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1. — GEÇEN T" 

Birimci Oturum 

Kocaeli Milbtv^k'll Nihat Erim ve İstan
bul Milletvekili Aydııı Yalçın, Sayın Cumhur-
ibas.ka.ni ile birlikte katıldıkları Amerika Bir
ledik Devletleri •g!3::.:ai i:-5İer.mlarârue dair gün-
idem dışı dcmiDçto bulundular. 

Sivas MıillcıLıveıkili Gül telkin Sakarya'nın, 
üyesi bulunduğu Kamın. İktisadi Teşebbüsleri 
Karma Konıisyûiıundan çekildiğine dair öner
gesi Genel Kurulun ıbilgislmc sunuldu. 

Oclceck bi.ılaş:ımin ilk saatimde 209 S. Sa
ydı basmıayazı ile sunulan tasarının görüşü
leceği bildirildi. 

193 sayılı G'dir Vergisi Kamıiınıınun de
ğişlik geçici 5 ve G ııeı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında-ki 11 . 12 . 19GG tarihli ve 724 
.sayılı Kamuna, ek kanun tasarısı ikinci defa 
açık oya sunuldu ise de, oylamanın sonucu 
(birinci oturuıııı sonunda açıklanmadığından 
italarının gelecek bialesimde tekrar oylana
cağı 'tebliğ edildi. 

1111 sayılı Askerdik Kanununun 35 nci 
mıalddes.Jm:m. Oe) fıkrasına 4092 sayılı Kanunla 
eıklomcn hükümleri değiştiren ve bu kanuna 
.geçici bir madde ckliyen 350 sayılı Kanunun 
değiştıirllnıceıimc, 

1111 saydı Askerlik Kanununun 41 nci 
ımaddıDGİnln değintirilmesine, 

'Karayolları Trafik Kaırıununun 2'32 sayılı 
Kanunla değişik 2G ııeı maddesinin (A) fıkra
sının ıdcğhLjiı-iknıcıiıiiC ve 

1076 sayılı İhtiyat Subayları ve İhtiyat As
keri Mcımudarı Kanununun 14 ncü maddesi
nin değiştirilin esine dair kanun tasarıları ön
celik ve ivedilikle görüşülerek kabul olundu. 

2. — GELEN 

TASARI 
1. _ 3491 sayılı Toprak Mahsûlleri Ofisi 

Kamununum. 7338 sayılı Kanunla değişik 18 vo 
27 nci mıaddcleıi'iyl'C ek 2 ve 3 ncü maddelerinin 
değiştirilin enime ve bu kamuna bir madde ek-
lanımesinie 'dair kanun tasarısı, (1/355) (Ta
rım, İçiıdcıiıi, Adalot, Ticaret ve Plân komis
yonlarına) 

19 . 4 . 1937 O : 1 

JTANAK ÖZETİ 

5584 sayılı Pasta Kanununun 1, 3, 25, 23 
ve 40 nci maıdıdeleıinden «İş kâğıtları» kepme
lerinin çıkarılmasına, 

Ha.fita tatili hakkındaki 394 sayılı Kamu
nun 4 neü maddesinin (D) fıkrasına bâzı 
ilâveler yapılmasına ve 

T. C. Emıeik'ii Sandığı Kanununun 32 nci 
maddesine 6842 sayılı Kanunla oklemen (g) 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tasalı
larının görüşülmesi, ilgili komisyonla,:- Goncl 
Kurulda hazır bulunmadıklarından, gelecek 
birleşime bıraikıldı. 

ı6974 sayılı Türtklye Kömür İslclaııoleri Ku
rumu Kanununun 2 nci maddesinin (D) fıkra
sının değıiŞ'tİTİlmıeöine dair kanun tasarısı üre
rinde 'başlıyan görüşmeler sırasında çılıan 
gürültüler seıbcibiyle birleşime 15 dakika ara 
verildi. 

İkinci Oturum 

10974 sayılı Türkiye Kömür İşlctmeleı-l Ku
rumu Kanununun 2 nci maddesinin (B) fıkra
sının değiştirilmesine dafur kamun tasarısı ü::c-
rindeiki ıgöır-üşımoletr tamıanııianaraık tümü kabul 
olumdu. 

19 . 4 . 1967 Çarşamba günü saat 15,00 t e 
toplanılmak: üzere birleşime saat 19,05 te coıı 
verildi. 

Başkanı Kâtip 
(Baışltanvekili Sivas 
Aihmeiîi Bilgin! Kâzım Kangal 

Kâtip 
Tokat 

Bedrettin Ka ra.ca.mkck 

KÂĞITLAR 

TEKLİF 

2. _ Bursa Milletvekili Barlas TZ"r<:.-'• w, 
T. B. M. Meclisi memurları hakkındaki 5.1.19G1 
tarihli ve 231 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı 
cetvelin Kütüphane Müdürlüğü kışımın:!a deği
şiklik yapılması hakkında kanun teklifi. 
(2/485) (Plân Koım'isyonuna) 
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BÎRÎÎfrCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — BaşkanveMli Ahmet Bilgin 
KATİPLER : Kâzım Kangal (Sivaı), Bedrettin Karaerkek (Tokat) 

BAŞKAN — Mu'hterem arkadaşlarım; Millet Meclisinin 88 nci Birleşimini açıyorum. 

3. _ YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihaz ile yoklama ya
pılacaktır. Lütfen beyaz düğmelere basm. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; ge

rekli çoğunluğumuz vardır. Görüşmelere başlı
yoruz. 

Sayın llyas Kılıç... Yok mu efendim?.. Bura
dalar. Sayın llyas Kılıç; Silâhlı Kuvvetler Per
sonel Kanunu için gündem dışı söz istemişsiniz. 
Yalnız şurasını arz edeyim ki; Silâhlı Kuv

vetler Personel Kanunu yarınki gündemimizin 
birinci sırasını işgal ediyor. Yine lüzum görür 
müsünüz konuşmaya? 

İL YAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 
o sıraya çıok geıldi, fakat daıima geriye alındı. 

BAŞKAN — Bu öyle değil efendim. Zapta 
geçmiştir, Perşembe günü behemahal konuşaca
ğız diye belirtmişimdir. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Peki efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Diyarbakır Milletvekili Tank Ziya 
Ekinci'nin, yurdun çeşitli yerlerinde görülen 
asayişsizliklere, özellikle Doğudaki eşkıyalık ve 
Batıdaki gangsterlik olaylarına son verilme
si için gerekli tedbirlerin alınmasına dair deme
ci ve Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün cevabı. 

BAŞKAN — Tarık Ziya Ekinci. Buyurun 
efendim. Asayiş hakkında gündem dışı bir ko
nuşma istemişsiniz. Beş dakikayı geçmemek 
Isuretiyle, çok rica ederim. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; her gün ba
sını ve kamu oyunu geniş çapta işgal eden, 
asayişsizlik olaylarını yurdun dört bir tarafın
da değişik şekiller altında görmekteyiz. Bu 
olaylar, genellikle münferit olmaktan çok top
lumsal etkisi olan, geniş, yankılar yapan özel
likler arz etmektedir. Bütün vatan sathına 
yayğm bir mahiyet arz eden asayişsizlik olay
ları bölgenin özelliğine ve toplumsal münase
betlere göre değişik şekillerde ortaya çıkmak
tadır. Doğuda henüz derebeylik münasebetleri 
yürürlükte olduğu için, toprak kavgaları ve 
kan dâvalarına dayanan ağalar ve aşiret reis
leri arasındaki çatışmalar eşkıyalık şeklinde 
ortaya çıkmaktadır. Bu ortamda hasım kuv

vetler halinde himaye görerek çalışan eşkiya-
lar birbirleriyle mücadele ettikleri gibi masum 
vatandaşları da alabildiğine huzursuz etmekte
dir. 

Doğuda cşkiyalık şeklinde ortaya çıkan asa
yı:; bozukluğu, Batıda gangsterlik ve zorbalık 
ç.eklinde ortaya çıkmaktadır. Gazetelerde oku
duğumuz banka soygunları, vurgunlar ve ben
leri olaylar hop bu asayişsizliğin başka bir bi
çimdeki belirtileridir. Yurdun dört bir yanın
da mezhep kavgaları, hırsızlık, baskın, kız ka
çırma, adam öldürme şeklinde ortaya çıkan fa
kat toplumsal etkisi hiç de eşkiyahktan geri 
kaiıiiiyan nitelikte asayişsizlik olaylarını gör
mekteyiz. liııııa lağmen Hükümet yurt çapın
da yaygın olan ve kökü toplumun sosyal ve 
ekonomik yapısındaki dengesizliğe dayanan 
asayişsizlikten adeta habersiz görünerek, bunu 
sadece Doğuda hüküm süren mevzii bir problem 
gibi arz etmek istemektedir. Hükümetin asa
yişsizlik konusunda bütün gayretini Değuya 
tevcih ederek özel surette yetiştirilmiş koman
do ekipleriyle asayişi temin etmeye çalışması 
bu anlayışın bir belirtisi olarak ortaya çıkmak
tadır. Elbette kanunları tanmnyan, vatandaş
ların can ve mal emniyetini tehdidcderck bü-
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yük huzursuzluklara sebolan eşkiyaları tedip 
etmek ve kanunim emrine teslim etmek Hükü
metin başta gelen görevidir. Yalnız, eşkiyalar-
dan bizar olan masum vatandaşların bir de cş-
kiya takibi sebebiyle jandarmadan bizar ol
masına meydan vcrlimiyeeek tarzda hareket 
edilmesini temenni ederiz. Hükümetin bu ko
nuda titizlik göstereceğine emin olmak iste
riz. 

Eğer bir toplumda asayiş ve emniyet bo
zulmuşsa, bunu mutlaka toplum yapısındaki 
ekonomik ve sosyal sebepleri vardır. Bu se
bepler toplumun sadece bir kesiminde, bir böl
gesinde değil yurt çapında ve bütün toplumu 
etkiliyecek tarzda hüküm sürer. Ancak asayiş
sizliğe ilişkin belirtiler sosyal yapının özellik
lerine göre değişik şekillerde ortaya çıkar
lar. Batıda gelişmiş illerimizde mevcut sos
yal münasebetler icabı eşkiyalıktan başka şe
kilde ortaya çıkan bu asayişsizlik olayları, ni
telikleri, toplumsal etki ve özellikleri bakı
mından eşkiyalıktan daha az vahim değildir. 

Yurt çapındaki asayişsizliği belirtmek ba
kımından son zamanlarda Rize'de ve Anamur'
da cereyan eden başka biçimlerde ortaya çı
kan asayişsizlikle ilgili bâzı olayları arz etmek 
isterim. 

Toplumun asayişi ve sükûnuyla yakından 
ilgili bulunan bir görevlinin bize intikal ettir
diği gibi, bugün Rize bir kanunsuzlar şehri ha
line gelmiştir. Gerek şehirde ve gerekse köy
lerde asayişsizlik had bir safhaya ulaşmıştır. 
Can ve mal emniyeti kalmamıştır. Köylerde 
herkes silâh alma yarışı içindedir. Bu ilde nur
cular ve şeriat esasına dayanan bir devlet dü
zeni kurmanın özlemi içinde olanlar fiili teca
vüzlere geçmişlerdir. Bu faaliyetlerinden dola
yı mahkûm olan bir nurcunun dosyası adliye
nin ağır ceza kaleminden çalınmıştır. Dâvanın 
yeni baştan tetkiki cihetine gidildiğinde, bu 
defa mütecavizler işi daha ileriye götürerek 
savcının, ağır ceza mahkemesi başkanının ve 
olayın önemli bir şahidinin evlerini dinamitle
mek suretiyle bunların hayatlarını ortadan kal
dırmaya teşebbüs etmişlerdir. Bu olaylar Ame
rika Birleşik Devletleri Başkanı Kencdy'nin 
katli olayında âmme şahidi olan onbeş kişinin 
birer birer ortadan kaldırılmasını hatırlata
cak bir mahiyet arz etmektedir. 

Son zamanlarda buna paralel olarak islâm 
Devleti Anayasasının dağıtılışiyle Türkiye'de 
dinî esaslara dayanan bir devlet kurulması hu-

' susunelaki çalışmaların had bir safhaya geldi
ğini de belirtmek isteriz. 

Anamur'daki cereyan eden olaylar ise Do
ğuda, - Batıda ve Karadenizdeki olaylardan 
daha değişik bir şekilde mezhep çatışması tar
zında tecelli etmektedir. 

Anamur'un Tekedüzü köyünden alevî-bir va
tandaşla Çubukoyağı köylülerinden sünnî bir 
vatandaş arasında çıkan kişisel bir ihtilâf bu 
bölgedeki köylüler arasında mezhep kavgası 
haline inkılâbctmiştir. Silâhlı saldırılar ve ha
reketler sebebiyle Tekedüzü köyü halkı pazara 
inemez ve çiftleriyle uğraşamaz duruma girdik
lerinden köylerinde mahsur kalmışlardır. 

BAŞKAN — Sayın Tarık Bey vaktiniz do
luyor lütfen bağlayın. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Devamla) — He
men bitiriyorum, bağlıyorum efendim. 

Asayişsizlik konusunda Sivas ilinin Suşeh
ri ilçesindeki seyahat hürriyetini tahdit, siyasi 
parti teşkilâtlanmasını engelleme, Sakaıya ve 
Eskişehir'de T. 1. P. toplantısını baltalama te
şebbüslerini de son derece önemli asayişsizlik 
olayları olarak belirtmek isteriz. 

Asayişsizliği doğuran sosyal ve ekonomik 
sebepler Anayasanın öngördüğü reformların 
ve gerekli sosyal tedbirlerin bugüne kadar ger-
çckleştirilemeyişinden doğmaktadır. Türkiye'de 
köklü toprak reformu yapılmadıkça, millî ge
lir bölümündeki adaletsizliğe son verilmedik
çe, işsizliği önleyici tedbirler alınmadıkça ve 
yine Anayasamızın 12 nci maddesine uygun 
olarak örf, dil, din ve mezhep ayrımlarına son 
verilmedikçe, yalnız komando birlikleri ve tak
viyeli emniyet kuvvetleriyle asayişi sağla
mak mümkün olmıyacaktır. Geçici ve palyatif 
tedbirler toplum hayatında devamlı bir istik
rar ve sükûn sağlamaya hiçbir zaman yeterli 
olamaz. Bu sebeple Adalet Partisi iktidarını bir 
kere daha Anayasanın emrettiği sosyal ve eko
nomik reformları yapmaya davet etmeyi bir 
görev sayarım. Yüce Meclisi saygiyle selâmla
rım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, açık oy
lamamız vardır. Gündeme girince açık oylama 
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yrplvrrvvrr. Arkadaşlarımızın lütfen salonu 
iovv o';-.:ev.elerini rica ederini. 

I Yy ı Kr 'vn buyurma erendim. 
ıy.:X:Y'\:i D./..K/NI SEYFİ ÖZTÜPvK (Eski-

r/'•'•:) -— Üv/vı D ay k an, değerli milletvekille
ri, D'yarbakır Sayın Milletvekili Tarak Ziya 
I;'." i ;,"i.ı rravdv'ıetc şâmil olarak asayişsiz-
.!":; ' .v'vvdvjuva dair huzurlarınızda beyanda 

Tİİİ'.- indeki movaut istatistikler asayiş ko-
rv vvvlv, İv i varsa 10G3 ve 1DG7 nin ilk üç ayın-
<' ı île'•'.. ve ecede kanunsuz fiillerin takibedi-
k v i'v.M TV--V. yakalandığı, kanunların ponçe-
r' :v tevdi edildiği merkezindedir. 

T.' • • vvvkkolto nre ve suçlu meselesi sos
yal kir y> vb-erıdlr ; ekonomik yönü vardır, kül
tü.. I y" vı vard'r, geleneksel yönü vardır; hat
tâ ç ;' : !'i yönü vardır. Kanun ve nizamı ih-
i'V. ed vderin tamarr.cn ortadan kalktığını id
dia câv-y; de imkân yoktur. Ancak, bunların 
r.vvan ivvl.dııdc bir oleikle azaldığını buradan 
r .lvvvd.lv i iade edebiliriz. 

Â'Vrdev Partisi Hükümeti Hükümet progra-
ırv dv vvl:vıdnş-n can, mal ve ırz emniyetinin 
i; :vv\ tcvvvatı «altında bulunduğunu ve bunun 
ır.vd •'': vıâvvda Devlet iınkânkıriyle sağlana-
eavvv Ivrvıl ve tnalıhüdetmiştir. Bu taahhüdü-
r i ı v 1 7"-••'a ebruda icraatımız zaman içerisin
de r<:^.vvrk'vdir ve bunun müsbet tesirleri de 
iv; v:v anmaktadır. 

Muktc^cırı ark adardanım, 19!65 yılında faali 
menkul onaayet 22 aıdod İken, 19G6 yılımda bu 
miktar 7 ye düşmüştür. Soygunculuk olayı 
.1'-;>.") ydır.da 2D1 iken, 1966 yılımda bu rakam 
213 e düşmüştür. Bununla beraber meımleketin 
tllvı avr.ylş ıneGr'Icsl hailledilnıiıştir dlyeımeıyiız 
ara a, isrfvâli tedbirler alınmıştır. 

Yüv:> llrvlurn kabul buyurduğu kadrolar
la peline 1 (103 ilâve yapılmıştır. Toplum zabı-
tvıyır'i, Ivâhln adcd polisin tekrar kadroya 
'avnvırvı snvrâlyle takviyesi için Yüce Meclise 
svvl: edilmiş kanun vardır. 

Evr-nn. yanı sıra, zabıtanın eğitimi motori
ze v.vrrrkvda teçhiz edilmesi »konusu keza ik-
tldar.rmiiz tarnaf incinin, Ilükümetiımla tarafından 
cila rv ı rp tv.kibedilcn mcacleleırdcmdir. 

Bu cümleden olarak 19G0 yılında 466 jandar
ma ciride v arat a mevcut iken, bu rakam. 1961 -
llv32 - 1DG3 senelerimde gök cüzi' artışlar ikay-
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tbtmıiş ve bu adede 292 adod zam yapılmak su
retiyle adedi G'92 ye yükselmiştir. Demek olu
yor ki, evvelâ zabıta motorize kuvvetlerle tec
iliz edilmektedir. Bu adedlerde do büyük artış 
vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, son zamanlarda 
Doğu illerimizde yıllardan beri kanunları çiğ
neyip dağa çıkmış olan şakilerin takibi yapıl
maktadır ve bu takip keyfiyeti aldığımız ha
berlere -güne çek musibet şekilde gelişmektedir. 
Kanunları ihlâl edenler Devi cıt kuvvetlerinin 
emrinde ve ana teslim olmak suretiyle kanun
lara riayetkar bir davranış, iç.erklimde adalete 
tevdi olunmaMadırlar. 

Burada şunu ifade etmek isterim; Sayın 
İşçi Partisinin sözcüsü Adapazarı Kongresin
de cereyan eden bir hâdiseye- temas ettiler. 
Filhakika, 14 . 4 . 1967 günü A d apaz arı'nda Fi-
taş ıSinemasında İşçi Panlki bir kongre topla
mıştır. Bu toplantıyı takip için gol on dinleyi
ciler hatip konulurken bâzı portesto gösteri
leri yapmışlaıdır. Bunun ürerine salonda bir 
kavga baçılaımiiş ve bu kavgada bâzı kimseler 
yaralanmıştır. Bize verilen bilgilere göre ya
ralama fiilinde bıçak istiva a! etlen şahıs'T. i. P. e 
mensuptur ve yaralananla-- da im anı - hatip 
•okulu taikıb'Cİerıiniden dört kişidir. Zabıta ânın-' 
da müdaihaile ctımiş'bir, kavgayı önlemiştir, da
ha büyük ölçüde yaralanmaların elmasına, za
rarın doğmauna mâni olmuştur. Asayiş zaımıa-
nında, yerinde temin edilmiştir. 

Eskisi elli ir'deki olayda da aynı tedbirler alın
mıştır. Zabıta her yerde kanunsuzluğu takû-
betmıcktedir ve bu kanunları, Türkiye Cumhu
riyeti kanunları olarak uygulamaktadır. Hiç 
kimseye istisnai muamele yapılmamaktadır vo 
ya-piilımıyacaktır, bunu bilhassa belirtmek is
terim, 

Şurasını ifade etim ek istiyorum ki, muhte-
rom arkadavlarıınıız Mecdıisln kıiirs-üsüne mese
leleri getirdikleri zaman insafı da beraber ge-
tİHnıcıridirıler. Saygılarımı sunarını. (A. P. sı
ralarından alkışlar) 

2. — Ordu Milletvekili Kemal Şenso-y'un, 
kendir müstahsilinin karşılaştığı güçlüklere, 
SEKA'mn kendir elyafı alımlarındaki tutumu
na ve bu konuda tedbir alınması gerektiğine da
ir demeci. 

http://tamarr.cn
http://lvvvd.lv
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BAŞKAN — Kemal Şensoy, buyurun efen
dim, kendir elyafı mubayası hakkında gündem 
dışı söz istemişsiniz, çok kısa olmasını rica edi
yorum. 

KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; 

Kendir elyafı müstahsilinin bu yıl karşılaş
tığı zor durumlar hakkında kısa bir maruzatta 
bulunmak üzere, yüksek huzurlarınızı işgal edi
yorum. 

Muhterem milletvekilleri, 
7 Nisan 19G7 günü, kendir istihsal eden Zira

at Odaları ve bâzı Ticaret odalarının iştirakiyle 
sekada bir toplantı yapılmıştır. 

Bu toplantıda, kendir müstahsılmdan 1 Ni
san 19G7 tarihinden itibaren 1967 Eylül ayma 
kadar her ay 100 ton olmak üzere 500 ton tarak 
altı - (Yani kendir elyafı artığı) nın 281 kuruş
tan mubayaa edileceği, Eylül 1967 den itibaren 
de 1 000 ton kendir altının alınacağı ve fiyatı-
nında o tarihte tesbit ve ilân edileceği ifade edil
miş bulunmaktadır. Halbuki tarak altı ancak 
imalâtçıda bulunabilir, müstahsılda yoktur. 

Yapılan hesaplara göre Türkiye'de ortalama 
olarak 50 - 60 ton tarak altı elde etmek mum
dur. Hal böyle olunca : 

Müstahsil, elindeki kendirini 5 ay müddetle 
meçhul bir fiyatın ardı sıra ümit bekliyeceği yer
de çok ucuz fiyatla da olsa birtakım aracılara 
satmak mecburiyetinde kalacaktır. Scka yetki
lileri depo kifayetsizliğinden ve kendilerine 
Kastamonulu bir tüccar tarafından 500 ton ken
dirin (tarak altı) 281 kuruştan teklif edildi
ğinden ve saireden bahisle müstahsıla kapılarını 
kapamışlardır. Bu davranış arz ettiğim gibi 
müstahsili perişan edecektir. 

Kendirin maliyeti 295 ilâ 325 kuruş arasında 
değişmektedir. Maliyeti bu kadar yüksek olan 
bir malın himayesiz kalması düşünülemez. Kim
dir bu Kastamonu'lu tüccar1? Bir iddiaya göre 
müstahsilin sırtından vurgun vurmak istiyen bir 
spekülatör. Hayır arkadaşlar, buna müsaade 
edemeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, Ankara Üniversite
si - Fen Fakültesi Sinai Kimya Müdürlüğünün 
bir raporundan da anlaşılacağı veçhile, narko
tik madde endüstrisinde, halı yapmanmda, 
tekstil sanayiinde, sigara kâğıdı imalinde, 
kâğıt sanayiinde, suni ipek sanayiinde, selü

loz plâstikleri sanayiinde ve daha birçok 
sanayi dallarında önemli bir yer tutan ken
dirin kendi mukadderatına terk edilemiyeceği 
bedihidir. Müstasılm ahnterini himayeli bir 
şekilde değerlendirmeyi programında öngören 
ve bunu birçok sahalarda mutlak mânada tahak
kuk ettiren Hükümetimizin hususiyle Sanayi Ba
kanlığının konuya lâyik olduğu ehemmiyeti ve
rerek kendir müstahsilini perişanlıktan kurtara
cağından emin olarak saygılarımı sunarım. 

3. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, Sos
yal Sigortalar Kanununun hemen hütün yurtta 
yürürlüğe girdiğine, Çıraklık Kanununun çıkma
ması sebebiyle çırakların da bu kanunun kap
samına dahil edildiğine ve kanunun henüz çık
maması sebebiyle çıraklık müessesesinin yıkıldı
ğına dair demeci ve Çalışma Bakanı Ali Naili 
Er dem'in cevabı. 

BAŞKAN — Sadi Binay; Sayın Binay çok 
kısa olmak üzere rica ediyorum. 

SADİ BİNAY (Bilecik) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununun bugün hemen bütün Türkiye'
de yürürlüğe girdiği hepinizin malûmudur. Ka
nunun çok mükemmel tarafları olmakla beraber 
Çıraklık Kanunu çıkmadığı için berberin ya
nında çalışan, alıcının yanında çalışan, nalban-
tm yanında çalışan çırakların da bu kanunun 
kapsamı içersine girdiğini hepimiz mmtakala-
rımızda gördük. Kanun kapsamına girince ge
rek işveren, gerekse işçi olarak sigorta primleri 
- ki asgari ücret yevmiyeleri 8 lira, otuz günde 
240 lira tutuyor - % 20 primle 50 liraya yakın 
bir paranın işveren tarafından ödendiğinin 
biliyoruz. Bu, çıraklı'k müessesesini tamamen 
yıkmıştır. 1940 yılından beri muhtelif vekâlet
lerde tetkik edilen, muhtelif arkadaşlarımız ta
rafından teklifler verilen bu Çıraklık Kanunu 
çıkmadığı takdirde Borçlar Kanununun birkaç 
maddesine atıf yapılarak bâzı muvazaa usulle
riyle işverenle-kendini kurtarmakta ise de muh
terem arkadaşlar, çırakbk müessesesi tahribedil-
miştir. 

Çıraklık müessesesi tamamen öğretici bir mü
essesedir. Mektebe giden çocuklardan hocalar, 
maarif veya Devlet her hangi bir para tahsil et-
ım'odiğine göre, ustanın da, öğreteceği bilgiler 
için (kî, çıraktan her hangi bir istifadesi de yok
tur, uzuriboylu, sabittir, sadece şunu getir, bunu 
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götür kabilinden istifade eder) ayrıca bir prim 
ödemesine tahammülü müsait değildir. Hele ikti-
saden geri kallmış vilâyetlerimizde - benim vilâ
yetim gibi - buna da imkân yoktur. Bendeniz 
Hükümetten, halen Millî Eğitim Komisyonunda 
bulunan ve aşağı - yukarı 27 senedir söz konusu 
edilen Çıraklık Kanununun biran evvel getiril
mesini arz ve talebetmelkteyim. Böylece birtakım 
sigorta mükellefiyetleri, uzun vadeli mükellefi-
yetler muaf tutulacak veyaıhutta bir kı'smmı 
Devlet üzerine alacak, böylece herkes çırak ye-
»tiştii'ccek, muayyen bir süre sonra usta yapacak 
vo özel sektör ve Deflet sektörü nezdlnde bir 
müessese bütün ahkâmı ile, faydaları ile birlikte 
normal bir şekilde yerleşmiş olacaktır. 

Talebimi tekrar ediyorum, bu teiklifin veya 
tasarının biran evvel kanunOaşması •memileketi-
miz için fevkalâde yararlı olacaktır. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ali Naili Erdem, Sayın 
Bakan buyurun. 

ÇALIŞMA BAKANI ALÎ NAÎLİ ERDEM 
(izmir) — Saym Baş/kan, sayın milletvekilleri, 
gündem dışı konuşma yapan arkadaşımız zanne
diyorum ki, bir konuda iyice hazırlanmamış ol
duğu için bir tenakuza düş'bü'ler. Çırak mücsise-
seKii 506 sayılı Kanunun kapsamı içinde değildir. 
508 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin (B) ben
dinin sarih hükümlleri, çıraklar hakkında özel 
kanun çıkacağını âmirdir. Çıraklar hakkında 
özel kanun çıkmamış olması sebebiyle 506 sayı'lı 
Kanunun geçici 1 nci maddesini tek işçiye uygu- I 
lama esprisiyle geçici 5 nci maddenin eş ve ço
cuklara uygulanması esprisi tatbik edilmemek- I 
•tedir. Tatbikat da bu yöndedir. Muvazaa deni
len bir keyfiyet kanunun sarili ahkâmı içinde 
lüzumsuz bir müesseseden ibaret olup ve muva
zaaya da itibar edilmemesi iktiza eder. Borçlar 
Kanununun âmir hükmü içerisinde çıralklik mü
essesesi devam etmektedir. 

Binaenalleyh, 506 sayılı Kanunun çıraklık 
'müessesesi ile uzaktan yakından alâkası yoktur. 
Evvelâ bu hususu gündem dışı konuşmada bulu
nan arkadaşıma hatırlatırım. 

Çıraklar hakkındaki kanunun çıkması lâzım
dır. Gerçekte doğru olan bir husustur. Daha ev
velki hükümetler zamanında da hazırlanan ve 
kadük olan bu kanun daha sonra senatör arka- I 

I dallarımızdan Mehmet Ali Demir ve 9 arkadaşı 
tarafından teklif edilmiş ve bugün Millî Eğitim 
Komisyonunda bu kanun teklifi üzerinde müza
kere devam ederken, Hükümet kanun üzerinde 
yapmış olduğu bir çalışma sebebiyle meseleyi ka
nun tasarısına bağlamak şekliyle in'tikal ettir-
mişlerd'ir. 

Binaenaleyh, arkadaşımızın bu konu üzerin
de çıraklar hakkında kanun çıkması lâzımgelir 
şeklindeki noktai nazarına iltifat ediyoruz. Ama 
«çırakların 506 sayılı Kanun kapsamı içerisinde
dir, binaenaleyh işveren prim ödeme mecburiye
tindedir.» şeklindeki beyanına hiçbir şekliyle 
kanunun sarih ahkâmı karşısında iltifat edilme
mesi lâzım geldiğini arz ederim. Ilürmotlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım günde
me geçiyoruz. 

4. — Ağrı Milletvekili Abdillbâri Akdoğan'-
ın, Turizm ve Tanıtma Komisyonundan çekildi
ğine dair önergesi. 

BAŞKAN — Abdülibâri 'arkadaşımızın Tu-
I rizm ve Tanıtma Komisyonundan istifasına dair 
I önergesi vardır, okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Tu;izm ve Tanıtma Ko

misyonu üyeliğinden iktifa ediyorum. 
Bilgilerinize arz ederim. 

I Saygılarımla, 
Ağrı 

Abdülbâri Akdoğan 

BAŞKAN — Bilgilerin'izie sunulur. 
I 5. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Yıl-

maz'ın, İçişleri Komisyonundan çekildiğine dair 
I önergesi 

BAŞKAN — Kemal Yılmaz arkadaşımızın îç-
içleri Komisyonundan istifasına dair önergesi 
vardır, okutuyorum. 

Mi'Mc't Meclisi Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum içimleri Komisyonu üyeli

ğimden istifa ediyorum. Bilgilerinize saygı ile arz 
ederim. 

Ankara 
I M. Komal Yılmaz 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
6. •— Takı davet üzerine bir Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Heyetinin Yugoslavya'yı ziyaret et
mesine dair Müşterek Başkanlık Divanı kararı. 

I BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Müş-
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tevek Başkanlık Divanı kararını 2 nci maddesini 
okutuyorum, tasviplerinize sunacağım efendim. 

«B) Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhu
riyeti Federal Meclis Başkanının bir Türkiye 
Büyük' Midi et Meclisi Heyetini Yugoslavya'ya 
daveti ile ilgili 19 Ocak 1967 tarihli mektubu 
münasebetiyle, vâki davete icabetin uygun ola
cağı yolundaki Müşterek Başkanlık Divanı mü-
'talâasmın Meclislerin Genel Kurullarının tasvi
bine sunulması;» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenüer... 
Kabul edilmiştir efendim. 

7. — Kore Parlâmentosundan 10 kişilik bir he
yetin memleketimize davet edilmesine dair Müş
terek Başkanlık Divanı kararı. 

BAŞKAN — Kararı okutuyorum. 
«D) 1959 yılında Türeye Büyük Millet 

Meclisinden bir heyetin yapmış olduğu ziyareti 
«iade imkânını sağlamak üzere Kore Parlâmen
tosundan 10 kişilik bir Parlâmento heyetinin 
'memleketimize davet edilmesinin uygun olacağı 
yolundaki Müşterek Başkanlık Divanı mütalâa
sının Meclislerin Genel kurullarının tasvibine 
sunulması;». 

BAŞKAN — Okunan kararı tasviplerinize 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir efendim. 

8. — Avrupa Konseyi İsiişari Meclisi 19 ncu 
döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisini 
temsilen katılacak asıl ve yedek üyelere ait lis
te. 

BAŞKAN — Avrupa Konseyi İsblşari Mec
lisine iıştirdk cdeedk üyelerin isimlerimi okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
31 . 3 . 1967 tariılı ve 499/23091 sayılı yazı

ları lakrşılığıi 
Avrupa Konseyi İstis.ari Meclisinin 19 ncu 

Döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisinden 
katılacak heyete, A. P. Müşterek Grupûndan 
aşağıda isimleri ve seçim bölgeleri yaızılı sa
yın üyeler aday gösterilmişlerdir. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Saygılarımla. 

A. P. Müşterek Grup 
Başkanı 

Cahit Okurer 

ASIL ÜYELER : 
Şevket Akyürek (İstanbul S.) 
Ömer Lûtjfi Hocaoğlu (Trabzon S.) 
Yüksel Menderes (Aydın Mv.) 
Ertuğrul Akça> (Manisa Mv.) 
Sabahattin Adalı (Hatay Mv.) 
Muzaffer Döşemeci (İzmir Mv.) 
YEDEK ÜYELER : 
Selâhattln Cizrelioğlu (Diyarbakır S.) 
İsa Hisan Bingöl (Muş S.) 
Mehmet Yardımcı (İstanbul Mv.) 
Ömer Öztürkmen (Bursa Mv.) 
Erol Yılmaz Akçal (Rize Mv.) 
Ş. Nihat Bayramoğiu (Bolu Mv.) 
BAŞKAN — Bilgillerinize sunulur. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Milletlerarası .münasebetler ve tercüme bü

rosu ifadeli, 31 M.art 1967 tarihli ve 499/23091 
sayılı ve aynı ifadeli, 15 Nisan 1967 tarihli ve 
499/23091 sayılı yazılar karşılığıdır: 

Avrupa Konseyi Danışma Meclisinin 19 ncu 
Döneminde T. B. M. M. heyetine katılmak üze
re, 16 Ocak 1964 .tariMi ve 378 sayılı Kanun 
gereğince yapılan seçim sonucunda, asıl ve ye
dek üyeliklere adaylıkları (kesinleşen grupu-
muz üyelerinin isimleri aşağıda gösterilmiş-
ıtir. 

Gereğinin yerine getirilmesine müsaadeleri
nizi saygılarımda rica ederim. 

C. H. P. T. B. M. M. Grupu 
Başikanvekiıli 

Çorum 
Hilmi İncesulu 

Asıl üyelik adayları : 
1. Prof. Dr. Turhan Feyzioğlu, 
Kayseri Milletvekili 
2. Kasım Gülok, 
Adana Milletvekili 
3. Ferid Melen 

Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi 

Yedek üyelik adayları : 
1. Coşkun Kırca, 
İstanbul 'Milletvekili 
2. Metin Cizreli 
Diyarbakır Milletvekili 
3. Mehmet Hazer 
Oumhuriyat Senatosu Üyesi 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
İki tane gensoru önergesi vardır, okumuyo

rum. 

9. — Girenin Milletvekili Âli Cüccoğlu'nun, 
halen Avrupa'nın muhtelif memleketlerincle ça
lışan ve ekonomik kriz dolayısiyle işlerinden çı
kartılan işçilerimizin durumlariyle gereği gibi 
ilgilenmiyen Hükümet hakkında gensoru açıl
masına dair önergesi. (11/52) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasanın 89 nen. maddesi gereğince Av

rupa'da çalışan işçi]erimizin problemleri ve dö
nükleri için Hükümetin ye benli tedbir almadığı 
gerekçesi ile Hükümet hakkında gensoru açıl-
ımasına delâletinizi rica ede;, mı. 

Giresun O. II. P. Milletvekili 
AH Cüce oğlu 

G erekçe 
Bugün Anavatandan uoak'a geçimini sağla

mak r.mae'yle 300 bineyakın Tüd: jşo'l: fnım bulun
duğu gerçektir. Bn kadar l/ü yük kü'leııim elbeeto 
birçok problemleri olması tabiîdir. Türkiye'de 
1961 den sonra en lıîıd safhaya varan işsiz'il: 
başta Almanya cim ak üzere gel ben ve sanayi
leşen Avrupa mcmılrkctleriuin diğer geri 
kalmış ülökelerle yaptığı işçi gönderme anlaş-
analarına paralel olarak Tu.ikiye'; Tu de bu yola 
gitmesi neticesi büyük güç diye vasıflandırı
lan arıdlaşmalı işçi sevklyatmı öngörmüştür. 
İş ve İşçi Bulma Kurumu aracılığı ile yapılan 
bu gönde ı.neler, Türk - Alman .dostluğunun 
verdiği sempatizan düşünceler ve iyi'niyetli im
zalaman an> Jlaşmekır neti'esi Türk işçilerini di
ğer yabancı işe ilerin elde ettikleri haklardan 
daha az imkânlarla gönderil diklerini zaman or
taya çıkarmıştır. İşçimin durumu, eğitim ve 
sosyal yaşayışları göz önüne akumadan kütleler 
halindeki sevk! ya t da yabancı ülkelerde bulu
nan işçilerimizin prok'e.mlerkıi artıran faktör
lerden olmuşlar. ioçlkr gönderilişken, dönüş
lerinin de bir plâna bağlanmamış (İması da kay
da değer b*r plansızlık örneğidir. İşei adedi 
çoğaldıkça, problemler de çoğalmış, Türk ka
mu oyunda, muhterem .basınımızda hattâ Mec
lislerimizde zaman zaman konuşulan, üzerinde 
•durulan mnlnr •m otur. Döoünürlerimiz, 
kıymetli parlömanterlerimiz bu meseleler üze
rinde bâzı uyarmalarda bulunmuşlar, 

topluluğun gençlikle zirai bir cemiyetten en
düstrici cemiyet bünyesine geçişte işçilerimizin 
•d ü ş ü n c el e rin de ki gel işmol e re de ğ in erek, d ö n üş -
lerinin tedbirleri alınmazsa Türk kamu oyun
da ciddî 'meseleler doğabileceğini beyan etmiş
lerdir. Bu uyarmalar maalesef bugüne kadar 
ilgllilc rin uyanın asına cebe bol amamrş, sanki 
Avrupa'nın işçi ihtiyacının ilelebet devam ede
ceği, henüz bunların dönüşlerinin düşünülme
sinin enken olduğu fikrine kap d 11115 olacaklar 
ki, ciddî bir çalışmaya gülmemişlerdir'. Avru-
pa'ırn otomasyon sistemine geçişi, işyerlerinde 
çok insandan değil de az insan ile makina sa
yesinde çok randıman alma görüşü tatbike baş
ladığı zaman işçilerimizin çoğunluğu işyerle
rini kaybetımeyc başlamışlardır. Bunun yanın
da 1967 Avrupa'sında ve dolayısiyle Alman
ya'sında basılı yan, sebepleri ne olursa olsun, bir 
ekonomik kriz bütün yabancı işçilerin iş ga
rantilerini tehdideden bir faktör olurken, bu-
ne hedef olanların genellikle Türk işçileri oklu
ğu da işçi gönderdiğimiz ülkelerle yaptığımız 
andlaşımaların ne kadar çürük olduğunu orta
ya koymaya kâfi sebeptir. İşsizlik sigortalısı
nın Türkiye'de ol.mama.si işçilerimiz aleyhine 
kullanılan en 'büyük silâh olmuştur. İşte 
1931 - 1964 yılları arasında Avrupa'ya başlıyaıı 
göç bu kez 19'öj - 1987 de Türkiye'ye doğru 
başlamıştır. 1967 yılında Avrupa'da bulunan 
İşçi temsilcileri ve işçilerimizin tasarruflariyle 
kurulmuş Türksaıı Şirketinin davetlisi olarak 
gittiğimiz Avrupa'daki işçi1 erimizin dertlerini 
mahallinde tetkik ederek Meclise bu hususta 
bilgi vermek, Hükümetin de yeterli tedbir al
madığını, 300 bine yakın Türkün Avrupa'da 
gelişen ekonomik kriz ve buna paralel olarak 
otomasyon sistemi karşısında bocaladıklarım, 
eiddî bir plânın Hükümet tarafından süratle 
ele alınmasını beklediklerini görerek bunun 
karşısında Hükümetlin halen ortada bir şey 
yokmuş gibi davranışının yerinde (ilmıyacağı 
kanaati ile bir gensoru görüşmesi açılmasına, 
meselelerin enine boyuna konuşulmasına ve bu
nun neticesinde ciddî bir pl arkam anın bu 
•300 bin işçi için sayısız faydılar getireceği 
inancı ile önergeımizl vermiş bulunmaktayız. 

Hükümet her vesile ile işçilerimizin Avru
pa'da 800 milyon Doyçe - Marktan fazla tasar-
•ufları oduklarını beyan edenken, bunların 

Anavatana aktarılması için ciddî bir çaba gös-
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termezlkon, işçilerimizin 1 Doyçe Markını 275 
kr. tan bozarken Almanya'da 316 kr. tan bo
zulduğunu göre göre, bu Markların kendiliğin
den geleceğini düşünmek veya beklemek bir 
lıayal olur. İşçilerin tasarruflarının Türkiye'ye 
aktarılmasını isterken, bunların nasıl ve haragi 
yallardan getirileceği hakkında en küçük bir 
malûmat vcneımczikcn, tasarruflar ile kurulmuş 
şirketlerin Türkiye'de girişecelkleri yatırımlar 
hakkında bir proje dahi sunamazken, işçile
rimize neyi gümrük kapılarımdan gümrüksüz 
geçirebileceklerini katı olarak sÖyliyemezken, 
yalnız Almanya'da 20 binin üstünde işçimiz 
'boşta gezerken, hâlâ işçi göndermeye devam 
edenken, Alman işverenin krizi bahane ederek 
işçilerimizi işyerlerinden uzaklaştırıp düşük 
fiyatlarla işçi taleplerini kaibullcnirsek her hal
de bu işçilerle yardım ediyoruz veya Hükümetin 
bir plânı vardır diyebilir miyiz? Ataşeliklerin 
bir siyasi dağıtım yeri olması, konsolosluk ve 
sefaretlerin alışılagelmiş kış uykuları halindeki 

görünüşleri kayda değer izah edilmesi lâzırm-
gcien meseleler arasında değil midir1? Kırk çe
şit Türk bayrağının bulunduğu Avrupa'ya he
nüz bayrağımızı tanıtamamanm ve bunun so
rumlularının ortaya çıkması her halde lüzum
ludur. Her gün işçilerimize gönderilen Hıristi
yanlık propagandaları yanında bir tek din 
kitabı dâhi gönderamediğimiz, çocuklarını eği
timden mahrum ettiğimiz gurbet kuşları gibi 
atıp onları unutmak vo onların problemleri ile 
ilgilenmeni ek her halde bu Parlâmentoya yakış
maz. Yüce Heyetimizin bu gensoru isteğimizi 
'kabul etmesini, meseleleri elimizde bulunan de
liller ile Yüce Meclise açıklamak için fırsat 
verrmesinl ümidodcriz. 

Saygılarımla. 

10. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-
san'ın, halen Avrupa'nın muhtelif memleketle
rinde çalışan ve ekonomik kriz dolayısiyle işle
rinden çıkartılan işçilerimizin durumlariyle ge
reği gibi ilgilenmiyen Hükümet hakkında genso
ru açılmasına dair önergesi. (11/53) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Anayasanın 89 nen maddesi gereğince Avru
pa'da çalışan işçilerimizin problemleri ve dönüş
leri için Hükümetin yeterli tedbir almadığı gerek

çesi ile Hükümet hakkında gensoru açılmasına de
lâletinizi rica ederiz. 

Çankırı Bağımsız 
Milletvekili 

Mehmet Ali Arsan 

Gerekçe 
Bugün Anavatandan uzakta geçimini sağla

mak amaciyle 300 bine yakın Türk işçisinin bulun
duğu gerçektir. Bu kadar büyük kütlenin elbet
te birçok problemleri olması tabiîdir. Türkiye'
de 1961 den sonra en had safhaya varan işsizlik 
başta Almanya olmak üzere gelişen ve sanayile
şen Avrupa memleketlerinin diğer geri kalmış 
ülkelerle yaptığı işçi gönderme anlaşmalarına pa
ralel olarak Türkiye'nin de bu yola gitmesi neti
cesi büyük göç diye vasıflandırılan andlaşmalı 
işçi sevkiyatmı öngörmüştür. İş ve İşçi Bulma 
Kurumu aracılığı ile yapılan bu göndermeler, 
Türk - Alman dostluğunun verdiği sempatizan 
düşünceler ve iyi niyetle imzalanan aııdlaşmalar 
neticesi Türk işçilerini diğer yabancı işçilerin el
de ettikleri haklardan daha az imkânlarla gönde
rildiklerini zaman ortaya çıkarmıştır. İşçinin 
durumu, eğitimi ve sosyal yaşayışları göz önüne 
alınmadan kütleler halindeki sevkiyat da yaban
cı ülkelerde bulunan işçilerimizin problemlerini 
artıran faktörlerden olmuştur. İşçiler gönderilir
ken, dönüşlerinin de bir plâna bağlanmamış ol
ması da kayda değer bir plansızlık örneğidir. İş
çi adedi çoğaldıkça, problemler de çoğalmış, Türk 
kamu oyunda, muhterem basınımızda hattâ Mec
lislerimizde zaman zaman konuşulan, üzerinde 
durulan konular olmuştur. Düşünürlerimiz, kıy
metli parlamenterlerimiz bu meseleler üzerinde 
bâzı uyarmalarda bulunmuşlar, büyük toplulu
ğun genellikle zirai bir cemiyetten endüstriyel 
cemiyet bünyesine geçişte işçilerimizin düşünce
lerindeki gelişmelere değinerek, dönüşlerinin ted
birleri alınmazsa Türk kamu oyunda ciddî mese
leler doğabileceğini beyan etmişlerdir. Bu uyar
malar maalesef bugüne kadar ilgililerin uyanma
sına sebebolamamış, sanki Avrupa'nın işçi ihtila
cının ilelebet devam edeceği, henüz bunların dö
nüşlerinin düşünülmesinin erken olduğu fikrine 
kapılmış olacaklar ki, ciddî bir çalışmaya gireme
mişlerdir. Avrupa'nın otomasyon sistemine geçi
şi, işyerlerinde çok insandan değil de az insan ile 
makina sayesinde çok randıman alma görüşü tat
bike başladığı zaman işçilerimizin çoğunluğu iş-
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yerlerini kaybetmeye başlamışlardır. Bunun ya
nında 1967 Avrupa'sında ve dolayısiyle Alman
ya'sında başlayan, sebepleri ne olursa olsun, bir 
ekonomik kriz bütün yabancı işçilerin iş garanti
lerini tehdidedcn bir faktör olarken, buna hedef 
olanların genellikle Türk işçileri olduğu da işçi 
gönderdiğimiz ülkelerle yaptığımız andlaşmalarm 
ne kadar çürük olduğunu ortaya koymaya kâfi 
sebeptir. İşsizlik sigortasının Türkiye'de olmama
sı işçilerimiz aleyhine kullanılan en büyük silâh 
olmuştur. İşte 1961 - 1964 yılları arasında Av
rupa'ya başlıyan göç bu kez Ü9G6 - 1967 de Tür
kiye'ye doğru başlamıştır. 1967 yılında Avrupa'
da bulunan işçi temsilcileri ve işçilerimizin tasar-
ruflariyle kurulmuş Türksan Şirketinin davetlisi 
olarak gittiğimiz Avrupa'daki işçilerimizin dert
lerini mahallinde tetkik ederek Meclise bu husus
ta bilgi vermek, Hükümetin de yeterli tedbir al
madığım, 300 bine yakın Türk'ün Avrupa'da ge
lişen ekonomik kriz ve buna paralel olarak oto
masyon siste]ni karşısında bocaladıklarını, ciddî 
bir plânın Hükümet tarafından süratle ele alın-. 
masını beklediklerini görerek bunun karşısında 
Hükümetin hâlen ortada bir şey yokmuş gibi dav
ranışının yerinde olmıyacağı kanaati ile bir gen
soru görüşmesi açılmasına, meselelerin enine bo
yuna konuşulmasına ve bunun neticesinde ciddî 
bir plânlamanın bu 300 bin işçi için sayısız fay
dalar getireceği inancı ile önergemizi vermiş bu
lunmaktayız. 

Hükümet her ves'ile ile işçilerimizin Avrupa'
da 800 milyon Doyçc Marktan fazla tasarrufları 
olduklarını beyan ederken, bunların Ana vatan'a 
aktarılması için ciddî' bir çaba göstermezken, işçi
lerimizin 1 Doyçe Markını 275 kuruştan, bozar
ken, Almanya'da 315 kuruştan bozulduğunu göre 
göre bu Markların kendiliğinden geleceğini dü

şünmek veya beklemek bir hayal olur. İşçilerin 
tasarruflarının Türkiye'ye aktarılmasını ister
ken, bunların nasıl ve hangi yollardan getirilece
ği hakkında en küçük bir malûmat veremezken, 
tasarruflar ile kurulmuş şirketlerin Türkiye'de 
girişecekleri, yatırımlar hakkında bir proje dahi 
sunamazken, işçilerimize neyi gümrük kapıların
dan gümrüksüz geçirebileceklerini katı olarak 
söyliyemezken, yalnız Almanya'da 20 binin üstün
de işçimiz boşta gezerken, hâlâ işçi göndermiye 
devam ederken, Alınan işverenin krizi bahane ede
rek işçilerimizi işyerlerinden uzaklaştırıp düşük 
fiyatlarla işçi taleplerini kabullenirsek her halde 
bu işçilere yardım ediyoruz veya Hükümetin bir 
plânı vardır diyebilir miyiz? Ataşeliklerin bir 
siyasi dağıtım yeri olması, konsolosluk ve sefaret
lerin alışılagelmiş kış uykuları halindeki görünüş
leri kayda değer izah edilmesi lâzımgclen mesele
ler arasında değil midir? Kırk çeşit Türk Bayra
ğının bulunduğu Avrupa'ya henüz bayrağımızı 
tamtamamanm ve bunun sorumlularının ortaya 
çıkması her halde lüzumludur. Her gün işçile
rimize gönderilen IIristiyanlık propagandaları 
yanında bir tek din kitabı dahi gönderemediği-
miz, çocuklarını eğitimden mahrum ettiğimiz, 
gurbet kuşları gibi atıp onları unutmak ve onla

rın problemleri ile ilgilenmemek her halde bu Parlâ
mentoya yakışmaz. Yüce Heyetinizin bu gensoru 
isteğimizi kabul etmesini, meseleleri elimizde bu
lunan deliller ile Yüce Meclise açıklamak için fır
sat vermesini ümidederiz. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Mulhıtereım arkadaşilarım, oku
nan ikii gensoru önengıeısi üzerinde Anayasa
nın 89 nıcaı maddesi hükıümlori.nıo göre yarın
ki gündemimizde gündıeımıe alınıp alınıınaımaısı 
•hakkında .görüşme iaçılacaıktır. 

1. 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

193 say ıh Gelir Vergisi Kanununun 

değişik geçici 5 ve 6 net maddelerinin değişti
rilmesi hakkındaki 11 . 2 . 1966 tarih ve 724 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/156) (S. Sa
yısı : 112) 

BAŞKAN — Açılk oyiamrya geçirmeye mü-
saad'eıLGriai'iızi rica edeceğim. Kuttular gezdiri-
•Hılken .birinci maddenin müzakeresine başlı-
yacağrz. Mııvafıık mı arkadaşlar? («Muvafık» 
sesleri) Okuduğumuz kamunun açık oylaması 
yapılacaktır. Kutular sıraılar arasında gezdi
rilsin. 
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4. — BAŞKANLIK DİVANININ GI 

11. •— Çanakkale Milletvekili Cihad Baban'-
m, yerli ilâç endüstrimizin sosyal, sağlık ve 
ekonomik cephelerini bütün ayrıntılarıyla ay
dınlatmak üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
gereğince bir Meclis araştırmasına dair öner
gesi (10/13) 

•BAŞKAN — Bu önergenin gündeme alınıp 
alınmaması hususunda müzakerelere 'basılıyo
ruz. Bir kicrıe daha okutalım ımı ©fendim 1 (Lü-
ızuım yok» sesleri) Lüzum Yok. 

Önerge sahihi alarak buyurum Sayın Bahan. 
CİHAD BABAN (Çanakkale) — Sayın 

Başlkan, sayın milletvekilleri, 
Türkiye'de kurutan ve kumlmaikta olan 

ilâç endüstrisinin 'mıemlelce timize ekonomik, 
sosyal ve 'memleket sağlığı yönlerimden yararlı 
'olarak gelişımesini temin •odecıek bâr Meclis 
Araştırması açılmasını hedef tutan önergem 
ıgeçen Çarşamba günü 'Oİranmuşjtur. Bugün 
hu araştırmanın açılıp açılmaımaısı etraflında 
fikirlerimiz belirecektir. . 

B'eni 'bu Meclis Araştırması önergeısıini ver
meye sevk eden sebep; biri Senatoda ' Enver 
Kök, diğeri de Millet Meclisinde Osman Zelki 
Oktay arkadaşımızın gündem dışı yaptıkları 
konuşmalar ve Sayın eaki Bakan Edip Somun-
oğlu'nun bu hususta inceleme yaptırdığı hak
kındaki boyanı ile bilhassa bu konuşmaların 
basında ve kaımaı oyunda uyandırdığı tepki
lerdir. Bu tepkiler yer yer yerli ve yabancı 
ısenmaıycniin mücaıdelesi şeklinde de tecelli eıt-
>miş ve çeşitli açılandan yapılan iddia ve sa
vunmalar göstermiştir ki, memleket sağlığı ile 
ilgili bu önemli konunun üzerine, objektiflik 
içinde ciddiyetle ve parti 'mülâhazaları dışımda 
«gülmenin zamanı gelmiştir. 

Çclk temıenni ediyoruz ki, bu konuda yapı
lacak bilgili, objektif ve ciddî bir araştırıma 
ımemleketimizdeki ilâç endüstrisi etrafında ya
ratılan sisleri dağıtsın ve eğer hatalı istika
metlere yönelmiş isek bunu önliyeliım. Halkın 
sağlığı ve memleket ekonomisi ile ilgili bu ko
nu dürüst bir istikamette inkişaf edebilir. 

Bugün Türkiye'de ilâç endüstrisinin 700 
imtilycın liralılk bir hacımda olduğu söylenmek
tedir. Yine veriler doğru ise, Türkiye'de yıl
da ve adam başına 20 liralık, ilâç isabet etmek-

EL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

todlr. Bu hal gösteriyor ki, memlekette bir ta
raftan nüfusun artması, diğer taraftan temıenni 
ettiğimiz şekilde vatandaşın iştira gücünün ço
ğalması ile bu 700 milyonluk hacım zamanla 
Ebette çok artacaktır. Yeni ilâç piyasasında 
yerli ve yabancı her firmanın doldurmak is
tediği önemli bir boşluk vardır ve bu sebep
ten dolayı 'da firmalar arasında büyük bir re
kabet mevcuttur. 

Basına adeseden, geçen günler içinde Mec
lis koridorlarında yayılan ve kulaklarımıza 
kadar gelen şikâyetlerden anlıyoruz ki, bu 
rekabet doılayısiyle yerli ve ecnebi firmalar 
arasında birbiri erine karşı huzursuzluk hisleri 
de mevcuttur. Bumun yanında vatandaşın da 
ilâç fiyatlarından şikâyetleri vardır. 

Şimdi bu şikâyetleri, bunların doğruluğu 
ve yanlışlığı üzerinde fazla bir kanaat sahibi 
olmadan, olduğu gibi Meclise aksettirmek is-
tiyoırum. 

İki arkadaşımız millî bir firmanın, doktorları 
ortak ederek ilâç sürümünü temin etmek istedi
ğini, bunların hastalarını sömürdüklerini ileri 
sürdüler. Bu iddiaya karru bu firma basın top
lantıları yaparak ve gazetelere verdiği demeç
lerle bu iddianın katiyen vâridolmadığını, dok
torların bedelini ödiyerek aldıkları hisselerin üç 
beş bin lirayı geç.rniycn küçük hisseler okluğunu 
ve binaenaleyh doktoru, ortada delil olmadan 
deontoloji bakımından bu hareketin suçlamaya 
yetmiyeceğini, nenede 400 i'â 1 200 lira arasında 
değinen ufak kârların böyle ağır isnatlara hak 
vcrdircmiyceeğmi, buna mukabil mevcut taah
hütlerine rağmen bir türlü hammadde işine ya-
naşmıyan ecnebi firmalarının yerine, memleke
tin, şiddetle muhtaç bulunduğu hammadde ima
lâtına geçmek için teşebbüse girdiği bir sırada 
bu ithamların birden bire ayaklanması bu millî 
teşebbüsü (inlemek maksadına matuf olduğunu 
da iddia etti. 

Türkiye'de doktorlar böyle kolektif bir şekil
de hastayı kendi çıkarları uğruna istismar et
mekte midirler? Yoksa doktorlara yönetilen bu 
ithamlar kurulan bir endüstriyi hammadde it
halâtçılarının çıkarlarını koruma mülâhazaları 
ile baltalamak için mi yapılmıştır? Karşılıklı 
olan bu iddialar tahkik edilmeli bu iş bütün çıp
laklığı ile meydana çıkarılmalıdır. 
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Bir başka konu da şudur : 
Gene iddia edilir ki, Türkiye'ye gelmiş olan 

yabancı firmalar, gerek hammadde imalini ve 
gerek Türkiye'ye döviz: kazandıracak ve ecnebi 
firmaların transfer dolayısiyle dışarıya çıkardık
ları kârlarını karşılıyacak olan ihracat meka
nizmasında; taahdüdcttikleri halde ve bu iş 
için geçmesi lâzımgclen süre de geçtiği halde, 
bu taahhüdlerini yerine getirmemişlerdir. Çün
kü Türkiye'de pahalı ilâç satmanın yolunu ham
madde ithalinde görmektedirler. 

Öyle hammaddeler vardır ki, bunların mese
lâ bir Batı memleketindeki fiyatı, 45, bir başka 
mcmlckcttindcki fiyatı 415 dolardır. Yine öyle 
bir hammadde vardır ki, bunun fiyatı bir mem
lekette 57, başka bir memlekette 738,37 dolardır. 
Bunun gibi bir yerde 33, başka yerde 82, bir yer
de 38, başka yerde 50, bir yerde, dikkatinizi rica 
edeceğim, 1,8, bir başka yerde 457 dolardır. Çok 
sarf edilen bir maddenin dünya piyasasındaki 
bitmiş fiyatı 400 lira iken, bu maddeye Türkiye'
de ufak bir ameliye yaptırılarak bunun fiyatı 
12 000 liraya yükseltilmiştir. Bugün acaba bu 
çeşitli fiyatlarla memlekete hâlâ hammadde 
gelmekte midir? İddia edildiğine göre aynı cins 
ilâçlar arasındaki büyük farklar bundan doğ
maktadır. Nitekim bir tarihte 58 liraya satılan 
bir ilâç sonra 20 liraya, daha sonra da 14 liraya 
indirilmiştir. Bir başka ilâç hem 6 liraya, hem 
16 liraya satılmıştır. Düzce'de, Üskübü Hasta-
nasinin ilâç mubayaasında bir firmanın % 60 
indirme yaptığını bir mahallî gazete yazmakta
dır. Bu derece tenzilât yapmak mümkün müdür? 
Şimdiye kadar fiyatların kontrol edilmemesin
den doğan bu hatalı gidiş ve tatbikat yüzünden 
acaba bu Devletin döviz kanaması ve kaybı ne 
kadar olmuştur ve bu kaybolan dövizle ilâç en
düstrisine yapılan yatırımlar arasındaki nisbet-
lcr ne kadardır ? 

Gerçi Hükümet son zamanlarda hammadde
leri kotaya koyarak bu açık suiistimali önlemeye 
teşebbüs etmiştir; fakat içerdeki mamul ilâçların 
fiyatlarının hâlâ eski fahiş hammadde fiyatları 
temeli üzerinden yürütüldüğü de iddia edilmekte 
ve söylenmektedir. 

Bir başka mesele de şudur: Aynı hammadde 
şu veya bu isim altında memlekete gelmekte, 
bunlardan bir tanesinin ismi mâruf olduğu için 
ona Ruvayalti namı altında % 5 bir hak tanı

maktadır. Bâzı ecnebi firmalar bu hakka sahi-
bolmamışlardır. Aslında böyle bir hakka sahi-
bolanlarm, bu hakka sahibolup olmamaları da 
tartışma mevzuudur. Bu hak tanınmamalı ve 
senede beş altı milyon tutan bir döviz kanaması 
önlenmelidir iddiası da vardır. 

Bu da başka bir iddia : Firmalar rekabet do
layısiyle önemli ilâç istihlâk mevkilerini işgal 
eden bâzı doktorlara maaş ve hediye vererek 
kendi ilâçlarının sürümünü temine çalışmakta
dırlar. 

Yine söylenenlere göre Türkiye'de 12 ecnebi* 
firma vardır. Bunların kuruluşundan sonra, 
Türkiye'de yerli firmalar kurulamaz hale gelmiş
tir. Aksine mevcutları da kapanmak tehlikesi 
ile karşı karşıyadır. Burada kredi mekanizması 
yerli firmaların aleyhine de işlemektedir. Evve
lâ kuvvetli ecnebi firmalar kendi memleketle
rindeki bankalarından aldıkları kontr garanti
lerle Türkiye'de çok kolay kredi temin etmekte
dirler. Sonra Cooley fonu ecnebi sermayeye tah
sis edilmekte, Türk firmaları bundan istifade 
edememektedirler. Hattâ ifade edildiğine göre, 
millî bir müessesemiz beş milyon bir, bir milyon 
bir, vererek iki yabancı müessesenin hisse senet
lerini alarak onları belki bir nebze Türkleştir
me amacını gütmüştür; ama bu müessese millî 
firmalara da yatırım yapabilir ve millî sanayiin 
kalkınmasına çok yararlı olabilirdi. 

Yine ileri sürülen iddialarda verilen rakamlar 
doğru ise, Türkiye'de sanayie bir milyar üç yüz 
milyon civarında kredi yatırılmaktadır. Bu kre
dinin içinde kimya sanayiinin yeri yüz milyon 
lira kadardır. İlâç sanayiine de bu yüz milyon
dan 30 milyon düşmektedir. Millî ilâç sanayii
miz de bu 30 milyonluk kredinin ancak bir kıs
mını aldığından ona çok az bir şey kalmaktadır. 
Bu manzara karşısında geniş finansman imkân
larına malik olan ecnebi sermayesi millî sanayiin 
gelişmesi sebeplerini ve Türkiye'deki ilâç satışla
rında millî sanayi ile ecnebi firmalar arasındaki 
mesafenin git gide açılması olayını izah etmek 
mümkündür. 

Aynı cins ve birbirine benzer ilâçların fazla 
yapıldığı da ileri sürülmektedir. Meselâ piyasa
da 180 çeşit öksürük şurubunun olduğu ifade 
ediliyor, buna karşılık çok ihtiyaç duyulan bâzı 
hayatî ilâçlarda zaman zaman bulunamamakta
dır. 
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Bütün bunlardan sonra araştırlıması gere
ken meseleden biri de sudur : 

6224 saydı Yabancı Sermaye Kanununa göre 
bu şirketler Türkiye'den ne kadar para transfer 
etmektedirler'? Bu taransferler nasıl bir eğri 
göstermektedir? Yine ruvayalti olarak dışarıya 
ne vermekteyiz? Memlekete giren efektif ser
maye ile yaptığımız transferler arasındaki nis-
bet kanuna uygun mudur? 

Türkiye'de ilâç. istiblâkindcki artıştan daha 
fazla hammadde ithalâtı yapıldığı da söylenmek
tedir, bu fazla ithalât nereye gitmiştir? 

6224 sayılı Ecnebi Sermayesi Kanunu bü
tün hükümleri ile tatbik edilmekte midir? Per
sonel yetiştirme ve istihdam mecburiyetlerine 
saygı gösterilmekte raidir? 

Sayın arkadaşlar, hiç şüphe yok yabancı ser
maye Türkiye'ye bilgisini ve tecrübesini getir
miştir. Bunun yanında iki de büyük hedefimiz 
vardır: Türk ilâç endüstirisinin temeli hammad
de olmak üzere kurulmasına yardım etmek ve 
onu cngclliyen sebepler varsa onlara da mâni 
olmak ve Türkiye gibi az gelişmiş bir memleket
te ıstırapların ve hastalıkların istismar edilme
sine imkân vermemek.. Memleketin sağlığı me
selesi büyük bir sosyal dâvadır. İlâcı yeterli ve 
ucuz olarak vatandaşa temin etmek borcumuz
dur. Ortaya sürülen iddialar ne derece doğru
dur? Taahhütlerin yerine getirilmemesinde 
mücbir sebepler var mıdır? Bakanlık hammadde 
ithalatındaki fiyat farklarını neden uzun zaman 
görmemiştir? Yahut görmüştür de bu işe neden 
rıza göstermeye mecbur olmuştur? 

Bütün bu meseleleri ve araştırma esnasında 
karşımıza çıkacak diğer problemleri de ele ala
rak objektif bir görüşle dâva tetkik ettirilecek 
olursa öyle zannediyorum ki araştırmanın ve
receği netice memlekete faydalı olacaktır. 

Bu itibarla ilâç endüstirimizin ekonomik, 
sosyal ve hukukî yönlerden eiddî olarak tetkik 
edilmesi imkânını hazırladığımız takdirde mem
lekete hizmet edeceğinize inanarak verdiğim 
önergenin kabulünü rica ediyorum. 

BAŞKAN — C. II. P. Grupu adına Sayın 
Cevdet Aykan. 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Biraz sonra 
'konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Bira'z sonra konuşmak istiyor
sunuz. Grup adma başka söz istiyen- arkadaş 
yar mı efendim? 

NAMIK KEMAL TÜLEZOĞLU (Samsun) 
— Ben istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
A. P. GRUPU ADINA NAMIK KEMAL 

TÜLEZOĞLU (Samsun) — Sayın Balkan, muh
terem milletvekilleri; 

Tüi'k kamu oyu uzun zamandanberi gerek 
Senato'da, gerek Millet Meclisinde gündem dışı 
yapılan konuşmalarla ve basıriJa lehte vo 
aleyhte uzun boylu tartışmalarla vo nihayet 
radyoda yapılan ae./k oturumlarla ileri derece
de etkilenmiştir. Hâdise Yüksek Heyetinize 
Çanakkale Milletvekili Sayın Cihat Baban'm, 
7 . 3 . 1967 tarihli önergesi ile getirilmiş bu
lunmaktadır. 

Bu önergede özet olarak 'denilmektedir ki, 
«Tüitkiye'dc gelişen ilâç endüstrisinin yanlış is
tikametler almaşım önlemek ve bu eridüstri 
hakikmda sağlık, .sosyal ve ekonomik cephele
rini 'bütün ayrıntıları ile kapsıyan Meclis Araş
tırması teklifi» ile Heyeti Âl iyeniz malûmattar 
Gidilmektedir. 

Bahse konu hâdiseler 'doktorların bir ilâç 
falbrJkasma ortak olmaları yanında Patent Ka
nununda, ilâç sanayiinde lüzumlu ham madde 
ithalinde suiistimaller, yabancı sermaye ile ku-
rulımuş müesseselerin görevlerini lâyıkıylc yap
mamakta •cldrikları ve yer1; diğer bâzı ilâç fir
malarımı! tröstlcşmek iddiaları gibi eok taraf
lı bir konudur. 

İşte hu şartlar içinde özür dileyerek vakti
nizi bir m'üktar suiistimal edip detaya inmekte 
fayda mülâhaza ediyoruz. Memleketimizde bir 
nevi polemik konusu haline gelen doktorların 
ortalk olduğu D. E. V. A. nedir, ne yapmıştır? 
Hâdiselerin 'mebdei olması it lbaryle meseleye 
evvelâ bu yönü ile eğilmemiz gerekir. 

D. E. V. A. il'k kurucular heyetinin (ki, mev
cudu 28 'kişidir) aksiyoner halinde verdik1 eri 
:500 000 lira sermaye ile 1053 tarihinde D. E. V. A. 
Sanayii Türk Ananim OnLa'klıgı ismi ile kuru
lan millî iktisadi bir teşebbüstür. Diğer sa
nayii sektörü gibi Ticaret Brrkanlığmca tesdl 
edilmiş, sağlıkla ilgili hususlarında da bütün 
emsaleri g'ibi Sağlık Bakanlığının teftiş ve 
kontrolüne tabidir. Halen sermayesi, pîksiyomer 
halinde 1 500 civarında h'ssedar adedi eklene
rek 10 000 000 liraya çıkarılmıştır. 
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Yapılan uzun tetkiklerden de sarahatle an
laşılacağı üzere, sanayileşme hamlesi içinde 'bu
lunan yurdumuzda özel teşebbüsün bu çok his-
sedarlı ortaik eseri bugüne kadar ucuz ve kali
teli ilâç sloganı ile hareket etmiştir ve Garb öl
çülerine yakın teknik ilerlemelere en uygun 
makinalarla mücehhez bir ilâç fabrikası haline 
gelmiştir. Son zam anlarda aldığı yeni bir ka
rarla kuruluşunun 2 nci safhasına giren 
D. E. V. A. yine halka açık anonim şirket es-
pirisi içerisinde sermayesini 30 000 000 na tez-
yidedecek tesislerle canlı hücre ihtiva eden 
ımoyva suları konserve sanayii, en mühim tasar
ruf kaynaklarından biri olan ilâç ham madde 
sanayiini kurma yolunda un ve ekmeık yapımı 
gibi diğer tasarruf sağlayacak sanayii kuruluşu 
haline gelme çabası içindedir. 

Özetlersek, enfrastrüktür yatırımları ye
tersiz olan memleketimizde buna ek olarak 
ham maddenin dışarıdan ithali zarureti, dış öde
me iımJkânlarımızm hudutlu bulunması, teknik 
bilgi ve vasıflı iş gücü noksanlığı giibi sanayi 
gelişmemizi zorlaştıran 'barajdan kendi bran
şında herltaraf öden D. E. V. A. telbri'ke şayan 
memnuniyet verici rol oynamıştır. Hatırdan çı
karmamak gerekir ki, büyük ve verimli sanayi 
ancak büyülk sermaye ile kurulur. Kaldı ki, 
şahıs ve aile firmalarının ehömmiyetli mahzur
larını da kaydetmeden geçemiyeceğiz. Kalkın
ma yükünü Devletle paylaşacak olan özel sek
tör müesseselerine ihtiyacıımız çoktur. Çdk his-
sedarlı anonim şirketlerin vergi randımanı çok 
olduğu gibi, bu müesseselerin Hazine ile olan 
çatışmaları da asgariye inmektedir. Küçük bir 
misal vermek istersek, memleketimizde 1%6 se
nesinde 'ilâç cirosu 675 000 000 liradır. Bıınnn 
22 000 000 liralık kısmı D. E. V. A. ya aittir. 
TaJkriıbcn % 3 üne te'kahül etmektedir ki, buna 
'mu'kalbil D. E. V. A. '5 000 000 lira vergi Öde
miş'tir. 

Şimdi kuruluşu kanunî, işleyişi muvaffak ol
muş h'ir müesseseye karşı benzer yerli firma 
sahiplerinin maddi imkânsızlıklar yüzünden 
rekabet şartlarını geliştirmek kaygusiyle onla
rın da doktorları ortak etme temayülü göster
mesi, bunun yanında muvafak olmuş ferdî ve 
ailevî yerli müesseselerle dev büyük yabancı 
firmaların bu halin önüne geçmek için yollar 
aramaları 'bugünkü çatışmaların özetini teşkil 
eder. 

Denilmdktcdlr ki, doktorlar hissedar olduk
ları şirketlerin ilâçlarını gelişi güzel kullanarak 
zararlı olmaktadırlar ve ticaretteki rekabet 
unsurunda adaletsizliğe de söbebolmaktadırlar. 
Berveçhipeşin şunu söylemek isteriz ki, hekim 
her şeyden önce din, ırk, mezhep, ideoloji far
kı gözetmeksizin hekimliğini ve meslekî başa
rısını ve bu başarı ile sağladığı hasıta muhitini 
ve gelirini düşünmek: mecburiyetinde olan bir 
insandır. Hekimin aksiyon halimde iştirak et
tiği anonim şirketler faaliyete göre kâr ve 
prim de dağıtmazlar. Kaldı ki, bu şirik eti erin 
hesaplarının tetkikinde, ortaklarına senede ver
diği temettü 2 - 3 bin lira arasında değişmekte
dir. Hiçbir hekim tasavvur edilemez ki, sene
de cebine girecek bu mdblâğ için hekimlik gücü
nü suiistimal etsin. Bu bapta camianın üzeri
ne gölge düşürülmek istenmesi ne mantıtk, ne 
de hesap ölçüleri bakımından yersizce mesnet
sizdir. Bu millî kuruluşa sadece hissî tarafı 
işlcnerdk, hem do sermaye piyasasına büyük 
ihtiyacımız olduğu bir bedabatken ve ımüesse-
senin birçok hamleler arefesinde hücuma uğra
mış olmasını tasviple karşılamıyoruz. 

Sayın Cihat Baban Beyefendinin Meclis Baş
kanlığına sunduğu diğer hususlarda Bakanlık 
salâhiyetleri nezdindc yaptığımız teşebbüslerle 
edindiğimiz malûmata istinaden, şöylece bilgi 
vermek mümkün olmaktadır: Yabancı sermaye
yi Teşvik Kanununa göre kurulmuş fabrikalar, 
kararnamelerinde kendi memleketle/rinde imal 
etmekte oldukları ve çoğunluğunu ithal etmek 
zorunda bulunduğumuz, aynı zamanda kuruluş
larından sonraki yeni bulunmuş ilâçları yurdu
muzda imal etmek amacı ile gelmişlerdir. Ka
rarnameleri gereğince evvelce ithal etmiş ol
duğumuz ımüa'tahzarlarm kısmı azamı yurdu
muzda yapılmaya başlanmış olup 1958, 1960 yıl
ları arasında dövizin en kıt bulunduğu devirde 
tıblbi müstahzarlar için yılda 4 200 000 dolar 
sarf edildiği halde 196C5 yılında bu rakam 
700 000 dolara indirilmiştir. Diğer tarafta, 
Patent Kanunu tefsir edilmiş olup yalnız ima
lâtçı satış bedelleri üzerinden ve imalâtçı kâr
ları içinden % 5 royalite ödenmektedir. Aynı 
zamanda bu % 5 royal itenin bir iki kadarı da 
vergi olarak memlekette kalmaktadır. Kaldı 
ki, Türkiye'de ilâç ruhsatı almak haıkiki ve 
hükmi şahıslara, imal ettirecekleri mesul bir 
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lâboratuvar göstermek suretiyle serbesttir. Bu 
hakiki kullandırmamak için de Bakanlığın hiçbir 
yetkisi yoktur. Halen Bakanlığın arşivlerinde 
bahsedilen enflâsyon çerçevesi içerisinde 20 bi
ne yakın ruhsat dosyası bulunmasıına rağmen, 
eczanelerde kullanılan ilâç adedi de 3 bini geç-
miyecektir. Kaldı ki, bir ilâcı bir fabrikanın 
yapması ile beş ayrı fabrikanın yapması neti
ceyi değiştirmez, bilâkis kazancın tek elde top
lanmasına mâni olduğu gilbi rekabet sebebiyle 
fiyatta ucuzlamalara ve kalitede mükemımeliye-
te yol açar. Fabrikalar son yıllarda ister yer
li, ister yabancı, gayrimamul madde sentezi 
yapma çabası içindedirler. Bu yolda edindiği
miz geniş doküman elimizdedir. İstenirse tak
dim edilebilir. 

Bir diğer itham da 1'6 ncı 'kotada Dış Tica
ret Rejimi Kararnamesinde memlekette imal 
edilen ve satış fiyatları Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığınca tesbit edilen müstahzarların 
ham maddelerinin fiyatlarını ithalden önce 
kontrol etmeye ve ettirmeye ve bu hususta ere-
rekli tedbirleri almava Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı yetkilidir maddesine yer verdir
mek suretiyle fiyat bakımından BakanluR-ın 
fivat murakabesi de ayrıca sağlanmış ve döviz 
aktarmalarına bu suretle mâni olunmaktadır. 

Bu realiteler karsısında millî bir kumlusu 
asla hedef almadan, yeni ve ciddî hamlelerini 
sarsacak, a,ölip,eTîveeek bir davranışa p-irm eden 
sikâvetleH tevsik etmek ve varsa vesikalar f"inT>-
lamak. dıfrer ülkelerdeki taitibikatı ve p-ernekle-
rini incelemek, mukabil fi^örüs nedV. tetkik et
mek ve Hukuk Profesörü Lııtfi Dnra'mn bu 
hnsn^a mevcut raporunun malrVetini araştır
mak ve vabancı sermave knrm'il+esine Devlet 
p l a n l a m a Teşkilâtı ve v e k i l i mpıslpfln oro-amn 
kabU™ asını tem'in edecek hns-nsılara, efnlVnpV üze-
re Meclis Araştırması açılmasını olumlu karşı-
lam.. 

f T t î r T» w-ı o4-1 o T*Î m 1 f> 

BAŞKAN — Grup adına başka söz istiyen 
arkadaş var mı efendim? Yok. 

Şahısları adına... 
TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 

Grup adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
T. 1. P. GRUPU ADINA TARIK ZİYA 

EKİNÖİ (Diyarbakır) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri, (memleketimizde halk sağlığını 

çok yakından ilgilendiren ve son zamanlarda 
kamu oyunu geniş çapta işgal eden bilr ilâç en
düstrisi ve ilâcın halka arzı, istihlâkindeki 
problemleri konusu ortaya çıkmıştır. Çok yan
lış olan bu meselenin etraflıca kamuoyuna in
tikal etmesi ve Parlâmentoda son günlerde sa
dece bunun bir cephesi üzerinde durulmuş ol
ması Sayın Çanakkale Milletvekili Cihad Baban'-
ın bu konudaki Meclis araştırması önerge
si veirmesine ve bunun Parlâmento tarafından 
etraflıca mahiyetinin anlaşılmış olarak kamu
oyuna intikal ettirilmesine ve bu konuda gere
kirse lüzumlu tedbirlerin alınmrasına tevessül 
etmesine yol açmıştır. Böyle bir zamanda böyle 
bir önergenin getirilmiş olmasını yerinde ve 
isabetli olarak mütalâa etmekteyiz. 

İlâç meselesini çeşitli cepheleri ile, bugün 
halk yararına işler bir durumda olmadığını, 
dengesizlik içinde bulunduğunu ilk defa Parlâ
mentoda, Bütçe Karma Komisyonunda ve onu 
takiben Genel Kurulda Sağlık Bakanlığı Büt
çesi görüşülürken bendeniz dile getirmiştim. 
Orada hem yerli ve yabancı sermayenin arasın
daki ilişkileri ve tedahülleri, hem halk sağlığı
nı yakından ilgilendiren bâzı dengesiz davra
nışları dile .getirmiştim. Sayın Sağlık Bakanı 
gerek komisyonda, gerekse burada ortaya koy
muş olduğumuz çeşitli cephelere cevap verirler
ken bu kabil dengesizliklerin mevcudolmadığı-
nı ve iddia, edilen bâzı hususlar varsa bunların 
tamamen kanun çerçevesi içinde, kanuni im
kânlar içinde yürütüldüğünü, kanuni yönden 
her hangi bir müdahalenin yapılmasına mey
dan verecek bir hususun mevcut bulunmadığım 
beyan ederek meseleyi geçiştirmişlerdir. Fakat 
Mart ayının ilk haftasında evvelâ Cumhuriyet 
Senatosunda Sayın Cumhuriyet Senatosu Üye
si Enver Kök, akabinde Yüce Mecliste bir mil-
letvekili arkadaşımız ilâç konusunun biır veç
hesini, bir yerli firmanın satışını sağlıyabil-
mek, ayakta durabilmek gayretiyle kurmuş 
olduğu eczacı ve hekim ortaklığı meselesini 
Yüce Meclise getirdiler. 

Bu sefer de Sayın eski Sağlık Bakanı Edip 
Somunoğlu'nun verdikleri cevap; «Mesele Ba
kanlığımıza intikal etmiştir, üzerinde hassasi
yetle durmaktayız. Tetkik edilmektedir. Alı
nacak netice Yüce Meclise arz edilecektir.» tar
zında olmuştur. 
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Bu itibarla evvelâ tamamen objektif olarak 
sırf memleketteki ilâç sanayiinin iyi bir istikamet
te gelişmesini sağlamak endişesi ile Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı bütçesinin tümü görüşülür
ken temas ettiğimiz bu konuda hiçbir dengesiz
lik, yolsuzluk mevcudolmadığmı söylemiyen Sa
yın Bakan bilâhara bir veçhesi ile Parlâmentoya 
aksedince, bu konuda bâzı tahkikat ve tetkikler 
yapmak mecburiyetinde olduklarını ve tetkiklerin 
neticesini Yüce Meclise getireceklerini beyan et
mişlerdir. Demek ki, son zamanlarda artık iyice 
ilâç sanayiini temsil eden müesseselerimiz arasın
da, yerli ve yabancı müesseseler arasında bir 
frotman belirmiş ve bu frotmanm sonucu olarak 
da mesele su sathına çıkarak Parlâmentoya kadar 
inikas etmiştir ve bunun üzerinde durulmak zaru
reti hâsıl olmuştur. 

Bu itibarla bu araştırmanın açılmasında hem 
ilâç sanayiimizin istikbali, hem memleketimizde 
sağlam bir ilâç endüstrisi politikasının yürütül
mesi, hem de ilâcın halka sunuluşunda çeşitli ka
demelerde olduğu söylenen bâzı dengesiz ve yol
suz uygulanışların son bulmasını sağlamak ba
kımından bu Meclis araştrıması açılmasında isa
bet vardır, fayda vardır. 

Şimdi, Türkiye'de ilâç endüstrisinin ve ilâç 
probleminin çeşitli yönlerini ele alarak araştırıl
ması lâzımgelen konularda grupumun fikirlerini 
arz etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de gerek yer
li, gerekse yabancı sermaye ile çalışan ilâç sanayii 
dalında gerçek bir sanayiden bahsedilemez, Her 
iki müessesede, hem yerli, hem yabancı sermaye 
ile çalışan tesislerimiz yabancı memleketlerden it
hal ettikleri iptidai şimik maddeleri, iptidai far
makolojik maddeleri Türkiye'de anbalajlama gö
revi ifa etmektedirler. Yani her hangi bir ilâcın 
iptidai maddesi ithal edilmekte, bu Türkiye'de 
fabrikalarda, yani ilâç endüstrisi namı altında 
sunulan müesseselerde tablet haline, şurup hali
ne, ampul haline veya kapsül haline getirilmek su
retiyle piyasaya arz'edilmektedir. Tâbirimi mazur 
görürseniz bir nevi ambalajlama sanayiidir, bir ne
vi montaj sanayiidir. Gerçek anlamda bir ilâç sa
nayimden bahsedilemez. Çünkü Türkiye'de te
mel kimya, sanayii kurulmamıştır. Temel kimya 
sanayii kurulmadığına göre gerek yerli firmanın, 
gerekse yabancı firmanın, yani yabancı sermaye 
ile ve yerli sermaye ile çalışan firmaların yaptık

ları tamamen birbirine idant'ik, tamamen birbiri
ne uygun işlemlerdir. Her iki müessese de, her 
iki firma da, hem yerli, hem yabancı firma dışa
rıdan aldıkları iptidai maddeleri belirli esaslar 
içinde şişelere koymak, ampullere koymak sure
tiyle piyasaya arz etmektedirler. Bu itibarla bi-
ribirinin diğerine üstünlüğü iddiası tamamen ti
cari maksatlara matuf ve sırf ticari rekabetten 
mütevellit bir gayretin mahsulüdür. 

Türkiye'de ilâç. imalâtı konusunda 11 i ya
bancı ve 130 da yerli olmak üzere 141 civarında 
firma faaliyet halindedir. Bunlardan sadece 6 sı 
büyüktür. Diğerleri küçük tesisler halinde, kü
çük lâboratuvarlar halinde çalışmaktadırlar ve 
daha mütevazi kapasiteler içinde iş görmektedir
ler. Fakat yaptıkları iş tamamen birbirine ben
zer. Biribirine üstünlük iddiası mevzuubahsola-
maz. Bu firmalardan 6 ^büyük firmanın 4 ü ya
bancı sermaye ile kurulmuş, ancak ikisi yerli ser
maye ile kurulmuştur. Türkiye'de tekstil sanayi
mden sonra en çok rağbet gören sanayi dalı ilâç 
sanayiim'izdir ve büyük kârlar sağlama imkânı 
veren bir yatırım dalıdır. Bu bakımdan tekstil 
sanayimden sonra en fazla yatırımın teveccüh 
ettiği, en fazla yabancı sermayenin teveccüh etti
ği bir sanayi dalı olarak ortaya çıkmaktadır. 

Benden evvel konuşan arkadaşlarım Türkiye'
de 1966 yılında 675 milyon lira civarında bir 
ilâç 'tüketiminin mevcudolduğunu beyan ettiler. 
Elimde Türk Eczacılar Birliği Birinci Bölge İs
tanbul Eczacılar Odasının hazırlamış olduğu ra
pora göre bu tüketim biraz daha falzadır. Hattâ 
bir milyar liraya yaklaşmış bir durumdadır. 
Türkiye gibi az gelişmiş bir ülkede, tabip adedi
nin az olduğu, eczacı adedinin az olduğu ve köy
lerine henüz tababetin gitmediği bir ülkede yıl
da bir milyar lira civarındaki ilâç tüketimi son 
derece yüksektir, son derece büyük bir rakam
dır. G-erçi nüfus başına mesele tetkik edildiği 
zaman, daha ileri teknikle, elkonomik bakımdan 
daha ilerlemiş ülkelerle mukayese edildiğinde 
Türkiye'nin ilâç tüketiminin az olduğu iddia edi
lebilir. Ama, nüfusunun yüzde 75 i Tcöyde otu
ran ve sağlık hizmetlerinin köye gitmediği doğ
rudan doğruya tabiple, ilâçla teması ancak son 
birkaç yıl içinde teessüs etmiş, bu konuda büyük 
geleneği olmıyan bir ülkede 1 milyar lira civa
rındaki ilâç tüketimi gerçekten büyük bir tüke-



M. Meclisi B : 88 19 . 4 . 1967 O : 1 

timdir ve günden güne de bu tüketimi artırmak 
yolunda devamlı teşvikler ve propagandalar ya
pılmaktadır. Hattâ o kadar çok propagandalar 
yapılmaktadır ki, hekimler ve eczacılar dahi bi
limsel esasların dışında bu propagandaların et
kisi altında faaliyet etmek zorunluluğu ile kar^ 
şı karşıya kendilerini görmektedirler. Nihayet in
san mevcut bir ortamın içinde yapılan propa
gandalarla kolaylıkla etlkilenebilmektedir ve bu
gün vitamin tüketimi, bugün kuvvet ilâçları tü
ketimi, bugün güzellik ilâçları tüketimi, bugün 
gençlik ilâçları tüketimi alabildiğine artırılmak
tadır. Hdaidi zatında bunların muhtevasını tetkik 
ettiğimiz zaman içinde sadre şifa verecek hiçbir 
esas cevherin mevcudolmadığı açıklılkla ortaya 
çıkar. İçine bal konmuş olan bâzı ampullerin 
^gençliği geri getirdiği, gençlik tevlidetmiş oldu
ğu yolundaki propagandalar alabildiğine yürü
tülmekte ve vatandaşın safiyetinden istifade et
mek suretiyle istihlâki artırma gayretleri göste
rilmektedir. Bu itibarla ilâç istihlâkinde vâki 
dengesiz veya toplum yararına olmıyan yoldaki 
gayretlerin ve propagandaların hiç de faydalı 
sonuçlar vermediği, tamamen aşırı kazanç hırsıy
la bu meseleye dört elle sarıldığı hususu da orta
ya çıkar. Bu keyfiyetin evleviyetle -tahkik edil
mesi ve mahiyetinin ortaya konmasiylo in«?fl.n<"'"-
lığiyle yakından ilgisi olmıyan bir sürü müstah
zaratın lüzumsuz yere piyasaya sürülerek ve bun
ların ham maddesinin getirilmek suretiyle büyük 
dövıiz kaybına meydan verilmesine imlkân veril 
memesi yolunda tedbir alınması her halde toplu
mumuzun havrına ve yararına olacak bir husus
tur. Bugün Türkiye'de 1 milyar liraya yaklaşmış 
olan bu ilâç istihlâkînin 600 milyon lira civarın
daki istihlâki doğrudan doğruya vatandaş tara
fından yapılmakta, geri kalan 300 - 350 milyon 
lira civarındaki istihlâk de resmî müesseseler ve 
Devlet kurumları tarafından olmaktadır. Bu iti
barla böyle bir pazara tesahüf etmek ve bu pa
zarın istihlâkini büyük çapta elde tutma yolun
da elbette ki bir yarışma, elbetteki bir savaş, el
bette ki, bir mücadele olacaktır. 

Türkiye'de yabancı sermayenin ilâç alanına 
göstermiş olduğu bu tahaocümün ve bu ilginin 
esas sebebi, yerli firmaların biraz tekâmül ede
rek piyasayı kontrol altına aldıktan sonra artık 
yabancı sermayenin memlekete girmesini engelle
yici bâzı tedbirler alınacağı endişesiyle bunlar 
Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunundan yarar

lanarak girmişler ve ilk zamanda büyük tesisler 
kurana imkânlarını elde etmişlerdir. Yabancı ve 
yerli sanayi arasındaki münasebetler, biraz ev
vel de arz ettiğim gibi, son zamanlarda tama
men su yüzüne çıkmış durumdadır. Yabancı ser
maye genellikle dünya çapında isim yapmış, dün
ya çapında şöhret yapmış bâzı firmaların müs
tahzarlarını Türkiye'de iptidai maddelerini am
balajlamak suretiyle çalışmaktadır. Bu itibarla 
esasen dünya çapında isim yapmış olan bir müs
tahzarı getirdikten sonra elindeki propaganda 
imkânlarını da kullanmak suretiyle yabancı ilâç
ların üstünlüğü fikrini yaymakta ve bu yönden 
avantajlı durumunu devam ettirerek, kolaylıkla 
kendi mamullerinin istihlâkini sağlıyabilmekte-
dir. Yabancı ilâçların üstün olduğu, yabancı ilâç
ların Türkiyedeki firmaların imal etmiş olduğu 
ilâçlara nazaran sağlığı etkileyici, insanın hasta
lığını daha süratle iyileştirici olduğu yolundaki 
propagandalar, biraz evvel de arz ettiğim gibi, 
asılsızdır, mesnetsizdir ve doğrudan doğruya 
Türkiye'deki ilâç sanayiinin çalışma tarzı göz 
önüne alınmadan yapılan bir ithamdır. Yabancı 
firmalar bu üstünlüklerini yürütebilmek için 
yerli firmaların ilâçlarının kalitesiz olduğunu, 
cok iptidai şekilde çalıştıklarını, içine kâfi mik
tarda müessir madde koymadıklarını ve dolayı-
siyle tedavide yabancı ilâçlar kadar etkili olma
dığını iddia eder ve propagandasını yaparlar. 
Hattâ son zamanlarda çıkarılan bâzı sirkülerler 
de, çıkarılan bâzı propaganda araçlarında yerli 
ilâçları ve yerli imalâtı çok ağır şekilde kücüm-
seyecek ve hattâ tahkir edecek mahiye'tte ifade
lerin kullanıldığı görülmektedir. Meselâ, yerli 
firmaların ilâçlarını damda kuruttuğu, 'kedile
rin bunları yalıyarak kirlettikleri tarzında ifa
deler kullanarak yerli ilâçları böyle istihfaf edi
ci ve istiskal edici ifadeler kullanılmış ve bunla
rın karşısında yabancı ilâçların çok: üstün oldu
ğu, kalitesinin yüksek olduğu, dozunun mükem
mel olduğu yolunda propagandalarla yerli ilâç 
sanayiini tahribetmek ve onun gelişmesini engel
lemek yolunda faaliyetlerin gösterildiğini gör
mekteyiz. 

Yabancı müteşebbisler kendi imkânları dışın
da aynı zamanda yerli firmaların sahibolmadık-
lar kredi imkânına da sahiptirler. Bunu biraz ev
vel Sayın önerge sahihi Cihat Baban Bey izah 
ettiler. Bir defa Türkiye'ye gelişlerinde memle-
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kette yerli kredi sağlama imkânlarına sahibol-
dukları gibi ayrıca öooley fonundan da yerli sa
nayiin sağhyamadığı büyük krediler elde etmek
tedirler. Meselâ Abott firması 4 öl'l 000 lirayı 
öooley fonundan sağlıyabilmiş, bir diğer firma 
da Pfizer firması 7 000 000 lira sağilıyabilmiş, 
Wyeth firması da 10 000 000 lira 'kredi sağlıya-
bilm iştir. Çoğu kcız son derece mahdut imkânlar
la Türkiye'ye gelinmekte ve Türkiye'de gerek 
bu Coolcy fonundan gcreikse kendi orijin memle
ketlerinden sağladıkları kontr garantiye karşı
lık olarak Türkiye'den sağladıkları kredilerle 
tesisler kurmakta ve çalışmaktadırlar. Yabancı 
sermaye aynı zamanda hammadde ithalinde de 
yerli firmalara ve yerli sermayeye nazaran bâzı 
avantajlara sahiptir. Bir defa bağlı olduğu ori
jin memlekette anafirmanm ilâcılarını imal et
mek gibi bir durumda olduğu için iptidai mad
deyi o firmadan ithal etmekte ve kolaylıkla yük
sek faturalar tanzim ederdk meımldke'te yüksek 
fiyatlı iptidai madde ithali imkânlarını bulmak
ta ve daha gümrükten iptidai mal ithal edilirken 
fakir halkın sağlığı bir sömürme 'konusu yapıla-
Ibilme imkânı elde edilmdktedir. 

Bunun yanında yine dünyanın çeşitli ülkele
rinde ilâç hammaddeleri arasında mevcudolan 
fiyat farklarından istifade etmek: suretiyle bir 
ülkeden alınmış olan bir hammaddenin diğer 
memleketten almmışçasnva faturallar tanzim edi
lerek memlekete ithal edilmesi gibi bâzı dolaylı 
yollardan istifade edilmek suretiyle büyük kâr
lar sağlandığı iddia edilmektedir. 

Buna dair bâzı örnekler arz etmek isterim: 
Meselâ, total alkaloitin hammaddesinin kilosu 
İsviçre'de 547,5 dolar olduğu halde bunun Ma
caristan fiyatının 1,8 dolar olduğu söylenmek
tedir ve Türkiye'de total alkaloit üzerine müs
tahzarat yapan bir firmanın Macaristan'dan 
aldığı, fakat İsviçre'den ithal etmiş gibi arz et
miş olduğu bu total alkaloitin Türkiye'ye so
kuluşunda daha gümrükten girerken 250 ka
tma yakın .bir kâr sağlandığı iddia edilmek
tedir. Elbette bu konunun, bu iddianın doğru 
'olup olmadığının meydana çıkarılması, bunun 
tahkik edilmesi ve araştırma mevzuu yapılması 
gerekir. Böyle havadan, kavli mücerrette bir 
iddia olarak kabul edilmesi ve bırakılması doğ
ru olmaz. Elbette bu iddia sahipleri bâzı daya
naklara ve bâzı müstenidatlara sahiptirler. Bu 
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bakımdan açılacak ,olan Meclis araştırması fi
yat mekanizmasında rol oynıyacâk olan bu it
hal işinde, •• dikkatlice meseleleri tahkik etmesi 
ve araştırması .gerekir. 

Yine bunun yanında; çok kullanılan ve mü-
sekkin bir madde olan trankilizanlardan ham
maddesi olan Chlorothiaz'O Pexidenin İsviçre 
fiyatının 738,3 dolar olduğu ve İtalya fiyatı
nın ise 57 dolar lOİduğu söylenmektedir ve 
İtalya'dan sağlanan bu malın İsviçre'den it
hal edilmişçesine Türkiye'ye getirilmiş olduğu 
yolunda iddialar da vardır ve bu mekanizmayla 
daha gümrükten girerken büyük kârlar sağ
landığı ve halk sağlığının bu vesileyle bir sö
mürme konusu yapılmış olduğu iddia edilmek
tedir. Elbette bunun da diğeri gibi tahkik1 

konusu edilmesi ve bu konuda Hükümetin 
ciddî tedbirler alması için gerekirse lâzımge-
len mevzuatı Yüee M'eclise getirmesi gerekir. 

Yine bir başka ilâç, aynı şekilde arz ede
yim, İsviçre fiyatı 572 dolar olan Hydroıch-
lorothiazidin İtalya ihraç fiyatının 18 dolar ol
duğu ve bu yolda yapılacak bir ithalle daha 
gümrükten 72 kat kâr sağlandığı iddia edil
mektedir. Tabiî bunun da tahkik mevzuu edil
mesi gerekir. 

Muhterem arkadaşlar; ateşli hastalıklarda 
çokça kullanılan, ateşli hastalıkların temel ilâç
larından birisi olan Oksi Tetrasiklini ihtiva 
eden bir müstahzarın imalâtında da yine böyle 
dolaylı bir tertiple büyük kârlar sağlandığı, 
yüzde 120 oranında bir kâr sağlandığı iddia 
edilmektedir ve Macaristan'ın Medinpesk fir
masından kilosu 1,8 dolara sağlanmış olan ilâcın 
Amerika'da daha yüksek fiyatlarla satıldığı ve. 
o şekilde ithal 'edilmiş olduğu gösterilerek bü
yük kârlar sağlandığı iddia edilmektedir. Hat
tâ bir başka iddia da, Macaristan'dan getiril
miş olan bu iptidai maddemin tamamen veteri
nerlik sahasında kullanılması .gereken bir mad
de olduğu belirtildiği halde, bu ithal meka
nizmasından döndükten sonra Türkiye'de insan 
sağlığında kullanılan bir ilâç gibi piyasaya 
arz edildiği de iddia edilmektedir. İngiltere'de 
buna 'mümasil bir uygulama çok kısa bir süre 
içerisinde yapılmış, İngiltere Hükümeti buna 
gayet sert bir tepki göstererek, buna bir ted
bir alarak bu uygulamaya bir son vermiştir. 
Elbette ki bu iddia da vâritse veya bir şüphe 
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uyandıracak bir durumu olması hasebiyle bu
nun da tahkik edilerek mahiyetinin ortaya çı
karılması iktiza eder. 

Son zamanlarda Sağlık Bakanlığının ilâç 
hammadde fiyatlarının ithalden önce kontrol 
edildiği beyan edilmektedir. Ama böyle bir baş
ka ülkeden alınıp orijin memleketten ithal edil-
mişçesiııe gösterilen maddeler üzerinde kontrol 
yapmanın son derece zor olduğu aşikârdıır. 
Ancak orijin memleketinden alınmış olan ilâç 
için temin edilen faturanın yüksek olup olma
dığı kotrol edilebilir. Yoksa orijin memlekette
ki normal fiyata uygun olarak sağlanan bir fa
tura bir başka memleketteki ilâç için alınmış
sa gayet tabiî bunun kontrolü imkânsızdır. 

İlâç fiyatlarının tesbiti 'konusunda önemli 
bir mesele daha vardır. Eskiden uygulama ko
nusu olup son zamanlarda bunun son bulduğu, 
ama yeniden bâzı ilâçlar için bu hususta bir 
uygulama talehedildiğine dair şayialar vardır. 
Bu da, İhtira Kanunıunun boşluğundan istifa
de edilerek memılokeitte bâzı ilâçlar için ihtira 
beratının alınmış oılıması keyfiyetidir. Halbuki 
dünyanın her tarafında imal edilen ve iptidai 
maddesi bilinen bâzı maddeler için ihtira bera
tının verilmesi son derece yanlış bir uygulama
dır ve memlekette haksız yere bir ilâç için te
kel kurulmasına sebebiyet verir. Bu hususta 
misal olarak, choloraım phcnieol maddesi dün
yanın birçok yenlerinde rahatlıkla imal edilen 
iptidai bir madde olmasına rağmen, 
uzun yıllar Türkiye'de bir firmaya ihtira be
ratı verilmiş ve bunun bir tekel kurmasına, 
•kilosu 50 - 95 dolar olan ilâcın 110 - 150 dolar
dan ithal edilmesine sebebiyet verilerek yüz 
binlere, hattâ milyona yaklaşan döviz ziyama 
sebebiyet verilmiş olduğu söylenmektedir. Ger
çi bunun .son zamanlarda açık bir uygulama 
konusu olmadığı ve bundan vazgeçilmiş olduğu, 
hattâ kanundaki boışluğun da kapatılarak bu
nun tamamen ortadan kaldırıldığı söylenmek
le beraber bâzı firmaların, bâzı ilâçların mün
hasıran o firmalara aidolduğu, spesifik oldu
ğu, başka hiçbir yerde imal edilmediği, bu iti
barla buna ihtira beratı verilmesi gerektiği 
yolundaki iddialarının ortaya atıldığı ve bu 
gayretlerini başarıya götürme yolunda çalış
malarda bulundukları iddia edilmektedir. Tabiî 
bu konunun da etraflıca tahkik mevzuu edil
mesi ve ortaya çıkarılması gerekir. 

Ayrıca yabancı ilâçlara fiyat tesbit edilir
ken % 20 oranında bir kalite farkı, kalite üs
tünlüğü tanındığı iddia edilmektedir. Gerçek
ten böyle bir şey varsa son derece 'haksız, son 
derece adaletsiz bir uygulamadır. (Janlkü baş
langıçta da arz ettiğim gibi Türkiye'de imal 
edilen bütün ilâçlar gerek yerli sermaye ile, 
gerekse yabancı sermaye ile olsun doğrudan 
doğruya dışarıdan getirilmiş olan bamımadenin 
iptidai şimik maddenin burada ambalajlanma
sından başka bir şey değildir. Bu itibarla ya
bancı bir finmiamn getirip anıbaılâjla'mış oldu
ğu bir ilâç için % 20 kalite farkı tanıımak her
halde serbest rekabette bir tarafı himaye edici 
adaletsiz bir davranıştır. Bu bakımdan bunun 
da mutlaka bir tahkik konusu yapılması ve 
gün ışığına çıkarılaraik yanlış bir uygulama 
varsa düzeltilmesi iktiza eder1. 

Yabancı sermaye ile kurulan fiıraaların Ya
bancı Sermayeyi Teşvik Kanununun 7 nci mad
desindeki boşluktan istifade ederek veyahut da 
bu maddeyi kötüye kullanmak suretiyle bâzı 
uygulamalarda bulundukları iddia edilmekte
dir. Bu iddialara göre yabancı sertinaye ile ku
rulmuş olan firmalar kemdi on'jin meml'dkeitlerin-
den teknisyen veya mütehassıs adı altında 
getir dikleri bâzı elemanların Türkiye'delk i ger-' 
çek Türk teknisyenleri ve Türk mütehassısla
rından hiç de daha fazla kaliteli olmadıkları, 
onlardan daha bilgili ve ehliyetli olmadıkları 
ortaya, çıkmış, hattâ mıuıhasehe işlerinde uğra
şan mütovazi işler yapan bâzı personel leri için 
de teknik eleman unvanını kullanımak suretiyle 
bunlara çok yüksek ücret ödedikleri ve bu çok 
yüksek ödenen ücretin de anlaşma gereğince 
kanunun 7 nci maddesi gereğince kolaylıkla 
transfer edildiği ve bu yoldan büyük döviz 
transferleri yapıldığı iddia edilmektedir. (1er-
çekten 7 nci maddenin bu şekilde suiistimal 
edildiğine dair tatbikat varsa .bunun da araş
tırılması ve bunun da aydınlığa kavuşturulma
sı, Yüce Meclislin ıttılaına arz edilıme&i, yanlış, 
bir uygulama varsa bu uygulamaya son veril
mesi gerekir kanısındayız. 

Yine Sağlık Bakanlığı Bütçesinin tümü üze
rinde yapılan müzakerelerde Sayın eslki Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanı Edip Semranoğlu 
beyanlarında Türkiye\lc yabancı sermaye ile 
çalışan firmaların mebde Türkiye olmak üzere 
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ilâç ihracetmek döviz sağlamak yolunda bir 
gayretlerinin mevcudoıkn'adığını ifade ctıtiler. 
Ve buna seböboiarak da Türkiye'de imal edilen 
ilâçların, müstahzarların fiyatlarının ucuz ol
duğunu gösterdiklerini beyan ettiler. Bunun, 
bu ticari münasebetle de ne dereceye kadar ge
çerli bir iddia olduğunu pek bilemem, ama bir 
yabancı firmanın Türkiye'de imâl etmiş olduğu 
ilâcın kendi orijin memleketindeki ilâca naza
ran daha ucuz fiyatta olduğunu iddia edersek 
ihracetmemiş olması her halde müsamaha ile 
karşılanacak bir davranış olmasa gerektir. Ko
laylıkla dış piyasada kendi ana firması ile re
kabet ederek Türkiye'ye döviz sağlama yolunda 
esas yabancı sermayeye tahmil edilmesi lâzımgc-
len görev mcyanında döviz sağlama yolundaki 
fonksiyonunu yerine getirmemiş olmasına her hal
de karşı çıkmak ve böyle bir uygulama varsa 
bunun tahkik edilerek meydana çıkarılması ve, 
bu müstahzarların ihracı yollarının sağlana
rak Türkiye'ye döviz temin edilmesi gerekir.-

Her halde 1954 tarihli ve 6224 sayılı Yabancı 
Sermayeyi Teşvik Kanununun esas hedef olarak 
yabancı sermayenin Türkiye'ye gelmesinde na
zarı itibara aldığı hususlar, evvelâ gelecek ser
mayenin yaptığı yatırımlar sonucu Türkiye'de 
ya döviz tasarrufuna yol açması veya döviz ge
liri sağlanması gibi ana bir şarttan hareket etmesi 
ve bunu gözetmiş olması gerekir. Yoksa gelip 
sadece memleketteki tüketim piyasasına hâkim 
olmak gayreti her halde yeterli bir şey değildir. 
Memlekette bu alanda yerli sermayenin rahatlık
la çalışıp halkımızın tüketim ihtiyacına cevap 
verebilecek kapasitede bir üretim yapabildiği 
göz önüne alınacak olursa, yabancı sermayeye 
daha başka fonksiyonlar düşmekte ve onun ge
lişinde daha başka maksatlar nazarı itibara alın
mış olsa gerekir. 

Bir defa yerli sermayenin başarılı olarak çe
liştiği bir alanda yabancı sermayenin de aynı 
rahatlıkla, aynı serbesti ile çalışmayı arzu et
mesi veya ona böyle bir imkânın sağlanmış ol
ması yerli sanayiin gelişmesini engeli iyen bir 
davranış olur. Sonra Türkiye'de başlangıçta bir 
imalât esası üzerine gelmiş olan bu yabancı ser
mayenin giderek gerçek sanyii kurması, iptidai 
maddeleri, şimik maddeleri imâl ederek gerçek 
sanayii kurması; yani büyük sanayide ağır sa
nayie tekabül edecek kimya sanayiini kurma yo

lunda teşebbüslere girişmesi gerekir ki, şimdiye 
kadar aradan 9 - 1 0 yıla yakın bir zaman geçtiği 
halde böyle bir teşebbüsün mevcudolmadığmı ve 
hep ambalaj sanayiine müteveccih çalışmaların 
yapıldığını, sadece tüketim gözetilerek çalışma
lar yapıldığını görmekteyiz. 

(BAŞKAN — Sayın Tarılk Ziya Ekimci, is-
tiirihalm liderim, kommmraız bir 'araştırana komis
yonumun kurulması hususudur. tzaih ettiğiniz' 
söylenin komisyon teışlkiıli :kananlaş!tındıktain] 
somria (komisyonda yapıllacıaık iızalhılar ve 
yapılacak tahkikler konıu'suınu kapsamaik-
tadır. Binaenaleyh yalnız bumun JIÜML-
muııu ispat edecek olan kıs'a beyanlarınız 
kâfi igelleeektir zanınediyorıuım. Buna göne ko
nuşmanızı toplamamızı rica leıderiim eıeıfndim, 

T. 1. P. GRUPU ADINA TARİK ZIYA 
EKİNCİ (ıDovamla) — Sayın Başkanımı, zan-
nederisıem konunun tamamieın içimdeyim. Bern
'den eıvvel Ifeomuışam arkadaşlarımı rnievzıuaı e(t-
rafılııea tahıliıl ederek yapmış oldukları toomuş-
maılaına 'bakarak: ben de omlarım paralelinde 
hangi .noktalarda araştırma yapıüması lâızıım-
'geldiği hususiarını belirterek komuışuyoınum.. 
Eğer konuşmam biraz uzadı ve sahranızı taşır
dı iselm özür dilenini. 

BAŞ/KAN — Yok, o noktadan ıdeğil, anyz 
ettim. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Devamda) — Han
gi noktalarda araştırıma yapması ılâzıtmıgetldiği-
ni arz ediyorum. Çünkü ömengedıe bir sarahat 
mevcut değildir. 

BAŞKAN — Peki, zaltıâıliniz bunları be
yan 'eltltilkten sonra Araştırma Komisyonuma 
anz edeceğimiz me kalbr, Araştırma Konmisyoınıu^ 
nun tahkik odecıeği hamigi madde kalır? Beye
fendi bizim ricamız bu yöndedir. Siz bildiğimiz 
gibi hanelket ederseniz me yapalım... 

TARIK ZIYA EKİNCİ (Devamla) — Sa
yın Başkanımı,, .mesele, bu iddialarım vıarddoılnıp 
olmadığı meselesidir. Yani bir iddia var orltan 
da. Bu iddiayı arz etmıelk, tbunıun varidoılup 
olmadığını tahkik ettirmıek için, seçileıeeık, eğem 
seçilmesi tekarrür ederse.... 

BAŞKAN — 'Şimdi komisyon teşekkül e't-
medi ki, iddiaları beyan ©delim. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Devamla) — Evet, 
doğrudur Sayım Başkanım. 
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CEVDET AYföAN (Tokat) — 45 -dakika 
oldu. 

TARIK ZttYA EKİNCİ (Devamla) — Sab
rımız tükendi Sayın Cevdet Bey. Slöız ısıraısı za-
tiâlinizindi ama teşrif etmediniz, henüz işim 
hasımdayım, henüz işin haşanda olduğumu 
üzüntü !illle ifade edeyim. 

Şimdi ilâç sanayii koınusumda yalbaneı ser-
ımayeınin bu üsitün ve ezici rekabeti karşısında 
yerli senmaye ile kurtulan sanayi 'de hayatiye-
ıtıkıi idame ettirmek için bâzı çarelerle başvur-
'mak zorunda kalmıştır. Bunlardan evvelâ 
yerli sermaye ile kurulan büyük firmaların 
ıgıemıelMkie lisansı altımda yabancı firmalarım 
ımüstahzarlarımı imal ettiği iddia edilmektedir. 
Kendisi yerli sermaye ile kurtulduğu halde ya-
ıbancı firmaların iptidai maddelerini getirerek 
lamlarım lisansı altımda burada imal ederek pi
yasaya arz eltmekte ve doılayısiyle böyle bir 
ımünas'elbeit kurmalk suretiyle yalbaneı ser-
tmaye ile olan rekabetinde kolaylıkla bir mel-
ele, bir sığınak sağlamış 'olmaktadır. Burnum ya
nımda diğer Ibâzı küçük müesseseler, bu işi 
yapaımıyam yani lisans sağlıyamıyam bâzı kü
çük müesseseler ise ayakta duırabilmıek, haya
tiyetlerini yürütebilmek için iddia 'edildiği 
ıgibi - ne denecıeye kadar doğru olduğunu bil
miyoruz - iıma'l ettikleri maddelerin kalitesini 
düşünmek, içine koydukları hammaddemin mik-> 
(tarımı aızaltmıaik ve daha kalitesiz ilâcıları pi
yasaya sürerek halk sağlığı üzıerinde son de
nece zararlı «İtkileri olacağı muhakkak olan bir 
çalışma içinde oldukları iddia edilmektedir. 
Gençelktem 'böyle bir duruım varsa bu durumun 
da talhkik edilmesi, ortaya çılkamlması lâzım
dır. Bumun yanımda boı rekaJbetten dolayı da
yanamayıp iflâs eden, tüketim arttığı hailde, if-
îlâs eden 8 firmadan bahsedilmekbe ve gecem 
her ıgün yemi bâzı yerli firmalarım iflâs etme 
yolunda olduğıı iddiaları da vardır. Bu cihe
tin de tahkik edilmesi ve meydana çıkarılması 
gerekir. 

Bâzı yerli firmalarda bu rekabette hayati
yetlerini yürütebilmek için eczacı ve doktor 
ortaklığına başvurmak - ki önergede önplânda 
ortaya atılan, benden evvel konuşan arkadaş
ların uzun uzun üzerinde durmuş olduğu bir 
husustur - eczacı suretiyle insan sağlığını, has
ta tedavisini aşan bir ilâç tüketimi gayreti için

de ilâçlarını satma yoluna gittikleri iddia 
edilmektedir; bu keyfiyetin de tahkik edilmesi 
ve gerçekten bunun deontoloji kurallariyle ne 
dereceye kadar kabili telif olduğu, hekim ve 
eczacıların böyle bir ortaklık sonucunda kendi 
meslek camiaları içinde, meslekin ahlâki kural
larına, deontoloji kurallarına uygun bir dav
ranış içinde olup olmadıkları hususunun da 
tahkik edilmesi her halde üzerinde durulmaya 
ve aydınlanmaya değer bir husustur. 

Sayın Başkanın tavsiyelerine uyarak söz
lerimi kısa kesmeye gayret edeceğim. İlâç sa
nayii konusunda önemli olan bir husus da 
müstahzar enflâsyonudur. Bugün Türkiye'de 
alabildiğine ilâç imal edilmekte ve birbirine 
benzer formülde veya çok az değişiklikleri olan 
formülle piyasaya sürülmekte ve bunlar çeşit
li fiyatlarla vatandaşa arz edilmektedir. Bu
gün Türkiye'de 20 000 civarında çeşitli ilâç 
mevcudolduğu ve bunların piyasaya arz edil
diği iddia edilmektedir. Halbuki Amerika Bir
leşik Devletleri gibi dünyaya ilâç ihraceden 
bir ülkede bile mevcudolan müstahzar adedi
nin 20 000 civarına yaklaşmadığı söylenmekte
dir. İsveç'te 5 000, Danimarka da 2 000 ve Ro
manya'da sadece 681 müstahzarın mevcudoldu
ğu söylenmektedir. Bu aşırı ilâç enflâsyonu so
nucu olarak halkın istihlâkini artırmak için ga
yet tabiîdir ki haksız propagandalar yapmak
ta, haksız yere yek diğerini itham ederek, biri 
ilâcının çok üstün, çok değerli olduğu, diğer 
ilâcın kalitesiz olduğu yolunda propaganda
lar yapılmak suretiyle vatandaşın istihlâkini 
sağlama gayretleri gösterilmektedir. Memle
ketimizin bu kadar fazla miktarda, 20 bin ci
varındaki müstahzara ihtiyacı olup olmadığı 
hususunun tahkik konusu yapılması ve ekono
mik bakımdan en optima hududun ne olduğu
nun tesbit edilmesi ve lüzumlu olan ilâçların 
imaline dikkatin ve gayretlerin teksif edilme
si yolunda bir çalışmaya girilmesinde her hal
de fayda vardır. 

İlâç fiyatlarında da büyük dengesizlik ol
duğu bir vakıadır. Bu konunun da bir araştır
ma konusu yapılması lâzımdır. Sayın önerge 
sahibinin belirttiği gibi bir iki ay içinde elli alt
mış liraya satılan bir müstahzarın hemen on 
liraya, onbeş liraya fiyatının indirildiği bir 
vakıa olduğu gibi, bir tarafta aynı terkipte, aynı 
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formülde ve aynı miktardaki ilâçların da çok 
farklı fiyatlarla satıldığı da bir vakıadır. Bu
na ait çeşitli örnekler vardır, fakat vaktinizi 
israf etmemek için arz etmiyeceğim. Bu husu
sun da bir tahkik konusu yapılması ve Yüce 
Meclisin mutlaka bu konuda da aydınlatılma
sı, neden aynı terkipte, aynı kalitede ve aynı 
miktardaki başka isimdeki ilâçların ayrı fiyat
larda olmuş olduğunun tesbiti ve memleketin 
ekonomisi bakımından en yararlı olan şeklin 
tesbit edilmesi gerekir. 

Türkiye'de ilâç kalitesi kontrolü da önemli 
bir konudvır. İddia edilir ki, lâboratuvarlar bir 
defa ruhsat aldıktan sonra imal ettikleri müs
tahzarlar hiçbir zaman kontrol edilmez ve bun
lar diledikleri tarzda, kendi insafları ölçüsün
de mallarını imal ederek piyasaya arz ederler. 
Halbuki devamlı surette kontrol edilmesi, 
muhtevalarının titre edilmesi, gerçekten üzerin
de etiketinde belirtildiği şekildeki iptidai mad
deyi havi olup olmadığının tesbit edilmesi zo
runludur, son derece önemli bir konudur. Bu 
meselenin de tahkik edilmesi ve neden bu ko
nuda her hangi bir kontrolün yapılmadığı 
veya yapılma imkânlarının neden sağlanma
dığı da tesbit edilmelidir. Gerekirse Hükümet
çe merkezî bir ilâç kalite ve kontrol lâboratu-
varmm kurulması yoluna gidilmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım ilâçların halka su
nuluşunda da bâzı dengesizliğin olduğu iddia 
edilmekte ve bilhassa Eczacılar Odasının bu 
konudaki büyük şikâyetleri mevcuttur. Fabri
kalar ve 1 âboratuvarların imal ettiği ilâçları 
depolar vasıtasiyle eczanelere intikal ettirme
leri 'gerekirken doğrudan doğruya eczanelere 
intikal ettirildiği, İspençiyari ve Tıbbi Müstah
zarat Nizamnamesinin 18 nci maddesinin ahkâ
mına riayet edilmiyerek doğrudan doğruya 
eczanelere intikal ettirildiği ve bu sebepten do
layı haksız rekabetlere sebebiyet verdikleri 
iddia edilmektedir. Bu keyfiyetin de tabiî bir 
araştırma konusu yapılması iktiza eder. 

Yine eczanelerde gayet tabiî bir serbest 
rekabet keyfiyeti mevzuubalıis değildir. İlâç 
üzerinde mevcudolan bir fiyat vardır. Bu fi
yattan ilâç satılır. Ancak vatandaşın reçete
sini götürmesi ve o reçete karşısında ilâç al
ması gibi bir mesele mevzuubahistir. Eczacı
lık konusunda bir serbest rekabetin mevcu-

dolmaması gerekir. Fakat arkadaşlarımızın id
dia ettiğine göre fabrikalardan iskontolu mal 
almak imkânlarına sahibolan eczaneler vatan
daşlara büyük iskontolar yapmak suretiyle 
ilâçlarını sattıklarından bâzı eczanelerle arala
rında büyük rekabetler, ihtilâflar çıkmakta 
ve meslekte büyük huzursuzlukların çıkması
na sebebiyet verildiği iddia edilmektedir. Bu 
keyfiyetin de topyekûn ilâç mevzuu içinde tah
kik konusu yapılması gerekir kanısındayım. 

İlâç sanayii, bugün Türkiye'de mantar gibi 
gelişmekte olan montaj sanayiinin bir proto
tipidir. Bu bakımdan ilâç endüstirisi her yönü 
ile en ince teferuatma kadar bir araştırma ko
nusu yapılarak Türkiye'de az gelişmişliğin bir 
özelliği olarak ortaya çıkan bu sanayi şekli 
hakkında Yüce Meclisin ve kamu oyunun bir 
bilgi sahibi olması zorunludur. Ağır sanayii ku
ramamış az gelişmiş ülkelere özgü bu sanayi 
şekli aslında bir sanayi olmaktan çok, değişik 
biçimde bir ithalât şeklidir. Kökü dışarıda olan 
bu sanayii elbette yerli sanayiin gelişmesinde 
yardımcı olamaz ve yerli ağır sanayiin kurul
ması imkânlarını sağlıyamaz. Bu Meclis araş
tırması sonunda Türkiye'de bu yolla gerçek 
sanayiin kurulamıyacağı ve ülkemizin gelişme
sine bu yolla imkân olmadığı görülecektir. Yi
ne bu Meclis araştırması sonunda Türkiye'de 
sanayileşmenin ancak ağır sanayiin ve temel 
kimya sanayiinin Devlet eli ile kurulması su
retiyle gerçekleştirilebileceği anlaşılacaktır. 
Ayrıca halk sağlığını bir sömürme konuslı ol
maktan kurtarmanın ancak ilâç endüstrisinin 
devletleştirilmesi ile mümkün olacağı anlaşıla
caktır. Bütün bu saydığımız sebeplerden do
layı ilâç konusunda hammadde ithali, imalât 
kontrolü, fiyat tesbiti ve tüketime sunuluş hu
suslarını kapsıyacak bir Meclis araştırmasının 
yapılması isteğine katılıyoruz ve 'grupumuz 
bu önergenin lehinde oy kullanacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; arz etmiş olduğum 
bu esaslar muvacehesinde şayet bir araştır
ma komisyonu kurulacak olursa, bu araştırma 
komisyonunun hangi konuları etraflıca araş
tırma mevzu yapması lâzım geldiğini belirten bir 
önerge hazırlamış oluyorum. Bu önergeyi ka
bul buyurduktan sonra benim önergeme de il
tifat edilecek olursa kurulacak Araştırma Ko
misyonunun daha rahat bir çalışma imkânı 
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içerisinde etraflıca bu konuyu araştırması im
kân dâhiline girecektir. 

Yüce Meclisi saygılarımla selâmlarım. 
BAŞKAN — Sayın Cevdet Aykah, C. H. P. 

Grupu adına buyurun. 
C. H. P. GRUPU ADINA CEVDET AYKAN 

(Tokat) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşla
rım; 

Benden önce konuşan arkadaşlarım konunun 
pek çok yönlerine temas ettiler. Kısa bir konuş
ma içerisinde C. H. P. Grupunun g'örüşünü sun
maya çalışacağını. 

Peşinen arz edeyim, C. H. P. Grupu olarak 
'Sayın Çanakkale Milletvekili 'Cihat Baban tara
fından verilen ve ilâç endüstrisinin soısyal, sağlık 
ve ekonomik cephelerini kapsayan ve varsa Hü
kümetin eksük tutumunu aydınlatacak bir Mec
lis araştırması yapılmasına taraftarız. - Bu konu
daki gerekçemizi, konunun ekonomik, sağlık ve 
sosyal yönlerimde bâzı düşündüklerimizi ve bâzı 
ısiorularımrzı sunarak ifade ötmek iistiyorum. 

Benden önce konuşan Sayın Cilıat Baban'm 
ifade ettikleri üzere, konu evvelâ Senatoda ve 
sonra Millet Meclisinde 'bugünkü konuşmada 
ibütün ayrmtrlariyle sizlere sunulmuştur. Yerli 
ve yabancı firmalar arasında veyahutta bâzı fir
malar arasındaki tartışmada gayet tabiî grupu-
muz taraf tutmaz, tutamaz. Bizim ilgimiz; ko
nunun halk sağlığı yönünden değeri nedir, ilâç 
sanayiimiz hangi tedbirlerle buğunun ihtiyaçla
rını ve yarının ihtiyaçlarını karşılıyacak tarzda 
.gelişebilir ? Buna yapabileceğimiz hizmet nerede' 
olur? Bunun araştırılmasında ve değerlendiril-
ımesinde olacaktîr. 

Konu hakkında gereken bilgiyi sunabilmek 
için maalesef elimizde ilâç endüstrimiz ile ve bu
nu kapsayan sağlık hizmetlerimiz1!e bütünü kap
sayan tasnif edilmiş, değerlendirilmiş bir bilgiye 
sahip değiliz. Onun için bâzı sunuşlarım takribi 
Olacaktır, bağışlamanızı rica edeceğim. 

Ekonomimiz yönünden : Daha önceki arka
daşlarımın temas 'ettiği üzere Türkiye'de takri
ben 100 kadar ufak firma ve 12 kadar da büyük 
yabancı firma ilâç endüstrisinde hizmet etmek
tedir. Bütün bu firmaların imalât satışı olarak, 
satışları takriben yedi yüz milyon lira civarında
dır. Bunun eczanelerden satışı takriben bir mil
yar Türk lirası civarındadır. Ve mevcut rakam
lara göre bu imalâtın/yarısı yerli firmalar ve ya

rısı da yabancı firmalar tarafından sağlanmak
tadır. Fert başına, bir milyarlık satışı değerlen
dirdiğimiz zarman takriben 30 liralık bir ilâç is
tihlâki düşmektedir. İşçi Sigortalarının mevcut 
rakamı 32 liradır. Bu rakamı arz edişim, benden 
önce bunu sunan arkadaşlarımın söylediklerini 
tekrar etmek için değil, bâzı konulara dikkati
nizi çekmek için. Meselâ Holânda'da fert (başına 
kullanılan ilâç miktarının' bedeli Türk Dirasiyle 
takriben 27 liradır. İsveç'te 31 lira, Batı Alman
ya'da 32 lira, A. B. D. de 41 lira, İtalya'da 59 
lira civarındadır. Bu rakamları sunduğum za
man Türkiye'de ilâç dendiğinde kasdedilenin ne 
olduğu ile Amerika veya Batı - Almanya'da 
ilâçtan kasdedilen arasında bâzı farkların oldu
ğunu da düşünmemiz her halde faydalı olur. Bir 
başka rakam ilâve edecek olursam, İngiltere'de 
ilâç sarfiyatı sağlık hizmetlerindeki harcamala
rın takriben % 10 unu kapsamaktadır. Bir reçe
tenin tutarı da takriben 10 lira civarındadır. O 
zaman bu rakamları arz ettiğimde her halde ak
lımıza şu sual gelecektir. Neden acaba Türkiye'
de fert başına düşen ilâç sarfiyatı bu nisbette 
büyüktür? Bu bir ilâç israfının ifadesi midir, 
yoksa ilâçların pahalı oluşunun mu ifadesidir, 
yoksa bizim sağlık sistemimizde, sağlık hizmet
lerimizde bir dengesizliğin mi ifadesidir? Bizim 
ilâç sarfyatımız bir milyar lira olduğuna göre, 
bizim sağlık harcamalariyl'e ilgili rakamlımız 2 
milyar lirayı aşamaz. O zaman takriben yarı ya
rıya yüzde 50 nisbetinde Türkiye'de sağlık ve 
ilâç konusunda bir harcama vardır. Bu dengesiz 
bir rakamdır. Acaba ekonomik gücümüzü nasıl 
değerlendirirsek rasyonel bir değerlendirme 
olur? Bu hem halk sağlığı bakımından, hem de 
millî ekonomimiz bakımından iyi bir plânlam'a 
olur, her halde bu üzerinde durulacak bir soru
dur. Muhtelif firmaların karşılıklı olarak birbir
lerine yönelttikleri ithamların başında o firma
ların, ister yerli firma olsun, ister yabancı fir
ma olsun, büyük kâr sağladıkları ithamı vardır. 
İlâç firmalarının büyük kâr sağlamalariyle ilgili 
muhtelif araştırmalar muhtelif memleketlerde 
yapılmıştır. Bir misal vereyim. 

Bir tanesi Amerikanda 1%4 yılımda yapılmış
tır, KieffÖr diye bir senatörün başkanlığında bir 
araş'tırma; İngiltere'de de yapılmıştır, Inclhlif'in 
başkanlığında bu konu etraflı şekilde imcelen-
ımiştir. Verilen cevap, ilâçtaki yüksek kâr araş-
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formalara gitmektedir, ulaçtaki yüksek kâr ilâ
cın hekime tanitı'lmasına ve bu tarzda hekime 
tanıtılm'aısiyle sağlık hizmetlerinde kullanılması
na gütmektedir, denilmektedir. Bizde bu yüksek 
kâr nereye gitmektedir? Bu da her halde dikkati
mizi yönelteceğimiz bir husus olmalıdır. Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı hizmetleri yönünden 
benden önce konuşan arkadaşlarım pek çok konu
lara temas ettiler. Yeni bir Sağlık Bakanımız gö
reve başlamış durumdadır ve iyi duygularının 
ve büyük enerjisinin ifadesi olarak sağlık dâva
sına hizmet etmeyi arzu etmektedir. Gayet tabiî 
biz de hem bu ümidi taşıyoruz ve hem de muvaf
fak olmasını gönülden temenni ederiz. Yalnız ge
rek Sayın Sağlık Bakanının beyanları ve gerek
se bundan önceki beyanları değerlendirdiğimiz 
zaman, sağlık hizmetlerinin topunu kapsıyan bir
takım yeni düşüncelere, yeni tarzlara ihtiyacımız 
olduğu ortaya çıkmaktadır. Yalnız iyi niyetle 
veya büyük enerjinin bu konuyu rasyonel ve fay
dalı tarzda yürütmeye yetmiyeceğ'i, daha önceki 
tecrübelerin ışığında kabul edebileceğimiz bir ne
ticedir. 

Sunacağım başka bir rakam, elimizde bunun
la ilgili bir bilgi bulabilmemiz mümkün olmadı, 
fakat Anadolu tababetiyle veya Türkiye tababe
tiyle ilgisi olanlar bilirler ki, hekim umumiyetle 
iğne, hap ve şurup üçlüsünü hastaya vermeye 
mütemayildir. Acaba Türkiye'de takriben 1 mil
yar civarında kullanılan ilâcın ne nlsbeti birta
kım temel ihtiyaçlara, temel hastalıklara cevap 
verir mahiyettedir? Meselâ bir Batı ülkesi ile il
gili bir rakam vereyim, İngiltere'de antibiyotik, 
sülfanomit ve bu gruptan ilâçlar takriben ilâç sar
fiyatının % 30 unu karşılamaktadır. Meselâ kuv
vet şurupları yahut kan yapıcılar takriben 
% 2,5 unu karşılamaktadır. Pek muhtemeldir 
ki, bizde bu nisbet biraz tabloya uymamakta ve bu 
da halk sağlığı yönünden faydalı olamamaktadır. 
Acaba Sağlık Bakanlığı veya Hükümet hangi po
litikayı benimserse Türkiye'de temel ilâçların ya
pımını ve ucuz yapımını teşvik eder ve bunları 
halka sağlamak imkânına sahi'bolabilir? Birtakım 
temel ilâçlar vardır. Meselâ bir kalb hastası de
vamlı olarak ilâç kullanmaya meeburdur. Bir akıl 
hastası devamlı olarak bâzı ilâçları kullanmaya 

* 
mecburdur. Kuvvet şurubu alınsın veya alınma
sın faydası şüphelidir, ama bir akıl hastasının 
ilâç alması, bir kalb hastasının devamlı ve ucuz 
olarak ilâç alması yaşamak için zorunludur, şart-
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tır. Acaba Sağlık Bakanlığı yahut Hükümet han
gi politikanın sahibi olursa bu yönde bir gelişme
ye imkân verir? Toplumumuza bir yılda yazılan 
reçete sayısı bilinmemektedir ve bir reçetenin va
sati değeri nedir; bu da bilinmemektedir. 

Yine bununla ilgili bir başka rakam vereyim. 
İngiltere'de bu rakam takriben 7 şilingtir. Türk 
parsı ile değeri takriben on liradır. Toplumumuz
da Sağlık Bakanlığı tarafından bilebildiğim ka
dar, reçetelere yöneltilen bir kontrol olmadığı 
için çok zaman yahut bâzı anlarda reçetelerin fi
yat bakımından çok yüksek olduğu ve muhteva
ları bakımından da tartışabileceğimiz muhtevaî'arı 
taşıdıkları bilinen bir gerçektir. Muhtemeldir 
ki; Sağlık Bakanlığının bu konuda yapacağı de
ğerli hizmetleri vardır. 

Benden önce konuşan arkadaşlarım patent 
konuşuna, ilâçların kontroluna, ilâçların yüksek 
fiyatlı olup olmadıklarına temas ettiler. Ben bu 
noktalara dokunmıyacağım, temas etmiyeceğim. 
Sosyal yönden birkaç şey söylememe müsaade edi
niz; ilâç zaruri bir maddedir, her vatandaşın, top
lumumuzda ilâç kullanmak, tedaviden faydalan
mak hakkıdır. Ama Türkiye'yi demokratik yön
den değerlendirdiğimiz zaman, Türkiye'de bâzı 
vatandaşlarımızın ilâç kullanma imkânına sahibo-
lamadığmı düşünebiliriz. Acaba temel ilâçların 
kullanılmasına, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı imkân verecek bâzı düşüncelerin, bâzı sorula
rın sahibi midir? Meselâ çok gelişmiş ülkelerden 
İsveç'e, Avrupa'nın Şimal ülkelerine baktığımız 
zaman kalb hastalığı ile ilgili ilâçlar, diyabetle il
gili ilâçlar, bâzı temel ilâçlar ya ucuz verilir ve
ya bedava verilir. Acaba Sağlık Bakanlığı bunla
rın yapımını teşvik edecek veyahut da bunların 
bütün vatandaşlar tarafından kullanılmasına 
imkân sağlıyabilecek bir sistemi düşünmekte mi
dir? Bununla ilgili çalışmaları var mıdır? 

Ben 10 dakikalık bir konuşma yapmayı düşün
müştüm. Toplıyacak olursak, Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak Sayın Cihad Baban'm verdiği öner
geyi Türkiye'nin halk sağlığına bir hizmet ola
rak değerlendiriyoruz ve bunun değerlendirilme
sine iştirak ediyoruz, grup olarak. Konuşmamın 
başında arz ettiğim gibi, bizim ilgimiz hangi fir
manın daha çok kazandığı değil, Türk halkının 
sağlığına ilâç firmalarının nasıl hizmet edeceği 
imkânlarını aramak, Sayın Cihad Baban'm belirt
tikleri gibi bu konuda şayet Hükümetin eksik bir 
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tutumu varsa bunun tashihine hizmet etmek ve 
ilâç endüstrimizin, ilâç sanayiimizin bugünün ih
tiyaçlarına ve yarının ihtiyaçlarına cevap verebi
lecek rasyonel bir tarzda gelişmesine hizmet et
mektir. Bu ümitle bu Komisyonun kurulmasını 
temenni eder ve Komisyona şimdiden hayırlı hiz
metler dileriz, Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Ekinci, grup adına mı? 
CENGİZ EKİNCİ (Kars) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Y. T. P. GRUPU ADINA CENGİZ EKİNCİ 

(Kars) •— Sayın Başkan, muhterem arkadaşla
rım; 

Görüşlerini dikkatle takibettiğim sayın grup 
sözcüleri, Sayın Cihad Baban'm önergesi üzeri
ne bir Meclis araştırması açılması fikrini benim
semişlerdir. Adalet Partisi Grupunun sayın söz
cüsü de buna katılmıştır. Muhtemeldir ki Hü
kümet de katılacaktır, muhtemeldir Sayın Ba
kan da böyle bir Meclis araştırmasında isabet 
olduğunu ifade buyuracaktır. Biz Yeni Türkiye 
Partisi Grupu olarak Meclis araştırması önerge
sine katılmakta bir zaruret görmemekteyiz, 
fayda görmemekteyiz, aksine aşağıda arz ede
ceğim gibi mahzurlar görmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, her meselede teşriî 
Meclisi icranın bir uzvu, icranın bir organı gibi 
meselelerin üzerine sürmekte isabet yoktur. Hü
kümet bir meselede acze düşer, Sayın ilgili Ba
kanlık altından çıkamadım der bir hususu tah
kik eder, huzurunuza bir meseleyle gelir Yüksek 
Meclisi tatmin eder veya etmez, bu takdirde 
teşriî Meclisi meselelerin üzerine göndermekte 
isabet görürüz. Müesseseleri yıpratmakta fay
da yoktur. Geçen sene birtakım meselelerle gen
soru müessesesini yıprattık. Bu senede bir söz
lü soruyla, bir yazıl soruyla veyahut Bakanın, 
Hükümetin kendi inisiyatifi ile altından kal
kabileceği bir meselede teşriî Meclisi vazife*] en-
dirmekte isabet görmemekteyiz. Kaldı ki ; 
vaz'ediliş şekli itibariyle meselenin temelinde 
kim ne derse desin bir firma rekabeti, bir men
faat rekabeti yatmaktadır. Teşriî Meclisin fa
lan firmanın mı, feşmekân firmanın mı bu me
selede haklı olduğunu tesbit etmek - bizi mazur 
görün, - vazifesi değildir. Konu; ilk defa Mec
liste ve Senatoda yapılan birer gündem dışı 
konuşma ile aktüel plâna geçti. Bu konuşma
larda doktorların ilâç şirketi kurdukları iddia 
ediliyordu. Böylece aksiyoner doktorların ken

di hissedarı oldukları şirketin ilâçlarını satmak 
için vatandaşın sağlık kaderi üzerinde ticari bir 
teşebbüse geçtikleri ifade ediliyordu. Bunun 
aşikâr hedefini de 1958 1er de kurulan ve.D.E.V.A. 
denilen (bir firma teşkil etmekte idi. Şimdi dikka
tinizi istirham edeceğim; D. E. V. A. 1958 de 
kurulmuş, 1960 da imalâta başlamış, 1967 de 
sermayesini tezyide karar verdiği sırada bir 
kampanya ile karşı karşıya gelmiştir. Sayın 
Meclis üyelerinin dikkatine bilsassa arz etmek 
isterim, kim ne derse desin, karar yerip açacağı
nız Meclis araştırması vakıası D.E.V.A. yi istihdaf 
edecektir. Böylece bir millî firmayı koruyalım 
derken, vayahut millî müesseseleri, millî teşeb
büsleri yabancı sermayenin tasallutundan, hü
kümranlığından vikaye edelim derken, sermaye 
tabiaten ürkektir, hisse senetlerini satılmaz ha
le getireceğiz, daha palazlanmadan öldüreceğiz, 
böylece eğer yabancı sermaye karşısında yerli 
sermayeyi korumak gibi bir endişemiz varsa ala
cağımız kararla daha da aksi bir netice istihsa
line yol açmış olacağız. 

Bu hususlarda Yeni Türkiye Partisi Grupu 
olarak biz diğer grup arkadaşlarımızın fikirleri
ne katılmadığımızı ifade ettik. Meseleyi huzur
larınıza, Meclis huzuruna geldiği vakit o günün 
Sayın Bakanı büyük bir hassasiyetle konuya te-
sahubetmiş, önemle, tahkik ettireceğini ve neti
ceyi Meclise getireceğini ifade etmiştir. 

Devletin devamlılığı prensibi karşısında 
Bakanın değişmesi bir şey ifade etmez. 

Şimdi vazife alan ve çok enerjik vazife al
dığı da ilk günlerinde belli olan, görülen Sa
yın Baikan hır tahkikat sıonunda, bir Hükümet 
tasarrufu sonunda kendi yetkisi içerisin'de, ken
di inisiyatifi içerisinde tahkikatını yapıp karşı
mıza çıkabilir. Bu taihikİkat bizi tatmin etmez
se Meclis araştırmasına gitmemek için "bir se
bep yoktur, gidebiliriz. Ancak, ondan evvel 
Meclisin, demin de arz ettiğim gibi bir menfaat 
rekalbetinde haklıyı haksızdan ayırmaya sür
mekte isabet yoktur. 

Arkadaşlarımız ifade ettiler, önerge sara
hatle belirtiyor. Hakikaten ilâç sanayii mev
zuunda ilâç endüstrisi mevzuunda üzerinde cid
diyetle durulacak çok önemli şeyler vardır. 
Ama, biz istiyoruz ki, Yeni Türkiye Partisi 
Grupu olarak, evvelâ Hükümet, evvelâ icra, 
evvelâ bir numaralı görevli vazifesini yapsın, 
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üzerinde dursun, ondan sonra altından kalka- j 
'mazsa Meclis işe teısabübetsin. Bu görüş] erle 
biz, Meclis araştırması önergesine katılıma- I 
maktayız. 

Gerçekten arkadaşlar, mesele vaz'edilirikem, 
b'iraz dikkatleri tırmalıyan mahiyettedir. Bir 
avukat - hâkim ortaklığına benzemek mümkün- I 
dür, bir doktor - eczacı ortaklığını. Yani ada- I 
let üzerinde süpekülâsyon, vatandaşın sağlık I 
kaderi üzerinde ticari davranışlar, ilk nazarda 
bu akla gelir. Fakat meseleyi bir tahlile tabi 
(tutarsanız >o kadar büyük bir şey olmadığı da 
görülür. Biz bu vazifeyi aldığımız içini b'iraz 
inceledik, gördük ki, bütün bu münakaşalara, I 
'bütün bu çıkışlara sebebiyet veren D. E. V. A., I 
"Türkiye'deki ilâcın yüzde üçünü satmaktadır. I 
1966 satışları, 'Türkiye'de satılan ilâcın yüzde I 
üçünü teşkil etmektedir. Memleket'im'izde kay- I 
den 13 <- 15 bin doktor vardır. Aksiyo.ner dok
torlarım adedi 1 300 dür, 1 300 doktor fillhal 
reçete yazmak mevkiinde değildir. Büro hiz
metlerinde çalışanlar vardır, yurt dışında olan
lar vardır. Her gün yazsa daJhi, ben bir heki- I 
min, yıl sonunda temettü hissesini 3 - 5 lira ve
yahut 300 lira artırmak için hastalarına fayda
sız ilâç verebilecek, sırf kendi pasif temettü 
hissesi için faydasız ilâç yazabilecek bir insan I 
olduğunu, bir meslek sahibi olduğunu da dü- I 
sunmuyorum, kendilerimi tenzih öderim. Büy- I 
le bir araştrıma mümtaz bir meslekin mensubu I 
olan bir camiayı da ister istemez istihdaf ede- I 
çektir. Yani, Adalet Partisi Grupuna men- I 
subolan bir arkadaş, bu hususları istihdaf etimi- I 
yen bir Meclis araştırmasına taraftarız dedi. I 
Ama fiilî olarak, mantıkî olarak açacağımız I 
Meclis araştırması bir mümtaz, hizmet mensubu
nu, kütlesini töhmet altında 'bırakacaktır. Ar- I 
ikadaşlarım, ferdî nakîsalara raslamak her yer- I 
'de mümkündür. Ama topyekûn bir kütleyi I 
itham etmeye hakkımız yoktur. Dikkatli bir I 
karar veıimek 'mecburiyetindeyiz. Millî serma- I 
yemizi yabancı sermayeye siömürtmemck bakı- I 
mmdan, onun karsısında ezdirmemek bakımın- I 
dan dikkatle hareket etmeliyiz. Teşriî Meclisi I 
her meselede öne sürmemek, birtakım müesse- I 
sel eri yıpratmamak için bu görüş] er] e biız katıl- I 
madiğimizi tekrar edelim. I 

Saysrılar sunarım. I 
BAŞKAN — Sayın Reşat Özarda, buyurun 

efendim. I 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri, bu konu son zamanlarda 
basında geniş (neşriyata, karşılıklı ithamlara yol 
açan bir çığıra girmiş bulunmaktadır ve ilk 
defa olarak Senato ve Meclis kürsülerine bu 
mesele getirilmiştir. Meselenin Meclislere ilk 
defa intikali doğrudan doğruya memleketimiz
de inkişaf etmekte olan millî bir sanayi ko
lunun aleyhinde olarak getirilmiştir. Gazete
lerdeki malûmattan edindiğiimiz bilgilere göre 
8 - 1 0 seneden beri Türkiye'de yerli ilâç sanayii 
inkişaf etme yolundadır. Birtakım küçük sa
nayiciler bulunmakla beraber, bunların gerek 
sermaye, gerek işyeri bakımından büyük fir
malarla rekabeti mümkün olmamaktadır. An
cak D. E. V. A. isminde bir müessesenin kurul
ması ve bu müessesenin 10 sene içimde yavaş 
yavaş inkişaf ederek bugün memleketin ihtiya
cına büyük ölçüde cevap verecek bir duruıma 
gelmesi ve özellikle 1967 senesinden itibaren ye
ni kuracağı tesislerle ilâç ham maddelerini 
memleketimizde imal etmeye kalkışması karşı
sında, sermayesi büyük, parası bol, imkânı 
bol o]an yabancı ilâç firmaları bu müessese 
aleyhine acık veya kapalı bir propaganda kam
panyası içine girmişlerdir. Bu propaganda ha
vasının tesirine kapılan bâzı arkadaşlarımız da 
meseleyi yanlış bir görüşle, bu etki altında ka
larak millî sanayimiz aleyhinde olmak üzere 
Meclislerin kürsülerine kadar intikal ettirmiş
lerdir. 

Basından topladığımız bilgilere göre Tür
kiye'de müstahzar ilâç alanında çalışan 12 ya
bancı firmadan dördü müstakillen müstahzar 
ilâç yapmak üzere giriş müsaadesi almıştır. 
Diğer sekizinin almış /olduğu müsaade, müstah
zar ilâçlarla birlikte ilâç ham maddesi imali 
içindir. Bunların arasında ilâç ihracı taahhiU 
dünde bulunanlar 'da vardır. Ben müstahzar 
ilâç yapacağım, bunu ham maddesini de Tür
kiye'de imal ederek, imalâtını da Yakın Şark 
memleketlerine ihracedeçeğim d'iye taahhütte 
bulunmuş, bu taahhütle memleketimize girmiş, 
çalışmaya başlamış. Aradan seneler ve seneler 
seçtiği halde ne ilâcın ham maddesini memle
kette imal etme yoluna gitmiş, ne de taahhüt 
ettiği ihracat yoluna gitmiştir. Memleketi ga
yet müsait bulmuş, İtalya'dan, diğer başka 
memleketlerden 10 - 12 dolara alınabilecek ilâç-
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lan 55 - 60 dolara ithal etmek suretiyle seneler 
senesi memlekete ilâç ham maddesi ismi altın
da bunları ithal etmek ve burada ambalajla
mak suretiyle Türkiye'de yabancı şirketler ilâç 
imal ediyor. Türk şirketi isimi altında memle-
Ikette bunun propagandası yapılmıştır. 
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diğimiz takdirde her doktorun, her ortağın, da
ha doğrusu bu anonim şirkete ortak olan her 
ferdin senelik kazancı 2 000 - 3 000 lirayı geç
mez. Ayda 200 - 300 lira bir kâr alacak bun
dan. 

Şimdi arkadaşlar, bir doktor serbest bir dok
tor ise, hastasına ihtiyacından fazla ilâç yazmaz. 
Hasta doktora ödiyeceği muayene ücretinden 
daha fazla ilâç parası öderse o doktordan kaçar. 
Binaenaleyh doktor kendisinin ayda istifade ede
ceği 150 - 200 lira gibi küçük bir menfaat kar
şılığında kalkıp hastasına fazla ilâç yazmaz. Res
mî müesseselerde doktorlar bu yola gidemez. 
Gittiği takdirde dikkat nazarı çeker, hakkında 
gerekli takibat yapılır. Ancak, bir müessese ku
rulmuş, ilâç müessesesi, bunun ortaklarından, 
anonim şirket, hisse sahiplerinden sekizde biri de 
dolktor olmuş. Muhterem arkadaşlarım, bu gibi 
anonim şirketlere her hangi bir vatandaşın or
tak olmasını önliyeeek bir kanuni yasak yoktur. 
Bilâkis, doktorlarımızın bu firmalara ortak olma
larında, firmanın çıkardığı ilâçların hastanın 
sağlık durumuna uygun olacak, yani tıp bakı
mından tam kaliteli olmasını sağlıyacak birtakım 
faydalar vardır. Firmanın özellikle kendi ortak
ları arasına bir kısım doktor almayı lüzumlu 
görmesinin de psikolojik sebepleri olabilir. Çün
kü, Türkiye'de eskiden beri kullanıla gelen ilâç
lar vardır ve bunların isimleri vardır. Yabancı 
ilâç firmalarının imal ettiği ilâçlar ve onların 
isimleri vardır. 

BAŞKAN — Sayın özarda, bir dakikanızı 
rica edeceğim. *• 

Muhterem arkadaşlar, açık oylamaya katılma
mış arkadaşlar varsa lütfen oylarını kullansın
lar. 

Buyurun efendim, devam buyurun. 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Şimdi dok
tor alışmıştır, daima şu ilâç, şu ilâç diye, yenisi
ni incelemeye imkân bulamaz, kafasında yer et
miş bulunan ilâçları yazar. Ama doktor, Türki
ye'de bugün Avrupa'dan gelen ilâçların hepsinin 
karşılığını yapabilecek yerli ilâç fabrikası kurul
duğu ve kendisinin de buna hissedar olduğu tak
dirde elbette ki, bu firmaların yaptığı ilâçlarla 
ilgilenmek durumunda kalır. Ve yabancı ilâç ye
rine aynı işi yapacak, yerli ilâcı kullanmakta el
bette ki, millî menfaat vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, D. E. V. A. şirke
t i diğer memleketlerden 3 - 5 misli daha nok
sanına ilâç ham maddesi Mı al etmeye kalkışın
ca bu firmaların büyük menfaatleri haleldar ol
muştur. Düşününüz Dünya piyasasında fiyatı 
10 dolar olan bir ilâcı, bu yabancı şirketlere 
Türkiye'de ilâç sanayii kurma müsaadesi veril
memiş olsave Türkiye'nifn ilâç ihtiyacı dış mem
leketlerden rayiç fiyat üzerinden i'tihal edilmek 
cihetine gidilişe, meselâ muayyen bir ilâcı 10 
dolara ithal etmek mümkün iken, biz memleket
te ilâç sanayii kurduk, artık ilâç için döviz 
vermiyoruz, propagandasını yaptırırken, di
ğer taraftan aynı ilâç ham maddesini 50 dola 
ra ithal etmek, suretiyle memlekette büyük bir 
soygunculuk yaratılmış ve bu seneler senesi 
devam etmiştir. Şimdi gelmiş geçmiş bakan
lıkların bu işte büyülk sorumlulukları vardır. 
Firmalara memlekette şu müddet içinde ilâç 
ham maddesini Türkiye'de imal edeceğim diye 
müsaade almış girmiş firmalar, aradan sekiz 
on yıl geçmiştir, lâzimeyi, bu taahhütlerini ye
rine getirmemiş, şu kadar miktar ihracedece-
ğîm diye her sene taahhiıdetmiş, bu şartla, hü
kümle memlekete girmiş, ihracat yapmamış. 
müstahzar ilâcı satmış (memlekette hepsini yer
li ilâe diye. Simdi D. E. V. A. şirketinin orta
ya çıkıp da millî bir sanayi kurup ilâç fiyat
larında büvük değişiklikler yaptırmış olması 
ve d'ifter firmaları da bu falhıs kârlarından da 
fedakârlık yapmaya mecbur tutması, üstelik 
ilâç ham maddesini de Türkiye'de imal etmesi 
cihetine gitmesi karsısında büyük telâşa kandan 
yaJbancı şirketler ortalığı karıştırmak ve bu 
ımillî 'müesseseyi ürküterek bunun da hissedar
larını damıtmak gibi kötü bir maksatla karsı
mıza cıkmıs bulnnimaktadır. Doktorlarımıza 
çok aeır ithamlarda bulunulmuş, doktorlar 
kendilerinin ortak bulundukları firmanın ilâ
cını sattırmak için iseive, hastaya,. fa^la üâc 
yazıver, yanlış ilâç vazıvor, kendıVrim'n burı-
daın menfaatleri oluyor erini propagandalar van-
mıştır. Bunların hisıselerinln nisibetlerini, incele-
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Ben şahsan bıı konuşmayı yapmadan evvel 
şöyle düşünüyordum: Son günlerde Bakanlar 
Kurulunda yapılan bir değişiklikten sonra Sa
yın Vedat Âli Özkan Sağlık ve Sosyal Yardım 
Balkanı oldu. Sayın Vedat Âli Özkan'ın Sağlık 
Bakanlığına başlaması ile birlikte işe giri§ ve halk 
sağlığını koruma bakımından gösterdiği hassasi
yet cidden bütün Türk Milleti, bütün Türk va
tandaşları tarafından büyük takdirle karşılana
cak bir durum arz etmektedir. Biz Sayın Bakan
ın bu başlangıcını sonuna kadar devam ettirme
sini ve hakikaten memlekette fakir halkın sağlı
ğının korunması bakımından giriştiği bu dina
mik, bu faal çalışmaların devam etmesi ve başa
rıya ulaşmasını temenni ederiz. Böyle enerjik ve 
hakikaten vazifesine çok düşkün bir genç Bakan
ın bu işin başına geldikten sonra, bizzat kendisi
nin bu mesele üzerine eğileceğini ve memlekette 
bugüne kadar muhtelif vesilelerle, muhtelif ta
rihlerde ilâç yapma müsaadesi almış firmalardan 
taahhütlerini yerine getirmemiş olanlar varsa 
onların iptali cihetine gideceğini, yerli firmala
rın içerisinde gayri sılhîhi şartlar içerisinde, pis 
yerlerde ilâç yapan müesseseler varsa bunları 
kapatma yoluna gideceğini ve nihayet bu mese
leyi bir aydınlığa kavuşturacağını ümidediyor-
duk ve hâlâ ümidetmekteyim ve bunu Sayın Ba
kandan bekliyorum. 

Böyle, memleket çapında büyük dedikodu ya
ratmış bir mesele üzerinde Millet Meclisince eği
lip bir araştırma komisyonu kurulması ve mese
lenin iç.yüzünün Millet Meclisi huzurunda Türk 
Milletine bilgi arz edilmesinde elbette büyük fay
dalar vardır. Ancak biraz evvel konuşan Y. T. P. 
Orupu Sözcüsü Sayın Ekinci'nin endişelerine 
katılmamaya imkân yoktur. 

Meselenin ortaya atılış tarzı yabancı firma
ların Türk doktorlarını töhmet altında bırakan 
propagandalarının neticesi olarak çıkmıştır. Şim
di Yüce Meclis burada böyle bir maksat ve ga
yeden tamamiyle uzak birtakım gayrikanunî ko
nuları incelemek ve aydınlığa çıkarmak maksa-
diyle kurulmuş olsa dahi, basıp dağıtacakları 
broşürler, ilân ismi altında bol ücretle gazeteler
de yapacakları neşriyatla bu Araştırma Komis
yonunun münhasıran D.E.V.A. Şirketini, millî 
ilâç sanayiimizi denetlemek ve onun yolsuzluk
larını meydana çıkarmak maksadı ile kurulmuş 
olduğu propagandasını yapacaklar ve hakikaten 

inkişaf halinde bulunan bu firmamızda hissedar
lar belki ürkecek, belki buradan çekilip ayrılan
lar olacak ve biz bir memleket hizmeti yapalım 
derken memlekette bugün hakikaten bir büyük 
millî vazife görmekte olan ve gelişm'ekite olan 
yerli ilâç sanayiimize, istemeden kötülük yapmış 
olacağız. Bu bakımdan ben şahsan arzu ve te
menni ederim ki, Sayın, genç, dinamik Bakanı
mız bu kürsüye gelsin, «arkadaşlar bana itima-
dediniz, bir ay mühlet veriniz, ben bu meseleyi 
enine boyuna inceliyeyim, bütün açıklığı ile hu
zurunuza getireyim ve burada yapılması lâzım-
gelen, Hükümet tarafından yapılması lâzımıge-
len icraat varsa onu yapayım, ondan sonra bu 
hareketim sizleri tatmin etmezse sizler bir araş
tırma komisyonu kurunuz,» desin. Bunu temenni 
ederim. Bu bakımdan, bağımsıız bir milletvekili 
olarak, hiçbir tarafın tesiri altında kalmaksızın 
meselenin çok önemli olmasını takdir etmekle be
raber bir araştırma komisyonu kurulmasının fay
dadan ziyade zarar getirmesi endişesini az dahi 
olsa taşıdığım için böyle bir araştırma komisyo
nu kurulmasının karşısında olduğumu ifade et
mek isterim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Türkân Seçkin, Sayın Seçkin, 
buyurunuz. 

TÜRKÂN SEÇKİN (Edirne) — Vazgeçtim 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Rulhi Soyer, buyu
run. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Muhterem arka
daşlarım, son zamanlarda yabancı ve yenli ilâç 
finmalarmın rekabeti, keza bir yerli şirketle 
doktorların ortaklığı gibi dedikoduların Par
lâmentoda mıevzuuıbalhsolması 'meımleketin ha
yati mevzularından birisi olan ilâç mevzuunu 
günün mevzuu haline getirtmiştir. Bu itibarla, 
çok muhterem arikadaşıım Cihat Baban'in bir 
araştırma önergesi ile Meclise mevzuu getir
miş olmasında isabet görmekteyim. 

Muhterem arkadaşlarını, iılâç firmaları, bu
gün memleketimizde ne yapıyor ? ~ Meselenin 
esası budur. Memleketimizdeki ilâç tfirımaları-
nın yaptığı hariçten prodüd şimik dediğimiz 
kimyevi maddeleri ithal ederek, bunları kap-
'süillere koymak, ambalaj mı yapmak veya komp
rime haline getirip ambalajını yapmak, sat
mak. Bir nevi, ambalıâjeılık ve komprıiımecilillde 
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'memleketin büyük hır iktisadi alanında ka
zanç temin etmek (yolundan ibarettir. Yap
tıkları bu basit işe rağmen hakikaten bu ilâç 
anmalarının yatırımlarına nazaran çok büyük 
kâr transferleri yaptıkları bir vakıadır. Sanki 
bütün bunlar yetişımiyorımuş gilbi dolaylı yol
lardan, 17 sayılı Kararname ile transferlerini 
yapamadıkları kânlarının, yine Ya'bancı Serma
yeyi Teşvik Kanununun dâhiline sokulmasına 
çabalamak suretiyle kümünün transferlerini 
yapmak yolunda oldukları ve bunun için bir
çok dolaylı yollara başvurimakta oldukları he
pinizin her gün haber almakta olduğunuz 
mevzulardır. Benden evvel bir arkadaşıım da 
ifade etti, bunların uouz, meselâ Macaristan'
dan getirdikleri şimik prodüileri sanki Ame
rika'dan getirmiş gibi, çok pahalı faturalarla 
memlekette pahalı sattkıları ve hakikaten bü
yük kâr temin ettikleri vakıadır. 

Muhterem arkadaşlarım; bulgun maalesef 
(memleketimizde bu ilâç firmalarının çıkarmış 
lbuiumdukları, piyasaya süridükleri ilaçlanın 
içindeki müessir maddemin nislbeıtini dahi tâ
yin edeaefk, araştırmaları yapan esaslı bir Iku-
ruluımuız, bir lâboratuivariinııız bir tesisimiz 
yoiktur. Bir memleketin sıhhatini alâkadar 
eden bir mevauda Ibu kadar ailâkaısız kalmak 
bizim için hakikaten üzüntü vericidir. Beni 
ibiır müessesemin ampulünüm içinde kâfi mües-

. slir madde bulunmadığı için ımen eıdildiğine 
bir defa şahidolmuşumdur. Kaildi ki, ilâçlar, 

^ gün geçtikçe muhtelif fiyatlar, yükselmeler 
(kaydetmekte, bu da, halkım sağlığıma ve sağlı
ğına mü'taalık ilâcılarım alış kudretine büyük 
darbeler indirmektedir. Hakikaten, faMr ta
bakanın, bilhassa, sağlığıma em az dikkat edi-
ilebilen, sağlığı en az garanti altımda olan köy
lü ve fakir tabakamın bumdan em büyük zarar
lar görmıeıktte olduğunu hepimiz biliyoruz. 

(Muhterem arkadaşlarım, bemce bu bir Hü
kümet 'meselesi veya daha yepyeni Sağlık Ba
lkanı olmuş bir arkadaşımızın soaTOimıluluğu me-
ısleiesi değildir. Bu, Parlâımıemtomun tümünüm 
alâkadar olduğu, tümünün bu memleketin sağ
lığıma mütaailiik meselede daha derim ımalû-
ımat edinime ihtiyacının meselesidir. Şu halde 
dâva, ne bir Hükümet dâvası, ne de bir Sağlık 
Bakanlığı davasıdır. Dâva, doğrudan doğruya 
ımemlelkdtimiızin, Türk Milletlinin sıhhatini ala- -

kadar edien metvzulda Farlâmiemtiomum ayrı ayrı 
bilgi edinmesi ve daha derinlerine intenek esas
lı tedbirlerin alınmasına karar verilmesi mev
zuudur. Bu itibarla, 'ben verilen önergeyi, ha
kikaten yerimde ve kabule sayam görımekıtıe-
yim. Eğer sormştuiTma açılırsa hepimizin edim
de bilgiler mevcuttur. Vıesikalara dayaman 
bilgiler vardır. Bunları elbette Koımisyoma vıe 
Büyük Meclisin huzuruna zamanında arz ede* 
cıeğiz. Bu -itibarla ben mevzuu - tekrar edi-» 
yorum - ne bir parti njeselesi, ne bir Hükümet 
meselesi, ne de bir Sağlık Bakanlığı meselesi 
olarak telâkki etmiyorum. Mesıele Türk Mil
letinin sağlığı davasıdır. Partiler üstü bdır 
Parlâmenlto davasıdır. Parlâmentomun hanıgi 
partiye, hangi sıraya memsuboiursa olsun bun
dan hassasiyet göstereceğine ve ıbi'lgi edinmeye 
büyük ehemmiyet vertecıeğine emim bulunjmak-
tayıım. 

Yıalnız, Yeni Türkiye Partili arkadaşımızın 
Deva Şirketine ailt mütalâasını bem bir aıraş-
ıtırma, so,ruşturma önergesinin kalbulü için 
bir /mahzur telâkki etmiyorum, afllanına mağ-
ruren. Çünkü, ben, şahsan bir heikkn olarak, 
Türlk hekimlerinim kendi kanaati sıhhiyeleri-' 
ni, kanaati fenmiyeieriıni 3 - 5 kuruş kâr için 
hiçlbir zsaman, hiçibir firmanım lehine kullana-
eaklarımı kalbul edemem. 40 küsur seme bu mues-
leke ömür vermiş ıbir arkadaşımız olarak arz 
eıdiyorum. Hiçbir herkim 3 - 5 kuruş için, filân 
veya fallan firmanın 3 - 5 ıkuruş kâr etmesi 
için böyle bir şıeye tenezzül etmez. Eğer, onües-
ısiriyelti aynı olan ilâçlar varsa elbette ki yerli 
ilâcın teredihan kullanılmasını, yerli firmaya 
aidolan ilâcın tercihan kullamılmasımı kalbul 
edeaek vıe reçeitesiini o şıefcilde tamızim edecek-
tir, b.una hiç şüphe yoktur. Fakat bemiön bağlı 
bulumıduğuım şirket kâr etsin, bemim şirketim 
şu kadar kazanca sahilbolsun diye hiçbir: 
Türk hekimi damarlarımda, Atatürk'ün1 

dediği gibi, asil kanı dolaşan hiçbir Türk he* 
kimi böyle bir şeye temeazül etımez. 

Muhterem arkadaşlar, bu itibarla ben de 
açılacak soruşturmanın Deva Şirketinim aley
hine bir tesir yapacağımı kalbul eitmıiyorum. 
Türk Milleti hekimlerimi tanır ve hekimler de 
Türk Milletinim hizmetkârıdırlar. Bu itibarla 
isaruşturana önergesinin kabulle maızhar olması-

— 267 — 



M. Meclisi B : 88 19 . 4 . 1967 0 : 1 

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 Mec-
ılis anaşjtınmasıinın sonunda, bunldan sonraki ç,a-
hşmalarıımıızda daha büyük faydalan sağüıya-
cağımııza da inanıyorum ve bunun için Sayın! 
'Cihat Baban arkadaşımızım bin Mıeıcılıiıs soruş
turması açılması talebini musibet karşıladığı
mızı tekrar ifade telemken, katıldığımızı da be-
yan eden, hepinizi saygı ile sölâmılaraım. (Al-
kışilan)ı 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; demin 
>de anz -ettiğim gilbi başka sıöız istiyen arkadaş 
yolktun. Kifayet önergesini olkutmaya ihtiyaç 
yok. 

Önonge üzierinldeıki görüşımieıler nihayet bul-
ımuştur. (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. 

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 etnriyen-
ler... 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 kap-
sıyan 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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imlan tahkik edebilirler, istedikleri surette ha
reket ederler. Binaenaleyh» bu arkadaşımızın is
teğini komisyona tevdi ederiz, artık üst tarafı 
onların bileceği bir iştir, komisyonun vazifesi 
dahilindedir. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
Okunmasını rica ed'yorunı. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Okunmasını kabul edenler... Etmiycnlcr... Okun
maması kabul edilmiştir, buyurun efendim. 

ALÎ KARCI (Adana) — Sayın Başkan 
bir önergenin baş tarafı okunur da son tarafı 
okunmaz mı, bu ne biçim iştir? 

BAŞKAN — Rica ederim, müsaade buyuru
nun, biz kendi kanaatimizi söyledik, komisyonu 
bir tahdit altına alamayız. Binaenaleyh biz arzu 
ettiğimiz gibi komisyona tevdi edeceğiz, üst ta
rafı komisyona aittir. Tahkik eder, tamik öder, 
gider, gelir, bu onlara aittir. (Sağdan, gürültü
ler.) Münakaşa açmıyorum. Lütfen yerinize otu
run. Riyaset Makamını siz idare edeceğiniz za
man gelir böyle yaparsınız; lütfen oturun. 

Açık oylamaya katılmıyan arkadaşlarımız 
varsa, lütfen oylarını kullansınlar efendim. 
Muhterem arkadaşlar, gündemimiz icabı sözlü 
sorulara geçiyoruz. 

6. - SORULAR VE CEVAPLAR 
a) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Kars Milletvekili *Âclil KurteVin, 227 
sayılı Kanunla kundan Türkiye Süt Endüstrisi 
Kurumu müstahsdın istihsal ettiği sütü işlemek 
ve değerlendirmek için, memleketin hangi stra
tejik bölgelerinde örnek tesisler kurmuş oldu
ğuna dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/184) 

BAŞKAN — Sayın Adil Kurtel?.. Burada. 
Sayın Tanın Bakanı yok. Soru gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

2. — Kars Milletvekili Âdil KurteVin, 
134.1 tarih ve 474 saydı Kanunun şümulüne gi
ren kasaba ve köylerin .adedinin ne kadar oldu
ğuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/185) 

BAŞKAN — Sayın Âdil Kurtel Burada... 
Efendim Sayın Âdil KurtelYlen bir hususun tav
zihini rica edeceğim. Okuduğum ikinci mad
dedeki soru önergeniz Tarım Bakanlığından 
•sorulmuştur. Sorunuz Tarım Bakanlığına ha
vale edilmiş fakat Tarım Bakanlığı bizi ilgi
lendirmez diye cevap vermiştir, içişleri Bakan
lığına gönderilmiştir. îç*şleri Bakanlığı da ayni 
şekilde bizi ilgilendirmez diyor. Köy işleri 
Bakanlığıma gitmiştir. Köy işleri Bakanlığı da 
aynı surette bu Bakanlığımızı ilgilendirmez 
diyor. Binaenaleyh bu hangi bakanlığa tevdi 
edilecekse tasrih buyurun da, enden sonra 
muameleye koyalım, efendim. 

ÂDÎL KURTEL (Kars) — Tarım Bakan
lığını ilgilendirir. 

j . BAŞKAN —Tar ım Bakanlığının mütalâa
sını okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : 18 . 1 . 19G6 gün Genel Sekreterlik Ka

nunlar Müdürlüğü 6/185 - 1039/4135 sayılı 
yazı. 

1341 tarih ve 474 sayılı Kanunim şümulüne 
giren kasaba ve köylerin adedinin ne kadar 
olduğuna dair Kars Milletvekili Sayın Âdil 
Kurtel tarafından Bakanlığımıza yöneltilen 
sözlü soru önergesi ilişik olarak sunulmuştur. 

önergenin konusu Köy işleri Bakanlığını 
ilgilendirdiğinden Bakanlığımızca cevaplandırıl
ması mümkün olamamıştır. Gereğine emirlerinizi 
arz ederim. 

Tarım Bakanı 
Bahri Dağdaş 

BAŞKAN — Köy işleri Bakanlığının müta
lâasını okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 2 1 . 2 .19G6 tarih ve Kanunlar Müdür

lüğü 6/185 -1039 - 4185 sayılı yazı. 

1341 tarih ve 474 sayılı' Kanun şümulüne 
giren kasaba ve köylerin adedi ile bu kanuna 
göre tahsis olunan mera ve tatbikatı ile ilgili 
olarak bütçeye konan ödenekler hakkında 
Kars Milletvekili Saynı Âdil Kurtel tarafın
dan verilen sözlü soru önergesi incelenmiştir. . 
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Önergenin konusu olan hususlar îg'şleri Ba
kanlığını ilgilendirdiğinden Bakanlığımızca ce-
vapladırılması mümkün görülmemiştir. 

Gereğine emirlerinizi arz ederim. 
Köy işleri Baknı 
Tuıtgut Toker 

BAŞKAN — İçişleri Bakanlığının mütalâa
sını okutuyorum. 

Büyü'k Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 5 . 3 . 1966 tarih ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 6/185 - 1039/4185 sayılı 
buyruk. 

Kars Milletvekili Âdil Kurtel tarafından ve
rilen ve ilgi buyrukla Bakanlığıma tevdi edilen 
sözlü soru önergesi Tarım Bakanlığına tev
cih edilmiş bulunmakla beraber mündereeatınııı 
mahiyeti itibariyle de Bakanlığımızı ilgilendir
memektedir. 

Bilgilerini ve gereğini arz ederim. 
Dr. Faruk S Çıkan 

İçişleri Bakanı 
BAŞKAN — Şimdi Sayın Âdil Kurtel arka

daşımız sorunun hangi bakanlığa tevdi edilece
ğini veya geri aldıklarına dair izahat verme
sini rica edeceğim. 

ÂDİL KURTEL (Kars) — Benim kama-
timc göre Tarım Bakanlığını ilgilendirir. 

BAŞKAN — Değildir diyor. 
ÂDİL KURTEL (Kars) —Yaylalarla ilgili 

hir konudur. 
BAŞKAN — Sayın Âdil Kurtel Bakanlık il

gilendirmez diye cevap verdiğine göre siz bu
nu ne suretle iddia edeceksiniz, bizi ilgilendir
mez diye cevap veriyorlar. 

ÂDİL KURTEL (Kars) — Başbakanlığa 
tevdi olunsun. 

BAŞKAN —• Lütfen bu sorunuzu geri alır 
mısınız? 

ÂDİL KURTEL (Kars) — Niçin geri ala
lım, hangi bakanlığı ilgilendiriyorsa, o bakan
lık: cevap versin. 

BAŞKAN — Geri almazsanız gündemde öy
lece kalacaktır. 

ÂDİL KURTEL (Kars) — Kalsın. 
TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 

Başbakanlığa tevdiini istiyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Ekinci, siz onun vekili 

değilsiniz. Kendisi istiyorsa ifade etsin. Rica 
ederim kendisi söylemekten âciz değildir. 

ÂDİL KURTEL (Kars) — Başbakanlığa 
tevdi ettiğimi biraz önce söyledim, siz dııy-
maddmız, arkadaşım omu belirtiyor. 

BAŞKAN — Siz söylediniz, biz anladık, 
Başbakanlığa tevdiini arzu ediyorsunuz. Başba
kanlığa tevdi edilecektir.. 

«5. — Kars Milletvekili Âdil KurteVİn, 4753 
sayılı Kanuna göre dağıtıma tabi tutulacak 
arazi miktarının tesbit edilmiş olup olmadığına 
dair sorusu ve Köy İşleri Bakanı Turgut T ok er'-
in sözlü cevabı (6/186) 

BAŞKAN — Âdil Kur'tcl buradalar. Köy İş
leri. Bakanı buradalar. Soruyu okutuyorum 
efendim : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aaşağıdaki sorulanının Köy İşleri Bakanı 

tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
13 . 1 . 1960 

Âdil. Kurtel 
Kars Milletvekili 

4753 sayılı Kanunun başlıca'maksadı : 
Toprağı olmıyan veya yetmiyen çiftçileri, 

aileleri ile birlikte geçimlerini sağlıyaeak Ölçüde 
toprağa sahip kılmaktır. 

1. 4753 sayılı Kanuna göre1 dağıtıma tâbi tu
tulacak arazinin miktarı Bakanlığınızca tesbit 
edilmiş midir? Tesbit edilmişse 4753 sayılı Ka
nunun 8 ııci maddesinin a, b, e, d, beııdleriue 
göre ayrı ayrı miktarları dönüm olarak ne ka
dardır? 

2. Bu kanuna göre şimdiye kadar ne kadar 
arazi kamulaştırılmıştır? 

3. Kanunun tatbikatında kullanılmak üzere 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bugüne ka
dar Bakanlık bütçesine konan tahsisatın miktarı 
nedir? Kanunun tatbikatında kullanılmak üze
re Bakanlık bütçesine her hangi bir tahsisat 
konmuş mudur ? 

4. Toprağı olmıyan veya yetmiyen ne kadar 
çiftçi ailesi mevcuttur? 

5. Bu kanıma göre ne kadar çiftçi ailesi ye
teri kadar toprağa kavuşturulmuştur? 

6. Topraksız veya yeteri kadar toprağı bu
lun mı yan çiftçi ailelerinin toprağa kavuşturul
maları için Bakanlığınız ne düşünmektedir? 
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BAŞKAN — Sayın Bakan buyurun efendim. 
KÖY İŞLERİ BAKANI TURGUT TOKER 

(Ankara) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarını; 
4753 sayılı Kanuna göre dağıtıma tabi tutulacak 
arazi miktarının tesbit edilip edilmediğine dair 
Kars Milletvekili Sayın Âdil Kurtel'in Bakanlı
ğıma yönelttiği sözlü sorunun cevabını arz edi
yorum : 

1. 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Ka
nununun 8 nci maddesinin (a), (b), (e) ve (d) 
bendlcrindo yazılı arazinin miktarını, bu yoldaki 
çalışmalarımız halen devam ettiği cihetle bugün 
için kesin olarak bilmek mümkün değildir. Dev
let Plânlama Teşkilâtının da muvafakati ile 1062 
yılından beri uygulanan (Beş Yıllık Koy Envan
ter Etüdü Projesi) uyarınca Türkiye köylerinin 
tamamında yerleştirme ve topraklandırma yönün
den ctüdlcr yapılmaktadır. Halen Türkiye'nin 
47 ilinde (26 000) köyün envanter etüdleri biti
rilmiştir. Bu ctüdlcrin değerlendirilmesine ve so
nuçlarının yayınma da başlanmıştır. 

Takdir buyurulacağı gibi, bu çalışmalar; kâ
fi derecede yetişmiş elemanın mevcudiyetine ih
tiyaç hissettirmekte bulunması ve ayrıca yıllık 
bütçelerine yeteri kadar ödenek konulamaması se
bebi ile, bilâhara bu çalışmalar yedi yıllık proje
ye bağlanmış bulunmaktadır. Bu itibarla ctüd
lcr ancak iki yıl sonra bitirilebilecektir. Çalışma
lar sonunda 4753 sayılı Kanunun 8 nci maddesi
nin (a), (b), (c) ve (d) bendlcrindo belirtilen 
arazinin cins ve miktarları, takribi olarak belli 
olacaktır. 

2. Şimdiye kadar gerçek şahıslardan bu ka
nuna göre (.174 117), Vakıflardan (545 813), be
lediyelerden (367), özel idarelerden (22 400), 
Ziraat Bankasından (594) dönüm olmak üzere 
toplam olarak (743 291) dönüm arazi kamulaştı
rılmış ve Hazineye mal edilmiştir. 

3. Çiftçiyi topraklandırma Kanununun uy
gulanması, müstakil bütçeli Toprak ve İskân Ge
nel Müdürlüğünce yapılmaktadır. Bu Genel Mü
dürlüğün bütçesine kanunun yürürlüğe girdiği 
1945 yılından 1966 senesi sonuna kadar yalnız 
toprak dağıtımı ile ilgili olmak üzere ve toplam 
olarak (117 000 000) liralık ödenek konulmuştur. 
Bu dönem içerisinde (18 344 562) dönüm arazi 
363 707 muhtaç çiftçiye dağıtılmıştır. 

4. Türkiye'de toprağı olmıyan ve yetmiyen 
çiftçi ailesi sayısı ancak 1968 yılında tamamlana

cak Envanter Etüdü sonucunda kesildikle belli 
olacaktır. Her ne kadar 1963 yılı genel tarım sa
yımı sonuçlarına göre topraksız nile sayı:.u, 
(308 88'9) olarak bildirilmekte ise de, bunlardan 
Hazine arazisi üzerinde fiilen işgal sahibi olanlar 
bilinemediğinden ve az topraklı ailelerin tefriki 
de yapılamadığından toprak dağılımını gös-teren 
tablolardan tatminkâr bir netice elde etmeye im
kân bulunamamaktadır. 

5. 1947 yılından itibaren uygulanmaya baş
lanan, Çiftçiyi Topraklandırma Kanununa göve, 
bugüne kadar (18 344 562) dönüm arazi dağıtıl
mak zaruretiyle (363 707) aile topraklandırılmış-
tır. Ancak; şu hakikati ifade etmek lâzım gelir ki, 
dağıtım uygulaması yapılan köylerde ekseriya bir 
ailenin işgücünü değerlendirecek arazi vermek 
kabil olamamıştır. 

6. Köy Envanter Etüdleriniıı ilmî ve gerçek
çi açıdan değerlendirilmesi sonucunda 1968 so
nunda, topraklandırma ve yerleştirme imkânları
nın mevcut bulunduğu anlaşılan yerlerde, toprak 
komisyonlarımız çalışarak, Hazine arazisini tesbit 
faaliyetine devam etmekle beraber diğer taraf
tan komisyonlarca bugüne kadar tesbit ve tapuda 
tescil işleri bitirilmiş (7 057 857) dönüm Hazine 
topraklariyle bundan sonra tescil edilecek arazi
nin dağıtılması hususunda gerekli bütün tedbir
ler alınmış ve 10 . 11 . 1936 tarihinde dağıtıma 
başlanması görevlilere tamim edilmiştir. 

Topraksız çiftçinin topraklandırılması konu
sunda ayrıca hazırlıkları ikmal edilmek üzere 
bulunan Tarım Reformu kanunu tasarısı kanun
laştığında getireceği imkânlardan istifade edil
mek üzere, Bakanlığım şimdiden Tarım Bakanlı
ğı ile sıkı bir işbirliği içinde bulunduğunu da be
lirtmek isterim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Açık oylama bitmiştir. Sayın 
Âdil Kurtel, buyurun efendim. 

ÂDİL KURTEL (Kars) — Sayın Başkan, sa
yın mille tveikill eri; 

Köy îşieri Balkanının sözlü olarak cevaplan
dırılmasını istediğim sorular 4753 sayılı Çiftçiyi 
Topraklandırma Kanununun tatbikatı ile ilgili 
.bulunmaktadır. 

Toprağı olmıyan veya ydtmiyen çiftçileri, 
aileleri ile birlikte geçimlerini sağlıyacak ölçü
de toprak sahibi yapmak amacını güden Çiftçiyi 
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Topraklandırnıa Kanunu, 8 nci maddesi ile da
ğıtıma ıtâbi tutulacak -olan 'toprakları belli cbiniş
tir. 

Kanun, Devletin hüküm ve "tasarrufu veya 
özel mülkiyeti altında bulunup kamu hizmetle
rinde küllani'lmıyan arazinin tesbit edilerek top
rağı olmıyan veya yotmiyen köylülere dağıtıl
masını kararlaştırmışti'r. Kanunun 'bu açık hük
müne rağmen bugüne kadar Devletin büküm ve 
tasarrufu altında olup da, kamu 'hizmetlerinde 
kullanılmıyan arazi tesbi't edilmemiştir. Mail iye 
Bakanlığındaki şahitti o'lmıyan kayıtlara göre ha
len Hazinenin özel 'mülkiyetinde 8 000 00 donalım 
'arazi mevcuttur. Ancak bu arazinin mühimce 
bir kısmı ihtilaflı olup şahısların işgaline geçmiş 
bulunmaktadır. 

Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 
arazinin genişliği belli olmadığı gibi bu nevi ara
zinin kamu hizmetlerinde kullanılan 'miktarı da 
belli edilmemiştir. Bu nevi arazi özellikle Doğu 
ve Güney - Doğu bölgesinde fazla .miktarda mev
cuttur. 

Kanun, öze! idare ve belediyelerle, vakıflara 
ait arazinin de dağıtıma tabi tutulmasını amir
dir. Buna rağmen bu (kategoriye 'giren araziler 
de bugüne kadar tesbit edilememiş ve tam bir 
dağıtıma tabi tutulamamıştır. 

Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu öze'lli'k'le ıs
lah edilmek suretiyle ziraate elverişli hale geti
rilecek araziler üzerinde önemle durmuştur. Ta
rım Bakanlığı uzmanlarının incelemelerine göre 
halen yurdumuzda 40 milyon dönüm tutarında 
ıslaha muhtaç arazi tmevcuttur. 

Bu nevi arazinin ıslahı muhakkak ki, uzun 
bir zamana ihtiyaç 'göstermektedir. Bununla be
raber, kanunun kabulünden bu yana çeyrek asır
lık bir zaman geçmiş almasına rağmen bu saha
da gerekli sermaye yatıri'mları yapılmamış ve 
plânlı bir organizasyona gidilmemiştir. 

Sayın milletvekilleri;. 
Kanunun ne ölçüde tatbik edildiğini anlamak 

için özel büyük arazi 'mülkleri üzerinde ciddiyet-
-le durmak'gerekir. 

Kanun tatbikçilerinin, özel büyük arazi 
mülklerinin dağıtımı üzerindeki davranışları, 
dâvaya karşı olan 'samimiyetlerini ortaya koya
cağından bu konu büyük önem taşımaktadır. 

Sayın milletvekilleri, o Çiftçiyi topraklandır
ma Kanununun 8 nci 'maddesi '5 bin dönümden 

büyük arazilerin özel mülkiyet konusu olamıya-
cağmı ve ancak Devletin elinde bulunabileceğini 
âmir bulunmaktadır. 5 bin dönümden büyük ara
zilerin kamulaştırılarak topraksız köylüye dağı
tılması gerekmektedir. Kanunun bu açık hükmü
ne rağmen bu madde bugüne kadar gereği ölçüde 
işletilememiştir. Bunun böyle olduğunu anlamak 
için Köy İşleri Bakanlığı tarafından çıkarılan 
köy envanter etütlerinin, birkaçına kısaca bir 
göz atmak kâfidir. 

Köy İşleri Bakanlığı tarafından yapılan etüt
lere göre : 

Mardin ilinde : 

Arazinin bir kısanı köy 'halkına aidolup, bü
tün ilde 25 şahsa, 46 aileye, 20 sülâleye ait köy 
mevcuttur. Bu 'duruma 'göre 91 köyün toprağı 
çakışlara ait bulunmaktadır. Bu ilde 23 400 aile
nin 'hiç toprağı yoktur. 24 113 dönüm Hazine 
arazisi ihtilaflı olup, ihtilâf bugüne kadar bir 
çözü m o b aği anam am işti r. 

Yine Köy İşleri Bakanlığı tarafından çıkarı
lan köy envanter etütlerine göre : 

•Hatay ilinde : 
Arazi kısmen köy halkına aittir. İlde şahsa 

ait 2, aileye ait 35, -sülâleye ait 13 köy 'mevcut
tur. Bu ilimizde de 50 köyün toprağı köy halkı
na aidovinayıp şahıslara ve ailelere alt bulun
maktadır. İlde mevcut -ailelerin 19 2'ö2 sinin hiç 
toprağı yoktur. Buna mukabil 50 şahrs ve aile 
köyü, 11 587 dönüm ihtilaflı Hazine arazisi var
dır. 

Diyarbakır ilinde : 
70 köyün toprağı şahıslara ve ailelere aittir. 

Topraksız aile oranı % 46,8 dir. 143 bin dönüm 
ihtilaflı Hazine arazisi vardır. 

Ağrı ilinde : 
Topraksız aile oranı % 3-6,1 dir. 30 köyün 

toprağı köy halkına ait değildir. 7 000 dönüm 
ihtilaflı Hazine arazisi vardır. 

Erzurum ilinde : 
10 köyün toprağı, şahıslara aittir. 16 000 dö

nüm ihtilaflı Hazine arazisi vardır. 

Sayın milletvekilleri;... 
Köy İşleri Bakanlığı tarafından yapılan bu 

etütleri diğer illerimize de teşmil etmek 'müm
kündür. Ben vaktinizi almamak için sadece '5 ili
mizden bâzı örnekler vererek kanunun 5 bin dö
nümden yukarı toprakların özel mülk konusu 
olamıyacağmı, kam ulaştırılıp topraksız ya da 
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yeteri kadar toprağı olmıyan çiftçilere, köylüle
re dağıtılması gerektiğini 'bildiren hükmünün ne 
derece işlediğini göstermek istedim. 

5 ilde yapılan etütlerin özet olarak neticesi 
şudur : 

Topraksız ailelerin oranı bu beş ilimizde 
% 40 m üzerindedir. Buna karşılık 251 köyün 
toprağı şahıslara ve ailelere aittir. 200 bin dö
nümün üzerinde ihtilaflı Hazine arazisi mevcut
tur, ki bu 200 bin dönüm Hazine arazisi de yine 
kanun hükümlerine göre dağıtıma tabi tutulması 
lâzımgclen arazi nev'ini teşkil etmektedir. 

Beş ilde yapılan bu etütler kanunun uygula
masında ne derece samimî davranılmış olduğunu 
açık bir şekilde ortaya koymaktadır. 

Kanun, 5 bin dönümden yukarı olan toprak
ların kamulaştınlıp, topraksız ya da yeteri ka
dar toprağı olmıyan ailelere dağıtılmasını âmir 
bulunduğu halde, 5 ilimizde 251 şahıs ve aile 
köyü mevcuttur. Bu 251 köye Çiftçiyi Toprak
landırma Kanunu bugüne kadar girmemiştir. 
Bu 5 ilimizde Köy İşleri Bakanlığı tarafından 
yapılan etütler kanunun uygulanmasında, bil
hassa özel mülk konusu olan toprakların kamu
laştırılması konusunda, kanunun uygulanma
sında ne derece samimî hareket edilmiş olduğunu 
açıkça ortaya koymaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Köy İşleri Bakanlığın
dan sorduğumuz son soru şudur: Topraksız ve
ya yeteri kadar toprağı bulunmıyan çiftçi aile
lerinin toprağa kavuşturulması için Bakanlı
ğınız ne düşünmektedir? 

Bu sorunun cevabını biraz önce Sayın Bakan 
lütfettiler. Tarım Bakanlığı tarafından bu ko
nuda hazırlıkların yapıldığını fakat bugüne ka
dar bu hazırlıkların ikmal edilmemiş olduğunu, 
getirilecek Tarım Reformu Kanunu ile birlikte 
bu konunun halledileceğini ifade buyurdular. 

Sayın milletvekilleri, 
Bu sorunun cevabı Bakanlığın tercihinde de

ğildir. Anayasaya gerçekten saygılı bir Bakan
lığın vereceği cevabı Anayasanın 37 nci maddesi 
esasen vermiştir. 37 nci madde aynen şöyledir.. 
«Devlet, toprağın verimli olarak işletilmesini 
gerçekleştirmek ve topraksız olan veya yeter top
rağı bulunmıyan çiftçiye toprak sağlamak amaç
ları ile gereken tedbirleri alır..» 

Sayın Milletvekilleri.. 
Anayasanın bu emredici ve açık hükmü kar

şısında Bakanlığın yapacağı iş, topraksız veya 

yeteri kadar toprağı olmıyan köylüleri toprak 
sahibi yapmak için gerekli kanunu hazırlamak 
ve Yüce Meclise getirmektir. Bugüne kadar 
bu tasarı hazırlanmamıştır. Toprak reformunu 
uygulamak için bugüne kadar yapılan yıllık 
programlara her hangi bir tahsisat konmamış
tır. Hükümet bu tasarıyı hazırlamamakla kal
mamış üstelik, başka siyasi partiler tarafından 
hazırlanan toprak reformu kanun tasarısının 
Anayasa Komisyonunda ve diğer komisyon
larda görüşülmesini engellemek için elinden ge
leni bugüne kadar esirgememiştir. Halen Tür
kiye İşçi Partisi Grupu tarafından hazırlanan 
ve 5 500 dönümden yukarı toprakların kamu
laştırılmasını ve topraksız ailelere dağıtılmasını 
âmir bulunan toprak reformu kanunu Anayasa 
Komisyonunda bulunmaktadır. Fakat Taırım 
Bakanlığının ortaya sürdüğü muhtelif sebep
ler yüzünden bu tasarı bugüne kadar Anayasa 
Komisyonunda görüşülememiştir. 

Muhterem arkadaşlar, toprak reformunun 
yurt kalkınmasında taşıdığı önemin üzerinde 
uzun boylu duracak değilim. 'Beş Yıllık Kal
kınma Plânında toprak reformunun yurt kal
kınmasında taşıdığı önem açıkça belirtilmiştir. 
Toprak reformunun yurt kalkınmasında taşı
dığı önemi belirtmek için bu konuda yapılan 
bir etüdden bir kaç cümle okumak suretiyle 
sözlerimi bağlamak istiyorum: Türkiye'nin zi
rai gelişmesi kadar ekonomik ve sosyal kalkın
ması bakımından da en başta ve âcil ihtiyacı 
Anayasanın da emrettiği toprak reformunu 
vakit geçirmeden yapmasıdır. Ancak böyle 
bir »reform yurdumuzun köklü ve eski bir da
vasına çözüm yolu açacaktır. Böylece insanı 
toprağın kölesi değil, sahip ve efendisi yapmak 
ve toprakla harşü neşrolan kalabalık nüfus kit
lelerini sulh ve sükûn içinde yaşar hale getir
mek, bunlardan bir kısmının diğerlerini eko
nomik, sosyal ve politik bakımlardan istismar 
etmelerine fırsat vermemek amaçları sağlanmış 
olacaktır. Serbest seçimlere dayanan demo
kratik bir toplumda her türlü iktisadi ve sosyal 
bağlarından sıyrılmamış insanların yurtdaşlık 
görevlerini tam olarak yapmalarına imkân yok
tur. Böyle insanların çok bulunduğu bir top
lumda demokrasi tam bir şekilde işleyemez ve 
kökleşip yerleşemez. 

BAŞKAN — Sayın Kurtel vaktiniz doldu 
lütfen bağlayınız. 
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ADİL KURTEL (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, Türk halkının talihsizliği Anayasa
ya yürekten bağlı olmadığını defalarca ortaya 
koymuş olan bir iktidardan Anayasanın öngör
düğü reformları yapmasını beklemek olmuştur. 
Türk halkı Anayasaya gerçekten saygılı bir ik
tidara kavuşuncaya kadar bu toprak köleliği ve 
bu topra.ksız ailelerin çilesi devam edecektir. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Bakan -buyurunuz.. 
KÖY İŞLERİ BAKANI H. TURGUT TOKER 

(Ankara) —• Sayın Balkan, değerli arkadaşla
rım, ükincİ 'defa huzurunuzu işgal ettiğim için 
özür dilerim. 4753 sayılı Kanunun kamulaş
tırmaya imkân veren 21 nci maddesi, kamulaş
tırmalar için 1944 yılı vergisine matrah olan 
Ikıymetin 4 katını kamulaştırma bedeli ola
rak kabul etmekte ve 45 nci maddesi de kamu
laştırma bedellerinin ödenme şekillerini tesbit 
etmektedir. 

kanlığmca ciddî bir şekilde uzun müddetten be
ri hazırlanmakta olan ve son olarak: ilmî bir 
heyetin de tetkikinden geçirilerek hazırlığı ik
mal edilen ve toprağı, sadece toprakta değil ha
cımda, verimlilikte; yani toprakla beraber insa
nı ve işletme vasıtalarını da, zirai çeşitleri ve 
işletme çeşitlerini beraber düşünmekte olan ta
rım reformu kanun tasarısının kanunlaşmasına 
intizar etmekte de büyük fayda görmekteyiz. 
Arz ederim, saygılarımla. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

4. — Artvin Alili et v akili Turgut Altunka-
ya'nın, Artvin'de kontrolü fabrikası kurmak 
üzere Huşlarla yapılan arılaşmanın mahiyetinin 
ne olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü soru
su. (6/188) 

BAŞKAN — Sayın Turgut Altımkaya? Bu
radalar. Sayın Tarım Bakanı? Yoklar. Soru 
gelecek birleşime bırakılmıştır. 

5. — Hatay Milletvekili Yahya Kanbolat'ın, 
tütün için taban fiyatının tesbit edilmiş olup ol
madığına dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/189) 

BAŞKAN — Sayın Kanbolat? Yoklar. Soru 
düşmüştür. 

6. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nın, Ada
na'da bütün fakülteleriyle bir üniversite açılma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/190) 

BAŞKAN — Sayın Karcı, buradalar. Başba
kan adına konuşacak yetkili arkadaşımız var mı 
efendim? Yok. Gelecek birleşime bırakılmıştır. 

7. — Sakarya Milletvekili Hayrettin TJysal'-
ın, Sakarya ilinde, Temmuz 1965 te -meydana ge
len âfet ve sel baskınları sonucunda ne kadar 
maddi zarraın tesbit edilmiş olduğuna ve zarar 
pören üçe ve köylere ne çeşit yardım ııapüdıyına 
dair sorusu ve Çalışma Bakanı Ali Naili Erdem' 
in sözlü cevabı (6/195) 

BAŞKAN — Saym Uysal, buradalar. Sa
yın Çalışma Baltanı, buradalar. Soruyu okutu
yorum «f endim. 

HAYRETTİN UYSAL (ISa'kary^) — Saym 
Başjkan; Çalışma Bakanlığı ile ilgili yalnız 
4 ncü ve 5 nci maddeyi okuyalım ofendiım. 

BAŞKAN — Peki efendim, yalnız 4 ncü ve 
5 nci maddeyi okuyalım. 

1961 Anayaasmızm 38 nci maddesi kaımu ya
rarının gerektirdiği hallerde gerçek karşılıkla
rı peşin ödenmek şartiylc kanunda gösterilen 
esas ve usuller göre kamulaştırma yapılafhilece 
ğini ve ,bu meyanda çiftçiyi topraklaridırâbil-
mek için kamulaştırılan topralk bedellerinin 
ödeme şeklinin kanunla tâyin edileceğini, ka
nunun taksitle ödemeyi öngördüğü hallerde öde
me süresinin on yılı aşamıyacağı ve taksitlerin 
e'-; id ol arak ödeneceğini âm'ir bulunmaktadır, 
Anayasanın bu hükmüne dayanılarak 4753 sa
yılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 21 n-:-i 
maddesi vâki bir talep üzerine Anayasa Mah-
koımcslnin 18 .3 .1963 tarih ve 1963/10 esas ve 
1963/61 sayılı Hamiyle iptal edilmiş bulunmak
tadır. Bu itibarla Köy İşleri Bakanlığı kurul
madan önce bu kanunun kamulaştırmaya im
kân veren maddesi Anayasa Mahkemesince or
tadan kaldırılmıştır. Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanununun uygulanmasına devam edebilmek ve 
kanıula^tırılmasma karar verilmiş ve başlanmış 
olan muamelelerin sonuçlanması için iptal edilen 
işbu 21 nci madde yerine kaim olmak üzere yeni 
(bir hüküm getirilmesi ve Anayasaya uygun ola-
rn'k yeniden tamdm edilmesi tforunluğu hâsıl 
olmuştur. Hazırlanan tasarı 20 . 12 . 1967 ta 
rih ve 865/866 sayılı Bakanlığımız yazısı ile 
diğer başkanlıkların mütalâası almmak üzere, 
bakanlıklara gönderilmiştir. Ancak, Tarım Ba-
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«4. Bu âfet ve sel felâketine uğramış köy
lerden Almanya'ya işçi gönderileceği söylen
miş; binlerce köylü, kâğıtlarını yaptırmak için 
kıt bütçelerini bu yolda harcamış, müracaat'ta 
bulunmuştur. Bu müracaat edenlerden ve özel
likle sel felâketinden zarar görmelerden kaç ki
şi işçi olarak dışarıya gönderilmiştir? 

rilmesi imkânı henüz sağlanamamıştır. G-önde-
rilenleri köyleri itibariyle kısaca ifade etmek 
isterim. 

Köyü 

Kurtköy 
Başpınar 
Dereboğazı 
Nuriye 
Mahmutbey 
Çakallık 
Yukarıçarığıkuru 
Sofular 
Paşaköy 
Çayırhan 
Kargalıyeni 
Tuzak 

Ucuncaorman 
Ortalköy 
Sivritepe 
Çatalköbü 
Beliltahribey 
Osmanbey 
Durmuşlar 
Kavaklıorman 
Hacılar 
Eskiorman 
iSalihiye 

Bedilkazancı 
Uzunçmar 
Sengel 
Yeriikonak 
Ramaklı 
llyaslar 
Adatepe 
Caferiye 
Sünbüllü 

Sayısı 

4 
8 
6 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 

1 
6 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

70 
Heyetinize arz ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 193 sa
ydı Gelir Vergisi Kanununun geçici 5 ve 6 ncı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 11.2.1966 
tarih ve 724 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı
nın oylamasına 227 üye iştirak etmiş, 193 kaibul, 
28 ret, 6 çekinser oy çıkmış, kanun tasarısı 
Meclisimizce kaibul edilmiştir. 

Sayın Uysal buyurun efendim. 

5. Sel felâketine uğramış hangi köylerden, 
kaç kişi, Temmuz 1965 ten bu yana işçi olarak 
dışarıya gönderilmiş bulunuyor?» 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun efen
dim. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(İzmir) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri, selden zarar görenlerin tcslbiti valilik 
makamınca orada bulunan teknik adamlar ma
rifetiyle yapılmıştır. Bu tesbititte Sakarya ilin
de 3 1G3, Bolu ilinde 2 497 kişi tespit edilmiş
tir. Bu felâketzedelerin rakam olarak bize 
net ifadeleri Ekim 1965 ayı somumda bildirilmiş
tir ve bu 1966 senesi ortalarına kadar devam 
etmiştir. Dışarıya gönderilen işçilerin bir kıs
mı tabiî âfetlere uğrıyan'lar, bir kısmı normal 
müracaatlarını yapmış, ferden müracaat etmiş 
beki iyeni er, bir kısmı da kooperatif kurmak 
suretiyle öncelik iktisa'betmiş olanlardır. Bu 
üçlü ayrıntı içinde göndermede yabancı ülke
lerden alman vasıfsız işçi taleplerinin % 10 1)5-
lâhara % 15 i olaylardan hasar görenlere tah
sis edilmiştir. Şimdiye kadar % 100 zarar gö
renlerden başlanmak suretiyle Sakarya ilinden 
224, Bolu ilinden 224 kişi gönderilmiştir. 
7 . 9 . 1966 tarihli ve 32644 sayılı bir karara 
göre de diğer bölgelerden yapılmakta olan işçi 
sevkıyatı durdurulmuştur. Yabancı ülkelerden 
alman vasıf s1 z. işçi talepleri, Bingöl, Erzurum 
ve Muş illerimizde son deprem dolayısiylc 'iş.slz 
kalanlara tahsis edilmiştir. Ancak, bu % 100 
deprem felâketinden zarar göreınlere vâki olan 
tüm ta'.hsis'n birçok yerlerden şikâyet, vâki olun
ca 7 . 9 .-1966 tarihinde almış olduğumuz karar 
24 . 11 . 1066 günlü 42605 sayılı bir emirle de
ğiştirilmiştir. Böyeee diğer doğal olaylardan 
zarar görenlere % 10 kontenjan sağlanmıştır. 
1 . 1 . 1967 tarih iaden itîlbaren tekrar dışarıya 
gönderilmiye başlanmıştır. Ancak, bu kere dı
şarıdan istenen işçi daha ziyade vasıflı i.sei ola
rak istendiğinden vasıfsız isçi olarak adlandırı
lan Sakarya ve Bolu illerindeki işçilerin gönde-
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HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlar; Sayın Çalışma Ba
kanının ayrıntılı bilgiler vermesinden ötürü 
kendisine tcşekıkür oderilm. Ancak, bir husu-
(su; işaret etmek istiyorum. Sel felâketi oluyor; 
vatandaş zarar 'görüyor; Sakarya'da 1965 Tem
muz ayında görülen bu sel felâketi sonucunda, 
yine bir Sayın Balkanın açıklaması sonucunda 
öğreniyoruz ki 37 milyon zarar oluyor. Mahsu
lü çürüyen, su altında kalan vatandaşa, seni Al
manya'ya İŞÇİ olarak gönderiyoruz, diyoruz. 
Elde kalmış tavuğunu satıyor, damasını satı
yor, clinidcCîii birkaç kuruşu ile rapor, filim ve 
saire içtin şehirde geçirdiği günlerde m'asraf 
yapan Akyazı, Hendek, Karasu, Sukcnarı, Koz-
lak köyünden Adapazarı'nm ova köylerinden 
yüzlerce vatandaş dış memlekete gideceğim, 
diye müracaat ediyor. Bu köylüler yüzde yüz 
zarar gören köylülerdir. Ama birçoğu bugün 
gidememiştir. Simidi ben sel felâketine 1965 
Temmuz ayında uğrıyan Adapazarrnm çeşitli 
ilçe ve köylerine gittiğim zaman hu arada İş ve 
İşçi Bulma Kurumunu da ziyaret ettim. Ora
dan da bâzı bilgillcr aldım. 1963 yılının sonuna 
doğru yüzde yüz zarar gören köylü vatandaşı
mızdan 205 kişi dış ülkeye gitmişti; o zaman
dan bu -yana aşağı yulkarı 20 kişli daha gönde
rilmiş oluyor. Şimdi bu durum karşısında yüz
de yüz zarara uğrıyan köylüyü dış ülkeye işçi 
olaralk göndereceğiz dediğimiz zaman ve gön-
dermcdJiğimiz zaman, şöyle bir düşünce köylü
nün kafasında uyanıyor ve'bunu açıkça da söylü
yor: Arkam olan, siyasi gücü olan gidiyor, 
c/o 100 zararı olan değil de, varlığı yerinde olan 
•gfd:yıor, diyor. % 100 zarar görenleri dış ülke
lere işçi olarak göndereceğim dedin mi. ve de 
gündermedin mi, gönderernedin mi, vatandaşın 
Hükümete karşı itimadı sarsılıyor, idareye 
karşı itimadı sarsılıyor. Teabit edilmesi güç, fa
kat şunu 'ifade etmek zorundayım ki, birçok 
yerlerde duydum, ama belgelemek elbetteki 
güç, şöyle diyor vatandaş : Parayı veren gidi
yor, yadı açıkçam rüşvet veren gidiyor, diyor. 
Şimdi bu durum tevatür de olsa, dedıÜkodu da 
lolsa, idareyi yaralıyor. Bunun için gönderece
ğim, % 100 zarar görenler gidecektir, dedik mi, 
yerine getirmek lâzımıdır. Üzülereık belirteyim 
id, 1965 yılı Temmuz ayında Sakarya'da mey
dana gelen sel felâketi sonucu % 100 zarar gö
ren vatandaşın çok azı dış ülkelere işçi olarak 

(gönderilmiştir. Elbette bu, dış ülkelerin işçi 
»talebi 'ile ilgilidir. Fakat sel felâketi sonucunda 
köylere hir haber, uçurmuşuz, valilik, kayma
kamlar, % 100 zarar görenler dış ülkelere gi
decektir, demişiz, yazı yazmışız, söylemişiz, on
lar da müracaat etmişler. Şimdi büyiiık çoğun
luğu gidememiş okluğu zanıcn elbette ki idare 
hakkımda vatandaşın 'kafasında birtakım şüphe, 
istifham uyanır. Şimdi benim Sayın Çalışına Ba
kanından istirhamın, hiç olmazsa bundan böyle 
yüzde yüz zarar gören vatandaşların müracaat 
etmiş olanların işçi olarak gönderilmesi imlkânı 
sağlansın ve v a t a n d a n kafasında uyanmış 
olan bu şüphe ortadan kalksın. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

8. — Çanakkale Müretvckili A. Nihat 
Akay'm, Beş Yıllık Kalkınma Plânında, ku
rulması derpiş edilen radyo islsyonlarından 
Erzurum ve Diyarbakır verici tesislerine bu
güne kadar ne miktar yatırım yapıldığına dair 
Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu. 
(6/197) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Nihat, burada
lar. 

Sayın Turizm ve Tanıtma Bakanı, yok... Ge
lecek birleşime bırakılmıştır. 

9. — Kars Milletvekili Adil Knrtcl'in, 1966 
Ocok sonu itibariyle, İş ve İsçi Bulma Kurumu 
aracılığı ile yurt dışına gönderilen kadın ve er
kek işçi adedinin ne kadar olduğuna dair sorusu 
ve'Çalışma Bakanı Adi Naili Erdcm'in sözlü ce
vabı (6/198) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma Bakanı tara
fından sözlü olarak cevaplandırılması için delâlet
lerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
Âdil Ktırtel 

Kara Milletvekili 

1. 1966 Ocak sonu itibariyle İş ve İşçi Bulma 
Kurumu aracılığı ile yurt dışına gönderilen işçi 
sayısı ne kadardır? 

2. Bu süre içerisinde yurt dışına gönderilen 
işçilerimizin no kadarı kadın, ne kadarı erkek
tir? 
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3. Yurda dönen işçilerimizin ne kadarına 
mesken ve iş kredisi temin edilmiştir? Temin edi
len iş kredisinin miktarı ne kadardır? 

4. Yurt dışında çalışan işçilerimizin tasar
ruflarının yurt içinde değerlendirilmesi için ne 
gibi tedbirler düşünülmektedir? 

5. Yurt dışında çalışan işçilerimizin hayat 
şartlarının düzeltilmesi ve eğitim ihtiyaçlarının 
karşılanması için ilgili hükümetlerle }rapılan te
maslardan elde edilen netice nedir? 

6. Yurt dışında çalışan işçilerimiz tasarruf
larının no kadarını döviz olarak yurda geri getir
mişlerdir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLÎ ERDEM 
(İzmir) — Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri, 1966 yılı Aralık sonu ayı itibariyle yurt dı
şına gönderilen işçi sayısı 197 095 tir. Bu işçi 
vatandaşımızın 28 273 ü kadın, 168 822 si er
kektir. 1967 yılmı-n ilk ayı içinde gönderilen işçi 
sayısı 803 tür. Bunun 217 si kadındır. 

3 ncü sual, 499 sayılı 14 . 7 . 1964 tarihli 
Kanuna göre, yurt dışında çalışan işçilere konut 
ve küçük sanat kredisi açılması ve ödünç para 
verilmesi hakkındaki Kanun. Bu kanunun hü
kümlerine uygun olarak yurt dışında çalışan işçi 
vatandaşlarımıza Türkiye Emlâk Kredi ve Halk 
bankalarında ayrılan özel fondan mesken yapma 
kredisi tahsis edilmesi için vatandaşlarımızın as
gari üç yıl dışarda hizmet görmesi icabetmekte-
dir. Ancak bu üç yıllık müddet geçtikten sonra 
bu fondan istifade hakkı sağlanmaktadır. Ka
sım 1986 sonuna kadar 1 113 işçi vatandaşımız 
tarafından Emlâk Kredi Bankası nezdinde konut 
kredisi hesabı açtırılmıştır. Ancak, bu hesap aç
tıran vatandaşlarımızdan bir kısmı yurda avdetle
rinde hesaplarını tasfiye etmek lüzumunu hisset
miş olacaklar ki, bu rakam 978 e düşmüştür. De
mek ki, 1 113 hesap açtıran vatandaş rakam ola
rak 978 e düşmüştür, 1966 yılı sonunda. 

Mevduat miktarı 4 823 000 liradır. Şu rakam 
esas itibariyle 499 sayılı Kanunun, konut kredisi 
imkânını sağlamak hususunda çıkarılmış olan bu 
Kanunun istenilen maksadı sağlıyamadığını bize 
göstermekte. Bunun sebepleri mütenevvi. Fa
kat soru sahibi arkadaşım bu konuda bir sual tev
di etmediği için bu yöne geçmiyorum. 

Yurt dışında çalışan işçilerin tasarruflarının 
değerlendirilmesi hususunda, esasında iki plân 

çalışması vardır. Bunlardan birisi yurt içinde 
kooperatifler kurmak suretiyle giden işçilerin 
gitme şekline bir öncelik sağlanması, bir dü-
ışündüğüımüız yol boı. Bu çalışmalara 19G6 yılı 
ortalarında* başlanmıştır, ve bu çalışmaların ne
ticesinde eâdıdî olarak 287 köy kooperatifi ku
rulmuştur. Ciddî olarak kelimesini, ciddî keli
mesini kullanmaklığımın sebebi, tetkikatımız 
sınasında bâzı şahısların kooperatifi paravan 
yapmak suretiyle kolay gitme imkânını sağla
mak düşüncesi ile kooperatif kurduklarını tes-
bti't <ettifk. O itibarla, ciddî olarak kooperatif 
kuran ve gerçekten bulundukları yere imkân 
sağlamayı düşünen kooperatif adıedi 287 dir. 
Ortak adedi 7 463. Bu 7 463 ortaktan 31.3,1967 
tarihine kadar, yani bu yılın Mart sonuna ka
dar, giden ortak adedi 1 714 tür. Bu giden or-
taklaırdan bugüne kalar hesap açtıranlar, da
ha doğrusu, giderken taahbüd ettikle ri hesap
larına yatırılan meblâğ 2 286 524 liradır. Şunu1 

Muıhıberieım Heyetinliz>e ifade etmek isteriım : 
Bu kooperatif ortaklarıaım girdikleri tarihten 
itibaren taatohüdettiklıeri miktarı gerçekten he
men hemen yüz arkadaş üzıerinden rahatlıkla 
99 unun ciddiyetle »ifa ettiklerini söylemek is
terim. 

İkinci proıgnamıımıada, tasarrufum değerlen-
diril/mesinde ikinci yol anonim ortaklığına 
teşvik projesi. Bu konuda Bakanlıklararası 
Koordinasıyon Komıitestinin yapmış olduğu ça
lışmalar ve dışarıda bulunan yetkili arkadaş
larımızdan aldığımız raporlar, dışarıda bulu
nan vatandaşlarımızın, işçilerimizin tasarruf
larının Türkiye'ye intikal ettirilmesi hususun
da nasıl bir çalışıma düzıeminıe girmemizin 'etü
dü yaptırılımıştır. Bakanlıklararası Komite en 
son çalışmalarından, ki bendeniz bu toplantıya 
riyaset ettim, bugüne kadar bu riyaset edeee-
ğim toplantıya kadar, Bakanlıklararası Koor
dinasyon Komitesi esasında bir icra durumu 
•ihtiva etmekten ziyade bir telkimaıtı ihtiva 
eder mahiyettedir. Bu sebeple telkinle ri aidol-
dukları bakanlıklarda (bir telkinden ileri geç
memiştir. Buna bir icıracılık havası verebilmek 
için, kendisimi foniksiyonel duruma getirebil
meleri için, bizızat riyaset etmeye lüzum his
settiğim, bu toplantıda almış olduğumuz ka
rar şudur; benim riyaset ettiğim bu toplantı 
bundan 1,5 ay evveldi. Bu ve bundan toplan
tıdan evvelki toplantıya bütün bakanlıkların, 
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Devlet Plânlama Teşkilâtı ve ilgili i kuruluşla'-
rıın yetkili şaılıısl aı-ı iştirak 'etmişlerdir. Enerji, 
Sanayi Rakam-lııklarına bu projelerin yapılma
sı hususunda tel kinaıtıta bulunmuştuk. Ener
ji Bakanlığı ile Sanayi Bakanlığının bize bu 
'konuda ortaya koymuş oklukları projeler esa
sı itibariyle üç kategoride mütalâa odildbıilir 
projelerdir. Bunlar büyük sanayi, mıakro sa
nayi; küçük çapta yatırımlar; orta çapta ya
tırımlar id iye bir tasnifin içerisine girmişlerdir 
ve 'büyük yaıtırıımların içerisinde otomatik sa
nayinden bakır işlötımeleri sanayiine kadar 
ve üçüncü domir - çeliği mütalâa etmişlerdir. 
Fakat, dıışarifda kurulan anonim şirketlerin, 
yetkilileriyle yaptığımız teımaslainda, >bizıc şu 
yolda telkinlerde bulunmuş olduklarını tosbit 
etmiş oldum. Telkinleri şu : Büyük yatırımla
rın neticelerini istihsal etmek uzun zamana 
mütevakkıf olduğumdan, orada bulunan işçi-
lorii bu kampanyanın içine davet edebilımek 
zordur, ancak orta çapta yatırımil ara bu ta
sarrufları iıntiıkaıl ett inmekle mümkün olaıbile
ceği kanaati içindeyiz. Evveliyetle çimento 
sanayii, tarım aletleri sanayii, boru ısanayiıi, 
yaş ımeyva Türkiye'den dışarıya ihraç konu
ları üzerinde durduklarını • ınıiitalâa ettik ve bu 
şekilde tesibiıt ettiık. Simidi en son yapılan top-
lantıımi'zda, Enerji Bakanlığımdan bu konu
da, 'bunun dışında nelerin yapılması lâzıımgel-
diği hususunda son 'boyanımız üzerinde Dev
let Plânlama Teşkilâtına bu çalışmalların ran-
tabilitıo hesapl anının yapılmasının ancak o 
safhaya 'gelindiğimi tosbit ettilk. Fizibilite ve 
rantaıbilite hıeısapla.rının yapılması Devlet Plân
lama Teşkilâtına intikal ettirilmiştir. Devlet 
Plânlama Teşkilâtı istediğimiz müddet içinde 
bunların hesaplarını İstediğimiz nitelikte bu 
Kooıdıinarayon Koımıltes'ıne getirememiştir. 
Kendilerime Devlet Plânlama Teşkilâtına bu 
hesapların kusa müddet içinde yapılmasını vo 
aynı zamanda dışarıda bulunan işçilerimize ve 
işçilerimizin bağlı bulunduğu Türk Danış bü
rolarıma hangi tarzda projelere iltifat etme
leri icabedcecği hususunda bit* kampanyanın 
açılması ılâaımıgeldiğini telkin ettik ve çek 
miktarda projelerin hazırlanmasını ve bu pro
jelerin Türk Danış bürolarına ve oradaki .ce
miyetlere von'lmıeGii iealbett iğini de telkin, et
tik. Bu yolda «.alışmalar devam etmektedir. 
Yurt dışımdaiki işçilerin hayat şartlarımı dü

zeltmek üze>re Koordinasyon Ivomitosinin dı
şında Bakaınlığıımız olarak bir ayrı çalışıma dü
zenimin içine girmiş olduk. 

Bu dışarda bulunan işçilerimizin sorunları 
birden fazla bakanlıkları ilgilendirmektedir. Oy
saki muhatabolarak Çalışma Bakanlığına soru 
sorulmaktadır. O konunun halli Bakanlığımızın 
dışında diğer bakanlıklara ait de bulunmaktadır. -
Başbakanlığa ve aidoldukları bakanlıklara mese
leleri hemen intikal ettirmek suretiyle çözüm 
yolları istedik ve Koordinasyon Komitesine de 
bunların mutlak surette neticelerini bize intikal 
ettirmesi hususunda katı talimat verdik. Gecen 
haftalar içinde, tarih olarak 15 gün olarak söy-
liydbilirim, muhterem Heyetinize, 15 güne ka
dar evvel dışardaki işçilerimizin sorunlarının 
halline dair ortaya koyduğumuz sorunların ce
vapları gelmiştir. Sayın sözlü soru sahibi arka
daşımın soruları içinde, bunlar umumiyetle ne
lerdir, sosyal ve kültürel alanda diye yer almış. 
Kültürel alanda daha ziyade basın, kitap, tele
vizyon ve radvo programları üzerinde durduk. 
Radyo programları üzerindeki yaptığımız çalış
malar haftada iki gün yarımşar saatlik Köln 
radvosundaki yayınları haftanın her günü 45 
dakikava çıkarmak imkânına salıibo!abildik. Ay
rıca ikinei istasyondan haftanın belli günlerin
de televizyondan istifade edilmesi imkânlarını 
bu çalışmalarımızla sağlamış olduk. Ayrıca, Türk 
Danış Bürolarına, elçilikler marifetiyle, çalışma 
ataşelikleri yolu ile kendilerinin ihtiyarlarını 
karşılıyacak kitaplar gönderdik. Bunun yanında 
bugüne kadar gönderilmekte olan ve miktarı ga
vot az bulunan gazetelerin adedini çoğalttık ve 
bövlcce orada bulunan işçilerimiz Türkive ile 
olan münasebetlerini, haberlerini günü gününe 
alma imkânını sağladık. 

Aydın din adamı ve öğretmen gönderilmesi 
hususundaki çalışmalarımız, ki 1966 yılı içerisin
de olumlu bir neticeve ulaşmıştır; 0 aded aydın 
din adamının gönderilobllme imkânı sağlanabil 
m'ş, 24 tane öğretmenin 14 tan erin m gönderile-
bilme imkânı sağlanabilmiştir. Fakat bunlar esa
sında meseleyi artık tamamlvle bitirmiş, hiçbir 
sorunu yoktur şeklinde bir ifadeyi belirtmek için 
dile getirmiş değilim. Elbette ki, yaşıyan insan
lar her gün bir problemle karşı karşıyadır ve bu 
problemleri vardır. Ama, şunu söyliyebilirim: 
1963 ve 1964 senesindeki problemleri yüz üzerin-
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den seksen ise bu problemler bugün yüz üzerin
den kırka inmiştir. Bunu ifade edebilirim. 

Eğitim konusu üzerinde, Federal Almanya 
Çalışma Nazırı ile yaptığımız çalışmalar, temas
lar neticesinde Alman Hükümeti ile diğer işçile
rimizin çalıştığı memleketlerin yetkili kişilerine 
de bir eğitim projesi takdim etmişizdir. Bu eği
tim projesinin neticesinde, bu ayın başında Bel
çika Hükümetinden vâki olan teklifimizin müs
pet karşılandığını ve oradaki işçilerimizi kalifi
ye eleman haline getirilmesi hususunda ve moni
tör seviyeye getirilmesi hususundaki tekliflerimi
zin kabul edildiği ifade edilmiştir. Alman Hükü
meti ile yaptığımız çalışmalarda Alman Hükü
meti dışarıda bulunan işçilerimizin bulundukları 
yerlerde eğitimini kalbul etmiş ve bu konuda da 
her işyerinde ve haymiarında hem işbaşında eği
tim ve hem de iş dışında eğitim konusunu kabul 
etmiştir. Böylece ortaya koyduğumuz proje ile 
Almanya'daki işçilerimizin eğitimi, Alman Hü
kümeti tarafından kabul edilmiştir. Ancak Al
man Hükümetine ayrıca buradan sevk sırasında 
eğitim yapılması teklifinde bulunmuştuk. Bu 
teklife vâki cevap yeteri kadar elemanın gönde
rilebileceğini, ancak bu elemanların masrafları
nın Türk Hükümeti tarafından karşılanması şek
linde olmuştur. Bu konunun üzerinde çalışmalar
da bulunmaktayız. 

Dışarıda çalışan işçilerimizin yurda gönder
dikleri dövflz tutarları yıllar itibariyle 1964 yılı 
8 İ H 000, 1965 yılı 69 781 884, 1966 yılı sonu 
115 334 365 dolardır. 1967 yılının ilk iki ayın
da gelen işçi dövizi ise 15 401 644 dolardır ki, 
Plânın ortaya kovduğu hedefi aşacağımızı ifade 
etmek isterim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kurtel. 
Sayın Kurtel, vakit pek az kalmıştır. Müm

kün okluğu kadar muhtasar olmasını rica ede
ceğim efendim. 

ÂDİL KURTEL (Kars) — Muhterem arka
daşlar, Sayın O alışma Bakanına vermiş oldukları 
izahattan ötürü teşekkür ederim. Sözlü soru 
önergesi, yurt dışında çalışan işçilerin gerek yurt 
dışında gerekse yurda döndükleri zaman karşı
laştıkları birtakım problemlerle ilgili bulunmak
tadır. Yurt dışında çalışan işçiler konusu, Alman-
ya'daki işçilerimizin problemleriyle ilgilenmek 
için gerekli tetkiklerde bulunan üç milletvekili 
arkadaşımız tarafından bir gensoru önergesi ile 
Yüce Meclise getirilmiş bulunmaktadır. Yüce 

Meclis elbette ki, çeşitli yönleriyle büyük önem 
taşıyan bu konuyu enine boyuna tartışacak ve 
konunun üzerinde ciddiyetle duracaktır. Yalnız 
biz birkaç nokta üzerinde kısaca durmak istiyo
ruz. 

Muhterem arkadaşlar, bugün yurt dışında 
sayıları küçümsenmiyecek kadar çok Türk işçisi
nin çalıştığı bir vakıadır. 1961 yılında başlıyan 
bu göç, her geçen sene biraz daha artmış, bugün 
gayriresmî ve resmî yollardan yurt dışına gidip 
çalışma imkânı bulan işçilerin sayısı gensoru 
önergesinde de ifade edildiği üzere aşağı - yukarı 
300 bin olarak tahmin edilmektedir. Yurt dışına 
gitmek mecburiyetinde kalan ve yurt dışında ça
lışmak imkânlarını ariyan bu işçilerimizin, ge
rek yurt dışında gerekse yurda döndükleri za
man, karşılaşacakları önemli birçok problemler 
vardır. 

Bu 300 bine yakın Türk işçisinin, yurt dışı
na gitme sebepleri nedir? Elbette ki, bu konu üze
rinde duracak değilim. Yalnız şurası muhakkak
tır ki, Türkiye'de Anayasanın emrettiği şekilde 

/ toprak reformu yapıp tarımda çalışanları topra
ğa bağlıyamadığımız müddetçe, ayrıca hızlı bir 
sanayileşmeye geçip, bugün mevcut işsizliğe sa
nayileşme yolu ile çare bulamadığımız müddetçe 
yurt dışına giden bu işçiler, fırsat buldukça ge
rek resmî yollardan gerekse gayriresmî yollardan 
yurt dışına gitme yollarını her zaman için araş
tıracaklardır. 

BAŞKAN — Sayın Kurtel saat 19,00 a gel
miştir. Müddetimiz bitmiştir. Daha ne kadar sü
recektir? 

ÂDİL KURTEL (Devamla) — Dalha 15 da
kikalık hakkım vardır, müddetim bitmişse fazla... 

BAŞKAN — Sayın Kurtel ben hak ve hukuk
tan bahsetmiyorum. 

ÂDİL KURTEL (Devamla) — Evet Sayın 
Başkan, 15 dakikalık konuşma hakkım vardır da, 
konuşmam o kadar uzun sürmiyecektir, zaten 
.gensoru önergesi verilmiştir, görüşülecektir. 

BAŞKAN — Herşeye itiraz buyurmayın. 
Başkanın ne söylemek istediğini öğrenin, söyli-
yeceğinizi ona göre söyleyin. 

ÂDİL KURTEL (Devamla) — Benim vak
tim değil Sayın Başkanım Meclisin çalışma za
manı dolmuştur. Benim vaktimin bittiğini ifade 
ettiniz, ben de 15 dakikalık bir konuşma hakkı
mın olduğunu ihatırlıyoruan. 
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'BAŞKAN — Sayın Kurtel benim ne söyliye-
ceğimi anlamadan konuşmamanızı rica ediyorum. 
Sözünüzün devamı için ancak Yüksek Heyetin 
oylarına arz etmem icabcder. Kararımıza göre 
buna müsait olmadığını takdir buyurun, şeker 
kardeşim. 

Beş dakika kâfi mi? 
ÂDİL KURTEL (Devamla) — Bitirim, bel

ki beş dakika da sürmez. 
BAŞKAN —'Hatibin beş dakika daha konuş

masını arzu buyuranlar... Kahul etmiyenler... Beş 
'dakika konuşması kabul edilmiştir efendim, bu
yurun. 

ADİL KURTEL (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, biraz önce de arz etmiştim. Yurt dışın
da çalışmakta olan işçilerimiz, gerek yurt dışın
da ve gerekse yurda döndükleri zaman karşılaş
makta oldukları önemli problemler vardır. 

Sayın Çalışma Bakanı, işçilerimizin gerek yurt 
dışında, gerekse yurda döndükleri zaman karşılaş
makta oldukları bu problemlere bir ölçüde tedbir
ler alındığını ve bu problemlerin her geçen gün 
biraz daha azalmakta, olduğunu ifade buyurdular. 
Muhterem arkadaşlar, Mecliste görüşülüp kabul 
edilen, fakat Senatoda bâzı değişikliklerle tekrar 
Yüce Meclise gelecek olan işçi ataşelikleri kurul
ması hakkındaki kamın tasarısı bugüne kadar ka
nunlaşamamış ve yurt dışında, orada çalışan işçi
lerimizin karşılaşmakta oldukları birtakım prob
lemleri halletmek için kurulmusı lüzumlu görülen 
bu kuruluşlar bugüne kadar gerçekleşememiştir. 
Yani şunu arz etmek istiyorum muhterem arka
daşlar; cihetteki birtakım tedbirler alınmıştır ve 
alınmaktadır. Yalnız şurası muhakkaktır ki, 
gerek işçilerimiz yurt dışına giderken, gerekse 
yurda dönerken daha işin başında bunların gerek 
yurt dışında ve gerekse yurda döndükleri zaman 
kai'şılaşacakları problemleri bütünü ile ele alıp 
bu konu üzerinde gereği ölçüde durulmamıştır. 

Muhterem arkadaşlar, bugün yurt dışında ça
lışan işçilerimizden her gün binlercesi işini terk 
edip, Türkiye ye gelmek mecburiyetinde kalmak
tadırlar. Ayrıca, yine gazete haberlerinden öğ
rendiğimize göre, her gün binlerce işçi, Alman
ya'da ve diğer Avrupa memleketlerinde, son za
manlarda, son aylar içerisinde başlıyan ekonomik 
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kriz ' ve işçi sayısını azaltmak için başlıyan tek
nolojik gelişme ve otomasyon yüzünden Avru
pa'da; Aalmanya'da olsun diğer Avrupa memle
ketlerinde olsun çalışan işçilerimizin kısa bir 
müddet içersinde bunlardan birçoklarının işlerini 
tamamen kaybedecekleri ve yurda dönmek mec
buriyetinde kalacakları bir gerçektir. Şimdi ar
tık yurt dışına giden işçilerimizin orada karşıla
şacakları problemlere çözüm getirmekten ziyade, 
yurt dışında çalışma imkânı bulanların oradaki 
işlerinden oldukları için yurda dönmek mecburi
yetinde kalan işçilerimiz yurda döndükleri zaman 
karşılaşacakları problemlere önem verilmelidir. 

Muhterem arkadaşlar basma intikal eden hava
dislerden, orada bulunan işçilerinizin tasarruf
larını değerlendirmek için birtakım teşebbüslere 
geçmiş olduklarını öğrenmiş bulunuyoruz. Yal
nız şurası muhakkaktır ki, işçilerimiz bu konuda 
da gerekli müzahareti ve yardımı göremedikleri 
için, bu tasarruflarını gereği ölçüde değerlendire
memişler ve bu sahada da kurulan birçok dernek
ler, birçok dernekler ve teşekküller işçile
rin bu tasarruflarını çarçur etmenin yol
larını aramış ve bulmuşlardır. Üzerinde 
durulmazsa ve ciddiyetle daha fazla zaman ve va
kit kaybetmeden ,bu konunun üzerine eğilinmezse 
bu mevcut tasarrufları da tamamen ellerinden çı
kacak ve Türkiye'ye döndükleri zaman bu tasar
ruflarını da değerlendirmek imkânını bulamıya-
cakları açık bir gerçektir. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın, beş dakika geç-
miştr. 

ADİL KURTEL (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, Sayın Çalışma Bakanının vermiş ol
dukları izahata tekrar teşekkür ederim. Yurt dı
şında çalışan işçiler konusu el betteki büyük önemi 
olan bir konudur. Bakanlığın bu konu üzerinde, 
bütün yönü ile ve çeşitli cephcleriylc duracağını 
ümidetmek istiyoruz. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, sözlü soru 
cevanl an dinim ıştır. 

Vakit geçtiğinden 20 Nisan 1967 Perşembe 
günü saat 15.00 te toplanmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,05 

• * • 
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193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun değişik geçici! 5 ve 6 ncı.maddelerinin değiştirilmesi hakkın
daki 11 . 2 . 1966 tarihli ve 724 sayılı Kanuna ek kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(İvabul edilmiştir.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mahmut Bozdoğan 
Kasım Gülck 
Ali Karcı 
İbrahim Tekin 
Bekir Tünay 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâlcttin Topala 

ANKARA 
Kemal Bağcıoğlu 
Ahmet Dallı 
Recai Ergüdcr 
î. Sıtkı Hatipoğltu 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
Reşat Özarda 
Kemal Ziya Öztürk 
ismet Sezgin 

Üyn sayısı : 450 
Oy verenler : 227 

Kabul edenler : 193 
Reddedenler : 28 

Çekinserler : 6 
Oya katılmı.yanlar : 220 

Açık üyelikler : 3 

[Kabul edenler] 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Enver Güreli 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BİTLİS 
Cevdet Gcboloğlu 

BOLU 
Halil İbrahim Çop 
Kemal Demir 
Hami Tezkan 

BURDUR 
I. Hakkı Boyacıoğlu 

BURSA 
Sadrettir. Çanga 
Nilüfer Gürsoy 
Barlâs Küntay 
ibrahim Öktcm 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Hilmi incesulu 

DENlZLÎ 
Zafer Nihat Özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Metin Cizreli 
Tarık Ziya Ekinci 

EDİRNE 
Nazmı Özoğul 

ELÂZIĞ 
Kevni Nediınoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Necati Güven 
Cevat Önder 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Hayrı Başar 
Aziz Zcytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
JVIahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
M. Kemal Çilesiz 
İbrahim Etem Kıhçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali ihsan Çclikkan 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Reşat Mursaloğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Ali ihsan Balını 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
Orhan Scyfi Orhon 
Osman Özer 
Kaya Özdemir 
Reşit Ülker 
Mennıet Yardımcı 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem 
Hüsamettin Gümüşpaîa 
ihsan G ursan 
Settar Iksel 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osma 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Abbas Ali Çetin 
Cengiz Ekinci 
Celâli Nuri Koç 
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Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoganlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
A. Atıf Haeıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Hasan Din çer 
Mehmet Necati Kalaycı 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Mehmet Ersoy 

İsmail Hakkı Yıldırım 
MANİSA 

Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Vcysi Kadıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
İbrahim Aysoy 
Seyfi Güneşjtan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 

NİĞDE 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Raif Aybar 

Hamdi Mağden 
RİZE 

İsmail Sarıgöz 
SAKARYA 

Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Şerafettin Paker 
Hasrettin Uysal 

SAMSUN . 
Melâhat Gedik 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülczoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Cemil Karahan 
Niyazi Öz güç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Gıyasettin Duman 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
llyas Demir 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğiu 
Bedrettin Karacrkek 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URFA 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Mııslih Görentaş 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Yusuf Ziya Bahadmh 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
S. Ekmel Çetineı 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kemali Doğan Sungun 

[Reddedenler] 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

DENİZLİ 
Muzaffer Karan 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Kemal Satır 

ERZURUM 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 

İSTANBUL 
Orhan Erkanlı 
Orhan Eyüboğlu 
Selim Sarper 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KONYA 
Fakih Özfakih 

MARDİN 
Nazmi Oğuz 

ORDU 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Güley 

RİZE 
Mazhar Basa 

SİVAS 
Orhan Kabibay 

Kâzım Kangal 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
İrfan S olmaz er 

TRABZON 
Hamdi Orhon 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 

ZONGULDAK 
Kâmil Kırıkoğlu 
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BALIKESİR 
Fennî îslimyeli 

ERZURUM 
Nihat Diler 

[Çekinserler] 

İSTANBUL 
Ahmet Tahtakılıç 

KARS 
Sevinç Düşünsel 

[Oya katilmıyanlar] 

KOCAELİ 
İsmail Arar 

MALATYA 
Hamit Fendoğlu 

ADANA 
Sabahattin Baybura 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Kemal Sanibrahimoğlu 
Ahmet Topaloğlu (B.) 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Murat Öner 
Muzaffer Özdağ 
Ali İhsan Ulubahşıi 

. AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Dcmiray 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Orhan Alp (B.) 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı (İ.) 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
İlyas Seçkin 
Hasan Tez 
H. Turgut Tokcr (B.) 
Hasan Türkay 
Alparslan Türkcş 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 

Osman Zeki Yüksel 
ARTVİN 

Mustafa Rona 
AYDIN 

Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Cihat Bilgehan (B.) 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayram oğlu 
Ahmet Çakmak 
Hasan Özcan 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 
Ö. Doğan Öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hasan Lâtif Sarıyüce 

Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 
Nejdct Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Hüdai O rai 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu (İ.) 
Hasan Değer 
Recai Iskcnderoğlu 
Feyzi. Kalfagü 

EDİRNE 
llhami Ertem (B.) 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Sadık Perin çek 
Adil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Ahmet Mustafaoğlu 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Seyfi Öztürk (B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Sabri Özcan San 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Yahya Kanbolat 
Talât Köseoğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 

'Tahsin Argun 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
İsmail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Sadun Arcn 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Ali Fuat Başgil 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbcyli 
(Başkan) 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâç 
İlhami Sancar 
Fuad Sirmen 
İ. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Arif Ertunga 
Mustafa Uyar 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Turgut Göle 
Osman Yeltekin 

— 283 



M. Meclisi B : 88 19 . 4 . 1967 O : 1 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Fehmi Cumahoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Cengiz Nayman 
Mehmet Yüceler 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğiu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (B.) 
M. Ziyaeddin İzerdem 
ismet Kapısız 
İhsan Kabadayı 
Meliki Keskin 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk Önder 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 
Komal Kaçar 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 
ismet inönü 

MANİSA 
Mustafa Ok 
Önol Sakar 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 
Vefik Pirinçcioğlıu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Rifat Baykal 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
izzet Oktay (î. Ü.) 
Seyfi Sadi Peneap 
Turan Şahin 
ilhan Tekinalp 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 

[Açık ü 

Çorum 
Diyarbakn 
Urîa 

ORDU 
Ata Bodur 
Arif Hikmet Onat 
Şadı Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
MusTihittiaı Gürer 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Ilyas Kılıç 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Mustafa Kaptan 

SlVAS 
Nihat Doğan 
Tevfik Koraltan 
Gültekin Sakarya 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 

yelikler] 

1 
r 1 

1 

TOKAT 
Osman Saraç 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Osman Turan 
Ömer Usta 
Alıi Rıza Uzuncr 

URFA 
Halil Balkıs 
Bellice Hatko (Boran) 
Necmettin Cevheri 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Orhan Dengiz 

VAN 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Celâl Sungur (I. Ü.) 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
Bülent Ecevit 
Kenan Escngin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 

Yekûn 
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Millet Meclîsi 
GÜNDEMI 

88 NCI BİRLEŞİM 

19 . 4 .1967 Çarşamba 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Çanakkale Milletvekili Cihad Baban'-

in, yerli ilâç endüstrimizin sosyal, sağlık ve 
ekonomik cephelerini bütün ayrıntılarıyla ay
dınlatmak üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
gereğince bir Meclis araştırmasına dair öner-

_gesi (10/13) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
değişik geçici 5 ve 6 ncı maddelerinin değişti
rilmesi hakkındaki 11 . 2 . 1966 tarihli ve 724 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısı (1/156) (S. Sa
yısı : 112) 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Kars Milletvekili Âdil KurtePin, 227 

sayılı Kanunla kurulan Türkiye Süt Endüstrisi 
Kurumu müstahsilin istihsal ettiği sütü işlenv^k 
ve değerlendirmek için, memleketin hangi stra
tejik bölgelerinde örnek tesisler kurmuş olJu-
ğuna dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/184) 

2. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 
1341 tarih ve 474 sayılı Kanunun şümulüne gi
ren kasaba ve köylerin adedinin ne kadar oldu
ğuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/185) 

3. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 
4753 sayılı Kanuna göre dağıtıma tabi tutula
cak arazi miktarının tesbit edilmiş olup olma
dığına dair Köy İşleri Bakanından sözlü soru
su. (6/186) 

4. — Artvin Milletvekili Turgut Altunka-
ya'nm, Artvin'de kontralit fabrikası kurmak 
üzere Ruslarla yapılan anlaşmanın mahiyetinin 
ne olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu. (6/188) 

I 5. — Hatay Milletvekili Yahya Kan'bo-
lat'ın, tütün için taban fiyatının tespit edilmiş 
olup olmadığına dair Başbakandan sözlü soru
su. (6/189) 

6. — Adana Milletvekili Ali Kargı'nın, Ada-
na'da bütün fakülteleriyle bir üniversite açıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/190) 

7. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Sakarya ilinde, Temmuz 1965 te meyda
na gelen âfet ve sel baskınları sonucunda ne 
kadar maddi zararın tesbit edilmiş olduğuna 
ve zarar gören ilçe ve köylere ne çeşit yardım 
yapıldığına dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/195) 

8. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat 
I Akay'm, Beş Yıllık Kalkınma Plânında, ku

rulması derpiş edilen radyo istasyonlarından 
Erzurum ve Diyarbakır verici tesislerine bu
güne kadar ne miktar yatırım yapıldığına dair 
Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu. 
(6/197) 

9. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 1966 
Ocak sonu itibariyle, İş ve İşçi Bulma Kurumu 

I aracılığı ile yurt dışına gönderilen kadın ve er
kek işçi adedinin ne kadar olduğuna dair, Ça
lışma Bakanından sözlü sorusu. (6/198) 

10. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Erzurum'da bir askerî dikimevi kurulması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Millî Savun
ma Bakanından sözlü sorusu (6/202) 

11. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
ortaokullardaki ev - işi öğretmenliğinde istih
dam edilımek makısadiyle açılmış olan sınava gi-

I ren kız enstitüsü mezunlarının adedine ve ka-
• çının öğretmenliğe atandığına dair Millî Eği-
I tim Bakanından sözlü sorusu. (6/218) 

12. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul Belediye Meclisi A. P. üyesi bir zatım 
27 Mayıs Devrimini yersiz, hafesız ve gayrimeş-

I ru göstermeye kalktığı yolundaki neşriyatın 



doğru olup olmadığına dair Adatet Bakanından 
sözlü sorusu. (6/219) 

13. — Sinop Milletvekili Niyazi özgüç'ün, 
yangın felâketi geçiren Gerze ilçesi halkı için 
inşa ©dilmekte olan meskenlere dış memleket
lerden yardım yapılmış olup olmadığına dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/226) 

14. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Erciş ilçesinde bir kız sanat enstitüsü açılma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/230) 

15. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van'ın Gürpınar ilçesine bir Hükümet konağı 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/231) 

16. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Erciş ilçesinde, önümüzdeki ders yılında, lise 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/232) 

17. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van ili ile bâzı ilçelerinde, 1963 yılında vuku-
bulan âfete mâruz kalan kaç aileye ne kadar 
yardım yapılmış olduğuna dair İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu. (6/233) 

18. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in, Kırıkkale'de, 9 Ocak 1966 tarihinde ya
pılan belediye seçimlerinde vatandaşları tehdi-
deden Adalet Partili milletvekilleri hakkında. 
ne işlem yapıldığına dair Adalet Bakanından 
sözlü sorusu. (6/234) 

19. —• Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Orman Genel Müdürlüğünde çalışmakta olan 
orman müfettişlerinin ve teftiş görevlisi bulu
nanlarının adedine dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu. (6/235) 

20. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nm, Bahçe ilçesini Haruniye 
bucağına en kısa mesafeden bağlıyacak stabilize 
bir yol yapılmasının düşünülüp düşünülmediği
ne dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. 
(6/237) 

21. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nm Kadirli ilçesine bir lise ya
pılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/238) 

22. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Çukobirlik'in, ortaklarından, bilâhara 
ödemek üzere kestiği yüzde yirmi nisbetindeki 

2 — 
I paraların ne zaman ödeneceğine dair Ticaret Ba

kanından sözlü sorusu. (6/239) 
23. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'-

m, Van'da bir otomatik telefon santrali kurul
ması için her hangi bir hazırlık yapılıp yapılma-

I dığına dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/240) 

24. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'm, 
Van'da bir Adalet Sarayı inşası için her hangi 
bir hazırlığın yapılmış olup olmadığına dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu. (6/241) 

25. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'm, 
Van'm Gürpınar ilçesine ortaokul ile Hoşap ve 
Norduz bucakları köylerine ilkokul yapımı hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/242) 

26. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'm,, 
Van'ın Hoşap Kalesinin restorasyonu ile kaleye-
çıkacak vasıtalar için bir yol yapılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Turizm ve Ta
nıtma Bakanından sözlü sorusu (6/245) 

27. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
ın, tabiî âfetler, özellikle su baskınları konusun
da, mevcut mevzuata göre, alınması gerekli ted
birlerin nelerden ibaret olduğuna dair, Başba
kandan sözlü sorusu. (6/247) 

28. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-
I san'm, Çankırı'nın Şabanözü ilçesi ile Ankara'

yı birleştiren Çubuk ilçesi yolunun ıslahının dü-
I şünülüp düşünülmediğine dair Bayındırlık Ba

kanından sözlü sorusu. (6/248) 

29. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Konya'nın Ilgın ilçesi Dığrak köyünün, 1965 yı
lında, başka bir mahalle nakli kararlaştırıldığı 
halde, bugüne kadar, nakledilmemesi sebebine 
dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu (6/249) 

30. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal'm, Sakarya'nın merkez ve diğer bucakları
na orta dereceli eğitim imkânları götürmek için 

I ortaokul ya da sanat okulu gibi her hangi bir 
I eğitim kurumu açılmasının düşünülüp düşünül-
I mediğine dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü 

sorusu (6/251) 
31. — Mardin Milletvekili İbrahim Aysoy'-

un, Mardin ili merkez ve ilçelerinde mütehassıs 
hekim, hekim, hemşire ve sağlık memuru kadro 

I adedine ve bunların ne kadarının münhal bulun
duğuna dair Sağlık ve Sosyal Yardım Baka-

[ nından sözlü sorusu (6/252) 
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32. —- Saıkarya Milletvekili Hayrettin Uy-

sal'ım, Sakarya'nın Sapanca ve Geyve ilçelerin
deki Akşam Kız Sanat okullarına yeni bir bina 
yapılması için şimdiye kadar ne gibi çalışmalar 
yapılmış olduğuna dair, Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü «sorusu. (6/258) 

33. — Niğde Milletvekili Buhi Soyer'in, 
10 Ekim 1965 tarihinden bu yana kaç vali, kay-
maJkam ve idare memuru ile kaç savcı ve mua
vininin görevinden alınmış veya nakledilmiş ol
duğuna dair, İçişleri ve Adalet Bakanlarından 
sözlü sorusu. (6/254) 

34. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Sakarya'da, ortaokula dayalı bir karma, 
ya da kız ilköğretmen okulu açılmasının hangi 
yıl sağlanabileceğine dair, Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu. 06/255) 

35. — Çorum MilHetvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüce'nin, Avrupa'yı Bulgaristan üzerinden 
yurdumuza bağlıyan Dereköy Kırklareli, Pı-
narhisar, Vize ve Saray'dan İstanbul'a ulaşan 
turistik yolun biran önce yapılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair, Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/256) 

36. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
17 . 2 . 1954 tarih ve 6273 sayılı Kanunun tat
bikatında aksaıklıklar yapılmış olup olmadığına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/257) 

37. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Malatya ili Akçadağ ilçesinin Sarıhacı - Levent 
arasındaki yolunun yapılıp yapılmadığına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/258) 

38. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nun, yurdumuzda, bugüne kadar, tesbit edil
miş olan asgari ücretlerin yeterli bulunup bu
lunmadığına dair, Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/259) 

39. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüce'nin, Millî Eğitim topluluğu içinden kaç 
öğretmenin, 10 Ekim 1965 Milletvekili seçimin
de, adaylıklarını koyduklarına dair, Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/260) 

40. — Urfa Milletvekili Behke Hatko (Bo
ran) in, kısa bir zaman önce Samsun'un ku
zeyinde düşen veya düşürülen Amerikan uçağı

nın, Türkiye'de, hamgi hava alanından kalkmış 
olduğuna dair, Başbakandan sözlü sorusu 
(6/261) 

41. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğ-
lu'nun, Bakanlığın hatası yüzünden 35 000 ton 
fındığın çürümeye terk edildiği hakkındaki 
neşriyata ve fındık ihracat politikasına dair, 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/262) 

42. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
gerekli yatırımları gerçekleştirmiş bulunan T. 
C. Ziraat Bankası ve İller Bankası Genel Mü
dürlerinin değiştirilmesi sebebine dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/263) 

43. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal'in, Adapazarı'nda Zirai Donatım Kurumu 
sahalarında, yapılması düşünülen pulluk ucu 
fabrikasının inşası konusunda ne gibi çalışma
lar yapıldığına dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/264) 

44. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal'in Adapaızara ıkapa'h spor salonu yapımının 
ne zaman bitirilip işletmeye açılacağına dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu ( 6/265) 

45. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Sapanca - Arifiye sahil yolunun yapıl
ması konusunda şimdiye kadar ne gibi çalışma
lar yapılmış olduğuna dair Bayındırlık ve Ulaş
tırma Bakanlarından sözlü sorusu (6/266) 

46. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Adapazarı Kâğıt Fabrikasının ihalesinin 
ne zaman yapılacağına dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu (6/267) 

47. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'-, 
in, Sapanca'da Vakıflar Genel Müdürlüğünce 
yaptırılan turistik otelin, 4 yıldan beri, işlet
meye açılmaması sebebine dair Devlet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/268) 

48. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'-
m, Bedri Baykam'm, 1963 yılından beri, Avru
pa ve Amerika'da açılan sergilerine ilgi göster
mesi için Bakanlığa her hangi bir baskı yapılıp 
yapılmadığına dair Turizm ve Tanıtma Baka
nından sözlü sorusu (6/269)1 

49. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, 
Samsun - Gaman - Asaraık - Kavak yolunun, kış 



ve yaz, istifade edilebilecek lıale getirilmesinin 
ne zaman mümkün olacağına dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/270) 

' 50. —• Samsun Milletvekili Yaşar Alkal'm, 
Samsun'da bir adliye sarayı yapılmasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair Adalet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/271) 
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