İlaç sanayimizin ar-ge yatırımlarını teşvik devam etmeli, ham
madde üretiminin Türkiye'de yapılması sağlanmalıdır. İthal edilecek ilaçlarda ise, yurtdışındaki 
üretici kuruluşların üretim tesisleri incelendikten sonra ithal izni verilmelidir. İlaçlara ruhsat veri
lirken, ilaç fabrikalarının, iyi üretim uygulamalarına uygun olup olmadığı titizlikle incelenmeli, 
ilaçların piyasa kontrolleri devamlı yapılmalıdır. 

Sağlık Bakanlığı, ilaç sanayii ile üniversiteler arasındaki işbirliğini güçlendirmeli; ilaç sanayi
inin ihtiyacı olan niteliklere sahip eleman yetiştirilmesi sağlanmalıdır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Filiz, 3 dakikalık eksürc veriyorum; lütfen, bu süre içerisinde toparlayın. 
HACI FİLİZ (Devamla)-Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı gibi kuruluşların, ekonomik zorlukları nedeniyle, çalışanların 
ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin ilaç ve tedavi giderlerini eczane ve hastanelere ödemede
ki gecikmeleri, hem bu kurumları çok zor durumda bırakmakta hem de ilaç alanları, tedavi gören
leri, ilaç alamama, tedavi görememe gibi durumla karşı karşıya bırakmaktadır. SSK, Bağ-Kur ve 
Emekli Sandığınca, ilaç ve tedavi giderleri en kısa sürede ödenmelidir. 

Çalışanlardan yüzde 20, emeklilerden yüzde 10 olarak alınan ilaç katılım payı, bence kaldırıl
malıdır. 
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Sağlık Bakanlığınca, orijinal ilaç ile bunun muadilleri, ruhsat alındıktan sonra, fiyatlarıyla bir

likte gerekçeleri de, eczacı odaları ve sağlık il müdürlüklerine bildirilerek, eczacıların ve doktorla
rın bilgi sahibi olmaları sağlanmalıdır. Bu bilgilendirme, tüketicinin lehine işleyecektir. 

Sağlık Bakanlığınca, bu söylediğim çözümlerin sağlanması, bu tür iddiaların büyük bir kısmı
nı ortadan kaldıracaktır. Sağlık politikasının vazgeçilmez bir unsuru da, şüphesiz, ilaçtır. Gayemiz, 
en emin, en etkin ilacın, en uygun fiyatla toplum hizmetine sunulmasıdır diyor, Yüce Meclisi say
gıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Filiz. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Manisa Milletvekili Sayın Abdullah Akarsu. 
Buyurun Sayın Akarsu. 
Konuşma süreniz 20 dakikadır. 

ANAP GRUBU ADINA ABDULLAH AKARSU (Manisa) - Sayın Başkan, saygıdeğer mil
letvekilleri; ilaç, kullanan kişinin hür iradesi dışında kullanılan bir maldır. İlaç, vazgeçilmezliği 
olan, yerine bir başka ürünün kullanılması mümkün olmayan, talep esnekliğinin olmasının dahi dü
şünülemeyeceği sosyal bir üründür; insanın hür iradesinin dışında kullandığı ve gerektiğinde fiya
tına bakılmaksızın alınabilecek sınaî bir üründür, 

i 

Sayın milletvekilleri, insan, yaratılmışların en şereflisidir; onun sağlığı, bütün toplumu nasıl 
ilgilendiriyorsa, bizleri de çok yakından ilgilendirmektedir. Öyle ki, cihan padişahlarına bile dize
ler yazdıran bir konudur. "Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi; olmaya devlet cihanda bir 
nefes sıhhat gibi" mısralarını, cihan padişahı Kanunî'ye söyletecek önemi haiz bir konudur. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye'de, ilaç sektöründe 156 firma faaliyet göstermektedir; bun
ların 106'sı üretici, diğerleri ise, sadece pazarlama ve dışalımla uğraşan firmalardır. 

İlaç endüstrisi teknolojisi, gelişmiş ülkeler seviyesindedir. Buna sebep, 1984 yılında, endüst
rinin teknolojik gelişimini hızlandıracak iki önemli yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesi olmuş
tur. Bunlardan birincisi, GMP (İyi Üretim Uygulamaları) kurallarının yönetmelik haline getirilip, 
yayımlanarak yürürlüğe konulmasıdır. 

İkincisi ise, endüstrinin yatırımlarının sektör bazında teşvik kapsamına alınması ve önündeki 
takozların, tıkaçların açılmasıdır. GMP (Good Manufacturing Practices) kuralları olarak bilinen İyi 
Üretim Uygulamaları, ilaçların, istenen etki, emniyet ve kalitede üretilmelerini garanti altına alan 
kurallardır. Bu kurallar, İspençiyari ve Tıbbî Müstahzar İmalathaneleri Yönetmeliği adı altında 
1984 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu kurallara uyum için, firmaların sürekli olarak teknolojilerini 
yenilemeleri gerektiğinden, endüstri teşvik edilmiş ve son on yılda 500 milyon dolarlık bir yatırım 
yapılmıştır. 

Dünya Sağlık Örgütünün yayımladığı İyi Üretim Uygulamaları kuralları, Avrupa ülkeleri ta
rafından zaman içinde geliştirildiğinden, Sağlık Bakanlığı, Avrupa Birliği mevzuatına uygun ola
rak, uyum çalışmaları çerçevesinde, 1 Ocak 1995 tarihinden itibaren, Avrupa Birliğinin de kabul 
ettiği İyi Üretim Uygulamaları Yönetmeliğini uygulamaya koymuştur. Firmalar, bu kurallara uy
gun olarak üretim yapmak zorundadırlar. Sağlık Bakanlığı müfettişleri firma bazındaki teftişlerde, 
üretimin bu kurallara uygunluğunu denetlemektedirler. Ancak, burada, insan faktörünü gözaıdı et
mek yanlış olur. Bir ilaca ruhsat almak üzere Bakanlığa yapılan başvuruların değerlendirme ve in
celemeleri ile kanunda belirlenen ruhsatlandırma kriterlerinin uygun olup olmadığı, İlaç ve Ecza
cılık Genel Müdürlüğü yetkilileri ile uzmanlardan oluşan komisyonlar tarafından tespit edilmekte
dir, tetkik edilip incelenmektedir. • 
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Kurulunun Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Yönetmelik, ilaç ruhsatlandırılması konusunda, Sağ
lık Bakanlığına danışmanlık yapmak üzere, uzmanlardan teşkil edilecek bilimsel bir Ruhsatlandır
ma Komisyonunun ve bu Komisyona yardımcı olarak çalışacak Teknoloji Komisyonu ile 11 adet 
klinik danışma grubunun, kuruluş ve çalışma esaslarını belirlemiştir. Bu Komisyon ve klinik danış
ma grupları, özellikle, üniversitelerin konuyla ilgili öğretim üyeleri (profesörler, doçentler) ile eği
tim hastanelerinin şef ve şef yardımcılarından teşekkül ettirilmektedir. 

Bir ilacın kalitesi, ülkemizde, üzerinde önemle durulan konulardan biridir. İkinci bir kalitenin 
kabul edilemeyeceği bir sanayi ürünü olan ilaç, üretiminden başlayıp, tüketiciye kadar uzanan ve 
başka hiçbir sanayi ürününde rastlanamayacak kadar sıkı ve ciddî bir düzeyde resmî otoritenin 
kontrolüne tabidir. Bu kontroller, sadece ilacın kendisini değil, ruhsatını, üretildiği yeri, üretim iş
lemlerini, uygulanan kontrol metotlarını, depolama ve dağıtım sistemlerini, etiket bilgilerini de 
kapsamaktadır. 

İlaçların kalitesi, sadece üretim aşamasında kontrol edilmez, edilmemelidir de. Ruhsatı veri
len bir ilaç, her zaman aynı kalite özelliklerini mutlaka taşımak zorundadır. Bu, üreticinin sorum
luluğunda olmakla, birlikte, Bakanlıkça, piyasa kontrol programları çerçevesinde kullanıma sunu
lan ilaçlardan, ülkenin her tarafından ve farklı iklim şartları dikkate alınarak, eczanelerden veya ec
za depolarından numuneler alınarak analiz edilir. Tabiî, uygun bulunmayan ilaçların piyasadan çe
kilmesi ve üretimlerinin durdurulması, bu konuda yürürlükte olan Geri Çekme Yönetmeliğine uy
gun olarak yapılmaktadır. 1980'li yılların başlarında ilaçlarda tespit edilen hata oranı yüzde 20'ler 
düzeyinde iken, bu oran, getirilen tedbirler ve sanayiin buna sağladığı uyum sayesinde yüzde 4'ler 
seviyesine düşürülmüştür. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde, bu oran, yüzde 1,5-2'İerle ifade edilmek
tedir; Japonya'da yüzde 2 seviyesindedir. 

Bakanlığımızın ilaç konusunda uyguladığı kurallar, gelişmiş ülkelerin bu konudaki kurallarıy
la paralellik içerisindedir. İlaçların kullanım süreçleri içerisindeki etkinlik ve emniyetine ilişkin 
olarak ortaya çıkan gelişmeler yakından izlenmekte ve bu doğrultuda uygulamalar yapılmaktadır; 
ancak, şunu hiçbir zaman unutmamalıyız ki, İyi Üretim Uygulamaları (GMP) Yönetmeliği bu iş 
için kifayet etmemektedir, edemeyecektir de; çünkü, dünyanın gündemine, artık, biyoyararlılık ko
nusu girmiştir. Ülkemizde, bu biyoyararlılık konusunda acilen tedbirler alınması ve Sağlık Bakan
lığının bu konuda üzerine düşen görevi yapması gerektiğine inanıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye'de, ruhsatlı ilaçların fiyatları, 28.12.1984 günlü 
84/8845 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile buna ilişkin tebliğ hükümleri doğrultusunda belirlenmek
tedir. Alınan kararın esası şudur: İlaç üreticisi ve ithalatçısı firmalar, sınaî maliyetlerinde meydana 
gelen artışları belgelendirmektedirler. Yeni fiyat taleplerinde maliyetle ilgili gerekli dokümanlar 
incelenerek, Sağlık Bakanlığınca uygun görüldüğü takdirde, ilaçlar, artırılmış fiyatlarla piyasaya 
arz edilmektedir. Ruhsat başvurularında, özellikle, piyasada tek ye benzeri olmayan ilaçların tekel 
oluşturmaması için, tekel oluşturmasına sebebiyet vermemek için, yapılan başvurularda/tekeli kır
maya yönelik muadil imalatlara öncelik verilmektedir. Yani, ruhsatlandırma komisyonuna müraca
at ediyorsunuz, herhangi bir ilaç için ruhsat almak istiyorsunuz, bir başkası da bir başka ilaç için 
ruhsat alma müracaatı yapıyor; o esnada, eğer, beşinci sırada müracaat eden şirket veya kişinin ver
diği ilaç, Türkiye'de, tek imal edilen ilaca muadil ise, ona öncelik verilerek birinci sıraya getirili
yor. Yani, bu ruhsatlandırmada, o noktada bir esneklik sağlandığı ve fiyatlarda tekel oluşturulma
ması için belli noktada gayret sarf edildiği, ifade edilebilir. 

Tabiî, bütün bu iyi üretim uygulamalarına rağmen -malum, bu mesleğin bir nebze içerisinde 
bulunduk- şunu hiçbir zaman gözardı edemeyiz: Hıfzıssıhhanın yaptığı kontrollerin sonucunda ge-
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len raporlarda, bazen, çok acı ve ıstıraba sebebiyet verici ifadeler yer almaktadır. Mesela, bundan 
önceki yıllarda yapılan bir öksürük şurubunun analizinde "içerisinde eser miktarda dahi etken mad
deye rastlanmamıştır" raporlarını haiz bazı ilaçların piyasaya sunulduğu, bunların Bakanlık tarafın
dan toplattırıl di ğı tespit edilmiştir. Bu noktada -tekraren söylüyorum- insan faktörünün çok iyi de
ğerlendirilmesi lazım geldiğine, bunun üzerinde daha bir hassasiyetle durulması gerektiğine inanı
yorum. 

Üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir önemli nokta daha var. Bu ülkede, cebinde biraz
cık fazla parası olan -hatta, taksi şoförlüğü yapan olabilir- bazı insanlar, cebinde parası olan üç-beş 
kişi bir araya gelip medikal malzemeleri ithal etme yetkisine sahiptir. Sağlık konusunda böyle bir 
vurdumduymazlığın olabileceğini düşünmek bile istemiyorum. 

Bakınız, kalp pili gibi, kateter gibi özel bilgi, beceri ve ilgi isteyen malzeme ve materyallerin 
alımının mutlaka kontrol edilmesi gerekmektedir; ithalatının, bunları bilen kişiler, yetkili kişiler ta
rafından yapılması lazım gerektiğine inanıyorum. Bu medikal ithalatının derhal düzenlenmesi ve 
bu noktada üstümüze düşenin yapılması gerekmektedir; bunları, Sayın Sağlık Bakanından özellik
le rica ediyorum; bu konu, benim için çok mühim bir konudur; bu konuyu lütfeder dinlerlerse, 
memnun olurum. Medikal malzemeler hususundaki ithalatın, mutlaka, Sağlık Bakanlığının günde
mine alınıp incelenmesi ve yetkili kişilere bu ithalatın yapılma müsaadesi verilmesi gerektiğine 
inanıyorum. 

Türkiye'de' üretilen ilaçlar için, kararnamede öngörülen bir sınırlamayla, firmaların net kârlı
lık oranları, net satı$ hâsılatının yüzde 15'ini geçemeyecektir diye bir müeyyide var; ithal edilen 
mamullerde ise en fazla yüzde 14 kârla sınırlandırılmıştır şeklinde yönetmelikler var; olabilir. İlaç 
maliyetlerinde önde gelen unsurlar, sırasıyla, hammadde, yardımcı madde, ambalaj malzemesi, iş
çilik, işçilik giderleri, finansman giderleri, artı, tanıtım giderleri ve genel idarî giderlerdir. Biraz ön
ce arkadaşımızın ifade ettiği gibi, işçilik ücretlerinin, bu noktada büyük rakamlar ortaya çıkaraca
ğına, ilaç maliyetlerine çok büyük etkilemeler yapacağına inanmıyorum; ancak, bu kredi faizleri 
meselesinin üstünde çok durulması lazım geldiğine inanıyorum. 

Kullanılan hammaddelerin büyük bir kısmı ithalat yoluyla karşılanmaktadır; bu, yüzde 75-
80'lere varan bir orandır. Döviz paritelerindeki artışlar, ilaç maliyetini önemli ölçüde etkilemekte
dir. Ayrıca, ilaç sektöründe işçilik ve işletme giderlerinin yıl içindeki artışı, ilaç maliyetine yansı
maktadır; ki, elbette yansıyacaktır; bu enflasyonun yaşandığı bir ülkede, bundan ayrı bir şey de dü
şünülemez. 

1 Eylül 1995 tarihinde, ilaç fiyat tebliğinde değişiklik'yapılmış, tanıtım ve ıskonto giderleri 
harcamalarına bir sınırlama getirilmiştir; bence, çok güzel bir uygulamadır, iyi düşünülmüştür. Bu 
sınırlama, tanıtıma, net satış hâsılatının yüzde 5'ini, ıskontoya da brüt satış hâsılatının yüzde 10'nu 
geçemeyeceği zorunluluğunu getirmiştir; ama, kredi faizleri, ilaç fiyatlarını en çok etkileyen ve fi
yatların anormal artmasına neden olan, bana göre, en önemli girdidir. Firmalar, yüksek finans ma
liyetlerini ilaç fiyatlarına ilave ettiklerinde, ilaç fiyatları anormal olarak artmaktadır. Bu kredi faiz
lerini, bir gözden geçirmek gerekir diye düşünüyorum. 

İlaç fiyatlarında çok çarpıcı bir özellik daha vardır. Dünyanın hiçbir ülkesinde, hastalanan in
sandan vergi alınmaz. İlaç fiyatlarında KDV yüzde 15'tir. Çok güçlükle karşılanan ilaç fiyatların
da bir de yüksek KDV'nin bulunması, hastalıktan vergi alınması anlamına gelmektedir; bu ülkede 
bu yapılmaktadır. KDV, mutlaka makul seviyelere çekilmeli; yüzde 2 gibi, yüzde 3 gibi medenî öl
çüler içerisinde değerlendirilmelidir. 

İthal edilen hammaddelerde, patent koruması olduğu için, fiyat farklılıkları meydana gelmek
tedir. Avrupa Birliğine girecek bir ülkenin, Gümrük Birliği Anlaşmasını imzalamış bir ülkenin, bu 
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noktada, Patent Yasasından kaynaklanan sorunlara yaklaşımı, bana göre çok daha değişik olmalı
dır; onu ifade etmek isterim. Yani, bunu şöyle açabilirsek veya değişik bir söylemle söylemeye ça
lışırsak; bu fiyat farklılıkları, buluş sahibi firmanın, ilacını Türkiye'de üreten firmanın ithal ettiği 
fiyat ile aynı ilacı kendi förmülasyonuyla piyasaya çıkaran ve etken maddesini patent koruması ol
mayan bir ülkeden getiren firmanın birim ithal fiyatı arasındaki farklılıktan doğmaktadır. 

Ülkemizdeki ilaçlarda, patent koruması halihazırda olmaması sebebiyle -tahmin ediyorum, 
1999 yılında Patent Yasası uyarınca işleme girecektir- muadilleri daha ucuza üretilmektedir. Aynı 
etken maddeler, yurtdışında farklı fiyatlardan satılmaktadır; ancak, dünyada, sadece devlet eliyle 
hammadde ve ilaç alıp satan ve dağıtan ülkelerde fiyatlar aynıdır, fiyatlar fikse edilmiş vaziyette
dir; bunlar da, doğu bloku ülkeler ile Afrika gibi bazı geri kalmış ülkelerdedir. Yani, globalleşen 
dünyada, Avrupa Birliğine girmeye aday bir ülkede; yani, ülkemizde, böyle bir olgunun düşünül
mesi, bence mahzurludur. Ancak, bütün bu çıkarılan yeni yönetmelikler, kanunlar, her yerde ve her 
zaman olduğu gibi -başta söyledim- insan faktörünü gündeme getirmektedir. Bilimsel danışma ku
rulları ve teftiş görevini yerine getiren birimlerin, insan sağlığı gibi çok önemli bir konuda, daha 
duyarlı, sağlıklı ve şeffaf çalışması gerektiği gözardı edilmemelidir. 

İlaç bedellerinin, ödenek şartı olmadan ödenmesinin, yani, ödeneğe bakılmaksızın ödenir kay
dının bulunmasının lazım geldiğine inanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin vatandaşlarından 
olan eczacılar, SSK gibi, Bağ-Kur gibi, bu devletin, bu milletin kurduğu, bu hükümetlerin kurdu
ğu müesseseleri finanse etmek zorunda değiller. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sözlerinizi tamamlamak için, Sayın Akarsu, 3 dakika... 

ABDULLAH AKARSU (Devamla) - Teşekkür ederim. 

Onun için, daha önceden olduğu gibi, ilaç bedellerinin, ödenek olup olmamasına bakılmaksı
zın ödenmesi gerektiğine inanıyoruz. 

Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri; Anavatan Partisi olarak, bu konu üzerindeki görüşümü
zü kısaca açıklamak istiyorum. 

Stratejik bir endüstri dalı olması, komşumuz Irak'ın düştüğü durum da göz önüne alınarak, 
onun teşvik edilmesi, önünün açılması, yerli ilaç imalatçılarına özel ilgi gösterilmesi ve dünya pi
yasalarında rekabet edebilecek ar-ge (araştırma-geliştirmc) bölümlerinin kurulması, dünya piyasa
larına kendi patentlerimizle mal üretip satma yollarının açılması gerektiğine inanıyoruz; çünkü, 
inanıyoruz ve güveniyoruz ki, Türk ilaç sektörü, yapılan yeni uygulamalarla, 1984 yılından itiba
ren başlatılan yeni uygulamalarla kendi üzerine düşeni yapmıştır. Nasıl yapmıştır? Türk ilaç sektö
rünün, on yıl içerisinde gösterdiği performans meydandadır; ilaçlarımızın kalitesi, etkinliği ve gü-
venilirliğiyle rekabet düzeyini yükselttiğine inanıyorum; dış pazarlara da açılmıştır. Nitekim, bu 
sektör, 1994 yılında, içerisinde Almanya, Japonya, Amerika gibi gelişmiş ülkelerin de bulunduğu 
elliden fazla ülkeye 130 milyon dolar civarında ihracat yapmıştır. 

Bu noktadan hareketle, inancımız odur ki, sektörde bulunan atıl kapasiteyi iyi değerlendirebi-
lirsek, bu ihracat rakamları 700-800 milyon dolar seviyesine çıkabilir; ama, Sayın Bakan ve Kıy
metli Hükümetin kıymetli üyeleri, bunun için bir şeyi acilen yapmak durumundayız. Refik Saydam 
Hıfzıssıhha Merkezi, güpümüzde, artan nüfus, gelişen teknoloji ve değişen sağlık ihtiyaçları karşı
sında etkili ve yetkili hizmet üretememektedir. Anavatan Partisi olarak bizim düşündüğümüz, yeni 
bir kurumdur; bunun adı, Rufik Saydam olabilir, devlet ilaç kurumu olabilir. Bu kurul, RTÜK 
(Radyo Televizyon Üst Kurulu) gibi özerk olmalıdır, işlevi olmalıdır, yaptırım gücü olmalıdır ve 
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sadece ilacı değil, gıdayı da kontrol etmelidir. Amerika'daki FDA gibi bir müesseseyi düşünmek
teyiz. 

Gıda dahil olmak üzere, bütün ilaç sektörünü... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Akarsu, lütfen toparlar mısınız. 

ABDULLAH AKARSU (Devamla) - Efendim, müsaade ederseniz hemen toparlıyorum. 
BAŞKAN - Verdiğim eksüre de bitti; 1 dakikadan fazla süre vermeyeceğim; lütfen, o önünüz

deki kâğıdı tamamlamaya çalışmayın. Lütfen... 

ABDULLAH AKARSU (Devamla) - Anladım, peki efendim; hemen toparlayacağım Sayın 
Başkanım. 

Bu müessese gibi, Refik Saydam'ı geliştirerek yeni bir müessesenin olması gerektiğine inanı
yoruz; ayrıca, ihracat ve ithalatta ortaya çıkan problemlerin halledilmesi için, mutlaka, ihtisas güm
rüklerinin kurulması lazım geldiğine inanıyoruz. 

Yeni Hükümetin, bu noktada, yeni bir anlayışla yapılanmaya geçeceğini ümit ediyoruz ve bu 
ümidimizi gerçekleştireceğinize inandığımız için, Anavatan Partisi Grubu olarak bu önergeye ret 
oyu vereceğimizi bilgilerinize arz ediyorum. 

Sayın Başkanın bana gösterdiği kolaylığa çok teşekkür ediyor; hepinize saygılar sunuyorum. 
Sağ olun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Akarsu. 
Demokratik Sol Parti Grubu adına, Manisa Milletvekili Sayın Cihan Yazar. (DSP sıralarından 

alkışlar) 

Konuşma süreniz 20 dakikadır Sayın Yazar; buyurun. 
DSP GRUBU ADINA CİHAN YAZAR (Manisa) - Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; 

hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
65 milyon ülke insanının sağlığını yakından ilgilendiren ilaç imalatı, tüketimi ve bunların de

netimi konusunda, Demokratik Sol Parti Grubu adına sizleri aydınlatmaya çalışacağım. 
İlaç, onsuz olunmaz ve yerine bir başka ürün konulmaz niteliğiyle, insan sağlığı açısından son 

derece önemli bir üründür. Vazgeçilmezliği, sosyal yanı ticarî yanından çok daha önemli olup, has
ta olan kişi tarafından parasına bakılmaksızın alınmak istenmesi, talep esnekliğinin olmadığını da 
açıkça ortaya koyar. Örneğin, şeker hastası için İnsülin yerine bir başka ilacın verilmeyeceğinin 
açık olduğu ve insülinin fiyatına bakılmaksızın alınacağı da ortadadır. 

Ülkemizde sosyal güvenlik kurumlarının büyük bir kriz içinde oldukları herkes tarafından bi
linmektedir. Ancak, bu krizin nedeni, sosyal güvenlik kurumlarının ilaç harcamalarından kaynak
lanmamaktadır. Sosyal Sigortalar Kurumunun 1995 yılı ilaç harcaması 20 trilyon, Emekli Sandığı
nın 10 trilyon, Bağ-Kur'un ilaç harcaması ise 5 trilyon kadardır. Sosyal Sigortalar Kurumunun 25 
milyon kişiye ilaç hizmeti verdiği unutulmamalıdır. Kişi başına düşen miktar, sadece 800 bin Türk 
Lirasıdır. 

Ülkemizde, üretici ve ithalatçı olarak, yaklaşık 156 civarındajirma bulunmaktadır. Üretim ya
pan firmalar, ülke üretiminin yüzde 92'sini karşılamakta, diğer kısım ise ithal edilmektedir. İlaç pa
zarı, bir oligopol pazar olup, giderek tekelci yanı ağır basmaktadır. Ülkemiz ilaç sanayiinde, çok
uluslu yabancı firmalar pazarın yüzde 45'ini kontrol etmekte, lisanslı ve yerli firmalar yüzde 55'ini 
kontrol etmektedir. 
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Hastalanan insanların sağlığının ticarî firmaların elinde olduğu doğrudur. Ancak, devlet, şim

diye kadar bu alana yatırım yapmamıştır ve ticarî firmalara rakip oluşturacak bir çabanın içinde ol
mamıştır. Tüm ilaç firmaları, ilaçlarını ticarî amaçla üretmektedirler ve maksimum kârı oluşturma 
çabasındadırlar; aksine bir çaba, ticarî firmalardan beklenemez. Devletin firmalara şimdiye kadar-
ki yaklaşımı, daha çok, teşvik eder yolda olmuştur. 

Ülkemiz, ilaç üretimi açısından, dünya ülkeleri arasında 30-32 nci sıralarda yer almaktadır. 
Gelişmiş teknoloji ürünü bazı ilaçlar» bazı kanser ilaçları, bazı aşı ve serumlar dışında hemen her 
ilaç, ülkemizde üretilmektedir, İlaç etken maddesinin yüzde 20'si ülkemizde üretilmekte, yüzde 80'i 
ithal edilmektedir. Ülkemiz hammadde ithaline 400 milyon dolar ödemektedir. Giderek artan ma
mul ilaç ithaline ise, 150 milyon dolar harcıyoruz. İlaç ithalinin giderek artması, ülkemizin gerek
siz döviz kaybına yol açıyor. Ülkemizde üretilmesi olanaklı çoğu ilaçların ithaline izin verilmesi ve 
ruhsatlanması, yerli üretimimizin geriletilmesine neden oluyor. 

Ülkemizde ilacın imal tekniği ve koşullan dünya standartlarını yakalamıştır. Sorun, standart
lardan çok, kurulan fabrikalarda oluşan atıl, kullanılmayan kapasitededir. İlaç sanayii, vatandaşın 
vergileriyle yaptığı yatırımlarını kullanarak döviz kazandırıcı çalışmalara ve bugünkü üretimin 3 
katını yapabileceği fabrikalarla ihracata yönelmelidir, 

Son beş yılda (1990-1994) ilaç endüstrisinde, iyi üretim uygulamaları, iyi laboratuvar uygula
maları, kapasite geliştirme, hammadde yatırımları ve diğer yatırımlara 3,5 trilyon liralık kaynak 
harcanmıştır. 

Değerli milletvekilleri, sizlere, ilaçla ilgili genel bilgiler sunduktan sonra, müsaade ederseniz, 
Meclis araştırması açılması önergesiyle ilgili hususları madde madde değerlendirmek ve görüşleri
mi sunmak istiyorum. Bu konuda görüşlerimi açıklarken, ilerleme kaydedilen hususlarda olumlu 
görüş bildirirken;, tenkit edilmesi gereken konularda da yapıcı olmaya, ama, gerçekleri de inandı
ğım doğrultuda sunmaya gayret göstereceğim. 

İlacın imalat tekniği ve imalat şartları, ülkemizde ilaç endüstrisinin teknolojik düzeyi, biyotek-
noloji ye çok yeni bazı ilaç üretim teknolojileri dışında, Avrupa ülkeleri seviyesine ulaşmıştır. Bu 
gelişmede en büyük etken, iki önemli yasa düzenlemesinin yürürlüğe girmiş olmasıdır. Bunlar: 

a) GMP'nin (Good Manifacturing Practises) iyi üretim uygulamalarının, yönetmelik halinde 
yayımlanarak yürürlüğe girmesi; 

b) Endüstri yatırımlarının teşvik kapsamına alınmasıdır. 

GMP kuralları olarak bilinen iyi üretim uygulamaları, ilaçların istenilen etki, emniyet ve kali
tede üretilmesini garanti altına alan kurallardır. İlk defa 1968 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafın
dan yayımlanan bu kurallar, ülkemizde, 1984 yılında, İspençiyari ve Tıbbî Müstahzarlar İmalatha
neleri Yönetmeliğiyle yürürlüğe girmiştir. Dünya Sağlık Örgütünün yayımladığı GMP kuralları, ül
keleri tarafından zaman içinde geliştirileceğinden, Sağlık Bakanlığı, Avrupa Birliği mevzuatı uyum 
çalışmaları çerçevesinde, 1 Ocak 1995'ten itibaren, Avrupa Birliğinin GMP kurallarını da yürürlü
ğe koymuştur. 

Firmalar, bu kurallara uygun olarak üretim yapmak zorundadır. Dileğimiz, Sağlık Bakanlığı
nın, firma bazındaki teftişlerde, üretimin bu kurallara uygunluğunu denetlemesidir. 

Ruhsatlandırma: İlaçların ruhsatlandırılması, Özel bir yönetmelikle oluşturulmakta olup, daha 
çok, bakanların şahsi tasarruflarıyla yönlendirilmektedir. Ruhsatlandırmada, katılımcılıktan ve şef
faflıktan söz edilemez. 

Kuruluş esasları ve görevleri 6 Şubat 1990 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan İlaç Ruhsatlan
dırma Danışma Komisyonu, 1 başkan, 1 başkan yardımcısı ve öğretim üyelerinden seçilen i 1 kişi-
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den oluşmaktadır. Ayrıca, 2 farmakolog ve 3 farmasotikteknologdan oluşan ön komisyon ve en az. 
3 kişiden oluşan klinik danışma grupları, İlaç Ruhsatlandırma Komisyonuna bağlı olarak görev 
yapmaktadır. Yalnız, ruhsatlandırma komisyonlarında çalışanların sıklıkla değişmesi, ruhsatlandır
manın çok uzun sürmesi ve bu gibi birçok konunun düzeltilmesi gerekmektedir. Ruhsatlandırmada 
kayırmalar hakkında, Eczacılar Birliğine çeşitli yakınmalar yapılmakta ise de, somut belge ve bil
gilerin ulaştırılmaması, konunun ciddiyetine aykırıdır. 

Aynı firmaya, aynı etken maddeli, farklı fiyatlı iki ayrı ruhsat verildiği konusu ise, maalesef 
gerçektir. Bu durum, İlaç Fiyat Kararnamesinin ortaya çıkardığı garip bir uygulamadır. A firması, 
B adlı etken maddeyi, örneğin Almanya'nın X firmasından getirterek bir ilaç yapmakta ve 100 bin 
Türk Lirası fiyat alarak satmakta, A firması, B adlı etken maddeyi, örneğin Macaristan'ın Y firma
sından getirterek bir ilaç yapmakta ve 10 bin Türk Lirası fiyat alarak satmaktadır; şu anki yasal du
rumda, bunu engelleyen herhangi bir düzenleme yoktur. Tabiî ki, bu durum, vatandaşlar arasında' 
garip karşılanmakta, ilaçlar arasında kalite farkı olmadığına göre, fiyat farklılığı açıklanamamakta
dır. 

Dünyada kullanılmasısakıncalı ilaçlara ruhsat verilmesi konusuna gelince, böyle bir durumun 
ciddiyetine inanmıyoruz. Kullanılan ilaçlar, dünyada denenmiş, Kıta Avrupasında ve Amerika Bir
leşik Devletlerinde ruhsat almış ilaçlardır. 

İlaçların firmalarda kalite kontrolleri çağdaş yöntemlerle yapılmaktadır. Piyasa kontrollerinin 
çok daha sık ve kamuoyunu bilgilendirecek şekilde yapılması gerekmektedir; bu da, ülkemiz insa
nının ilaca olan güvenini artıracaktır. 

İlaç fiyatlandırma: İlaç fiyatları, 1,984 yılında çıkarılan, ticarî maliyet sistemini içeren bir ka
rarnameyle düzenlenmiştir. İlaca yapılan tüm harcamalar, ilaç fiyatlarına yansıtılır hale gelmiştir. 
İlaç fiyatlarının yüksek olmasını ortaya çıkaran unsurlar şöyle sıralanabilir: 

İlacın etki maddesi: 1984 kararnamesine göre etken maddeyi pahalı kaynaktan getirirseniz, fi
yatı yüksek olur. Etken maddenin kaynağını üretici seçtiğinden, daha çok, pahalı etken madde ter
cih edilmekte; kârlılık yüzdeyle hesaplandığından, pahalı etken maddede kârlılık fazla olmaktadır. 

İlaca yapılan her türlü reklam ve promosyon, ilaç fiyatlarına yansımakta, ilacın fiyatını artır
maktadır. Eylül 1995'te çıkarılan tebliğle, reklam harcamaları, ilaç satışının yüzde 5'ine indirildiy-
se de, bunu yeterince denetleme olanağı yoktur. 

Değerli milletvekilleri, promosyon konusunda fazla konuşmak istemiyorum; çünkü, Yüce 
Meclisimizin bünyesinde çok kıymetli tıp mensubu arkadaşlarım bulunmaktadır. Benim mensup 
olduğum ve mensubu olmaktan büyük gurur duyduğum Demokratik Sol Partinin ve şahsımın siya
sî anlayışında, kesinlikle kişileri rencide etmek söz konusu değildir. Yazılı ve görsel basında pro
mosyonla ilgili çok şeyler okuyor ve izliyorsunuz. Dileğimiz, promosyonun tamamen kaldırılma
sıdır. 

Kredi faizleri: İlaç fiyatlarını en çok etkileyen, ilaç fiyatlarının anormal artmasına neden olan 
en önemli girdidir. Firmalar, yüksek finans maliyetlerini ilaç fiyatlarına ilave ettiklerinde, ilaç fi
yatları anormal artmaktadır. • ' 

İlaç fiyatlarında yüzde 15 KDV bulunmaktadır. Çok güçlükle karşılanan ilaç fiyatlarında, bir 
de yüksek oranda KDV'nin bulunması, hastalıktan vergi alınmasını getirmektedir. Bu hususta, 
1984 yılında, 84/8844 sayılı Fiyat Kararnamesi yürürlüğe girmiştir. Bu kararname hükümlerine gö
re, ilaç imalatçılarının yıllık kârı, firmanın yıllık satış gelirinin yüzde 15'ini, münferit ilaçlar için 
ise ilacın yıllık satış tutarının yüzde 20'sini geçmemek üzere sınırlandırılmıştır; fakat, firmalar bu 
konuda da çok akıllı bir tutum izleyerek, sürümü piyasada az olan ilaçlarda,yüzde 5 kâr oranı, sü-
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rümü piyasada fazla olan ilâçlarda yüzde 25 kâr oranı uygulayarak, ortalama yüzde 15'i tutturma
yı planlamaktadırlar. 

Bakınız, şimdi, Türkiye'deki çok garip bir fiyatlandırmayı gözlerinizin önüne sermek istiyo
rum. Aynı etken maddeyi, aynı miktarda ve aynı adette ihtiva eden ve değişik firmalarca piyasaya 
farklı fiyatlarda çıkarılan ilaçlan açıklamak istiyorum: 

1. Etken madde: Amlodipin Besilat (10 mgrx 20 tablet), ilacın ismi: (A), fiyatı: 660 000 lira. 
Etken madde: Amlodipin Besilat (5 mgr x 20 tablet), ilacın ismi: (A), fiyatı: 333 000 lira. 
2. Etken madde: Amlodipin Besilat (10 mgr x 20 tablet), ilacın ismi: (B), fiyatı: 1 868 000 lira. 

Etken madde: Amlodipin Besilat (5 mgr x 20 tablet), ilacın ismi: (B), fiyatı: 1 058 000 lira. 
• 3. Etken madde: Amoksilin Trihidrat+Potasyum Klavun (625 mgr x 15 tablet), ilacın ismi: 

(A), fiyatı: 650 000 lira. 

Etken madde: Amoksilin Trihidrat+Potasyum Klavun (625 mgr x 15 tablet), ilacın ismi: (B), 
fiyatı: 1 320 000 lira. 

4.. Etken madde: Tenoksikam (20 mgr x 30 tablet), ilacın ismi: (A), fiyatı: 344 000 lira. 
Etken madde: Tenoksikam (20 mgr x 30 tablet), ilacın ismi: (B), fiyatı: 1 412 000 lira. 
5. Etken madde: Ranitidine (300 mgr x 30 tablet), ilacın ismi: (A), fiyatı 324 000 lira. 

Etken madde: Ranitidine (300 mgr x 30 tablet), ilacın ismi: (B), fiyatı: 1 658 000 lira. 
Bu verdiğim beş örnek -ki, dikkat buyurursanız, hiçbir firma ve ilaç ismr belirtmemeye özen 

gösterdim- değişik firmaların, değişik fiyat uygulamaları. Bu konudaki savunmayı da nasıl yapa
caklarını sizlere izah edeyim. 

Patent konusunu gündeme getirecekler ve diyecekler ki; A firması, patent hakkını kullanıyor, 
B firması, malını, patent hakkını kullanmayan bir ülkenin lisansı ile imal ediyor. 

İşin korkunç yönüyse, aynı firmanın, aynı etken maddeyi ihtiva eden ilacı, değişik iki ayrı 
isimde ve ayrı fiyatla piyasaya sürmesi. înanın, insanın aklı havsalası böyle bir konuya açıklık ge
tiremiyor. ' 

Etken madde: Linkomisin (600 mgr/2 mi), ilacın ismi: (A), fiyatı: 61 800 lira, firma: (X) ilaç 
firması 

Etken madde: Linkomisin (600 mgr/2 mi), ilacın ismi: (B), fiyatı: 30 700 lira, firma: (X)ilaç 
pazarlama 

, Etken madde: Omeprazol (20 mgr X14 tablet), ilaç ismi: (A), fiyatı: 767 000 lira, firma: (X) 
ilaç firması 

Etken madde: Omeprazol (20 mgr X14 tablet), ilaç ismi: (B), fiyatı:383 000 lira, firma: (X) 
ilaç pazarlama. 

İşi biraz daha genişletirsek, firmaların ne denli haksız kazanç sağladıklarını biraz daha aydın
latmış oluruz. Örneğin, firmalar, kurumların, depoların eczanelere satış fiyatından yarı yarıya indi
rimle fiyat verip ihale kazanıyorlar. Firma, bu ihaleyi nasıl kazanıyor, nasıl kâr ediyor, bu arada 
halkımız ne derece eziliyor, hayret etmemek mümkün değil. 

Türkiye'deki ilaç fiyatlarının yükselmesine de göz atacak olursak: Aspirin: 1992'de 5 500 lira, 
1996'da 43 800 lira; bactrim: 1992'de 40 000 lira, 1996'da 419 000 lira; panalgine: 1992'de 10 200 
lira, 1996'da 80 000 lira; novalgine: 1992'de 7 300 lira, 1996'da 63 600 lira; kalsiyum saııdoz: 
1992'de 26 000 lira, 1996'da 171 500 lira. 
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Tabiî, bunlar, sizlere sunduğum ufak örnekler; bunları çoğaltmak mümkündür. Şu ana kadar 

verdiğim örnekleri resmî belgelerle ispat etmeye her zaman hazırım. 

İthal ilaçlar konusuna gelince, ithal ilaçların ülkemize girişi giderek artmaktadır. İlaç üretimi
nin özendirilmesi gerekirken, ithalinin artması, çoğunun yerli karşılığının olması, ülkemizin gerek
siz döviz harcamasını getirmektedir. 

İthal edilen ilaçların küçük miktarlarda getirilmesiyle, hemen her ithalatta fiyat değişimi ya
pılmakta, ithal ilaçların fiyatları anormal ölçüde artmaktadır. İthal edilecek ilaçlar, fiyatı ucuz olan 
ülkelerden getirilmeli; bir senede ilacın ülkeye yeter sayıda ithali sağlanmalı; her defasında fiyat 
değişikliği ortadan kaldırılmalıdır. 

Yüce Meclisin değerli milletvekilleri, ülke insanımızın sağlığını yakından ilgilendiren ilaç 
imalatı, tüketimi ve denetimi konusunda, Demokratik Sol Parti Grubu adına sizleri aydınlatmaya 

. çalıştım; kararı sizler vereceksiniz. 

Sağlık Bakanlığımızın, beş maddelik gerekçeli Meclis araştırmasının dört maddesinde olduk
ça başarılı olduğunu sizlere açıkladım. 

Ruhsatlandırma ve fiyatlandırma konusunda, yeni bir süre tanıyarak, gerekli girişimlerin ya
pılmasını beklemeyi uygun görüyoruz. Aksi takdirde, bu konunun gerçek takipçisinin bizlerin ola
cağını ve mahzurların giderilmemesi halinde, Meclis araştırmasının tarafımızdan isteneceğini bil
dirmek istiyoruz. 

Bu vesileyle, Demokratik Sol Parti Grubu adına, Meclis araştırması açılmasını, şimdilik kay
dıyla, uygun görmüyoruz. -

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yazar. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Antalya Milletvekili Sayın Bekir Kumbul; buyurun. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Kumbul, süreniz 20 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA BEKİR KUMBUL (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekili ar

kadaşlarım; Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 23 arkadaşının, ilaç imalatı, tüketimi ve de
netimi konusundaki araştırma önergesi hakkında, Grubumun düşüncelerini sizlere aktarmak üzere 
kürsüye çıkmış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu ithamlar içerisinde, görüşlerimizde, araştırılması gereken şeylerin ol
duğunu, eklenmesi gereken şeylerin olduğunu; ama, hepsinin de bu derece araştırılmaya değer ol
madığını da söylemek istiyorum. 

Ülkemizde ilaç savurganlığı, öteden beri konuşulan, bilinen bir olgudur; bunu hepimiz biliyo
ruz. İlaç, sağlığın bir parçasıysa, elbette, bunun üzerinde hassasiyetle durulması gerekir ye araştır
manın da üretim sürecinden başlaması şarttır. 

İlaca ruhsat, bir devlet kuruluşu tarafından verilir. Ülkemizde bu görev, Sağlık Bakanlığının-
dır. Yeni bir ilaç ruhsatlandırılacağı zaman, ilgili devlet kuruluşu, söz konusu maddenin etkinliği
nin ve güvenliğinin kanıtlanmasını ister. Bu işlem ise, in vitro deneylerden, hastalar üzerinde uy
gulamalara kadar gelişen ve on onbeş yılı içeren bir çalışmayı gerektirir. Patent Yasasının kabul 
edildiği ülkelerde, bu aşamaya gelmiş ilaca, ruhsatla beraber, patent hakkı da verilin Bu, en çok 
yirmi yıl süreyle, aynı etken maddeyi içeren ilaçların, başka firmalarca, başka isimlerde üretilip pi
yasaya sunulmasını engeller. Patent süresi sonunda da, bu yasayı kabul etmeyen ülkelerde ise, he
men, başka firmalar, aynı etken maddeyi içeren ilaçlan imal edip, ruhsat alabilirler. Buna "jenerik 
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ilaç" adı verilir. Bu tür firmalar, araştırma ve geliştirmeye para harcamadıkları için, ilaoı, yüzde 
50'ye varan daha ucuz fiyata üretebilirler. 

Ülkemizde, son yıllarda, araştırma ve geliştirmeye para ayrılmaya başlanılmıştır. Ar-Ge ola
rak bilinen bu araştırmaya, ülkemizde, yılda 100 bin dolar ayrılırken, Amerika Birleşik Devletle
rinde, 6 milyar dolara kadar varan bir harcama yapılmaktadır. 

Ruhsatlandırılmış patentli bir ilacın jeneriğinin ruhsatlandırılması için, aynı etken maddeyi 
içerdiğinin gösterilmesi yeterli olmamakta in vitro ve in vivobiyo yaradanım deneyleri yapılarak 
ilacın biyo eşdeğerliğinin ve terapötik eşdeğerliğinin gösterilmesi gerekmektedir. ' 

Türkiye'de durum nedir?,Ülkemizde, Patent Yasası, kabul edilmiştir ama, 1999'da işleme ko
nulacaktır; dolayısıyla, patent korumalı ilaç yoktur. Bununla beraber, yurtdışında patentli ruhsat al
mış ilaçların jeneriklerine, istenen bazı evraklar sağlandıktan sonra ruhsat alınabilir. Dolayısıyla, 
ülkemizde, ilaçlar, patentli ilaç olmadığı için ve buna pay ayrılmadığı için daha ucuza mal edilmek
tedir ve değişik firmalar tarafından, aynı etken maddeyi içeren ilaçlar üretilip piyasaya sürüldüğü 
zaman, bunlar, değişik fiyatlarda piyasaya sürüldüğü için -belki de sıkıntıyı yaratan nedenlerden bi
risi, aynı etken maddeyi aynı miktarda taşıyan ilaçların, değişik fiyatlarla piyasaya sürülmesidir- sı
kıntı burada başlamaktadır. Durum böyle olunca, pek çok ilaç, birbirinden çok farklı fiyatlarla sa
tılmaktadır. 

İlaç seçimini hekim yapıp reçetesine yazdığından ötürü, pahalı ilaçların reçeteye girebilmesi 
için, hekime yönelik promosyon çalışmaları ağırlık kazanmaktadır. Dolayısıyla, hekimler, psikolo
jik olarak, promosyortu yapılan ilaca eğilim gösterecektir. Ayrıca, buna bağıntılı olarak, reklama 
daha fazla para harcanacaktır. Bugün, ülkemiz ilaç endüstrisinde çalışan insanların yüzde 35'ini 
propagandistler oluşturmaktadır. Her ne kadar, yasalarda "reklama yüzde 5'ten fazla para ayrılmaz" 
deniliyorsa da,, yapılan araştırmalar, reklamların, ilaç maliyetlerini yüzde 10-15 oranında artırdığı
nı göstermektedir. 

İlaç giderlerinde savurganlığın ikinci boyutu ilaç tüketimiyle oluşmaktadır. Ülkemizde ilaç 
üretiminin tamamına yakını özel sektördeki 107 firma tarafından yapılmaktadır. Piyasada 3 800 ci
varında ruhsatlı ilaç bulunmakta; değişik farmasötik şekilleriyle, bu sayı 5 200'e ulaşmaktadır. 

Bugün, 800 milyon civarında birim kutu ilaç üretilmektedir. Ülkemizde yıllık ilaç tüketimi 
harcamaları 2 milyar dolara ulaşmış olup, kişi başına ilaç tüketimi harcaması 26 doları bulmuştur. 
Ancak, gözardı edilmemesi gereken diğer bir husus, ilaç tüketiminin millî gelirden aldığı paydır; 
ülkemizde 0,88 olan bu oran, İngiltere'de 0,61, Belçika'da 0,49 dolayındadır. 

Ülkemizde ilaç harcamaları, sağlık hizmetleri için harcanan payın yüzde 35'ini oluşturmakta
dır. Bu oran, SSK harcamalarında aynı kalırken, Bağ-Kur harcamalarının yüzde 52'sini, Emekli 
Sandığı harcamalarının yüzde 56'sıhı oluşturmaktadır. Harcamaların fazlalığının ötesinde, gerekti
ği zaman ilaçların kullanılmaması, yetersiz kullanımı veya ilaçların gereksiz kullanımına yaygın 
olarak rastlanılmakta; sonuçta, harcanan giderlerin rasyonellikten uzak olduğu görülmektedir. 

Antalya ve Ankara'da yapılan bir araştırmada, evlerde, son kullanma tarihi geçmiş bol miktar
da ilaç bulunmuştur. 

Rasyonel olmayan ilaç tüketiminin çeşitlerini şöyle sıralayabiliriz: 

Toplumun yaklaşık yüzde 35'inin sosyal güvenceden yoksun olması, ilaç gerektiren birçok 
hallerde bireylerin tedaviden mahrum kalmasına yol açmaktadır. Buna karşılık, sosyal güvencenin 
varlığı, ilacın gereksiz ve fazla tüketimine yol açmaktadır. Gereksiz ve fazla tüketimin altında ya
tan nedenleri incelersek : 
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1. Mezuniyet öncesi tıp eğitiminin niteliğinden kaynaklanan sorunlar vardır. Hekimler, rasyo

nel ilaç kullanımı konusunda yeterli eğitim almamaktadır. 
2. Ülkemizde, mezuniyet sonrası sürekli ve hizmet içi eğitim uygulamaları son.derece yeter

sizdir. Hekimler, tedaviye yönelik gelişmeleri, bilimsel açıdan takip edememektedirler. 

3. Özellikle ilk basamak düzeyinde olmak üzere, tüm düzeylerde, tanı koyma ve tedavi seçi
minde, laboratuvar kullanımı oldukça sınırlıdır. Bu, hastanın yakınmalarının bir an önce ve garan
tili bir şekilde giderilmesi için, kombine polifarmasiyi getirmektedir. Bu konlıya zemin hazırlayan 
bir başka faktör de, kalabalık hastane polikliniklerinde, hastaların, üstünkörü ve çok kısa sürede 
(ortalama 3-4 dakika) muayene edilmek durumunda olmalarıdır. Bu, eksik ve şüpheli tanıya yol aç
makta, tanıda şüphe de, kalabalık bir reçeteyi beraberinde getirmekte ve sınama-yanılma yöntemi
nin tercih edilmesine yol açmaktadır. 

4. Ülke koşullarına uygun olarak geliştirilmiş ve kullanıma girmiş temel ilaç listesi yoktur. Bu 
konuda, tabip odalarının çalışması vardır; bunun, daha da geliştirilip resmileştirilmesi gerekir. Do
layısıyla, hekim, reçeteye, ilaçların jenerik isimlerini değil, ticarî isimlerini yazmaktadır. Piyasada
ki ilaç sayısının çokluğu, promosyon ve reklamların yoğunluğu, hekimin, mezuniyet öncesi ve son
rası eğitim sorunları göz önüne alındığında, reçeteye girecek ilacın belirleyicisi, ilaç propagandist-
leriveya ilaç şirketleri olmaktadır. 

5. Emekli Sandığında daha fazla olmak üzere, sosyal güvenceye sahip bireyler, hekimlerin bu 
konuda duyarsız kalmasının da etkisiyle, akrabaları ya da tanıdıkları için kendi üzerlerine kolaylık
la ilaç yazdırabilmektedirler. 

6. İlaçlar taneyle değil kutuyla satılmakta, bu da israfa yol açmaktadır. Bunun üzerinde de du
rulması gerektiğine inanıyoruz. 

Konunun üçüncü boyutu, hatalı ilaç kullanımıdır. Bu, hem gereksiz ilacın kullanılışıyla tüke
timi pompalarken hem de insan sağlığını tehlikeye düşürmektedir. 

Mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimden kaynaklanan sorunlar ve yetersizlik, ilaç propagandist-
lerinin olası eksik ve yanlış bilgilendirilmesi gibi faktörler, bu sorunları beslemektedir. 

Gereksiz ya da hatalı ilaç kullanımının bir diğer nedeni, reçetesiz ilaç satışlarıdır. Bilinçsiz ec
zacılık uygulamalarından da destek bulan bu durum, tüketimi pompalamaktadır. Peki, neler yapı
labilir? , 

Sağlık Bakanlığı, jenerik ilaçlara ruhsat vermeden önce, ilacın biyoeşdeğerliği ve terapotik eş-
değerliliğinin kanıtlanmasını istemelidir. Böylelikle, piyasada aynı jenerik isme sahip ilaçların bir
birinin aynı olması sağlanırken, birbirinin aynısı pek çok ilacın farklı markalarla piyasaya çıkması 
engellenmiş olur. 

Yine Sağlık Bakanlığı, ruhsat sonrası denetimlerle, üretimin kalitesinin sürmesini etkin bir şe
kilde sağlayabilir. Bu sağlandıktan sonra, piyasada mevcut eşdeğer ilaçların en ucuzunun kullanıl
ması özendirilmelidir. 

Bazı ülkelerde de örneklerine rastladığımız ve Dünya Sağlık Örgütünün de önerileriyle ilişki
li olarak, ülke koşullarına uygun bir temel ilaç listesi mutlaka hazırlanmalıdır. Hekimlerin, reçete
lerine, ilaçların jenerik isimlerini yazmaları sağlanmalıdır. 

Aynı firmaların, aynı farmasotik özellikteki ilacı farklı markalarda üreterek piyasaya sürmele
ri ve birbirlerine alternatif yaratmaları önlenmelidir. 

Mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimin niteliği, ilk basamak sağlık hizmetlerinin, koruyucu sağ
lık hizmetlerinin ve tüm tanı, tedavi hizmetlerinin.niteliğinin yükseltilmesi, gereksiz ilaç tüketimi-
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nin temel belirleyicilerindendir. Bu konularda aşama sağlanmadıkça soruna köklü çözüm bulmak 
olası değildir. 

Reçetesiz ilaç satışları önlenmelidir. Bu konuda başarılı olunması ve yine* hatalı ilaç kullanı
mının ortadan kaldırılabilmesi için eczacılık uygulamalarının yeniden değerlendirilmesi, denetlen
mesi şarttır. 

Sosyal güvenlik kuruluşlarının resmî reçeteler üzerindeki denetimi artırılmalı ve üçüncü şahıs
lara hizmet eden reçeteler önlenmelidir. 

Bugün, boyutları reklamın ötesine geçmiş, pahalı hediyelerle, uçak biletleriyle, hekime üstü 
kapalı rüşvet verme yöntemleri, reklamın her çeşidi kaldırılmalıdır. 

İlaçların ülkemizde üretilmesi mutlaka sağlanmalıdır. Çünkü, bugün, ilaç sanayiimiz ülkede 
tüketilen ilacın yüzde 90 mı üretebilmektedir, geri kalan yüzde 10'u dışarıdan ithal edilen ilaçlar
dır ve onların üzerine büyük oranda vergiler konularak fiyatı artmaktadır; o nedenle, mutlaka bu 
konuda da tamamının ülkede üretilecek şekilde düzenlenmesi gerekir. 

Bunun dışında, burada yer almayan tıbbî alet ve edevatların da, ilaç konumuna getirilerek, 
ilaçlardaki uygulamaların, bunlarda da uygulanır duruma getirilmesi gerekir; fiyatlandırma ve ka
lite kontrolü açısından. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Kemalettin Göktaş ve arkadaşlarının vermiş olduğu bu önergeye, 
hem Sağlık Bakanlığımızın hem de ilaç sanayiimizin bu töhmetten, ithamdan kurtulması için, el
bette ki, araştırılması gereken yönler vardır; bu yönde evet diyeceğimizi belirtmek isterim. 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Kumbul. 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Kemalettin Göktaş; buyurun efendim. (RP sıralarından alkış
lar) 

Süreniz 20 dakikadır. 
RP GRUBU ADINA KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli milletve

kili arkadaşlarım; ülkemizdeki ilaç imalatı, tüketimi, fiyatlandırılması ve ithalatıyla ilgili vermiş ol
duğumuz Meclis araştırması önergesi üzerine, Refah Partisi Grubumuz adına, görüşlerimi açıkla
mak üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Sözlerimin başında, hepinize saygılar sunuyorum. 

Sağlık', ruhen ve fiziken tam bir iyilik halidir. İlaç ise, sağlığın bir anlamda kader arkadaşıdır. 
İnsanın, madde ve ruh dengesini ayarlayan bir sanayi ürünüdür. İlaç, ülkemizde, 65 milyon insanı 
yakından ilgilendirmektedir. İnsanımızın sağlığını, ülkemizin ekonomisini yakından ilgilendiren 
böyle önemli bir konuya parmak basmayı bir görev bildiğimiz için, bu önerge verilmiştir. Önerge
de hiç kimse hakkında bir önyargı olmadığı gibi, hiçbir kuruluşumuz suçlanmamaktadır. Böyle 
önemli bir konuda, birta,kım iddia ve şikâyetler vardır; buradaki amaç, bu iddia ve şikâyetlerin araş
tırılması, varsa yanlışlıkların düzeltilmesidir. Bu önergeyi verdikten sonra, birkısım ilaç üreticileri 
ve ilgili birtakım kuruluşlarla yapmış olduğum görüşmelerde, önergenin birçok yerinde haklı oldu
ğumu ben de anlamış bulunmaktayım. 

Önergeyi, 19 uncu Dönemde vermiştim; fakat, sıra gelmediği için, o günlerde görüşülmedi; 
takriben üçbuçuk yıl sonra, bu Önergeyi tekrar vermek zorunda kaldım. O günden beri, ilaç üreti
minde birtakım iyileştirmeler olmuştur; ama, yine de yeterli değildir. 

Ülkemizde, 156 ilaç firması faaliyet göstermekte olup, 106'sı üretici ve diğerleri ise pazarla
ma ve dışalımla ilgili kuruluşlardır. Bu üretici firmaların, ilaç üretiminde, şartlarının yeterli olup 
olmadığı, Sağlık Bakanlığımızca teftiş edilmektedir. Burada, Sağlık Bakanlığında, teftişleri eczacı, 
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biy'okimyacı, kimyager değil de daha çok iktisatçıların yaptığını müşahede etmiş bulunmaktayım. 
Tabiî ki, böyle önemli bir konuda, iktisatçıların teftiş ettiği bir bir sağlık kuruluşunda denetimin ne 
kadar sağlıklı olacağını takdirlerinize bırakmak istiyorum. 

Sayın Bakan, burada dinlediğimiz konuşmasında, denetim konusunda, sağlıklı üretim konu
sundaki açıklamasında, dünya şartları üzerinde bir üretimin ve denetimin yapıldığını ifade ettiler; 
ama, 1994 yılında 25 üretim yerinin kapatıldığını, 1990 yılında ise 8 firmanın üretiminin durdu
rulduğunu ifade ettiler. O halde, üretimdeki yetersizlik, denetimsizlik hakkındaki iddiamızda hak
lı olduğumuz da bir yerde ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

Yine ruhsatlandırma konusunda birtakım iddialarımız var. Yalnız, bu konuya girmeden önce, 
Doğru Yol Partisi Grubu adına konuşan arkadaşımızı, şahsen tanımamış olsaydım, ilaç firmasının 
bir temsilcisi olduğunu zannederdim. (RP sıralarından alkışlar) 

Ruhsatlandırmada yeterli zaman gerekli. Sağlık Bakanlığı yetkililerinden edindiğim bilgiye 
göre, gerekli tetkikler, incelemeler, araştırmalar için, takriben-18-20 ay gibi bir süreye ihtiyaç var
dır; ama, öyle anlaşılıyor ki, bundan çok kısa zamanda, gerekli denetimler, gerekli incelemeler ya
pılmadan bu gibi ruhsatlandırmalar yapılıyor. Özellikle yabancı firmaların ruhsatlandırmalarının, 
onların belge ve dokümanlarına göre yapıldığını müşahede ettim. Aksine, onların belge ve dokü
manlarına göre değil, tetkiklere, araştırmalara, incelemelere göre ruhsatlandırma yapılması gerekir. 

Yine, diğer ülkelerde üretimi durdurulan ilaçların, ülkemizde üretildiği, üretiminin durdurul
madığı iddiam vardır. Bu konuyu şöyle açıklamak istiyorum arkadaşlar: Herhangi bir kimseyi suç
lamak için bu iddiada bulunmadım. Ben eczacıyım; mesleği yaşayan, bilen bir insan olarak iddiada 
bulunuyorum. Birkısım ilaçlar -sizler de zaten duyuyorsunuz- hepinizi yakından ilgilendiriyor; kar
deşiniz, çocuğunuz, oğlunuz, eşiniz, kendiniz, hepiniz ilaç kullanıyorsunuz. 

Bir ilaç Avrupa'da üretimden kaldırılıyor, ama bakıyorsunuz ülkemizde bu ilaç hiçbir surette 
üretimden kaldırılmıyor, üretimi devam ediyor. ' 

Mesela "Novalgin tablet" denilen bir ilaç, uzun yıllar önce Amerika'da üretimden kaldırıldı; 
sanıyorum geçen yıl -yapılan bir kongre sonrası- üretimine tekrar başlandı, ama ülkemizde, yan te
sirinin olup olmadığı dahi araştırılmadan, üretimine devam edildi. 

Ruhsatlandırma işini daha çok bilim adamlarının yaptığı, 17 bilim adamının bununla meşgul 
olduğu ve bunların bilimsel görüşleri doğrultusunda bu çalışmanın yapıldığı söyleniyor. 

Değerli arkadaşlar, buradan sizlere iki ilaç göstererek ruhsatlandırmanın nasıl yapıldığını 
açıklamak istiyorum: Bu ilaçlan Meclis eczanesinden aldım; şu ilaç Novalgin'dir, bu da Baralgin 
ampuldür. Bunun 5 miligramlığı vardır, aynı bunun gibidir; onu, eczanede olmadığı için alamadım. 
Birincisi aneljezik/antipiretik, yani ağrı kesici ve ateş düşürücü bir ilaçtır; bu da spazmolitik/anel-
jczik, yani sancı ve ağrı kesicidir. Bu ilaç üretimden kaldırılıyor, içindeki birtakım hammaddeleri 
kaldırılıyor, yok. Bu ilaç ne oluyor? Şu Novalgin ampulün içindeki metamizol maddesi aynen bun
da da var, diğer maddeler, içinden alınmış; metamizol maddesi bu ilaçta bırakılıyor, Baralgin-R adı 
altında piyasaya satılıyor; diğerinden hiçbir farkı yoktur; biri sancı kesici, birisi de ağrı kesicidir ve 

«birçok doktor da bundan habersizdir, duyamamıştır. 

Doktor, hastaya Baralgin ampul yazıyorum ve sancısını kesiyorum diyor; eczacı da reçeteye 
yazılan ilacı veriyor, ama sancı kesmiyor, ağrı kesiyor. Şimdi elimde bulunan bu ilacın "Novalgin 
ampul" adı altında piyasada 141 bin liradan satılıyor, içindeki etken maddesi, bununla tamamen ay
nı. Elimde gördüğünüz, etken maddesi diğeriyle tamamen aynı olan bu ilaç ise, 195 500 liradan sa
tılıyor. Diğerinden hiçbir farkı yoktur; sadece kutusunun üzerinde bir (m) harfi vardır ve bununla 
da tamamen aynıdır. Aynı firmaya, değişik isimler altında, aynı etken maddeli ilaçlar için ruhsat 

- 4 6 9 -



T.B.M.M. B:28 26 .3 .1996 0 : 1 
veriliyor. O, bilim adamlarının bu ruhsatları nasıl verdiğine de doğrusu ben şaşıyorum/Acaba, dün
yada, bunun bir tek benzeri var mıdır onu da sormak istiyorum. 

Buradan Doğru Yol Partisi Grubu adına konuşan arkadaşım "efendim, aynı etken maddeyi ta
şıyan ilaç için aynı firmaya ruhsat verilmez" dediler. İşte, verilmiş, ispatı da buradadır. O, arkada
şım gelsin, aksini ispatlasın. 

Değerli arkadaşlar, ilaç kontrolleri konusunda benden Önce konuşan birçok arkadaşım, konu
ya, aynen benim gibi yaklaştılar, ilaç kontrolleri Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü tarafından ya
pılmaktadır. Sayın Bakanın da açıkladıkları gibi, Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsünde yapılan 
kontrollerde birçok ilacın yetersiz olduğu, eksik maddcli olduğu da görülmüştür; ama, bu kontrol
ler yetersiz değildir. 

Takriben, ülkemizde, 5 400 çeşit ilaç üretilmektedir. Bakınız, Sayın Bakanın vermiş olduğu 
rakamlara göre, 1995 yılı içinde 476 çeşit ilacın analizi yapılmıştır. 5 400 çeşit ilacın üretildiği bir 
ülkede, yalnız 476 çeşit ilacın analizi yapılmıştır; maalesef, 5 bin çeşit ilacın da kontrolü hiç yapıl
mamıştır. Ben, hepsinin eksik maddeli üretildiği iddasında değilim; ama, çok etkili bir şekilde ve 
mutlaka kontrollerinin yapılması lazım. Bu, hepimizi ilgilendiren bir konudur. Yapılan kontroller
de madde eksikliği görülen ilaçların firmalarına verilen cezalar da, maalesef çok yetersizdir. 

Değerli arkadaşlarım, ben eczacı olduğum için, bu işi yakından bilen bir insan olarak konuşu
yorum. Eczanede çalışırken, eczaneye, elinde bir listeyle sağlık ocağından bir yetkili geliyor, "ra
fınızdan şu, şu, şu ilaçlan indirin" diyor. Bakıyorsunuz, seri numaraları tutuyor; o seri numaralı 
ilaçları paketliyorsunuz, mühürlüyorsunuz, eczanede kalıyor; o eczacı da zararını çekiyor; çünkü, 
onu gidere de koyamıyor. O bir yana, işin sağlık açısı önemli; o ilaç, eczanelerde, takriben bir se
neden beri satılıyor; o bir sene içerisinde şifa bekleyen hastalara o ilaçlar verilmiş oluyor; ama, o 
hastalar da, maalesef, şifa bulamamış oluyorlar. 

İlaç fiyatları konusunda birçok arkadaşım, ilaçların, dünya piyasalarına göre düşüktür, ucuz
dur gibi, birtakım iddialarda bulundular; ama, ben, o konuda sizlere yeterli bilgi vereceğim. 

Arkadaşlar , ülkemizde, öncelikle, sosyal güvenlik kuruluşları bu yönde büyük sıkıntıdadır. 
Sosyal güvenlik kuruluşlarının ilaç giderleri, sağlık giderlerinin yüzde 50'sini oluşturmaktadır. 
Özellikle de, son yıllarda bir propaganda var: ucuz ilaç etkisiz ilaçtır, faydalı ilaç değildir; pahalı 
ilaç etkilidir, faydalıdır propagandası özellikle yapılıyor ve bu propagandaya, maalesef, bazı he
kimlerimiz de kanmaktadır. 

İlaç fiyatları, 28. 12.1984 tarihli Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda belirlenmektedir. Bu 
kararnameye göre "ilaç imalatçılarının yıllık kân, firmanın yıllık satış gelirinin yüzde 15'ini, mün
ferit ilaçlarda da, yıllık satış tutarının yüzde 20'sini geçmeyecek" deniliyor. Bu kararnameye göre 
de-sonradan 1 Eylül 1995 tarihinde değişti-ilaç firmaları, fiyat için müracaat ettiklerinde, 10 işgü
nü içinde, şayet Sağlık Bakanlığı buna cevap vermezse, zaten, fiyatlandırma otomatikman yürürlü
ğe girmiş oluyor ve bu kararnameden sonra da, ilaç fiyatlarında hızlı bir artış görülmektedir. 

Uluslararası araştırma kuruluşu IMS şirketinin Türk ilaç pazarı konusunda yapmış olduğu is
tatistiklerin sonuçlarına göre, 1984-1995 yılları arasında ilaç tüketimi birim olarak yüzde 62 ora
nında artmıştır. Yine, aynı şirketin araştırmasına göre, 1984 yılında, 0,55 Amerikan Doları olan or
talama bir kutu ilaç, 1995 yılında 2,12 Amerikan Dolarına yükselmiştir. İlaçta, Patent Yasasının 
yürürlüğe gireceği 1999 yılından sonra da ne kadar artacağını sizin takdirlerinize sunuyorum. Za
ten, ilaçta, bir oligopol ilaç pazarı oluşturulmuştur. Türkiye'de üretilen ilacın yüzde 60'ını üreten 
firmaların sayısı yirmi civarındadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Meclis araştırması önergemizde, aynı miktar ve aynı et
ken maddeye sahip ilaçlarda büyük fiyat farkı olduğunu, birkısım eşdeğer ilaçların daha ucuz ol-
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duğunu, birkısım eşdeğer ilaçların da daha pahalı olduğunu iddia etmiştik; hatta, konuşmamın bir 
önceki bölümünde söylediğim gibi, ucuz ilaçların daha az faydalı olduğu iddia ediliyor. 

Bu propaganda kesinlikle kaldırılmalıdır; eğer, az etkisi varsa, bu ilaçların ruhsatları iptal edil
melidir. 

Değerli arkadaşlar, ben, size, bu ilaçların fiyatlarıyla ilgili birkaç örnek vermek istiyorum. Ba
kınız, elimde -az önce, Doğru Yol Partisine mensup arkadaşımız da Losec patentli ilacı misal ve
rerek, onun pahalılığını izah etmeye çalıştı- yerli firmanın, mideyle ilgili iki tane, patenti olmayan 
ilacı var, bu ilaçların fiyatlarını takdim etmek istiyorum. Bakınız, elimde Famodin 40 diye bir ilaç 
vardır, 477 bin liradır; 40 miligram Famodin'de 30 tane hap vardır. Neotab isminde 40 miligram 
olan ilacın fiyatı ise 338 bin liradır; ikisinin arasında takriben, 130 bin lira fark vardır. Yine, elim
de bir antibiyotik vardır, bunun fiyatı 577 bin liradır; diğer antibiyotiğin fiyatı 236 bin lira; arasın
da 341 bin lira fark vardır. Bu fark, nereden kaynaklanmaktadır değerli arkadaşlar, bu para kimle
rin cebine giriyor. (RP sıralarından alkışlar) Sağlığı için kapı kapı dolaşan insanları sömüren bu ilaç 
firmaları hakkında vereceğimiz Meclis araştırması önergesine hangi vicdan sahibi acaba ret oyu ve
recektir, merak ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, yine, romatizmayla ilgili bir ilaç var elimde... Bu ilacın içerisinde 10 tane 
hap vardır; bu ilaç 577 bin liradır -örnekler çok olduğu için kısaca söylüyorum- ağrı kesicidir ve 
bunun bir muadili -başka bir firmanın miktarı aynı ve fiyatı 141 bin liradır; on tabletlik ilaçta, tak
riben, 400 bin lira kazanç sağlanmaktadır arkadaşlar. 

Ben, bu gerçekler ortaya çıksın diye bu Meclis araştırmasını istedim. İşte, en çok kullanılan 
antibiyotik -çoğunuz bunu bilirsiniz- Alfasilin 500; bunun fiyatı, 379 bin lira ve bunun muadili olan 
bir ilaç, Ampisina 500; 267 bin liradır; burada, takriben, 110 bin lira fark vardır. Kimlerin cebine 
giriyor, arkadaşlarım? İşte, elimde yine iki kutu eşdeğer ilaç var; Lincocin ampul 74 bin lira -ki 
bundan bir hastaya yazıldığı zaman en az 7 tane 10 tane yazılır- bir başka firmanın, yine aynı et
ken maddeli ilacı 42 bin lira; takriben bir kutu ampulde 30 bin lira fark vardır, arkadaşlarım. 

Biz, bu gerçekleri ortaya çıkarmak için, bu önergeyi verdik ve böyle fiyat farkı olduğu için, 
böyle vurgun olduğu için ve Sosyal Sigortalar Kurumu da bunu bildiği için şöyle bir ucuz ilaç lis
tesi ve genelgesi yayınlamıştır ve bu gcnelgçdeki ilaç listesinin dışında Sosyal Sigortalar Kurumu 
ilaç verditmiyor, ilaç sattırmıyor, hastasına kullandırtmıyor ve bundan dolayı da 1994 yılında Sos
yal Sigortalar Kurumunun kazancı 3,2 trilyon liradır, arkadaşlar. 1995 yılında -SSK Genel Müdü
ründen edindiğim bilgiye göre- sadece, ucuz ilaç politikasıyla 6 trilyonun üzerinde kâr edilmiştir. 

İlacın maliyetinde direkt etkiler ve endirekt etkiler vardır. Zamanın darlığı itibariyle, hammad
de, finansman ve tanıtma giderlerinden sizlere biraz bahsetmek istiyorum. Hammaddenin, ilacın 
toplam maliyetindeki payı, yüzde 10 ilâ yüzde 60 arasında değişmektedir. Türkiye'de, hammadde 
ithaline ortalama 400 milyon dolar para ödenmektedir. 29 Aralık 1983'te yayınlanan resmî gazete
de, hammadde ithalatı Sağlık Bakanlığının kontrolünde değildir, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar
lığına verilmiştir arkadaşlar. İlaç hammaddesi ithal eden firmalar, çoğu zaman, pahalı şekilde, uy
durma faturalarla yüksek fiyatla hammadde ithal ediyorlar ve hammaddeyi yüksek fiyatla ithal et
tikleri için de, ilaç fiyatlarını yüksek tutmayı temin etmiş oluyorlar. 

Bakınız, 1980'li yıllarda tüberküloz hastalığı çok yaygındı, Rifam drimactıon ismindeki -bu 
hastalıkta etkili birkaç ilaç vardı- bu ilaçtan bir tüberkolüz hastası en az 10 tane kullanırdı, o za- . 
manki fiyatı 1 825 lira idi. Ama, o zaman Yurtoğlu isminde bir firma, aynı ilacı ülkemizde üretti, 
765 liraya sattı ve kâr etti. Bildiğimiz diğer büyük firmalar ise, maalesef, pahalı ilaç satmaya de
vam ettiler. 

- 471 -



T.B.M.M. B : 28 26 . 3 .1996 O : 1 
Tanıtım giderleri konusuna gelince: 1 Eylül 1995 kararnamesinden önce tanıtım giderlerinde 

sınır yoktu, bu kararnameyle tanıtım giderlerine yüzde 5 oranıyla bir kısıtlama getirildi. Ancak, bir 
kısım eczacılar, doktorlar, basın mensupları, yurtdışı tatil dönüşlerinde bu ilaçları getirmek suretiy
le, bu çeşit masraflarını da, ilacın reklamını yapıyorum, tanıtıyorum diye "tanıtım giderleri" adı al
tında, ilaç giderleri üzerine koyarak, ilacın fiyatının yükselmesine sebep olmaktadırlar. 

Değerli arkadaşlar, finansman giderleri de çok önemli bir konudur... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Göktaş, konuşmanızı tamamlamanız için 3 dakika ek süre veriyorum; lüt
fen 3 dakika içerisinde tamamlayınız. , 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla) - Gayret edeceğim Sayın Başkanım! 
Büyük ilaç firmaları, kendi özsermayelerini özellikle ilaç üretiminde kullanmayıp, daha çok 

repoya, faize, tahvile yatırıyorlar -eski Sayın Sağlık Bakanımız da, sağ olsun, beni yerinden tasdik 
ediyorlar- tabiî, aldıkları kredinin faizlerini de ilaç fiyatlarına yansıttıkları için pahalı ilaç üretiyor
lar. • ' ' . • - . . ( .', ' • • 

Arkadaşlar, ayrıca, bu büyük firmalar vergi kaçırıyorlar, vergi ödemiyorlar. Bakın, şu anda, 
elimde ilaç sendikalarının bir raporu var; bu raporda "1993 yılında yüzde 2 kâr ettik, 1994 yılında 
yüzde 4 oranında zarar ettik" deniliyor. Yani, bunlar, kâr göstermedikleri gibi, zarar gösteriyorlar, 
zarar da etmeye başladılar; bu şekilde vergi kaçırıyorlar. Bütün ücretli kesimden kuruşuna kadar 
vergi alınırken, bu beyefendiler, hem tahvilden hem repodan hem faizden, üstelik de hastaların sır
tından para kazanmış oluyorlar. 

Değerli arkadaşlar, benden önce konuşan arkadaşlarım da KDV konusuna değindiler. Hakika
ten, sağlıktan vergi alınmaması lazım; canıyla uğraşan insandan vergi alınmaz; bu çok yanlıştır, 
ayıptır, kaldırılması lazımdır. 

Değerli arkadaşlar, diğer bir konu, ıskontolarla ilgilidir. Özellikle, firmaların vermiş olduğu ıs
kontoya göre ilaç fiyatları artmaktadır. Mesela, yüzde 0 ıskontolu maliyeti 80 lira olan ilaç, 
KDV'si, depocu kân, eczane kârıyla beraber 156 lira 68 kuruşa mal oluyor, ilacın bu fiyata satıl
ması gerekiyor; şayet, bu ilaca, o firma yüzde 10 ıskonto vermiş olursa, bu ilacın satış fiyatı 172 li
ra 35 kuruşa çıkmiş oluyor; ne kadar ıskonto verilirse, o kadar maliyete yansıyor ve haliyle de, fa
turası gariban halkımıza çıkıyor kardeşlerim. 

Değerli arkadaşlar, ithal ilaçlarda da yine büyük vurgun vardır. Özellikle son yıllarda, ithal ila
ca karşı büyük bir eğilim görülmekte, devamlı olarak ilaç ithal edilmektedir. Bununla ilgili olarak, 
son yıllarda, 27 tane tabela -ilaç- firması kurulmuştur. Bu firmalar, özellikle, dışarıdan pahalı ilaç 
getirmek suretiyle halkımıza sunmaktadırlar. Maalesef, Sağlık Bakanlığımız, bu konuda beklediği
miz etkili çalışmayı yapamamaktadır. 

Yine, bir arkadaşımız, Avrupa'dan örnekler verdi; Türkiye'deki ilaçların pahalı olmadığı, ucuz 
olduğu... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayıiı Göktaş, mikrofonu 1 dakikalığına, son cümlenizi söylemeniz için açıyo

rum; yeniden açmayacağım. 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla) - Sayın Başkanım... 

BAŞKAN—Son cümlenizi söyler misiniz. Mikrofonu yeniden açmayacağım... • \ ' 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla) -Sayın Başkanım, müsamahanıza sığınarak konuşma

mı sürdüreceğim... 
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BAŞKAN - Mikrofonu yeniden açmayacağım; lütfen 1 dakika içerisinde son cümlenizi ta

mamlayın. 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla) - Bakın arkadaşlar, ben, yine, size, İtalya'dan misaller 
vereyim: Alkeran isimli ilaç Türkiye'de 41 020 lira, İtalya'da 5 945 lira, yüzde 264 pahalı; yine -
çok kısa olacak- Honvan diye bir ilaç, Türkiye'de 31 325 lira, İtalya'da 10 645 lira, yüzde 55; Le-
ukeran isimli bir ilaç Türkiye'de 25 870 lira, İtalya'da 8 465 lira, yüzde 206; Pnnethol isimli bir ilaç 
Türkiye'de 39 070 lira, İtalya'da 3 325 lira ve yüzde 518 oranında pahalı arkadaşlar. Bu, Avrupa-
dan birtakım pahalı ilaçların örneklerini buraya getirmek suretiyle, Türkiye'de ucuz ilaç satılıyor... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Göktaş, önergede ilk imza sahibi siz olduğunuz için soruyorum; Önerge sa
hibi olarak kim konuşacak? 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla) - Memduh Büyükkılıç. 

BAŞKAN - Önerge sahipleri adına, Sayın Memduh Büyükkılıç; buyurun efendim. 
Süreniz 10 dakikadır. 
MEMDUH BÜYÜKKILIÇ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kemalettin 

Göktaş ve arkadaşları olarak bizlerin verdiği, ilaçların imalatı, tüketimi, denetimi konusundaki 
araştırma önergesi üzerinde, önerge sahipleri adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Yaklaşık iki saattir, bir konuyu tartışıyoruz. Bu konu milletyekillerimizi ilgilendirdiği gibi, 65 
milyonu da ilgilendiriyor. Herhalde, aramızda ilaç konusuna muhatap olmayan, sağlık konusu ya 
da problemi olmayan insan yok gibidir. 

Sizlerin de sağlık konusunda probleminiz olabileceği gibi, Köy Hizmetlerinden atılarak işsiz 
kalmış, maalesef daha işe başlatılmamış geçici işçi kardeşlerimizin, Devlet Su İşlerinden çıkarılan 
işçi kardeşlerimizin de sağlık problemi gözardı edilemez. 

Bu hafta sonu seçim bölgemizde çalışmalar yaparken, bir işçi kardeşim aynen şunu söyledi: 
"15 Eylülde işten çıkarılmıştım. 19 ya da 20 Mart gününde eşimi muayene ettirmek için Sigorta 
Hastanesine gittim, bana aynen 'Maalesef, 15 Martta, muayene hakkınız bitmiş' dediler. Tabiî, bey- -
nimden vurulmuşa döndüm; çünkü, zaten işsizdim; eşim, çocuğum da muayene olamayacağı için 
iyice mahvolmuştum" şeklindeki sözlerle bize duygularını dile getiriyordu. Yapacağı hiçbir şey 
yoktu; 6 ay geçmişti. Daha önceleri, 9 ay çalıştırılıp 3 ay çıkarılan bu kardeşlerimiz, şimdi, maale
sef, 3 ay ya çalıştırılıyor ya çalıştırılmıyor, 9 ay dışarıda kalıyor; maddeten ve sağlık yönüyle -her 
yönden-mağdur ediliyor. 

Ülkemizde ilaç kullanımının genel olarak rasyonel olmadığı, inkâr edilmez bir gerçektir; bu
nun aksini kimse iddia edemez, en azından, kamuoyunda böyle bir intiba vardır... İlaç denildiği za
man sağlık akla gelir; ama, ilaç denildiği zaman, maalesef -gönlümüz arzu etmez, bir hekim olarak 
söylüyorum- sömürü akla gelir. Ancak, şu ana kadar dinlediğim siyasî parti sözcülerinden, değerli 
Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü ve Refah Partisi Sözcüsü dışındaki sözcüler, maalesef, bu kadar 
ciddî, üzerinde bu kadar şaibe bulunan, bu kadar yankılanan bir konuyu, araştırmaya dahi gerek 
görmediklerini neredeyse, ifade ettiler. Hele hele, sömürüye karşı olduklarını söyleyen ilkeli arka
daşlarımızın (Demokratik Sol Partili arkadaşlarımızın) bu araştırma önergesine "ret oyu verecekle
rini" söylemeleri, inanın, şahsen beni, kalbimden vurulmuşa döndürdü; çünkü, talebeliğimizden be
ri, yıllardır, Sayın Ecevit'in, sömürüye karşı olduğunu, emeğin yanında olduğunu hep dinlemiştik; 
ama, çekinserlik işte, ne yapsın!.. Bunların da masal olduğunu millet görmeye başladı. (RP sırala
rından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
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Doğru Yol Partisinin temsilcisi, ülkemizde ilaçların pahalı olmadığını söyledi; sanki, ilaç fab

rikasının ya da ilaç şirketlerinin burada sözcüsü [!] (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Şimdi, bir hekim olarak söylüyorum, beni lütfen iyi dinleyin değerli milletvekili arkadaşlarım. 
Bu problem, hepimizin problemi; bu problem, 65 milyonun problemi; bu problem -değerli Anava
tan Partili kardeşimizin belirttiği gibi- yaratıkların en şereflisi olan insanın problemi... 

Şimdi, nedense, ilaçların fiyatını, benzinin fiyatını, mazotun fiyatını, Avrupa'yla mukayese 
ediyorlar; çok güzel; ama, bir de bizim işçi kardeşimizin, memur kardeşimizin, bürokrat kardeşi
mizin, hele hele 10 milyon işsiz kardeşimizin elindeki ekonomik kriterler nelerdir, işçinin eline ne 
geçmektedir, bunları Avrupa'yla mukayese etmemektedirler. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

Bakın, asgarî ücret, hepinizin bildiği gibi, 5 milyon 300 bin ya da 5 milyon 400 bin lira. Mar
kın 50 bin liraya yaklaştığı, doların 70 bin lirayı geçtiği bugün de markla yatar, dolarla kalkar ol
duk. Asgarî ücretle çalışan kardeşimiz, yaklaşık 100 mark civarında bir ücret almaktadır. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) - Siz yatıyorsunuz! Almanya'dan gelen marklar ne oldu; 
bu konuda ne diyorsunuz?! 

MEMDUH BÜYÜKKILIÇ (Devamla) - Dinlemesini bilirsek çok daha iyi olur. 
Efendim, 100 mark ücrete karşılık -yurtdışındaki işçi kardeşlerimiz var, yakınlarımız var, he

pimizin, sizlerin de takip ettiği üzere- yurtdışında çalışan bir işçinin, en kötü, en olumsuz koşullar
da aldığı ücret 3 bin marktan aşağı değildir. Hatta, işsiz olan kardeşlerimiz, işsizlik sigortasından 
ayda 1 500 mark almaktadır. Hal böyle iken, ilaç fiyatlarının, güya, neredeyse üçte bir fiyat oldu
ğunu söylüyorlar; ben, bu kanaatte değilim; ama, neden, Almanya'da, Fransa'da ya da Avrupa ül
kelerinde, gümrük birliğine girmeye çalıştığımız, onlarla yarışmaya çalıştığımız ülkelerdeki işçi 
ücretlerinin, bizim işçi kardeşlerimizin ücretlerinin tam 20 misli olduğunu söylemiyorlar? Öyley
se, insaf ölçüsüyle hareket etmemiz gerekir. 

Resmî kurumlar birbirlerini kazıklıyor; bunu hepimiz yaşıyoruz. Sigorta hastanesinden üniver
siteye bir hasta sevkediliyor; bir bakıyorsunuz, sağlık konusunun aşağı yukarı yüzde 50'sini oluş
turan ilaç konusu, en pahalı ilaçlarla, en ulaşılmaz rakamlarla fatura ediliyor; sonuçta ne oluyor? 
Sonuçta, bir resmî kurum, bir başka resmî kurumu soymaya çalışıyor. Ne olacak; tabiî, birilerinin 
cebine gidecek, döner sermayeden gelir temin etmeye çalışan,birilerinin cebine bir şeyler akacak; 
ama, tabii ki, sonuçta olan işçi kardeşime, memur kardeşime, onun yakınlarına, kısacası hepimize 
olacak... 

Değerli milletvekilleri, ilaçların yazımı, ödenmesi vesaire konularda -değerli Sağlık Bakanı
mız da buradalar- Sağlık Bakanlığından çok, maalesef, Maliye Bakanlığı yetkilidir. Beş kalemden 
fazla ilaç yazamazsınız; sanki, uzman hekime itimat yok. Altı kalem gerekecekse yandınız. Anti-
biyogram testi sonucunda çıkan ilacı yazarsınız; antibiyogram testi yapılmamışsa, o ilacı yazamaz
sınız... 

Biz, burada, değerli Bakanımıza, bir hekim olarak şunu yeniden gözden geçirmesini tavsiye 
ediyoruz: Uzman raporunun yanında heyet raporu şartı aranmamalıdır. Kendileri de bilirler, uzman 
raporunun yanına eklenen heyet raporundaki dört ilave imza, formalite imzadır; mesleğin içerisin
den gelen birisi olarak, ben, öyle görüyorum. Asıl sorumluluğu alan, uzman arkadaştır. 

Efendim, biz, Türkiye'de, 100 trilyonluk bir pazarı konuşuyoruz; küçümsenecek bir rakam de
ğil. Fert başına 24 dolar, Avrupa'nın ön düşük rakamı; çünkü, Japonya'da 368 dolar, Amerika'da 
300 dolar, Yunanistan'da bile 77 dolar iken, Türkiye'de 24-25 dolar deniliyor. Bunu, 65 milyonla 
çarparsanız 1,5 milyar doları geçer; yani, 100 trilyonluk bir pazarı konuşuyoruz; bu gerçeği kimse 
gözardı edemez. 
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Biz, Refah Partisi olarak, kimseyi itham etmiyoruz. Biz diyoruz ki, ortada söylenilen bir laf 

var, ortada söylenilen bir gerçek var; öyleyse, bunu, gelin hep beraber araştıralım, ondan sonra hep 
beraber sorumluluğu paylaşalım, yoksa, zaten söylenecek bir şey yok; ama, bir şeylerin olduğu ger
çektir. Konuşulacak çok konu var; ancak, ben, asıl üzerinde durmam gereken konulara geçiyorum. 

Türkiye'de, maalesef, sağlık konusu, en çok üzerinde durulan, en çok tenkit edilen, maalesef, 
en çok bakanının değiştiği, geçerli bir politikasının olmadığı, yaz-boz tahtasına döndürülen bir ko
nudur. O bakımdan, sağlık politikası üzerinde söylenecek çok söz vardır. Ancak, geçen dönemde, 
Refah Partisinin ısrarla karşı çıktığı bir Patent Yasası var idi. "Avrupa'yla birlik oluşturacağız" de
niliyor. Avrupa'yla, siz, birlik oluşturmaya çalışsanız da, Avrupa Birliğine sizi almayacakları gün 
ışığı gibi ortada iken, Türkiye'de ucuz ilaç imal eden firmalara sahip çıkmak var iken, neden ken
di elimizi kolumuzu bağlıyoruz da, yabancı firmaların yanında yer almaya çalışıyoruz? Biz, bunu 
millî ilaç politikasına, millî sağlık politikasına elbette ki, uygun bulmuyor, mümkünse, Patent Ya
sasının yeniden sağlık açısından gözden geçirilmesini... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Büyükkılıç, size, 2 dakika ek süre veriyorum. 
MEMDUH BÜYÜKKILIÇ (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan, toparlamaya çalışı

yorum. , 
Şimdi, tabiî ki, bu konuda, Patent Yasası konusunda, T999'da asıl yükümlülük başlayacak; 

ama, biz, elbette ki, ülkemizdeki ilaç firmalarının, millî ilaç politikası güdenlerin bir bakıma teşvik 
edilmesi açısından, bu sürenin yeniden gözden geçirilmesini, en azından on yıl olmasını öneriyo
ruz. 

Burada İktidar Partisinin gerek Anavatan kanadı gerek DYP kanadı gerekse diğer siyasî parti 
mensupları, KDV'nin yüzde 15 olduğunu ve bunun çok olduğunu söylediler, sanki muhalefetmiş 
gibi konuştular. Refah Partisi olarak biz sizin bu önerinize destek veriyoruz; ancak, ben bir öneri
de bulunuyorum; eğer, becerebiliyorsak, KDV'yi en uygun şekliyle, yüzde sıfıra indirelim; biz bu
na hazırız. (RP sıralarından alkışlar) 

Çünkü, Sayın Bakanım geçen televizyon programında açıkladı;10 milyon işsizin olduğu, yüz
de 40'nın sağlık güvencesinin olmadığı bir ülkede, doktor, sağlık, muayene ve ilaç parasında yüz
de 15 gibi bir rakam, gerçekten gülünç ve bunu, bu ülkenin insanları açısından ayıp diye düşünü
yorum. 

Efendim, üç nüsha reçete uygulaması çıkarıldı; hekimlerin maalesef bir acı gerçeği. İyi niyet
le, denetimi kolaylaştırmak amacıyla çıkarılmış olan bu reçete uygulaması, maalesef başarılı olma
mıştır. Şu anda hekimler sorumsuzca, kaşesiz, kime ait olduğu belli olmayan uyduruk kâğıtlara re
çete yazmaktadır. Eczaneler de tabiî, bu üç nüsha reçetenin bir tanesini, sorumluluk icabı ilgili ye
re göndermeleri gerektiğinden, bu formaliteden kaçmaktadırlar; dolayısıyla, bu usul uygulanamaz 
hale gelmiştir. Sayın bakanımızın, bu konuyu -gerekiyorsa- Maliye Bakanıyla birlikte gözden ge
çirmesi gerektiğini vurgulamaya çalışıyorum. 

Değerli milletvekilleri, promosyondan söz edildi. Burada promosyon örneklerini saysam, ina
nın, sanki, ne yapıyorsun burası market falan mı dersiniz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapandı) 
BAŞKAN - Sayın Büyükkılıç, mikrofonu son kez ve yeniden açmamak kaydıyla 1 dakikalık 

-gerek duyuyorsanız, Genel Kurulu selamlamanız için- süre veriyorum. 

MEMDUH BÜYÜKILIÇ (Devamla)- Peki efendim. 
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Şimdi, elimde kampanya listesi var; ilaç firması kampanya başlatıyor. Nedir? Yüzde 20 indi

rim, artı 40, artı mal fazlası... tthal ilaç bu ülkede para kazanmıyor, diyenlere ithaf olunur. 

Promosyonlarla ilgili o kadar ilginç, gülünç ve denetimsiz ortam var ki... Bakın, İzmir Eczacı 
Odası, bir ilaç firmasının ismini vererek "en Atatürkçü firma seçildi" diyor. Ne imiş efendim en 
Atatürkçü firmanın dağıttığı şeyler? Affedersiniz, şarap, rakı ve leblebi!.. Bunları dağıttığı için, gü
ya, Atatürk de bunları çok sevdiği için, en Atatürkçü firma olarak o firmayı seçmiştir! Ben, sizle
rin insafınıza ve vicdanınıza sunuyorum; Sayın Bakanımızın bu, konuyla ilgilenmesini vurguluyor, 
saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Meclis araştırması önergesinin öngörüşmeleri tamamlan
mıştır. 

Şimdi; Meclis araştırması açılıp açılmaması hususunu oylarınıza sunacağım. Yalnız, vekâleti 
olan sayın bakanların, hatalı sayım olmaması için, lütfen Bakanlar Kurulu sıralarına gelmelerini ri
ca ediyoruz. 

Meclis araştırması açılmasını kabul edenler... Meclis araştırması açılmasını kabul etmeyen
ler... Meclis araştırması açılması kabul edilmemiştir. (RP sıralarından alkışlarf!] DYP, ANAP ve 
DSP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, çalışma süremizin tamamlanmasına çok kısa bir süre kaldığından, gün
demde yer alan işleri görüşmek için 27-Mart 1996 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, 
birleşimi kapatıyorum. • , 

Kapanma Saati: 18.46 
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VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1.- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Muş Merkez Antreman Spor Salonu ihalesine 

ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ersin Taranoğlu'nun yazılı cevabı (7/141) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. ' ' . . . ' " ' ' ' • . 9.1.1996 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
İşin Adı: Muş Merkez Ant. Sp. Sİ. 

Soru 1. Yukarıda adı yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir? İhale tarihinde ne kadar ödenek 
konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şuandaki fiziki durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma 
yapılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 

T C , 
Devlet Bakanlığı 26.3.1996 

Sayı: B.02.0.014/00229 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 15.2.1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.-

02-7/141 '-1*76/290 sayılı yazısı. 
b) Başbakanlığın (Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü) 18.3.1996 gün 

ve B.02.0.KKG/106-164/959 sayılı yazısı. 
İlgi (b) yazı eki İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilen Yazılı Soru 

Önergesi hakkında hazırlanan cevap aşağıda arz edilmiştir. ' , 

İşin Adı : Muş Merkez Ant. Sp. Sİ. 
Soru 1. Yukarıda adı yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir? İhale tarihinde ne kadar ödenek 

konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? ı 
Cevap 1. Muş Merkez Antrenman Spor Salonu inşaatı 17.7.1992 tarihinde ihale edilmiştir. 

İhale tarihindeki-ödenek miktarı olan -2 280 000 000.-TL. 1992 yılı için konmuştur. Söz konusu 
işin geçici kabulü 1993 yılında yapılarak hizmete sunulmuştur. 1995 yılı ödeneği yoktur. İşin mu
kaveleye göre iş bitim tarihi 13.11.1992 olarak belirlenmiştir. 

Soru 2. İşin şuandaki fiziki durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? 

Cevap 2. İşin şu andaki durumu % 100 tamamlanmış ve hizmete açıktır. 
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Alınan son istihkak miktarı ödemesi yapılan 4 nolu hakediş raporuna göre sözleşme fiyatlarıy

la-2416 020 549.-TL. dir. 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma 
yapılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Cevap 3. işe ait mukayeseli kesife göre % 17.68 nisbetindeki - 424 503 038.-TL. keşif artışı
na göre toplam keşif bedeli - 2 874 503 033.- TL, olarak tespit edilmiştir. Harcanamayan ödenek
ler ve keşif artışından dolayı 62 gün süre verilerek iş bitim tarihi 16.7.1993 olarak tespit edilmiştir. 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 

Cevap 4. İş tamamlanmış olup, geçici kabulü 20.11.1993 tarihinde yapılmıştır. 

İmalat + İmalat Fiyat Farkı + Malzeme Fiyat Farkı (tenzilatlı) -3 327 419 636.- TL.'dir. 

Bilgilerinize ve gereğini arz ederim. 

Ersin Taranoğlu 

Devlet Bakanı 

2. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Şanlıurfa-Birecik Antreman Spor Salonu iha
lesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ersin Taranoğlu'nun yazılı cevabı (71142) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 9.1.1996 

Halit Dumankaya 

İstanbul 

İşin Adı: Şanlıurfa Birecik Ant. Sp. Sİ. 
Soru 1., Yukarıda adı yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir? İhale tarihinde ne kadar ödenek 

konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

SorU 2. İşin şuandaki fiziki durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma 
yapılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? -

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 

T.C. 

Devlet Bakanlığı • 26.3.1996 
Sayı : B.02.0.014/00230 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 15.2.1996 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.-
02-7/142-177/291 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın (Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü) 18.3.1996 gün 
ve B.02.0.KKG/106-163/958 sayılı yazısı. , 
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İlgi (b) yazı eki İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilen Yazılı Soru 

Önergesi hakkında hazırlanan cevap aşağıda arz edilmiştir. 
İşin Adı : Şanlıurfa Birecik Ant. Sp. Sİ. 

Soru 1. Yukarıda adı yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir? İhale tarihinde ne kadar ödenek 
konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Cevap 1. Şanlıurfa/Birecik Antrenman ve okul spor salonu 17.7.1992 tarihinde ihale edilmiş
tir. İhale tarihindeki ödenek miktarı olan -2 250 000 000.-TL. 1992 yılı için konmuştur. Söz konu
su işin geçici kabulü 1993 yılında yapılarak hizmete başladığından 1995 yılı ödeneği yoktur. 

Soru 2. İşin şuandaki fiziki durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alman son istihkakların 
miktarı nedir? 

Cevap 2. İşin şu andaki fiziki durumu % 100 tamamlanmış ve hizmete açıktır. 
Alınan son istihkak miktarı ödemesi yapılan 4 nolu hak ediş raporuna göre sözleşme fiyatla

rıyla -2 611 418 676.- TL.'dir. 
Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma 

yapılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 
Cevap 3. İşe ait keşif artışı vardır. Mukayeseli keşif artışına göre % 19,50 (438 683 824.-

TL.)'lik artış nisbetinde işin süresi 148 gün uzatılmış ve yeni iş bitim tarihi 20.7.1993 olarak tespit 
edilmiştir. 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve. geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 
Cevap 4,İş tamamlanmış olup, geçici kabulü 12.11.1993 tarihinde yapılmıştır. 
İmalat + imalat fiyat farkı tutarı (tenzilatlı) 2 654 461 103.-TL. 
Malzeme fiyat farkı 133 818 191.-TL. 

Toplam 2 788 279 294.-TL. 
Bilgilerinize ve gereğini arz ederim. 

Ersin Taranoğlu 
Devlet Bakanı 

3. -İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Gaziantep-Islahiye Antrenman Spor Salonu 
ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ersin Taranoğlu'nun yazılı cevabı (71143) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma

sına delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 9.1.1996 

> Halit Dumankaya 
İstanbul 

İşin Adı : Gaziantep İslahiye Ant. Sp. Sİ. 
Soru 1. Yukarıda adı yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir? İhale tarihinde ne kadar ödenek 

konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 
Soru 2. İşin şuandaki fiziki durumu nedir?,(İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 

miktarı nedir? 
Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma 

yapılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 
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Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 

T . c . • • . : ' • 

Devlet Bakanlığı 26.3.1996 
Sayı : B.02.0.014/00231 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi :)a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 15.2.1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.-

02-7/143-178/292 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın (Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü) 18.3.1996 gün 
ve B.02.0.KKG/106-162/957 sayılı yazısı. 

İlgi (b) yazı eki İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilen Yazılı Soru 
Önergesi hakkında hazırlanan cevap aşağıda arz edilmiştir. 

İşin Adı : Gaziantep/İslahiye Antrenman Spor Salonu; 
Soru 1. Yukarıda adi yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir? İhale tarihinde ne kadar ödenek 

konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? ,' 

Cevap 1. Gaziantep/İslahiye Antrenman Spor Salonu 17.7.1992 tarihinde ihale edilmiştir. İha
le tarihindeki ödenek miktarı 1 100 000 000,-TL'dır. İş 1992 sonunda bittiğinden 1995 yılında öde
nek konulmamıştır. İşin mukaveleye göre bitim tarihi 25.12.1992 dir. • 

Soru 2. İşın şu andaki fiziki durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? 

Cevap 2. Gaziantep/İslahiye Antrenman Spor Salonu İnşaatı işi 25.12.1992 yılında bitmiş 
olup, aynı tarihte geçici kabulü yapılmıştır. 1.6.1995 tarihinde de kesin kabulü yapılmıştır. Miite-
ahhite ödenen istihkakların toplam miktarı-1 294 888 802.-TL.'dır. 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma 
yapılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Cevap 3. Keşif artışı % 25 olup (275 050 922.-TL) keşif artışından dolayı süre uzatımı veril
memiştir. İş sözleşmeye göre verilen 25.12.1992 tarihinde bitmiştir. , 

Som 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 

Cevap 4. İşin geçici kabulü 25.12.1992 tarihinde yapılmış olup, Müteahhite ödenen toplam ha-
kediş miktarı-1 294 888 802.-TL'dır. 

Bilgilerinize ve gereğini arz ederim. Ersin Taranoğlu 
' Devlet Bakanı 

4.- Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner 'in, 1995 yılında Ankara için planlanan ve ulaşılan do-
ğalgaz abonesi sayısına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Ülkü Güney'in yazılı cevabı (7/179) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına • • .' > 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı Sayın Teoman Üniisan tarafından yazılı olarak cevaplandı

rılmasına delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla ' 15.1.1996 

Yücel Seçkiner 
Ankara 
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1. Ankara'ya 1995 yılında Doğalgaz'a kaç adet abone için planlama yapılmıştır? 1995 yılında 

planlanan kaç aboneye ulaşılmıştır? 

T.C. 

İçişleri Bakanlığı 20.3.1996 
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 
Sayı : B050MAH0650002/80107 

(80-86)96-131 
Konu : Ankara Milletvekili Sayın Yücel Seçkincr'in yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığının 8.3.1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/179-235/418 sayılı ya
zısı. 

İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen, Ankara Milletvekili Yücel 
Seçkincr'in "1995 yılında Ankara için planlanan ve ulaşılan doğalgaz abonesi sayısına ilişkin" ya
zılı soru önergesiyle ilgili olarak Ankara Büyükşchir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğünden alı
nan bilgilerden; 

1995 yılında Ankara için ulaşılması planlanan doğalgaz abone sayısının 13 200, 
Ulaşılan doğalgaz abone sayısının 12 902, 
olduğu, 

Ayrıca, Ankara'da halen havagazı sistemi ve bu sistemden doğalgaz sistemine geçildiğinden 
bu yana toplam abone sayısının 184 040 olduğu, 

anlaşılmıştır. ' 
Bilgilerinize arz ederim. 

Doç. Dr. Ülkü Güney 
İçişleri Bakanı 

5. - İzmir Milletvekili Hakan Tartan'm, Sivas'ta bazı köylerin boşaltıldığı iddialarına ilişkin 
sorusu ve lşişleri Bakanı Ülkü Güney'in yazılı cevabı (7/299) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki yazılı soruların İçişleri Bakanı Teoman Ünüsan tarafından yazılı olarak yanıtlanma
sı için, İçtüzüğün 94 üncü maddesince gereğini arz ederim. 

Hakan Tartan 
' - İzmir 

1. Son dönemlerde özellikle Sivas ve köylerinde bazı köylerin yoğun baskı ile boşaltıldığı yo
lundaki şikayetler artmaktadır. Resmi yetkililer boşaltılan köy sayısını 69 olarak ifade ederken, ye
rel kaynaklar bu sayının 100'ün üzerinde olduğunu ifade etmektedir. Gerçek sayı nedir? 

2. Boşaltılan köylerin tamamının alevi kökenli yurttaşlarımızın yaşadığı köyler olması bir rast
lantı mıdır? 

3. Bu köyler koruculuk sistemine geçmeyi reddettiği içinmi boşaltılmıştır? 
4. Köy boşaltma yerine yurttaşların güvenliğini sağlayıcı bazı önlemler alınması daha doğru 

değil midir? 
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.••' T . C . . 

İçişleri Bakanlığı 18.3.1996 
Jandarma Genel Komutanlığı 

GN. PL. P. VE KOOR. :7 500-60-96/İNS. HAK, Ş. (966) 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: (a) TBMM Başkanlığı Gn. Sekreterliği'nin 15 Şubat 1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.-
02-7/299-464/896 sayılı yazısı: 

, (b) Sivas Valiliği'nin 8 Mart 1996 gün ve 01-303 sayul yazısı. 
1. İzmir Milletvekili Hakan Tartan'a ait, Sivas'ta bazı köylerin boşaltıldığına ilişkin ilgi (a) ya

zı ekindeki yazılı soru önergesinde yer alan iddialar hakkında ilgi (b) ile bildirilen araştırma sonuç
ları müteakip maddelere çıkarılmıştır. 

2. Bazı köylerin yoğun baskı ile boşaltıldığı iddiası gerçek dışıdır. Bunun gerçekdışı olduğu 
geçtiğimiz ay medya organlarında yer alan benzeri değerlendirmeler sonucu Sivas İline gelen her 
kesimden kişi ve kuruluşlar tarafından da bizzat yerinde görülmüştür. Sivas Valiliği'nce 9 Ocak 
1996 tarihinde yapılan 1995 yılını değerlendirmeye dönük basın toplantısında Yeni Yüzyıl gazete
sinde yer alan 63 köy boşaltılmıştır yazısına cevaben; "Sivas İlinde halen tamamen boş 69 yerle
şim yeri (köy ve mezra) mevcut olup bunların boşalma nedeni ekonomiktir, bazılarında ise yazın 
oturulmaktadır" şeklinde ifade kullanılmıştır. Resmi yetkililerce boşaltılan köy ifadesi işe kullanıl
mamıştır. (Ek-A) 

Sivas İlinde nüfus hareketlerinin Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yayınlanan veri ve tah
minlere göre değerlendirilmesi gerçekleri hemen göstermektedir. Sivas İli köylerindeki nüfus artı
şı 1960'lı yıllardan itibaren duraklamış Ve 1965 yılından itibaren düzenli bir düşme eğilimi göster
miştir. Öyleki 1985 yılında 456 873 olan toplam köy nüfusu ile 315 336 olan toplam şehir nüfusu
nun 2000 yılında eşitleneceği yönündeki tahmine 1990 yılında ulaşılmıştır. 1985 yılında toplam 
1 277 köyden 664'ünün nüfusu 250'den az iken bu rakam 1990 yılında 808 köye ulaşmıştır. 1985 
yılında nüfusu 50'den az olan köy sayısı 76 iken 1990 yılında bu rakam 132 köye yükselmiştir. 
1985 Genel Nüfus Sayımında 772 209 olan toplam nüfusun 456 873'ü köylerde 315 336'sı şehir
de yaşarken 1990'da (EK-B) toplam nüfus 4 728 azalarak 767 481 'e, köy nüfusu 71 339 azalarak 
385 534'e düşerken şehir nüfusu 66 611 artarak 381 947'ye yükselmiştir. 

Her iki Genel Nüfus Sayımı arasında toplam nüfusun azalmasına kaşrılık bu dönemde nüfus 
kütüklerinde işlem gören doğum sayısı 182 505, ölüm sayısı 39 248 ve aralarındaki olumlu fark 
143 257 olmasına karşın toplam nüfusun azalması dikkat çekicidir. Yukarıdaki bilgi ve belgeler
den de anlaşılacağı üzere ilimizde 1960'lı yıllardan itibaren özellikle kırsal kesimde düzenli bir nü
fus azalışı olduğu açıkça görülmektedir. 

Bunun sebepleri ise yıllık nüfus artış oranındaki azalış dışında yurdumuzun pek çok ilinde ol
duğu gibi yıllardır sürdüğü gözlenen ekonomik sebeplerdir. Köylerdeki nüfus başta Sivas İl Mer
kezi olmak üzere bazı ilçe merkezlerine ve diğer illere gitmektedir. 

3. Halen çoğunlukla ekonomik sebeplerle ve genellikle kış aylarında boş bulunan 69 ünitenin 
bağlı olduğu HAFİK, İMRANLI, KANGAL, ZARA ve DİVRİĞİ İlçelerindeki toplam 541 köyün 
343'ünde alevi vatandaşlarımız 182'sindc sünni vatandaşlarımız kalan 16'sında ise hem alevi hem 
de sünni vatandaşlarımız oturmaktadır. Halen boş 69 ünitenin 18'inde sünni 61 'inde ise alevi va
tandaşlarımız oturmakta idi. Bu rakamların raslantı olmayıp baştanberi izah edilen verilerin bir so
nucu olduğu açıklıkla görülecektir. Ayrıca bu yöreler toprağı son derece verimsiz ve kış şartlarının 
çok ağır olduğu alanlardır. 
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4. Sivas İlinde uygulanmakta olan gönüllü köy koruculuğu sistemi tamamen mevcut mevzu

ata göre terör tehdidine maruz kalabilecek köylerde yine onların başvurusu ve idarenin uygun gör
mesi ile yapılmakta olup tamamen vatandaşlarımızın talebine göre olmaktadır. Köyden göç olayı 
ile bir ilgisi yoktur. 

5. Sivas İlinde köylerin boşaltıldığı iddiasının tamamen gerçekdışı olduğu artık herkesçe bili
nen bir gerçektir. Kırsal alanda güvenlik kuvvetlerinin faaliyet nedeni vatandaşlarımızın güvenli
ğinin sağlanması ve bölgedeki teröristlerin yakalanarak tehdidin ortadan kaldırılmasıdır. Bu suret
le vatandaşın güvenliği sağlanmakta ve teröristlerle etkin mücadele edilmektedir. Bunun olumlu 
sonuçları geçtiğimiz'aylarda dikkat edici bir biçimde alınmıştır. 

6. Sivas İlinde terörle mücadele tamamen yasalara, insan haklarına ve hukuk devleti kuralla
rına uygun olarak vatandaşlarımız arasında hiç bir ayırım yapmadan etkin olarak sürdürülmektedir. 
Güvenliğe dönük bu hizmetlerin yanında vatandaşlarımızın ekonomik seviyesini yükseltmeye ve 
göçün önlenmesine yönelik olarak da ilin mevcut imkânları ve Devletimizin imkânları ile kırsal ke
sime çeşitli hizmetler götürülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. Doç. Dr. Ülkü Güney 
İçişleri Bakanı 

Not: Yazılı soruyla ilgili diğer bilgiler dosyasındadır. 
6. - İzmir Milletvekili Metin Öney, İzmir-Bornova 'da ihmal sonucu meydana gelen kazaya 

ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Ülkü Güney'in yazılı cevabı (7/317) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. Metin Öney 

İzniir 
İzmir iline bağlı Bornova ilçesinde Bornova Belediyesinin ihmali ve sorumsuz davranışı neti

cesinde meydana gelen elim kazada hayatlarını kaybeden beş vatandaşımızın durumları hepimizi 
derin üzüntüye boğmuştur. ! / 

Sorular: 
1. Bu hususla ilgili İçişleri Bakanlığı olarak ne gibi işlemler yapılmaya başlanmıştır.? Mağdu

riyetin önlenmesi ne şekilde olacaktır? . j " 
• ı 

2. Sorumluları hakkında yasal ve idari soruşturma başlatılmış mıdır? 
3. Kusur ve ihmalinin yüzde yüz olduğuna kanat getirdiğimiz Bornova Belediye Başkanını gö

revden almayı düşünüyor musunuz? 
T.C. 

İçişleri Bakanlığı 25.3.1996 
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 
Sayı : B05OMArİ0650002/80107 

(80-84)96-176-80170 
Konu : İzmir Milletvekili Sayın Metin Öney'in yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 26.2.1996 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-512/1048 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen, İzmir Milletvekili Metin 
Öney'in "İzmir-Bornova'da meydana gelen kazaya ilişkin" yazılı soru önergesiyle ilgili olarak İz
mir Valiliğinden alınan bilgilerden; 
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İzmir-Bornova Osmangazi mahallesi Yavuz Caddesi üzerinde 6.2.1996 tarihinde gece 00.30 

sıralarında meydana gelen ve 5 kişinin ölümü ile sonuçlanan olayı incelemek ve soruşturmak için 
Valilikçe, Mahalli İdareler Kontrolörü görevlendirildiği, 

İnceleme-soruşturma sonucunda düzenlenen 28.2.1996 tarih ve 1996-5-11 sayılı fezleke ve so
ruşturma dosyası üzerine, İl İdare Kurulunca; 

Bornova Belediye Başkanı Prof. Dr. Aysel Bayraktar, Fen İşleri Müdür Vekili Mücella Çelik, 
Fen İşleri Şantiye Şefi Murat Ak ve Şantiye Araç ve İş Makiriaları sorumlusu Yasin Türkeri hak
kında, T.C.K.nun 230 uncu maddesine göre lüzum-u muhakeme, Parklar ve Bahçeler Müdür Ve
kili Haluk Dora Yarutkan hakkında men-i muhakeme kararı verildiği, lüzum-ü muhakeme kararı
nın itiraz üzerine 13.3.1996 tarih ve 229 sayılı yazı ile Danıştay'a gönderildiği anlaşılmıştır. 

Danıştay'ın vereceği karara göre hukuki gereğinin yapılacağı muhakkaktır. 
Bilgilerinize arz ederim. • Doç. Dr. Ülkü Güney 

İçişleri Bakanı 
7. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu 'nun, Van-Muradiye Belediye Başkanlığınca satın alı

nan araçlara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Ülkü Güney'in yazılı cevabı (71319) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına . 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Sayın İçişleri Bakanı tarafından cevaplandırılması hususu
nu bilgilerinize arz ederim. 

Saygılarımla. Şerif Bedirhanoğlu 

' . ' V a n 

Sorular : 
1. Van Muradiye Belediye Başkanı 1987 Model Mercedes satın almış mıdır? ı 
2. Bu otobüsü alması için piyasa araştırması yaptırmış mıdır? 
3. Otobüsü almak için komisyon kurulmuş mudur? İhale açmış mıdır? 
4. Piyasa değeri 1 milyar 300 milyon lira olan otobüsü 3 milyar 300 milyon liraya ihaleye çı

karmadan fahiş fiyatla satın almak görevi kötüye kullanmak değil midir? 
5. Ayrıca hakkında yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma iddiaları (imar planını ihlâl, sit ala

nını ihlâl vb.) bulunan bu Belediye Başkanı hakkında Bakanlık olarak herhangi bir işlem yapmayı 
düşünüyor musunuz? Veya yapılmış bir işlem var mıdır? 

' T . C . • • ; ' . 

• İçişleri Bakanlığı 25.3.1996 
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü > 
Sayı: B050MAH0650002/80107 

(80-84)96-175-80169 
Konu : Van Milletvekili Sayın Şerif Bedirhanoğlu'nun yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi.-. TBMM Başkanlığının 26.2.1996 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/319-514/1057 sayılı 

yazısı. . . ' 
İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen, Van Milletvekili Şerif Bedir

hanoğlu'nun "Van-Muradiye Belediye Başkanlığınca satın alınan yolcu otobüsüne ilişkin" yazılı 
soru önergesiyle ilgili olarak Van Valiliğinden alınan 8.3.1996 tarih ve 2-536 sayılı yazıda; 
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Muradiye Belediye Başkanlığınca, 1987 Model Mercedes marka 0302-S V 6 Tipi bir yolcu 

otobüsü satın alındığı, 
Otobüsün alınması için yapılan piyasa araştırması sonucunda, 

a) Başkent Makina Firmasınca KDV dahil 3 300 000 000.-TL. 

b) Gimak Firmasınca KDV dahil 3 350 000 000.-TL. 

c) Fırat Makina Firmasınca KDV dahil 3 375 000 000.-TL. 
teklif verildiği, 

Otobüs alımı konusunda encümen kararı alınarak, en düşük teklifi veren Başkent Firması ile 
ödemenin 5 taksitte yapılmak üzere anlaşma yapıldığı, 

Ödemelerin ise; 

a) 14.12.1995 tarihinde 1 800 000 000.-TL. 

b) 22.12.1995 tarihinde 200 000 000.-TL. 

c) 10.1.1996 tarihinde 250 000 000.-TL. 

d) 2.2.1996 tarihinde » 240 000 000.-TL. 

şeklinde yapıldığı, bakiyenin 810 000 000.-TL. olduğu, 

Muradiye Belediye Başkanı Kaçak Çelik hakkında, çeşitli suçlardan dolayı il Memurin Muha-
kematı Komisyonunca lüzum-u muhakeme kararlan verildiği, tebligatı müteakip yargı mercilerine 
gönderileceği, 

belirtilmektedir. 

Ayrıca, Van Muradiye Belediye Başkanı Kaçak Çelik hakkında, Bakanlığıma intikal eden ko
nuların incelenmesi ve soruşturulması için çeşitli tarihlerde onaylar alınmış olup, bu soruşturmalar 
neticesinde düzenlenen fezleke ve raporlar mevcuttur. Fezlekenin safahatı takip edilmekte olup, ve
rilecek yargı kararları uyarınca gereğinin yapılacağı muhakkaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Doç. Dr. Ülkü Güney 

İçişleri Bakanı 

8. - Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan 'in, Yozgat Havaalanı projesine ilişkin sorusu ve Ulaş
tırma Bakanı Ömer Barutçu'nıın yazılı cevabı (7/425) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
talep etmekteyim. 

Gereğini saygı ile arz ederim. 6.3.1996 

Dr. Kâzım Arslan 
Yozgat 

Sorularım : 
1. Yozgat havaalanı ile ilgili çalışmaların son durumu nedir? 
2. Bu havaalanı yapılacak mıdır? 

3. Yapılacaksa ne zaman tamamlanması planlanmaktadır? 
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T.C. 

Ulaştırma Bakanlığı 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 25.3.1996 

Sayı: B.l İ.0.APK.010.00.00.A-7/362-8116 

Konu : Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi.: 18 Mart 1996 gün ve Â.01.0.GNS.0.10.00.02-7/425-731/1692 sayılı yazınız. 

Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın Bakanlığıma yönelttiği 7/425-731 sayılı yazılı soru öner
gesine ilişkin cevap formu ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ömer Barutçu 
• Ulaştırma Bakanı 

Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın 7/425-731 Sayılı Yazılı Soru Önergesi ve Cevabı 

Soru : 

1. Yozgat havaalanı ile ilgili çalışmaların son durumu nedir? 

2. Bu havaalanı yapılacak mıdır? 

3. Yapılacaksa ne zaman tamamlanması planlanmaktadır? 

Cevap : 

1. Yozgat ve yöresinin hava ulaşım ihtiyacını karşılamak amacıyla Bakanlığım DLH İnşaatı 
Genel Müdürlüğü "Muhtelif havaalanları inşaatı" projesine 1990 yılında dahil edilen havaalanının 
.1 100x30 M. Pist, 60x30 M. Apron ve 75x178 M. taksirattan oluşan uçuş üniteleri inşaatı projele
ri 1989 yılında valilik emrine gönderilmiştir. 

İl Özel İdaresince yapımına başlanması gereken Yozgat havaalanına bugüne kadar 1990-1995 
yılları arasında 460 milyon TL. ödenek gönderilmiş olup, herhangi bir inşaat faaliyetinde bulunul
mamıştır. 

2. Söz konusu havaalanının yapılabilmesi için öncelikle havaalanı arazisinin Valilikçe kamu
laştırılması ve yine Valilikçe inşaatına başlanması gereklidir., 

3. Gerekli kamulaştırma yapılarak havaalanı inşaatına Valilikçe başlanması halinde teknik 
kontrollük hizmetleri Bakanlığımız DLH İnşaatı Genel Müdürlüğünce sürdürülecektir. 

1996 yılı fiyatları ile yaklaşık 100 Milyar TL. ödenek temin edilmesi halinde 1996 yılı sonu
na kadar Pist, Taksirat ve Apron inşaatının tamamlanması mümkün olabilecektir. 

9. - Adana Milletvekili Erol Çevikçe 'nin, Adana 'nın Organize Sanayi Bölgesindeki telefon 
santraline ve Havaalanına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ömer Barutçu'nun yazılı cevabı 
(7/440) . . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda yer alan sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygı 
ile arz ederim. 

Erol Çevikçe* 

. ' . ' • • . ' Adana 
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2000'li yıllara iddialı bir şekilde hazırlanan Adana'nın en önemli sorunlarının bir parçası olan 

aşağıdaki soruların yanıtlanması gerekir düşüncesindeyim. 

Sorular: 

1. 2000'li yıllarda Adana Organize Sanayi Bölgesinde 400-500 Fabrika faaliyete geçecektir. 
Burada yaklaşık, 25 000 kişi çalışacaktır. İşçiler ve aile bireyleri için AOSB'nin hemen yanında 
150-200 bin kişiyi barındıracak bir Güney Kent Projesi bulunmaktadır. Burada yaşayacak nüfusun 
kent merkezine ulaşımı için halen İncirlik'e kadar mevcut olan çift hatlı Demiryolunun AOSB içi
ne kadar uzanması için çalışmalarınız var mıdır? DDY VI Müdürlüğü tarafından süratle hayata ge
çirilmesi için çalışmalarınız hangi aşamada dır? Organize Sanayi Bölgesinde 500 abonelik kırsal 
köy tipi telefon santralı ihtiyaca kafi gelmemekte ve eski tip santral olduğu için sık sık arıza yaptı
ğından, bu santralin yeni ve daha modern bir sistemle değişmesi için çalışmalarınız var mıdır? Var
sa hangi aşamadadır? 

2. Karataş-Tuzla'da kurulmasına karar verilen uluslararası Adana Havaalanının yapılması için 
çalışmalarınız hangi aşamadadır? 

3. Uluslararası,havaalanımızın gerçekleşmesine kadar faaliyette kalacak olan bugünkü hava-
alanımızda iç hatlar ve dış hatlar tek bir salon halinde olup, cam bir bölme ile ayrıldığımdan, trafi
ğin yoğun olduğu günlerde salon hizmete yetmediğinden, bu nedenle iç ve dış hatlar ayrı ayrı ter
minallerde hizmet verecek şekilde çalışmalarınız var mıdır? Varsa hangi aşamadadır? 

4. Şu andaki havaalanımızda yolcu beklemeye uğurlama salonları olmadığından, insanlarımız 
açıkta, cadde üstünde yolcularını beklediğinden, bu çirkin görüntüye son vermek üzere, bu yıl için
de yolcu bekleme salonlarının yapımı için çalışmalarınız var mıdır? Gerekli ödenek sağlandı mı? 

5. Ayrıca Adana'dan Avrupaya tarifeli uçak seferi yapılmamakta, yabancı hava yollarına mü-
sade edilmediğinden, yabancılar, Adana ve çevre illerine aktarma! ıolarak, genellikle İstanbul'da 
konaklama yaparak ulaşım sağlandığından, yabancı sermaye bölgemizden uzaklaştığından, Ada-
na'mız bu konuda çok zarar görmektedir. Adana, Avrupa, tarifeli uçak seferi ile yabancı hava yol
larına müsadc ne zaman verilecektir? Bu konuda çalışmalarınız var mıdır? 

6. Adana'nın imar, sanayi, ticari büyümesine paralel olarak haberleşme alt yapısının önceden 
hazırlanabilmesi için uygun arsalar aldınız mı? Telefon santral binalarının inşa edilmesi için çalış
malarınız var mı? Ne durumdadır? 

7. Mevcut tesisler olduğundan, Adana'da telefon talepleri karşılanamaz duruma geldiğinden, 
Adana içinde acilen aşağıda sayılan semtlerde arsa temin ederek, telefon santral binalarının yapıl
ması için, ciddî tedbirler aldınız mı? Çalışmalarınız ne durumdadır? Bu konuda ödenek ayrıldı mı? 

a) Baraj yolu 4.5 durak civarında arsası mevcut yine başmüdürlük hizmet binası ve santral bi
nası 

b) Fatih mahallesi arsa temini ve bina yapımı 
c) Turgut Özal Bulvarı üzerinde arsa temini ve bina yapımı • 

d) Gürselpaşa mahallesi arsa temini ve bina yapımı 
e) PTT evleri mahallesi arsa alım sahasında (hazineden alınıyor) ve bina yapımı 
f) Kozan yolu üzerinde Sofulu köyü mevkiinde arsa alımı ve bina yapımı 
g) Karataş yolu üzeri Güneşli mahallesi arsa alımı ve bina yapımı 
h) Tarsus yolu üzeri Yeşiloba mahallesi arsa alımı ve bina yapımı 

ı) Fevzipaşa mahallesindeki mevcut arsaya posta işleme merkezi ve santral binası yapımı 
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8. Osmaniye ve Ceyhan ilçelerinde acilen 2. santral için arsa alımı ve bina inşaatı ne durum

dadır? 

9. Aladağ ve Saimbeyli ilçelerinde ihalesi yapılıp iki yıldır inşaatına başlanılmayan santral bi
nası inşaatının durumu nedir? İnşaatına ne zaman başlanılacaktır? 

10. Adana, Osmaniye, Ceyhan, Pozantı, Kozan, İmamoğlu, Karataş ilçelerinde haberleşme so
runları başlamıştır. 1996 yılı içerisinde yatırım programına acilen alındı mı? Bu konuda kapasiteli 
santral ilavesi düşünüyor musunuz? 

11. Adana ilinde 758 köy, 600 civarında da mezra ve mahal mevcut olduğundan, otomatik 
santral hizmetinden, köylerimizin ancak % 36'sı istifade etmekte olup, köylerimizin % 64'ünün de 
bu hizmetlerden istifade edebilmesi için çalışmalarınız hangi aşamadadır? 1996 yılı yatırım.prog
ramınızda var mıdır? 

T.C. 

Ulaştırma Bakanlığı 25.3.1996 
Araştırma ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
Sayı : B.l 1.0.APK.010.00.00.A-7/363-8117 

Konu : Adana Milletvekili Erol Çevikçe'nin yazılı soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 18.3.1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/440-787/1895 sayılı yazınız. 
Adana Milletvekili Erol Çevikçe'nin Bakanlığıma yönelttiği 7/440-787/1895 sayılı yazılı so

ru önergesine ilişkin cevap formu ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Ömer Barutçu 
Ulaştırma Bakanı 

Adana Milletvekili Erol Çevikçe'nin 7/440-787 Sayılı Soru Önergesi ve Cevabı 
2000'li yıllara iddialı bir şekilde hazırlanan Adana'nın en önemli sorunlarının bir parçası olan 

aşağıdaki sorunların yanıtlanması gerekir düşüncesindeyim. 
Soru 1. 2000'li yıllarda Adana Organize Sanayi Bölgesinde 400-500 Fabrika faaliyete geçe

cektir. Burada yaklaşık, 25 000 kişi çalışacaktır. İşçiler ve aile bireyleri için AOSB'nin hemen, ya
nında 150-200 bin kişiyi barındıracak bir Güney Kent Projesi bulunmaktadır/Burada yaşayacak 
nüfusun kent merkezine ulaşımı için halen İncirlik'e kadar mevcut olan çift hatlı Demiryolunun 
AOSB içine kadar uzanması için çalışmalarınız var mıdır? DDY VI Müdürlüğü tarafından süratle 
hayata geçirilmesi için çalışmalarınız hangi aşamadadır? Organize Sanayi Bölgesinde 500 abone
lik kırsal köy tipi telefon santralı ihtiyaca kafi gelmemekte ve eski tip santral olduğu için sık sık 
arıza yaptığından, bu santralin yeni ve daha modern bir sistemle değişmesi için çalışmalarınız var 
mıdır? Varsa hangi aşamadadır? 

Soru 2. Karataş-Tuzla'da kurulmasına karar verilen uluslararası Adana Havaalanının yapılma
sı için çalışmalarınız hangi aşamadadır? 

Soru 3. Uluslararası havaalanımızın gerçekleşmesine kadar faaliyette kalacak olan bugünkü 
havaalanımızda iç hatlar ve dış hatlar tek bir salon halinde olup, cam bir bölme ile ayrıldığından 
trafiğin yoğun olduğu günlerde salon hizmete yetmediğinden, bu nedenle iç ve dış hatlar ayrı ayrı 
terminallerde hizmet verecek şekilde çalışmalarınız var mıdır? Varsa hangi aşamadadır? 
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Soru 4. Şu andaki havaalanımız da yolcu bekleme ve uğurlama salonları olmadığından, insan

larımız açıkta, cadde üstünde yolcularını beklediğinden bu çirkin görüntüye son vermek üzere bu 
yıl içinde yolcu bekleme salonlarının yapımı için çalışmalarınız var mıdır? Gerekli ödenek sağlan
dı mı? 

Soru 5. Ayrıca Adana'dan Avrupa'ya tarifeli uçak seferi yapılmamakta, yabancı hava yolları
na müsaade edilmediğinden, yabancılar Adana ve çevre illerine aktarmalı olarak genellikle İstan
bul'da konaklama yaparak ulaşım sağlandığından, yabancı sermaye bölgemizden uzaklaştığından 
Adana'mız bu konuda çok zarar görmektedir. Adana, Avrupa, tarifeli uçak seferi ile yabancı hava 
yollarına müsaade ne zaman verilecektir? Bu konuda çalışmalarınız var mıdır? 

Soru 6. Adana'nın imar, sanayi, ticarî büyümesine paralel olarak haberleşme alt yapısının ön
ceden hazırlanabilmesi için uygun arsalar aldınız mı? Telefon santral binalarının inşa edilmesi için 
çalışmalarınız var mı, ne durumdadır? 

Soru 7. Mevcut tesisler olduğundan, Adana'da telefon talepleri karşılanamaz duruma geldiğin
den, Adana içinde acilen aşağıda sayılan semtlerde arsa temin ederek, telefon santral binalarının 
yapılması için ciddî tedbirler aldınız mı? Çalışmalarınız ne durumdadır? Bu konuda ödenek ayrıl
dı mı? 

a) Baraj yolu 4.5 durak civarında arsası mevcut yine Başmüdür hizmet binası ve santral binası, 

b) Fatih Mahallesi arsa temini ve bina yapımı, 

c) Turgut Özal Bulvarı üzerinde arsa teinini ve bina yapımı, 

d) Gürsel Paşa Mahallesi arsa temini ve bina yapımı, 

e) PTT Evleri Mahallesi arsa alım sahasında (Hazineden almıyor) ve bina yapımı, 

f) Kozan yolu üzerinde Sofulu Köyü mevkiinde arsa alımı ve bina yapımı, 

g) Karataş yolu üzeri Güneşli Mahallesi arsa alımı ve bina yapımı, 

h) Tarsus yolu üzeri Yeşiloba Mahallesi arsa alımı ve bina yapımı, 
ı) Fevzipaşa Mahallesindeki mevcut arsaya posta işleme merkezi ve posta santral binası yapı

mı. 
Soru 8. Osmaniye ve Ceyhan İlçelerinde acilen 2 nci santral için arsa alımı ve bina inşaatı ne 

durumdadır? 
Soru 9. Aladağ ve Saimbeyli İlçelerinde ihalesi yapılıp 2 yıldır inşaatına başlanılmayan sant

ral binası inşaatının durumu nedir? İnşaatına ne zaman başlanılacaktır? 
Soru 10. Adana, Osmaniye, Geyhan, Pozantı, Kozan, İmamoğlu, Karataş İlçelerinde haberleş

me sorunları başlamıştır. 1996 yılı içerisinde yatırım programına acilen alındı mı? Bu konuda ka
pasiteli santral ilavesi düşünüyor musunuz? 

Soru 11. Adana İlinde 758 köy, 600 civarında da mezra ve mahal mevcut olduğundan, otoma
tik santral hizmetinden, köylerimizin ancak % 36'sı istifade etmekte olup, köylerimizin % 64'ünün 
de bu hizmetlerden istifade edebilmesi için çalışmalarınız hangi aşamadadır? 1996 yılı yatırım 
programınızda var mıdır? ' 

Cevap 1. Adana:İncirlik arası çift hat olmasına rağmen Seyhan Köprüsü üzerinden 2 nci bir 
hattın geçmesinin teknik açıdan imkânsızlığı ve ayrıca TCDD'nin finansman sıkıntısı nedeniyle 
2 nci bir köprü yapımının da şu an için mümkün olmaması sebebiyle çift hatlı demiryolunun Ada
na Organize Sanayi Bölgesi ve hemen yanında bulunan Güneykent'e bağlantısı yapılamamaktadır. 
TCDD Genel Müdürlüğünce söz konusu 2 nci hattın etüdü yapılmış olup, 1995 yılı fiyatlarına gö-
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re alt ve üst yapı maliyeti 432 milyar TL. olarak tespit edilmiştir. Şehir merkeziyle adı geçen uydu 
kent arasındaki bağlantının sağlanabilmesi ve demiryolu bağlantısının yapılabilmesi gerekli finans
manın sağlanabilmesi ile mümkün olabilecektir. 

Diğer taraftan Adana Organize Sanayi Bölgesine 1996 yılı Nisan ayı içerisinde 914 hatlık 
EWSD uzak hat ünitesi (RDLU) sayısal santralinin sevk edilmesi planlanmıştır. Bu santralın dev-. 
reye girmesiyle söz konusu aksaklıklar giderilmiş olacaktır. 

Cevap 2. Adana İlinin gelişen hava ulaşım ve kargo talebinin karşılanabilmesi için Ulaştırma 
Bakanlığı DLH İnşaatı Genel Müdürlüğünün "Muhtelif Havaalanları ve Limanları Geliştirme Etü
dü" adı altında 1995 yılında yatırım programına dahil edilen ve bu etüdler neticesinde yapımı plan
lanan konvansiyonel havaalanının ön etüt çalışmalarında aşağıdaki 5 alternatif belirlenmiştir. 

- Adana-Karataş, 
- İçel-Baharlı, 

- İçel-Çiçekli, 
- İçel-Kargılı, 
- Zeytinli-Karşavuran, 
Bu alternatiflerden her biri gelişim etütleri ve fizibilite çalışmaları ile değerlendirilecek ve ha

vaalanının yeri belirlenecektir. 
Cevap 3. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce Adana Hava Limanında sön 

yıllarda meydana gelen yolcu trafiği artışı karşısında mevcut terminal binasının yetersiz kalması 
nedeniyle, yeni bir terminal binası yapımı planlanmış ye projelendirilmiştir. Bu çalışmalar çerçe
vesinde, mevcut terminal binası sadece iç hat yolcularına tahsis edilecektir. Dış hat yolcuları için 
ise otoparkı ile birlikte yeni bir dış hatlar terminal binası (5 760 m2) yapımı 31.1.1996 yılında iha
le edilmiş ve 7.3.1996 tarihinde sözleşmesi imzalanmış olup, önümüzdeki günlerde yer teslimi ya
pılacaktır. Yılda 1 500 000 dış hat yolcusuna hizmet verecek olan yeni dış hat terminal binasının 
ikmal süresi, yapılan sözleşmeye göre 6 ay olarak öngörülmüştür. 

Ayrıca Adana Hava limanı 05 pist başı yaklaşma ışıkları ile 23 pist başına yaklaşma ışıkları
nın tesisi işi ihale edilmiş olup, bu yıl sonuna kadar tamamlanması planlanmıştır. 

Diğer taraftan Adana Hava Limanında hava trafiği açısından büyük önemi haiz VOR istasyo
nu için yeni bina yapım işine başlanılmıştır. Nisan ayı içerisinde ikmal edilecek ve VOR cihazı 
monte edilecektir. 

Cevap 4. Yukarıda açıklandığı şekilde yeni dış hatlar terminal binası realize edildiğinde hem 
iç hatlar hem de dış hatlar terminallerinde bu sorun ortadan kaldırılmış olacaktır. , 

Cevap 5. Ülkemiz ile diğer ülkeler arasında yapılan tarifeli seferler, ülkeler arasındaki mevcut 
ikili hava ulaştırma anlaşmaları çerçevesinde sürdürülmektedir. ' ... 

Akit tarafların havayolları söz konusu anlaşmalarda belirlenen noktalar üzerindeki tarifeli se
fer taleplerini, ülkelerin ve havayolunun kendi menfaatleri ile yolcu potansiyeli, pazar paylaşımın
da eşitlik prensipleri ve uluslararası havacılık kuralları çerçevesinde yapmakta ve değerlendiril
mektedir. 

Adana İlimiz ise ülkemize; tarifeli seferler yapan yabancı havayolu şirketlerince genellikle yol
cu potansiyelinin olmaması nedeniyle gündeme getirilmemektedir. 

Tarifesiz sefer yapan (direkt veya ara noktalı olarak) yabancı ve yerli havayolu taşıyıcılarımı
zın taleplerine ise olumlu yanıtlar verilmektedir. 

Cevap 6. Adana'nın imar, sanayi ve ticarî büyümesine paralel olarak haberleşme alt yapısının 
önceden hazırlanabilmesi için bu aşamada Ceyhan-Mustafabeyli santral arsası (300 m2), Bucak 
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santral arsası (750 m2), Gaziköy santral arsası (385 m2), Hacıbeyli santral arsası (1 285 m2), Top-
rakkale santral arsası (731 m2), Mıdık santral arsası (3 000 m2), Havutlu santral arsası (900 m2), 
Solaklı santral arsası (1 005 m2) alınmıştır. 

Söz konusu yerlerde ihtiyaç durumları göz önüne alınarak santral binası yapımı cihetine gidi
lecektir. 

Cevap 7. a) (Baraj yolu 4.5 durak civarında) 150 nci yıl santral arsası (7 775 m2) arsa üzerin
de bir katlı betonarme bir bina mevcut olup, santral binası olarak kullanılmaktadır. 

b) Fatih Mahallesinde arsa temini için Adana ünitemizce gerekli araştırmalar sürdürülmekte 
olup, belediyeye imar planında yer tahsisi için müracaatta bulunulmuştur. 

c) Turgut Özal Bulvarı üzerinde arsa temini için Adana ünitemizce gerekli araştırmalar sürdü
rülmekte olup, belediyeye imar planında yer tahsisi için müracaatta bulunulmuştur. 

d) Gürsel Paşa Mahallesinde arsa temini için Adana Türk Telckom Ünitesince gerekli araştır
malar sürdürülmekte olup, Belediyeye imar planında yer tahsisi için müracaatta bulunulmuştur. 

e) 1 595 m2 mesahalı PTT evleri santral arsası mevcut olup, bina yapımı 1996 yılı yatırım 
programında yer almaktadır, imkânlar nispetinde ihalesi cihetine gidilecektir. 

f) Sofulu Köyü mevkiinde arsa temini için Adana ünitemizce gerekli araştırmalar sürdürül
mekte olup, Belediyeye imar planında yer tahsisi için müracaatta bulunulmuştur. 

g) 1 538 m2 mesahalı Güneşli santral binası arsası mevcut olup, bina yapımı 1996 yılı revize 
yatırım programında ihtiyaçlar ölçüsünde değerlendirilecektir. 

h) Yeşiloba santral arsasının alımı için Adana ünitemize 120 milyon TL- lik yetki gönderilmiş
tir. Ancak mal sahibi DSİ tarafından ilk tekliflerinden sarfınazar edildiğinden bu kez 435 700 000 
TL. bedel üzerinden alımı konusunda işlemler devam etmektedir. 

ıj Fevzipaşa Mahallesinde bulunan arsaya posta işleme merkez binası yapımı 1996 yılı revize 
yatırım programında dikkate alınacaktır. 

Cevap 8. Osmaniye'de 939 m2 mesahalı arsanın kamulaştırılması için Bölge Müdürlüğüne 
615 milyon TL. lik yetki gönderilmiş olup, alım işlemleri devam etmektedir. 

Ceyhan'da mevcut bulunan santral binasına imkânlar ölçüsünde tevsii bina yapımı düşünül
mektedir. 

Cevap 9. Aladağ santral binasınmtemel betonları dökülmüştür. Saimbeyli santral binasının ise 
su basmanı seviyesine kadar betonarme imalatları tamamlanmıştır. Mayıs ayı itibariyle söz.konu
su inşaatların imkânlar ölçüsünde yapımlarına başlanılabilecektir. 

Cevap 10. İmamoğlu merkezinde 1 000 hat kapasiteli Dicle tipi sayısal santral 5.3.1996 tari
hinde servise verilmiştir. 

- Pozantı merkezinde 2 152 hat kapasiteli Dicle tipi sayısal santral çalışmakta olup, 202 bek
leyen abone için 240 hatlık ilave Şubat ayında yapılmıştır. 

- Karataş merkezinde 2 713 hat kapasiteli Anadolu tipi sayısal santral mevcut olup, yeni bir 
sayısal santral kurulması yıl içinde emsalleri ile birlikte değerlendirilecektir. 

Cevap 11. 1996 yılı yatırım programında Adana İli köy, mezra ve mahallerine yapılacak yatı
rımlarla bu ilimizdeki haberleşme daha yaygınlaştırılmış ve modern bir hale getirilmiş olacaktır. 
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1 -
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Meclis Araştırması önergesi. 

- 2  
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3  
S E Ç İ M 

1. — Komisyonlara üye seçimi. 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
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5  
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 23 arkadaşının, ülkemizdeki 
ilaç imalatı ve tüketimi ile denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/9) 

2. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 14 arkadaşının, Lipns Kulüpleri 
ile yan kuruluşlarının faaliyetlerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, tçtü-
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/10) 

3. _ Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 15 arkadaşının, Rotary Kulüpleri
nin faaliyetlerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI . 
' YAPILMASINA DAİR1 ÖNGÖRÜŞMELER : 

4. — Konya Milletvekili Mustafa Ünal di ve 15 arkadaşının, Bilderberg Kulübü-
• . . . V 

nün faaliyetlerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/12) 

5. — Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın ve 15 arkadaşının, taşkömürü 
üretimindeki sorunların çözüm yollarının' tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/13) 

ö. —- Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 21 arkadaşının, su kaynaklarımızın 
daha iyi değerlendirilmesi ve Manavgat Çayı üzerinde uygulanan proje konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve. 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis arat
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

7. — Kocaeli Milletvekili Necati Çelik ve 38 arkadaşının, zorunlu tasarruf ke
sintilerimin değerlendirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

8. —- Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 12 arkadaşının, ülke kaynaklarının 
tespit edilmesi ve değerlendirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

9. •— İstanbul Milletvekili Hali t Dumankaya ve 13 arkadaşının, özelleştirme 
uygulamalarıyla ilgili usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

10. •— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 37 arkadaşının, Türkiye'nin 
Avrupa Birliği ile ilişkilerinin incelenerek uygulanacak yeni strateji ve politikaların 
tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

•" 11. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 37 arkadaşının, bazı gazete kuruluş
larının amaçları dışında fon kaynaklı kredi kullandıkları iddialarını araştırmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ye 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22). 

12. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 36 arkadaşının, orman yangınlarının 
nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına İlişkin önergesi (10/23) 

13. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 37 arkadaşının, dış borçlar konusun
da Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 
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YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

14. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu vt- 9 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu 
Anadoluda boşaltılan yerleşim birimleri nedeniyle göç eden yurttaşlarımızın sorunla
rının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/25) 

15. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 12 arkadaşının, T.R.T. ile ilgili 
usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/26) 

16. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 39 arkadaşının, ülkemizdeki sıcak su 
kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlayacak yöntemleri belirlemek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ye 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) 

17. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 39 arkadaşının, demiryolu ulaşımının 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

18. — Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın ve 19 arkadaşının, Türkiye'de cev
herden demir çelik üretiminin azalmasının nedenlerini ve Erdemir'in özelleştirilmesi
nin sakıncalarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

19.— Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 13 arkadaşının, madencilik 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla 
Anayasanın 98 inci/içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/30) 

20. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 12 arkadaşının, işsizliğin ne
denlerini araştırmak ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/31) 

21. ,— İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 14 arkadaşının, eğitimin sorunları 
ve bu konuda uygulanan politikalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/1) 

22. — İzmir Milletvekili Sabri Ergül ve 16 arkadaşının, Manisa Emniyet Mü
dürlüğünce gözaltına alınan bir grup öğrenciye işkence ve kötü muamele yapıldığı id
dialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclîs araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 
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23. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş ve 10 arkadaşının, tarım ve hayvancılık 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

24. — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, DDY'nin zarar et
mesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

25. —-Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, BAĞ - KUR'un 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 

26. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 29 arkadaşının, ormanlarımız 
ve orman köylülerimizin sorunlarının araştırılarak çözüm yollarının tespit edilmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/36) 

' 2 7 . — Konya Milletvekilli Mustafa Ünaldı ve 37 arkadaşının, balık üretimindeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasa
nın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/37) 

28. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 35 arkadaşının, Fener Rum Pat
rikhanesinin statüsü ve faaliyetleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

29. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 11 arkadaşının, Adlî Tıp, Ku-
nımu'nun daha çağdaş ve etkin bir yapıya kavuşturulması için alınması gereken ön
lemlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

30. — Konya Milletvekili. Veysel Candan ve 12 arkadaşının, PETLAS'ın zarar 
etmesinin nedenleri ve özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/40) 

311. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi tnceöz ve 17 arkadaşının, sağlık hizmetle
rindeki sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 

32. — Adana Milletvekili Yakup Budak ve 16 arkadaşının, Çukobirlik Genel Mü
dürlüğündeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını araştırmak ve alınması gereken ted-
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birleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

33. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 13 arkadaşının, Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğündeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gere
ken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

34. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 16 arkadaşının Bayındırlık ve İs
kân Bakanlığındaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken 
tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

35. — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 17 arkadaşının, sağlıksız hayvan ve et it
halatı yapıldığı iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

36. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 14 arkadaşının Ulaştırma Ba
kanlığındaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri 
belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46). 

37. — Rize Milletvekili Şevki Yılmaz ve 21 arkadaşının, çay üreticisinin ve 
işletmelerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 
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1. — İstanbul Milletvekili Halit Dumartkayanın, TURBAN Genel Müdürlüğüne 
ait bazı telefonların konuşma ücretlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1) 

2. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 1995 yılında iller itibariyle kaç 
kişiye ve hangi miktarlarda hayvancılık kredisi verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/2) 

3. — İzmir Milletvekili Hakan Tartan'ın, Midilli açıklarında düşen Fantom uça
ğının pilotunu arama çalışmalarının erken durdurulduğu iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/3) 

4. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali ŞabJin'in Gümrük Birliğine girdiğimiz ta
rihten itibaren ekonomide meydana gelen değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/5) 

5. —-Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'in, soğan üretimindeki fazlalığın değer
lendirilmesine ilişkin Tarım ve Köyişlerj Bakanından sözlü soru önergesi (6/6) 

6. — İzmir Milletvekili Atilla Mutman'm, İzmir'de Menkul Kıymetler Borsası 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/7) 

7̂  — Rize Milletvekili Şevki Yılmaz'ın, İş ve İşçi Bulma Kurumunda usulsüz 
atamalar yapıldığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/8) 

8. — Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Aikın'ın, Ordu - Mesudiye İmam - Ha
tip Lisesine ilişkin Başbalkandan sözlü soru önergesi (6/10) 

9. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Keban Barajından Elazığ'a 
içme suyu getirilip getirilmeyeceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü so-
hu önergesi (6/11) 

10. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Ancak - Palu yoluna iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/12) 

11. __ Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Maden - Alacakaya yo
luna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/13) 

12. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Harput'un tarihî ve kültürel 
varlıklarının korunmasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru «önergesi (6/14) 

13. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Tren yolu ve İstasyonuna 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/15) 

14. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Çimento Fabrikasının ye
rinin değiştirilip değiştirilmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/16) 
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15. — Rize Milletvekili Şevki Yılmaz'm, Rize Sağlık Meslek Okulunun kapatı
lacağı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/17) 

16.—..Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, demiryollarının modernizasyonuna 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/18) 

17."— Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, enerji sektöründe yapılacak yatırım
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/19) 

18. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Gökova (Kemerköy) Santraline iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/20) 

19. — Adana Milletvekili Sıtkı Cengil'in, Çukobirliğin borçlarına ve personeline 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/21) 

• • • . . • • . - . ' • • • • • • ' • ' • ı 
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