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m, Meclisin bu ımjeıselleıye saihip çıkmasını can
dan arzu iddenim.
(HJüınmJet'lieırtimi! sunarını.
(BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarıım, öner
ge üzıerinde başka ısıöız almış arkadaş esasıen
kaJimaımıştıır. Kifayet önergesi de vardım. Sayın1
Bakana söz vereceğim efendim. Buyurun Sayın
Sağlık! 'Balkanı.,
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Kayseri) — Muhterem'
Başikan, muhterem milletvekilleri; Sayın Ci
hat Balban arikadaşıımızıın ilâç .mevzuunda bir
Medlis Araştırması açılması itıallöbiıni Bakanlık
<alanalk müslbıeit mütalâa eıtmiiış bulunuyoruz.
Aydımlanımasını istediği
husuısıların 'bu araş
tırıma ile mutlak ve tam 'bir vuzuha kavuşa>cağı,na ıkaaıniim. Sağlık ve Sosyal Yandım Ba^
kanlığı, bütün bir 'milletlin, bütün bir 'efkârı
umuimiyenin ilgilendiği ilâıç gibi hayati bin
mevzuda
vatandaşın sağlığı ve
vatandaşım
m'eınjfaıâUi isltikamatinıde yürütülmektedir, gene
lken elhıemimjiyet verilmektedir ve bundan böy
le de bu ebemımiyete daha müessir bin şe
kilde gireıcıöktir.
'Mulhtemeım mıilleitveıkill'eıni,
böyle (bin Mecılis anaşjtınmasıinın sonunda, bunldan sonraki ç,ahşmalarıımıızda daha büyük faydalan sağüıyacağımııza da inanıyorum ve bunun için Sayın!
'Cihat Baban arkadaşımızım bin Mıeıcılıiıs soruş
turması açılması talebini musibet karşıladığı
mızı tekrar ifade telemken, katıldığımızı da beyan eden, hepinizi saygı ile sölâmılaraım. (Alkışilan)ı
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; demin
>de anz -ettiğim gilbi başka sıöız istiyen arkadaş
yolktun. Kifayet önergesini olkutmaya ihtiyaç
yok.
Önonge üzierinldeıki görüşımieıler nihayet bulımuştur. (Y. T. P. den, «Kifayet önıerıgıeısıM ne
ye oikutmuyoreunuzı» sesleri)
Başka sıöız iıstiyen arkadaş olmadığı sabit
olmuştun. Yüksek Heyetinizi işgal etmek iste'miyorum efendim. Onun için
okutmuyorum,
'öfemdıim.
Muhterem arkadaştanım, önerge üzerindeki
ıglötPÜşımıelieır tamamlanmıştır şlimdi önergeyi
oylarınıza sunacağım. Araştırma
önergesini
kabul edenler.... Kabul etmiyenler... Önerge
kaibulll edilmiışltlitn.
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Muhterem
arkadaşlarım,
içtüzüğümüzün
172 nei maddesi gereğince Araştırma Komisyo
nu, ya Anayasa ve Adalet komisyonlarından
mürekkep karma bir komisyon tarafından ku
rulması veyahutta Riyasetin teklif edeceği 17
üyelik bir karma komisyon kurulması hususunu
oylarınıza sunacağım. (Sağ sıralardan «Karma
Komisyon kurulsun» sesleri.)
Şimdi müsaade buyurun, 17 üyeden mürek
kep bir komisyonun teşekkül etmesi yolundaki
Başkanlık Divanı teklifimizden kastımız, mev
cut grupların her birisinin temsiline imkân ver
mek içindir. 17 üyeden mürekkep bir araştır
ma komisyonu kurulması hususunu oylarınıza
arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul etnriyenler... 17 üyeden teşekkül edecek bin komisyon
kurulması kabul edilmiştir.
Bu komisyonun görev süresinin, komisyon
üy el eninin seçimleri tarihinden itibaren başla
mak üzere iki ay olmasını oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kalbul e'tmiyenler... İki
ay süre ile çalışması kabul edilmiştir.
Komisyona icabında Türkiye dâhilinde başka
illerde tetkikat yapması yetkisinin verilmesini
oya arz ediyorum; kabul edenler... Etmiyenler..
Kabul edilmiştir.
Şimdi, Tariz Ziya Ekinci inin bir talebi var,
okutuyorum, efendim.
Millet Meclisi Başkanlığına
Çanakkale Milletvekili Sayın Cihat Baban'm
Türkiye'de ilâç endüstrisi hakkında sosyal, «ağlık
ve ekonomik cepheleri bütün ayrıntıları ile kapsıyan bir Meclis araştırması yapılmasını talep
eden önergesi Yüce Meclisçe kalbul edildiği tak
tirde kurulacak araştırma komisyonunun aşağı
daki hususları araştırına konusu yapmasını Yüce
Meclisçe kaı ar altına alınmasını arz ve teklif ede
rim.
Saygılarımla.
Diyarbakır Milletvekili
Tanık Ziya Ekinci
BAŞKAN — Tanık Ziya Ekinci arkadaşımı
zın bu önergesi komisyona tevdi edilecektir.
TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — De
vamı var efendim, aşağıdaki hususlar okunmadı,
BAŞKAN — Müsaade buyunım arz edeyim.
Auşağıdafci hususları biz karara bağlıyamayız.
Çünkü seçmiş olduğumuz komisyonu bir tah
dide tabi tutamayız. Onlar istedikleri şekilde ko-
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