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UTANAK ÖZETİ I. — GEÇEN T 

TBMM Genel Kurulu saat 14.30'da açıldı. 

Tunceli Milletvekili Musa Ateş, TBMM'nin Bi
rinci Devre 22.8.1921 tarihli 65 inci Birleşiminde, 
TBMM'nin Kayseri'ye nakli hususunda yapılan gö
rüşmelerde Dersim (Tunceli) Milletvekili Diyap (Ağa) 
Yıldırım'ın tutanağa geçmemiş konuşması; 

Uşak Milletvekili Yusuf Demir, ormanlarımız ve 
Orman Genel Müdürlüğünün orman politikası; 

Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar da, 
TBMM'ne seçmenlerce yapılan ziyaretlerde sebep 
olunan usulsüzlükler ve bu durum karşısında yeterli 
güvenlik önlemleri alınamaması; 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'a, yap
tığı konuşma ile TBMM'ne hakaret ettiği gerekçesiy
le kınama cezası verilmesi kabul edildi. 

Arnavutluk Halk Sosyalist Cumhuriyeti Halk Mec
lisi Başkanının daveti üzerine Arnavutluk'a gidecek 
olan TBMM Başkanına refakat edecek üyeler için 
ANAP, SHP ve DYP gruplarının gösterdiği adaylara 
ilişkin'Başkanlık tezkeresi Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu. 

İstanbul Milletvekili îbrahim Özdemir'in Bayın
dırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonundan, 

Tezkere 
1. — Davut Utkun Hakkındaki ölüm Cezaisinin 

Yerine Geftirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi 
(3/1258) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 26.2.1987) 

Rapor 
1. — 13 Mart 1913 Tarihli İdarei Umumiyei Vi-

layat Kanunu Muvakkatinin Adının ve Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine, Bu Kanuna Bazı Ek ve Ek Ge
çici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ite 
Yozgat Milletvekili Mehmet Bağçieci ve Şanlıurfa Mil
letvekili Osman Doğan'ın, Kars Milletvekili Ömer Kuş-

Ankara Milletvekili Nejat Abdullah Resuloğlu'nun 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonundan; 

Çekildiklerine dair önergeleri Genel Kurulun bil
gisine sunuldu. 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonunda açık bulunan ve ANAP Grubuna düşen 
üyeliğe Kütahya Milletvekili Ahmet Büyükuğur se
çildi. 

Sermaye Piyasasının Teşviki, Sınaî Mülkiyetin 
Tabana Yaygınlaştırılması ve Ekonomiyi Düzenle
mede Alınacak Tedbirler ile 5422 Sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve 
3182 Sayılı Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısının (1/817) (S. Sayısı : 523) 
görüşmelerine devam olunarak; 1, 2 ve 3 üncü mad
deleri kabul edildi, 4 üncü madde üzerinde bir süre 
görüşüldü. 

3 Mart 1987 Salı günü saat 14.30'da toplanmak 
üzere birleşime saat 19.25'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Arif Ş. Bilgin 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Adıyaman Kayseri 

Arif Ağaoğlu Mehmet Üner 

han ve 4 Arkadaşının, İstanbul Milletvekili Halil Or
han Ergüder'in Aynı Kanunun 116 ve 140 mcı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun teklifleri ve 
İçişleri; Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/808, 
2/231, 2/306, 2/365) (S. Sayısı : 531) (Dağıtma tari
hi : 27.2.1987) (GÜNDEME) 

Yazılı Soru Önergesi 
1 — Adıyaman Milletvekili Alhmet Sırrı Özbek'in, 

Adıyaman İlinin Bağ-Kur sağlık hizmetleri kapsamı
na ne zaman alınacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1656) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 26.2.1987) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

27 . 2 . 1987 Cuma 

— 195 — 



T. B. M. M. B: 71 3 . 3 . 1987 O: İ 

2 . 3 . 1987 Pazartesi 

Kanun Hükmünde Kararname 
1. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Karar
name (1/830) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkan* 
lığa geliş tarihi : 2.3.1987) 

Tasarı 
1. — 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı Türkiye Cum

huriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 inci Maddesi 
(e) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasa
rısı (1/829) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkan
lığa geliş tarihi: 2.3.1987) 

Yazılı Soru önergeleri 
1. — Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'in, 

12.9.1980 tarihinden bugüne kadar T.C. vatandaşlığın
dan kaç kişinin çıkarıldığına ve nedenlerine ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1657) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 27.2.1987) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, hâkim ve savcı açığının kapatılması için alına
cak tedbirlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1658) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.2.1987) 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum ili ile ilçe ve kasaba belediye başkanları
nın maaşlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1659) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.2.1987) 

4. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, kapatıldığı iddia edilen Hatay İlindeki Elâ 
iKuseyri Kreşi'nin tekrar açılmasının düşünülüp dü
şünülmediğine ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardnn Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/1660) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 27.2.1987) 

5. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tekel İşletme
leri Genel Müdürlüğü ve Devlet Malzeme Ofisinin 
1980 - 1986 yıllarında iştirak ettikleri şirketlere ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1661) (Başkalnığa geliş tarihi : 27.2.1987) 

6. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 1980-1986 
yıllarında iştirak ettiği şirketlere ilişkin Devlet Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/1662) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 27.2.1987) 

7. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, T.C. Ziraat Bankası ve Anadolu Bankasının 1980-
1986 yıllarında iştirak ettikleri şirketlere ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru 
önergesi (7/1663) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.2.1987) 

8. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, 
Türkiye Toprak ve Çimento Sanayii, Türkiye Gübre 
Sanayi A. Ş. ve Petrokimya A.Ş.'nin 1980 - 1986 yıl
larında iştirak ettikleri şirketlere ilişkin Devlet Baka
nından yazılı soru önergesi (7/1664) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 27.2.1987) 

3 . 3 . 1987 Sah 

Sözlü Soru önergeleri 
1. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 

Bayezit'in, Kahramanmaraş İlinde gerçekleştirilen 
pamuk üretiminde verim ve kalite açısından düşüş 
olduğu iddiasına ve bunun nedenlerine ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/935) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.3.1987) 

2. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Balıkesir - Burhaniye İlçesinde balıkçı ba
rınağı yapılması için çalışma yapılıp yapılmadığına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/936) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.3.1987) 

Yazılı Soru önergeleri 
1. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır'ın, 

rahatsızlığı nedeniyle Houston'da bulunan Barbakan 
Turgut özal'ın maiyetindeki görevlilere ilişkin Dev

let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru 
önergesi (7/1665) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.3.1987) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, 1985 ve 1986 yıllarında gerçekleşen bazı ekono
mik rakamlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan yazılı spru önergesi (7/1666) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 2.3.1987) 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Hilton Oteli ile Foça ve Kuşadası tatil köyle
rinin 1984 - 1986 yıllarına ait kârlarına ve 1987 yılı 
tarifelerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/1667) (Başkanlığa geliş tari
hi : 2.3.1987) 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Orman Kanunu gereğince kurulan fonun 1984 -
1986 yıllarındaki gelir ve giderlerine ilişkin Tarım 
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Orman ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1668) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.3.1987) 

5. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Kahramanmaraş - Türkoğlu İlçesi Ziraat 
İşletmeleri sahasındaki arazilerin değerlendirilip de
ğerlendirilmediğine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1669) (Başkanlı
ğa geliş tarihi: 2.3.1987) 

6. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşderiıir'in, Dağ
cılık Federasyonu yetkililerinin keyfî ve çıkara da
yalı uygulama yaptıkları iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önerge
si (7/1670) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.3.1987) 

7. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, kamu iktisadî teşebbüsü statüsündeki bankaların 
1985 ve 1986 yıllarındaki plasmanlarına ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru 
önergesi (7/1671) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.3.1987) 

8. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, kamu iktisadî teşebbüslerinin 1985 ve 1986 yılla
rındaki toplam safi satış hâsılatı ile kârlarına ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı 
soru önergesi (7/1672) (Başkanlığa geliş tarihi : 
2.3.1987) 

9. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, kamu iktisadî teşebbüslerinin 1985 ve 1986 yılla
rındaki iştiraklerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/1673) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 2.3.1987) 

10. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Kamu Ortaklığı Kurulu tarafından 1985 ve 1986 
yıllarında tasfiyesi, devri ve satışı yapılan ve işletme 
hakkı verilen kamu iktisadî teşebbüsleri alt kuruluş
larına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından yazılı soru önergesi (7/1674) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 2.3.1987) 

11. —Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğin
ce Hazine tarafından 1985 ve 1986 yıUannda kamu 
iktisadî teşebbüslerine görev zararı ve sermaye ola
rak yapılan ödemelere ilişkin Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/1675) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 2.3.1987) 

•12. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, bazı kuruluşların 1980 - 1986 yıllarında iştirak et
tikleri şirketlere ilişkin Devlet Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/1676) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.3.1987) 

13. — Edime Mületvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, ülkemizde mevcut vakıflara ve bu vakıflarda 
1980 - 1986 yıllarında yapılan teftişlere ilişkin Dev
let Bakanından yazılı soru önergesi (7/1677) (Başkan
lığa geliş tarihi: 2.3.1987) 

14. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Etibank ve Çinko Kurşun Sanayii A.Ş.'nin 1980 -
1986 yıllarında iştirak ettikleri şirketlere ilişkin Dev
let Bakanından yazılı soru önergesi (7/1678) (Başkan
lığa geliş tarihi: 2.3.1987) 

15. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Şanlıurfa İli Merkezi ile Siverek ve Viranşehir ilçe
lerinin 1985 yılı nüfus sayımı sonuçlarıyla ilgili ola
rak Devlet İstatistik Enstitüsünce alınan karara iliş-
kan Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1679) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 2.3.1987) 

Genel Görüşme Önergesi 

1. — İçel Milletvekili Edip Özgenç ve 20 arkada
şının, işçi haklarına getirilen kısıtlamaların neden 
olduğu sorunlar ve bu hususta alınacak tedbirler ko
nusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılma
sına ilişkin önergesi (8/18) (Başkanlığa geliş, tarihi : 
2.3.1987) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Smtb : 14.30 

BAŞKAN : IBaşkanvekili İskender Cenap Ege 
KÂTİP ÜYELER : Cemal Özfailen (Kırktarei), Yavuz Köymm (Giresun) 

BAŞKAN — Tüırikiiye Bülyülk Millet Meclisinin 71 inci Birfeşjmini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama 
yapılacaktır, 

ı(Buffls'a Mlliötvöklil'i Mehmet Azizıoğllu'na kadar 
yoklama yapıldı) 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. ı— (Devlet [Bakanı Abdullah Tenekeci'nin, Di
yarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın 26.2.1987 
tarihli 70'inci Birleşimde yaptığı, «TBMM'ne seç-
menlerce yapılan ziyaretlerde sebep olunan usulsüz
lükler ve yeterli ıgüvenlik önlemlerinin alınmaması» 
konusundaki konuşmasına c&vabı 

(DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
((Koruya) — Söz isitiiyaruirn Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Haınjgi konuda efaıkftm? 
©EVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 

(Klomıya) — Geçen harita yapılan gümdıeim ckışı bir 
kanoşimiaıya cevap venmtelk için eJfenıdDm. 

'BAŞKAN — Sayın Aİlunalkatr'ım geçen hafta 
yapmış olduğu konuşmaya cevap vermek üzere bu
yurun dflenidknı. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Konya) — Sayın Başkan, değerli m'iltetveik'i'lfeni; bir 
mitietlvdkjiİ arkadaşılmııızın, 26 Şulbalt tarihinde yap
tığı gıünıdem. dûşd klonıulşlmada, Sayın Barbakanımıza 
ve Sayın Başlbakan Vekilline yöniS'JtlCiği ağır, haksız 
eîeşltfirliJere cevap Venmek üzere huz urunuzda bu-
luınuıyorıuım. 

S'ayın miîEettveikiİÜI adc'adaşımuz, «ıSayıın, Başlbaka-
nnmızıın, Türkiye Büyük Müleıt Medlisıinde ernlniiyet 
ve inzibatî tedbirlere riayet eltimeden hareket etitiğli-
mr, kanunları vie Medli&tle teessüs ettmiş usul ve esas
ları Mail etoek suretiyle bir pervasızlık örneği ver-
dliğlilni1» iddia etmiş ve Sayın BaşIbakanıımiiEiın, Tür
kiye Büyük Millet Meclisini, âdeta mirasla intikal 

IBAŞKAN — Çoiğunlüğuimuz vardır, görüşmelere 
başlkyorüz. 

eldbn malikâne şekR'inlde kullandığım ileri sürebÜl-
mıiglfc 

. IMIEHMIET ABIDUIRIREIZAK CEYLAN (Siirt) -~ 
Doğru söylemiş,. 

DEVLET BAKANI AİBDULLAH TENEİKEGI 
(Devalmllla) — Sayın milletlvekiül bu halkisuz iddiala-
<rınıda sınııır tanımlayarak, «Türkiye Büyük Milet 
Meclislinin âıdeta blir karnaval şenlikleri haline gieti-
dttğ.'niı» ifade edecelk kadar üerii gitmekten çekin-
mfâml'ş ve Meclisi lbir panayıra foenızatlrriiş; «imilet-
Vdkül'erii'niin can emniyetlinin 'bir panayırda kimilere-
tevdi edileceğini ve nasıl sağlanacağını» sıoraralk, 
Türkiıye Büyük Ml.'l'JHet Miedisi Başkanlığına da, hak
sız yere, ağır b'ir suçllaımiada 'bj^unmaklta bir beis 
'gıöîtmem'işltıir. 

ıBüÜün bu iddialarım ve haksız suejiaımalann se-
'tieibi nedlir? Sayın mifctvielkıilinlin, konuşmasından an>-
d'aşıl'Jdığt kadamıyia, va'tanldaşilarılmızın, heyet halinde 
Türkiye Büyük Mlilelt Medliisi'n/dle Sayın Başbakanı-
ımızU-a gfönıülşlmıelk üzere kenıdlsinJi ziyaret eümıeler ildir. 

Sayın millıleltıVekKIteri, Türkiye Büyük MÜÜll'et Miec-
l'jsi, milJleftin Mec|i!isid)ir., Hm rnllMiin vekiliyiz; Tüırlk 
Milletli,. serlbest iradbsuyiLe, blilz'i, vekili olarak seçirnş-
ti'r; vekili ite her yerde görüşme hakkına haizidir:. 
Valtanıdaşlaımımız sörfunlarıını, dOlekflısr'inli Sayın Baş-
'balkana,, hükümet üyelerine Ve mlifelüvekiKlerine ge-
Hip anlatmak duırumuradladııllar, Bu, omların en t'afbiî 
'halklkildir. Vaitanldaş, bu soirıun ve d'ill'ekleri'rii çoğun
lukla Büyük Mliıfflet Mtetft'isıine gföferek anlafaır. Z:ya-
rtötini, dil'eınsıe tdk, diterse foejyetfar halimde yapar. Bü-

IV. — BAŞKANLIĞIN (GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Dün bünllar, biJlinıem ve bugüne kadar uygulanan raslt-
îamltiıll'ar ve vakıalardır, 

Sayım BaŞbakanunuz, Blülyiülk M'ilet MeelMnfde 
zaman zaman çeşi'tüii ülforjden gelen h'eyötÛ T'i kabul 
oöm'eöofce ve onlarla glötfüşlmelk'feldlir. Vatandaşların, 
Ba§)ba!kanlari|ylla görüşmeleri ne kadar tabiî hakları 
ise, Sayün Başbalklamun, bu valtandaşları tek veya he-
yeit oftaralk Büyiüik Ml'llklt MedMnde kabul etlmesi 
ve görüşmesi, o denece taJbİÎ haktır. Bu ziyarötıleri, 
Türkiye Büyük M'iflltejt Mtedısimii bir panayıra ç'evir-
ım'dk ve bir karnaval şenliği şdkıllinide değeırfenıdirmdk, 
en az:mıdam vâtaridaşlarıimıza yönelmiş b'iir hakaröt-
Üiır. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaz'iantep) — O 
İkadan da değil. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Devaımllia) — Sayım militdtivdklitirnizin, bu ziyaırdt-
ler nedeniyle, can emniiydtünin rtaısıll sağlanacağı konıu-
suınıda şüıpfhe etmesinle gerek yökltur. Türkiye Büyük 
Millet Miedliisi Başjkan'liığrmım bu kolnuıda gereklli gü
venlik Süzgecimi en ilyİ şdki'lfdfe uyguladığı çiolk iyi 
feıltaırteklfediır. 

FEYZULLAH YILDIRIR (GazSanlfep) - Glü-
neyld)olğu',da olduğu gibi. 

(DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(DevamHa) — Sayın Başkan, sayın mûlle'fıviök.'ill'eri; 
Ikdnluşmamla daha fazla valktoizli almak işitemiyorum, 
sadece şu ğençeğân altını çizmdkte yarar vardır : Bi
zi rrilMvdkilli seçen vataındaşıırnıızım tek Veya heyet 
halmidb Tütlkiye Büyük M'i'lM Mecllsl'ini, Başbaka
nımı, Bakanlarımın, milltaüvlekiıîterîrii ziyaret hakiki var
idim ve TürMyie Büyük M'iİdt Meclüs'i, sayım arlkada-
şumiizm ifade dttiği sekilide, mirasla ilnlt'ikal eden ma
likâne değil, yüce Türk M'ül'dtinin Meclîsidir ve omum 
m'ilî iıradesimlim tecelli ettliğıi yerdir. 

ıSaygıîanımlla arz ederim. (AİNAP sıralarıın'dam al
kışlar) 

FEYZULUAH YILDIRIR (Gaziantep) — Bun-
Harıin nıe alakası varidıır? 

İBAŞKAN — Teşdkkiür elderüm Sayım Bakam. 
FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Sataş-

trria var Sayım Baş'kan. 

IBAŞKAIN — M t̂tememı arkadaşlarıım, raüs'âade-
ınizfe Başkandık ikaraır verisin; yani, aşağilda karar ve-
ırteddk değişimiz, lüzulmu var mı ydk mu şdkl'in/de. 
Meclisli ancemaat idare erimiyoruz. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Sataş
ma var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sataşma yok efiem!d!im. 
2. — İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in, İz

mir'de metropol alan içerisine alınan ziraî alanlarla 
ilgili bazı hatalı uygulamalara ilişkin gündem dışı ko
nuşması 

BAŞKAN — Gündem dışı söz isteyen arkadaşla-
rımız vardır, kendilerine sırasıyla söz vereceğim. 

İzmir Milletvekili Sayın Durcan Bminbaıyer, İzmir 
ve bazı inerimizde 12 Eylülden sonra metropol alan 
içerisine alınan yerleşim bölgelerinin ziraî durumuyla 
ilgili gündem dışı söz istemiştir. 

Buyurun efendim. 
DURCAN EMiİRBAYBR (İzmir) — Sayın Baş

kan, değeri milletvekilleri, sizlere saygılarımı suna
rak sözlerime başlamak istiyorum. 

Gündem dışı söz alışım, izmir Büyükşöhir Beledi
ye Başkanının ve Belediye Meclisinin, yanlış ve hak
sız bir uygulamasının giderilmesi hususundadır. 

Malumunuz olduğu üzere, geçen yıl yine aynı ko
nu üzerinde gündem dışı söz almıştım, izmir Büyük
şöhir Belddiye Başkanının, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinden çıkarılan Belediyeler Yasasının değiştirilen 
bir maddesini yanlış, anlamaları sonucu, tarım arazi
leri üzerindeki ziraî sulama motorlarının su çıkış bo
rularına sayaç takılması suretiyle, o zamanki uygu
lama ile ton başına 67 lira su parası alarak gelir te
mini cihetine gidilecekti. 

Hesaplarımıza göre; 3 inçlik bir su türbininden 
günde 8 saatlik bir mesai ile, müstahsiller, sebze ve 
meyve üretimi için günde 40 bin lira civarında, be
lediyeye para ödemek zorunda kalacaklardı. Metre-
pol alan içerisinde kalan üreticilere tdbligat yapılmış
tı; benim, bu haksız uygulamanın giderilmesi için bu 
kürsüde konuşma yapmam ile zannediyorum konu, 
incelenerek düzeltilmişftii. 

Sayın milletvekilleri, hatırlayacaksınız, bizlerin bu
radan geçirdiğimiz bir yasa vardı; 2464 sayılı Belediye 
Gelirleri Kanununun 97 nei maddesi, 4.12.1985 tariühli 
ve 3239 sayılı Vergi Kanununun 125 inci maddesi ile 
değiştirilmişti. Şimdi, yine İzmir Büyükşeh'ir Belediye 
Başkanı, geçen yılki aynı hataya düşmektedir. «(Bu ya
saya dayanarak, yeraltı sularından belediyeler gelir 
elde edebilir» denilmesine karşın, yasayla hiç alakası 
olmayan vergilendirmeyi ziraî alanlara da kaydırmak
la, hataya düşmektedirler. İşte bu hata neticesinde, 
belediye meclisinden yönetmelik çıkarılıp, bu haksız 
gelire tevessül edilmektedir. Bu yıl da, geçmiş yılda 
olduğu gibi, tavuk kümesleri olan, hayvan yetiştiren 
ve besleyen besi sahiplerine, tarlalarından veya arsa-
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larından kendilerinin sü çıkardıkları borulara su saat
leri taktırmak suretiyle, gelir elde etmek için, tebli
gat çıkarılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, özellikle, yasadaki bu geçerli
lik, illere bağlanan metropol hudutları içerisinde bu
lunan yerleri kapsar; doğrudur, ancak misal göster
mek istenirse, izmir, İstanbul ve bazı illerimizde 12 Ey
lülden sonra şehir metropolü içerisine alınan ziraî 
alanlara sahip birçok yerleşim bölgeleri vardır. Şümdi 
sayacağım bu yerleşim bölgelerini, İzmirimizin Alsan-
cak'iı, Kortdotti'u, KoWak ve Mli'tlhaitlpaşa Caddesi ile ay
nı tefeye kıoyimıamız mıüimklüın •olamaz. Mötır'opol saha
sı içlerisin© alınan böüigderde vatandaş, tarlasına hay
vanı için dam yapacak ota, tzimir hudultilan içerisinde 
'görülîldlüğü için, Alllsancalktbalk'i, Korıdldn'dalki muamele
nin aynısı uygulanur. Okır şey de'ğjill. Bu sekide uygula
mayı insanın havsalası almamaktadır. Kordon'daki 
arsanın metrekaresi 250 bin lira, 500 bin lira, Güzel-
bahçeideki tarlanın metrekaresi 250 lira; ama resmî 
muameleye, harçlara gelince, uygulama da İzmir'in 
Kordon'u ile Güzelbaihçe'nin tarlası aynı fiyatta. 

MUHİTTİN YILDIRIM (Edime) — Satsuma bah
çeleri mi gidiyor? 

BAŞKAN — Lütfen efendim lütfen... 
Devam buyurun eferidim. 

DURCAN EMİRBAYER (Devamla) — Sayın mil
letvekilleri, bakınız, 12 Eylülden sonra, ziraî alanları 
olan ve kendi belediyeleri ile idare edilen bu bölge
ler insanları, (Gültepe, Buca, Balçova, Çiğli, Yeşilyurt, 
Şemikler, Çamdibi, Güzelbahçe, Narlıdere, Işikkent 
gibi) çoğunlukla, geçimlerini ziraatla sağlar durumda
dırlar. Bu yörelerde 3 bin sağımlı süt ineği, her say
dığım yerleşim birimlerinde yine 3 bin ila 5 bin besi 
nayvanı vardır. Yine bu yörelerdeki insanlar birçok 
tavuk kümesinde yüzbinlerce, gerek besi, gerekse yu
murta tavuğu yetiştirirler. Yine bu üreticiler, her ko
nuda tamamen ziraî statünün uygulaması içerisinde
dirler. 

«Ziraî dallar» dehirken, tarla ziraatçılığı ile deniz 
ve kültür balıkçılığı ile süt ve besi hayvancılığı ile et 
ve yumurta tavukçuluğu ile ilgili, yasada herhangi bir 
ayırım yoktur; bunların hepsi ziraî statü içerisindedir
ler. Hal böyle iken, İzmir Belediye Reisimiz, kendi ba
şına ahkâm keserek, zannediyorum Defterdarlıktan 
vergi almaya yönelik bir kişi olan Sayın Belediye Baş
kanımız özfatura'nın bu çıkışı, herhalde vergi ihtisa
sından kaynaklanmaktadır. İşte, geçen yıl da olduğu 
gibi, yine üreticilere tebligat çıkarıp, sayaç takmalarını 

istemöktedir. Bu yanlışlığın da giderilmesini Sayın Ba
kandan rica ediyorum. Ayrıca, iktidar partisine men
sup miUetvekili arkadaşlarımın konu ile alakalanma
larını bekliyorum. 

Sayın milletvekilleri, esasta yanlışlığın kaynağını 
belirtmek istiyorum; Sayın Bakanım da dikkat eder
lerse bu yanlışlığı gidereceklerdir. Hata, nüfusları yüz-
binleri aşan bu yerleşim bölgelerinin İzmir Büyülkşe-
hir metropolüne bağlanmasından ileri gelmektedir. 
Sözü edilen yerleşim bölgelerinin kendi başına bele
diyeleri varken, 12 Eylülden sonra, tedbir bakımından 
belediye başkanlıkları feshedilerek, İzmir Belediyesine 
bağlanmıştır. Şimdi, eski belediye başkanlarının kol
tuklarında, İzmir Belediye Başkanı tarafından tayin 
edilen, ellerinden her türlü salahiyeti alınmış, - kendi 
ifadelerine göre söylüyorum - kukla şube müdürleri 
'bulunmaktadır. Hatanın giderilmesi için daha önce de 
bu kürsüden konuşma yapmıştım; maalesef bir netice 
almak mümkün olmadı. Şimdi Sayın Bakana soruyo
rum; doğal olarak da kabul ediyorum, hizmeti halkı
mızın ayağına götürmek için 7 Haziran tarihinde 81 

t . 

yerleşim bölgesinde belediye başkanlığı seçimi yapıla
caktır. öyle zannediyorum ve olduğuna da inanıyorum 
ki... 

YILMAZ ÖNEN (İzmir) — Güzelbahçe.,. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim. 
DURCAN EMİRBAYER (Devamla) — ... bu böl

gelerin bazılarının belediye olabilmek bakımından nü
fusları yetmediği için, yakın köylerin buraların mahal
lesi gibi gösterilmesi suretiyle belediyelik -ihdas 'edile
rek, hizmet halkın ayağına götürülecektir. Aslında çoi 
güzel bir olay; ancak, yukarıda saydığım, nüfusları 
yüzblinleri aşmış ve belediyelikleri varken iptal edilmiş 
olan bölgelerdeki halkın günahı ne? Niçin bu beledi
yeler, eskiden olduğu gibi, belediye statüsüne kavuş
turulmaz? Tayinen makam verdiğiniz salahiyetsiz sulbe 
müdürlerinin bölgelerindeki olaylara ses çıkaramama-
ları, o ildeki büyükşehir belediye başkanlarının ve va
lilerin yetki ve tasarrufları neticesinde, . bölgelerdeki 
halkı tanımayan, bölge halkından soyutlanmış, o böl
genin yerel kişisi olmadığından, haksız icraatlarından 
şimdi ve sonrasında sorumluluk du^<mayan ve duyma
yacak insanlar, işte, hem böyle hataları meydana ge
tirirler, hem de o bölgelerde kamuya ait olan tapulu 
arazileri, istek ve arzularına göre değişiklikler yapmak 
suretiyle, Bal Tutanlar Sitelerine benzetiverirler. 

Arz eder, bu hatanın giderilmesini diler, saygılar 
sunarım. (DSP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Emirbayer. 
3. — 'Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın, arazi 

ve evleri Altmkaya bara] gölü suları altında kalan ve 
tarımsal iskâna tabi tutulan vatandaşların durumlarına 
ilişkin gündem dışı konuşması 

BAİŞKAN — Arazi ve evleri Altınkaya Baraj gölü 
suları altında kalan ve iskân edilmek istenenler hak
kında, gündem dışı konuşmak üzere, Trabzon Millet
vekili Sayın Osman Bahadır söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Bahadır. (DYP sıralarından alkış
lar) 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Sayın Başkan, 
'değerli milletvekilleri; Sayın Genel Başkanımızla Sam
sun ve ilçelerinde yaptığımız gezide, bize intikal eden 
'bir hususu bilgilerinize sunmak üzere gündem dışı söz 
almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce heyetinizi say
gıyla selamlarım. 

Kızılırmak üzerinde inşa edüen ve temeli Eski Baş
bakan Sayın Demirel tarafından, Temmuz 1980 tari
hinde atılan Altınkaya Barajı inşaatının gövdesi ta
mamlanmış olup bu yıl Nisan ayından itibaren su 
toplama işlemine başlanacaktır. 

Samsun İlinin Bafra, Alaçam ilçeleri ile Sinop İli
nin Durağan İlçesine bağlı toplam 18 köy, baraj göl 
suları altında kalmaktadır : Durağan'a bağlı Kaplangı, 
Salarkolu, Yağbasan, Boyabükü, Çöve, Köklen, Gök-
doğan, Aşağı Karacaören, Yukarı Karacaören ve Bey-
bükü köyleri. Bafra'ya bağlı Kolay, Düzköy, Burun
ca, Başkaya, Akalan, İğdir ve Beflgü köyleri. Alaçam 
İlçesine bağlı Pelitbükü, Pelitbükü, Sekicek köyleri su 
altında kalacaktır. 

Her köyün 90 hane olduğu ifade edilmektedir. Bu 
köylerde takriben 2 500 hane ve 25 bin kadar nüfus 
bulunmaktadır. Bu ailelerden iki üç büni iskân için 
müracaat etmiş, bunlardan 70 haneye Gemlik İlçesi 
mülkî hudutları içerisinde konut verilmiş, 171 hane de 
Hatay, Amik Ovasındaki konutlara yerleştirilmek su
retiyle iskân edilmtişlerdir. 

Bunların dışındaki ailelere konut hazırlanmamış, 
ıtarım arazisi verilmemiş ve iskân edilmemişlerdir. Bu 
insanlar, halen arazileri üzerinde oturmaktadırlar. Bu 
ailelere, Nisan ortasında su yükseleceği bildirilerek, ev
lerini, arazilerini terk edip, köyden çıkmaları tebliğ 
etiİlmiştir. 

Bir yıl öncesine kadar, arazileri dönüm başına 600 
bin Türk Lirasından istimlak edilmesine rağmen, he
nüz kendilerine Ödeme yapılmamıştır. Artan fiyatlar 
karşısında birçoğu tezyidrbedel davası açmıştır. Ha
len bu davalar devam etmektedir. 

I Her ailenin beş altı çocuğu vardır. Bunların, pirinç 
ürününden başka bir gelirleri yoktur. Ziraatları ta
mamen durdurulmuş; yaşlılar, kadınlar, çocuklar pe
rişan, hayvanları, hayvan yemleri, eşyaları ortalıkta, 

I çocuklarının tahsilleri kesilmiş, okulları yoktur. 
I Barajın temel atma töreninde bu yöre halkına 

hitap eden Eski Başbakan Sayın Süleyman Demirel 
tarafından, «Arazi ve köyleri su altında kalanların 
merak etmemeleri, baraj gölü içinde kalacak ev ve 
arazilerinin yerine, Bafra'daki Hazine arazileri tahsis 

I edilerek, buralafda iskân edilecekleri, barajın sulama 
nimetlerinden hep birlikte yararlanacakları» vaat edil-

I mistir. Bu muide, köylüleri son derece memnun et-
I miştii. Halbuki, Samsun Köy Hizmetleri Böllge Müfdür-
I lüğüne bağlı Sinop ve Samsun Köy Hizmetleri İl Mü

dürlüklerinin 1983 yılında köylülerle yaptıkları görüş
melerde, Bafra ve Vezirköprü köylerinin Bozcaadatta, 
Durağan İlçesine bağlı köylerin ise Hatay'ın Amik 
Ovasında iskân edileceği; Bafra köylülerine ise, Bafra 
Hazıine arazileri üzerinde iskân edilmelerinin mümkün 
olmadığı bildirilmiştir. Böylece, 5 bin aile ve 15 bin 
nüfus Saframda iskân edilme şansım kaybettiklerinden, 
(bilmedikleri yerlere gitmektense, köylerinde oturmayı 
tercih etmlişlerdir. Bunlardan bir kısmı köylerinin bağlı 
'bulunduğu şehirlerde, şehir iskânı istemişlerdir. 

Şimdiye kadar «Tarımsal iskân» denilen köy is-
I kânına ulaşabilen köy ve aile sayısı çok azdır. Köy

lerimde kalanlara; bağlı oldukları ilçe merkezlerinin 
devlete ait binalarında geçici iskâna tabi tutulacakları, 

I kaymakamlık aracılığıyla tebliğ edilmiştir. Köylüler 
bu devlet binalarının nerede olduğunu sorduklarında, 
aldıkları cevapta; bu geçici iskânın, çadır olduğunu 
öğrenmişlerdir. Yani devlet, temel atma ihtiyacım dahi 
duymadan yedi yıl sonra, evinden, barkından ve top
rağından ettiği vatandaşa, çadır teklif etmek suretiyle, 

I onlarla âdeta alay etmekte, insan yerine koymamak
tadır. 

I Karadeniz köylüsünün yaşayış tarzı, göçebeler 
gibi, çadıra müsait değildir. Bunların, atı, sığırı, koyu
nu, mandası, sapı - şamam, birçok tarım âletleri mev
cuttur. Bunlarla çadıra nasıl sığacak, nasıl yatacak 
kalkacak, nasıl insanca yaşayacaktır? Ev eşyalarından 
ne şekilde yararlanacaklardır? Talbİî afetlere maruz 
kalanlar gibi, çadırda yaşamayı nasıl içlerine sindire
ceklerdir? Bunların iskân, edilecekleri binalar ihale 
edilmiş olsa bile, o halde, en iyimser bir bekleyişle 
bir kışı daha çadırda geçirmek zorunda kalacaklar
dır. Bu nasıl olacaktır? Bu insanlar, istimlâk bedelle
rini almadan, tarım yapmadan yaşamlarını nasıl sür-

I düreceklerdiir? 
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Buna cevap olarak; köy iskânına tabi olanlara 
30 ila 50 bin lira civarında bir paranın, maaş olarak 
verileceği söylenmekte fse de, bu da bir aldatmaca-
<dır. iki ay önce iskân edilen ailelere, henüz tek ku
ruş ödenmemiştir. Ödense dahi, bu-parayla geçinme
leri düşünülemez. Zira, her ailenin yaşlısı ve çocuk
ları, diğer yakınlarıyla nüfusları 10 kişiyi bulmak
tadır. Ayrıca, istimlak bedelleri ödenmeden, bu köy
lülerden, evlerini ve arazilerini terk etmeleri nasıl is
tenmektedir? 

Burada bir hususu da açıklamak isterim. Bir yıl 
öncesine kadar arazilerinin dönümü 600 bin liradan 
istimlak edilmiştir. Şimdi gidecekleri arazilerin dö
nümünün ise, devlet tarafından 1 milyon liradan tek
lif edildiği söylenmektedir. Bunlar, hazırdan yiyerek 
geçindiklerine göre, bu arazi bedellerini nasıl ödeye
ceklerdir? Bunlara bir imkân sağlanacak mıdır? 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
OSMAN BAHADIR (Devamla) — Az bir şey kal

dı Sayın Başkanım. 
Buna göre, istimlak bedellerinin miktarı da ayrı 

bir derttir. Bu hususta açılan tezyidi bedel davaları 
henüz sonuçlanmadığına göre, bu arazileri de sular 
altında kalacağına göre, bu arazilerin değerlendiril-
anesi nasıl yapılacaktır? 

Bu köylülere ödenmek istenen istimlak bedelleri, 
en erken bir yıl önce yapılan kıymet takdirlerine da
yanmaktadır. Bu kıymet takdirleri düşüktür. Köylü
nün taşınmazı ucuza satın alınmakta ve DSÎ, bunu 
âdeta bir politika haline getirip, köylünün malını yok 
pahasına kapatmayı ıbir başarı ve marifet saymak
tadır. 

Kısaca; her şeyini, malını, mülkünü, geçmişini, 
mezarını, köylüsünü, örfünü bırakıp köyden çıkan, 
göçmen edilen köylü, bir de maddî zarar ve kayıp 
içine itilmekte, âdeta yabancı bir ülkeden kovulur gibi 
ortada, çaresiz bırakılmaktadır. 

ISMAlL SARUHAN (Ankara) — 10 dakika mı 
konuşuyor? 

BAŞKAN — Efendim, biraz ağır konuşuyor da, 
size öyle geliyor. 

Devam ediniz efendim, zamanınız doldu. 
MUSTAFA MURAT SOKMENOĞLU (Hatay) 

— HaMfcatlerden bahsediyor, tedbir alm, vatandaşla
rı çadıra mahkum etmeyin. 

v 
BAŞKAN — ~ Sayın Bahadır, bağlayın efendim, 

geçti zamanınız. 
OSMAN BAHADIR (Devamla) — Bağlıyorum 

efendim. 

Sayın hükümetten, hükümetler devamlılık arz et
tiklerine göre, Sayın Süleyman DemireHn Başbakan 
olarak vaat ettiği ve müjdelediği şekilde, bu köylüle
rin Bafra Ovasında iskân edilmelerinin bugünkü hü
kümet tarafından da sağlanmasını ya da en azından, 
Türk soylu yabancılara uygulanan imkânların kendi
lerine de temin edilmesini istemektedirler. 

Bu mağdur vatandaşlarımıza devlet babanın şef
katli elinin bir an önce uzatılmasını ve sorunlarının 
çözüme kavuşturulmasını onlar adına arz eder, yüce 
heyetinizi saygıyla selamlarım. (SHP, DYP, DSP ve 
Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bahadır. 
4. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, NETAŞ 

grevi sırasında meydana gelen olaylara ilişkin gündem 
dışı konuşması 

BAŞKAN — Efendim, NETAŞ grevleri üzerine 
Tokat Milletvekili Sayın Enver özcan gündem dışı 
konuşma talep etmişlerdir; buyurun efendim. 

ENVER ÖZCAN (Tokat) — Teşekkür ederim 
Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizin de
mokrasi ve hukuk devleti yönündeki muhtemel geliş
melerini baltalamak için, son hafta ve günlerde bazı 
çevrelerde başarılı. çabalar sergileniyor, örneğin, iş
kence olaylafı; örneğin, 15 Şubat 1987 günü grevci 
işçileri ziyarete gelen bir grup yabancı konuk sendi
kacı önünde polisin ilkel davranışları... örnekleri ço
ğaltmaya gerek yok, bunları her gün görüyoruz, ya
şıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, tespih çeker gibi işkence ya
pan ve yaptıranlar, ya da onlara göz yumanlar, ya
bancı sendikacıları püskürterek onların gözü önünde 
emekçilerimizi tartaklayanlar, hükümetiyle, Meclisiy
le ve tüm öteki kurumlarıyla, devlet olarak, Avrupa' 
ya ve dünyaya olumlu bir görünüm vermeye çalış
tığımız, bu uğurda ağır çaba ve masraflara girdiği
miz bir dönemde, söz konusu davranışlarının anlamı
nın ve bunun nelere mal olduğunun farkında mıdır
lar acaba? Bence, elbette ki farkındadırlar. 

Bazı çevrelerin ve yetkililerin, ülkemizin içinde 
bulunduğu olağanüstü ya da olağandışı durumdan ve 
olağan olmayan ölçülerde kısıtlayıcı yasalardan son 
derece hoşnut olduklarını biliyoruz. Aydınlıktan kor
kan, çağdışlıktan habersiz bu çevreler, fırsatı gani
met bilerek, vatandaşlarımıza ve emekçilerimize, an
cak ve ancak sömürgeci güçlerin yapabilecekleri in
sanlık dışı, utanç verici muamelelere, çekinmeden ve 
korkmadan başvurabilmektedirler. Biz, bu çevreler-
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de, bu sorumlu - sorumsuz yetkililerde, insan sevgi 
ve saygısı aramaktan vazgeçtik. Çalışkan, namuslu 
insanları tehlikeli bir bomba gibi gördüklerini, öyle 
değerlendirdiklerini de esefle görüyoruz. Ama, da
hası var sayın üyeler; bu çevreler, demokrasi, hak, 
hukuk ve özgürlük gibi en kutsal değerlerden duy
dukları korkuyu ve nefreti her fırsatta, pervasızca, 
suratımıza şamar atar gibi şaklatırken, bizler ne ya
pıyoruz? 

Sayın üyeler, bizler, bu yüce çatı altında dekoratif 
milletvekilcilik oynamak için bulunmuyoruz. Bizleri 
böyle görmek ve böyle göstermek isteyenler olduğu
nu unutmayalım ve yüce misyonumuzun gereğini ye
rine getirelim. Bence, bizim başlıca misyonumuz, ge
nelde insan hak ve özgürlüklerinin, bu arada demok
ratik sendikal hak ve özgürlüklerin gemlendiği bir or
tamda, demokratik hak ve özgürlük kanallarını aç
mak, çağdaş hukuk devletini oluşturmak, insanları
mıza^ insanca yaşanabilecek bir ortam yaratmaktır. 
Bunun bilincinde olmayan tek bir milletvekili düşü
nemiyorum. Gelecek kuşaklarca övülmemiz, ya da 
lanetlenmemiz, bu misyonu gerçekleştirmemize bağ
lıdır. 

Sayın milletvekilleri, partili partisiz sayın kader 
arkadaşlarım; gelin, insanlık adına, demokrasi adı
na, nukuk devleti adına, haklı olarak övündüğümüz, 
temsil etme onuruna sahip olduğumuz Türk halkı 
adına, insanlıktan ve çağdaşlıktan nasibini alamamış, 
antidemokratik yasaların arkasına yarasa gibi sığı
nan, hain ve zalim emeller peşindeki unsurlara hep 
birlikte karşı çıkalım. Onlarla, yılmadan, her zaman 
ve her yerde mücadele edelim; peşlerini bırakmaya
cağımızı, marifetlerini yanlarına kâr bırakmayacağı
mızı gösterelim. Unutmayalım ki, bunların davranış
ları, bizleri, her birimizi ve bu arada hükümeti de 
büyük zan altında bırakıyor; içte ve dışta, bizi acıklı 
ve gülünç duruma sokuyor. 

O halde, soralım hükümete : «Bunlar kimlerdir, 
bunlara karşı ne gibi işlemler yaptınız ve yapıyorsu
nuz?» Ve soralım kendimize : «Bizim tepkimiz ne 
oldu bunlara karşı? Bizim hiç tepkimiz olmayacak 
mı?» Eğer yanıtımız «Hayır» ise, eğer milletvekilleri 
olarak bizler bunlara karşı tepkisiz ve çaresiz isek, 
bence, tek yapacağımız şey, mazbatalarımızı yırtmak
tır. En onurlu davranış ve tepki budur bence. 

Bu duygu ve düşüncelerle, en derin saygılar suna
rım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özcan. 

I B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MEC
LİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMA
SI ÖNERGELERİ 

I /. — İçel Milletvekili Edip Özgenç ve 20 arka
daşının, işçi haklarına getirilen kısıtlamaların neden 

I olduğu sorunlar ve bu hususta alınacak tedbirler ko
nusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/18) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz efendim. 
I Bir genel görüşme önergesi vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye, son 6 yılda, başta işçiler olmak üzere, 

I tüm çalışanların, dar ve sabit gelirlilerin ağır geçim 
I şartları altında ezildiği bir dönem içerisindedir. 

Bu dönem içerisinde nilmet ve külfet dağılımında 
dengenin sürekli olarak çalışanlar aleyhine bozuldu
ğu, geleceğe güvenle bakabilmenin her geçen gün 

I imkansız hale geldiği izlenmektedir. 

Ekonomik kalkınmanın ağır yükünü omuzlarında 
taşıyan insanların "horlandığı, temsilcilerinin ve örgüt
lerinin haklı Eteklerinin dinlenmek istenmediği, te
mel hak ve özgürlüklerinin kısıtlandığı bir dönem 
içerisinde, bir yanda, her geçen gün fakirleşenler, 
öte yanda imkânlarına her geçen gün yenisini ka
tanlar .arasında sınıf ve sefalet ortamı doğurmakta
dır. 

İşçilerimiz, bugün ferdî ve toplu iş hukuku ala
nında sosyal güvenlikte çıkmazlarla karşı karşıya-

I dır. Ekonomik kararlarda tercihler sürekli olarak, 
başta işçiler olmak üzere, tüm çalışanlar, dar ve sa
bit gelirliler aleyhine yapılmaktadır. Sosyal düşün
celerden giderek uzaklaşan yaklaşımlarla, devlet ik-
tisaden güçsüz durumda olanı koruma işlevini yapa
maz durumuna getirilmiştir, işsizlikle mücadelede 
ciddi ve kaibul edilebilir hiçbir somut önlem alına-

I mamaktadır. Çalışanın işinde ve emeklilik dönemin
de güvencesi kalmamıştır. Gelir dağılımındaki uçu
rum giderek büyümekte, korkutucu boyutlara ulaş
maktadır. İktisaden güçsüz durumda bulunan çoğun
luk, tek kelime ile geçinemez durumdadır. Bu tablo, 
yersiz ve çoğu kez sorumsuz davranış ve beyanlarla 
giderek kararmıştır. Giderek kararan bu tablonun 
çoğulcu ve özgürlükçü demokratik rejimi olumsuz 

I yönde etkileyeceği açıktır. 

Demokratik işçi hakları, gerçek demokrasinin te
mel unsurları arasındadır. Bu haklara bu Anayasayla, 

I yeni yasalarla- ve uygulamalarla getirilen kısıntılar göz-
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önünde tutulursa, Türkiye'nin 6 yıldır demokrasi yo
lunda ne kadar gerilediği kendiliğinden ortaya çık
maktadır. 

İşçi haklarına (getirilen kısıtlamalar doiayısı ile iş
çilerimiz yoksullaşımıştır. işçilerimizin geçim düzeyi, 
6 yıl öncesinin yaklaşık yarısına inmiştir. Her ne ka
dar iktidar mensupları bunu inkar edip, işçi ücret
lerinin enflasyondan daha hızlı arttığını öne sürüyor
sa da, Türkiye'ye çekmek istediği yabancı sermaye
nin temsilcilerine seslenirken, Türkiye'yi onlara bir 
ucuz işçilik cenneti olarak göstermektedir. 

Kapanan fabrikalardan çoğunun müflis sahipleri, 
önceden güvence altına aldıkları veya yurt dışına 
kaçırdıkları servetleri ile lüks yaşamlarını sürdürür
ken ve bu gerçeğin çarpıcı örnekleri basında sık sık 
sergilenirken, o fabrikaların işsizler ordusuna katılan 
işçileri, ekmek parasından mahrum kalmaktadır. 

Şimdi de hükümetiımiz, sermaye piyasasını dü
zenlemeye çalışırken, batak fabrikaların, müflis şir
ketlerin kurtarılması, tahvil veya hisse senetlerine 
sahip olanların haklarına öncelik tanımayı düşünür
ken, işçilere olan borçların arka plana atılması son 
derece düşündürücüdür. 

Bu nedenlerle, demokrasimizi ve işçi haklarını 
son yıllarda içine düşmüş olduğu durumdan, bu bü
yük gerilemeden kurtarabilmek için, iktidar değişik
liğinin yanı sıra ve onun ötesinde, asıl bir zihniyet 
değişikliğim gerçekleştirmek gerekir. Yani, Türkiye 
gibi bir ülkede demokratik işçi haklarının bir kar
gaşa etkeni değil, bir iç barış etkeni olduğunu ve 
bu hakların ekonomik kalkınmayı engelleyip yavaş
latmadığını, tam tersine hızlandırdığını kabul etmek, 
bunların bilincine varmak gerekir. 

Türkiye'de geçmiş yılların huzursuzluğunu, kar
gaşasını ve iç çatışmalarını, demokrasiye inananlar, 
demokratik bir toplumda yaşamak isteyenler değil, 
sağda ve solda demokrasinin düşmanları yaratmış
tır. 

İşçilerimizin karşı karşıya bulunduğu sorunlar ve 
çözüm yolları bellidir, özellikle ferdî iş hukuku uy
gulaması yönünden, toplu iş hukuku yönünden, sos
yal güvenlik alanı yönünden işçi sorunları giderek 
büyümektedir. Böyle bir tablo, Türk işçisine, dar 
gelirlisine ve emeklisine layık değildir. 

Türk işçilerine reva görülen bu muamelenin de
ğiştirilmesi düşüncesi ile Demokratik Sol Parti ola

rak, Türk sendikacılık hareketi ve Türk işçilerinin, 
yurdumuzda serbest toplu pazarlık hakkının her çe
şit müdahaleden uzak bir biçimde kullanılmasını ve 
bunu engelleyen uygulamaların durdurulmasını temin 
etmek, uluslararası çalışma, sendika ve toplu pazar
lık normlarına her türlü müdahaleye imkan veren 
tutumun terk edilerek, demokratik işçi hak ve öz
gürlüklerinin gereğince korunmasını engelleyen tüm 
yasaların değiştirilmesi, asgarî ücretin vergi dışı bı
rakılması, özel hizmet sözleşmeleri ile sendikasız iş
çi sayısını artırma temayülünden vazgeçilmesi, dev
letin iktisaden güçsüzü koruması Ödevini yerine ge
tirmeye yönelik çalışmalara vakit geçirmeden baş
laması amacı ile İçtüzüğümüzün 100 ve 101 inci, 
Anayasamızın 98 inci maddeleri gereğince genel gö
rüşme açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Edip Özgenç 
İçel 

Arif Toprak 
Niğde 

Sururi Baykal 
Ankara 

Mustafa Kani Bürke 
Denizli 

Cahit Karakaş 
Zonguldak 

Halil İbrahim Karal 
Ankara 

Durcan Emirbayer 
İzmir 

İsmet Turhangil 
Manisa 

İsa Varda! 
Zonguldak 

Şükrü Babacan 
Kırklareli 

Nuri Korkmaz 
Adana 

Şevki Taştan 
Sivas 

Salih Aldan 
Tekirdağ 

Ömer Kuşhan 
Kars 

Süleyman Koyuncugil 
Gaziantep 

Davut Abacıgil 
Balıkesir 

Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Amasya 

Hasan Altay 
Samsun 

Yutaf Zliya KazanouoğUu 
Trabzon 

Yusuf Ziya Kazancıoğlu 
Edirne 

IMuzaıfiför Yıffldilritti 
Kay&ıeıri'i 

İBASKAN — Bilginize' sunulmuştur. 
Önerge, gündemde yerini alacak ve genel görüş

me açılıp açılmaması konusunda öngörüşme, sıra
sında yapılacaktır. 

— 204 -



T. B. M. M, B: 71 3 . 3 . 1987 O : İ 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS 

A) ÖNGÖRÜŞMÇLER 

1. — Amasya Mlletveküi Arsan Savaş Arpacıoğ
lu ve 22 arkadaşının, Hükümetçe uygulanan ilaç po
litikasından kaynaklandığı iddia edilen ilaç üretim 
ve tüketimindeki sorunları tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/42) 

BAŞKAN — Gündemimizin «Genel Görüşme ve 
Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler» 
kısmına geçiyoruz. 

Amasya Milletvekili Arsan Savaş Arpacıoğlu ve 
22 arkadaşının, hükümetçe uygulanan ilaç politika
sından kaynaklandığı iddia edilen ilaç üretim ve tü
ketimindeki sorunları tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi üzerinde öngörüşmeye başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
önergeyi tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasanın 98 inöi maddesi ve İçtüzüğün 102 ve 

103 üncü maddeleri gereği, «Türkiye'de ulusal ilaç 
politikası ve sorunları ile ilgili «Meclis araştırması 
açılması hususunu bilgilerinize saygıyla arz ederiz. 
Arsan Savaş Arpacıoğlu (Amasya) ve arkadaşları 

GEREKÇE 
Toplumsal hayatımızın her alanında olduğu gibi, 

sağlık hizmetlerindeki sorunlar da her geçen gün 
karmaşık 'bir hal almakta ve çözümleri de geciktik
çe içinden çıkılmayacak hale gelmektedir. Biriken 
sorunların en yoğun sıkıntısı halkın omuzlarına yük
lenmekte ve faturası, zaten pahalılığın cenderesinde 
bulunan dar ve sabit gelirli halkımıza ödettirilmek-
tedir. 

Ülkemizde yıllardan beri çarpık bir şekilde oluş
muş olan ilaç üretim ve tüketimi, Hükümetin son 
kararlarıyla daha çarpık bir hale gelmiştir. İzlenen 
sağlıksız politikalar, halkın omuzlarındaki yükü bi
raz olsun azaltmak bir yana, her geçen gün daha 
da artırmakta ve gelecek için küçük bir umut bile 
vermemektedir. 

Bugünkü uygulama, ilaçta bir serbest piyasa gö
rüşü, »ekmek kadar, hatta daha da yaşamsal etkin-

SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

lige sahip olan ilacı tam bir kâr metaı haline getir
me yolundadır. 

Türkiye'de ilaç endüstrisinin çarpık bir yapıda 
olmasının başlıca nedenleri, özellikle ambalaj sanayii 
zihniyetinin halen devam etmesi ile hammadde açı
sından dışa bağımlılığın ilaç fiyatları üzerindeki son 
derece olumsuz etkileridir. İlaçların bugünkü fiyat
larının, halkın alım gücünün çok üzerinde seyrettiği 
!bir gerçektir. Gün geçtikçe âdeta üretici ile karşı
lıklı pazarlık çerçevesinde fiyat saptanması veya fi
yatların serbest bırakılması, halkın sağlığının korun
masında ve tedavisinde parası ile orantılı kılınmak
tadır. 

Soru zamanlardaki ilaçta aşırı fiyat artışlarının ne
deni, dışarıdan ithal edilen hammaddelerin, dünya 
piyasası fiyat endekslerinin çok üzerinde olması ve 
ön fiyat denetiminin kaldırılmasıdır. 

Uygulanan liberal sağlık politikasıyla hükümet, 
ibir çıkmaz ve sistem arayışı içerisinde kalmıştır. Bu 
hizmetlerden yararlanmada eşitsizlik, sosyal devlet 
kavramıyla bağdaşmaz bir hal almıştır. Bunun so
nucu, tedavi metaı olan ilaç, bir kâr metaı olarak 
düşünülmeye başlanmıştır. 

Dış ülkelerden ithal edilen bazı müstahzarlar ise, 
ıbölli tekellerin eline terk edilmiştir. Devlet denetim
sizliği halkın üzerinde de, bu egemen güçlerin spe
külasyonlar yaratarak sömürücü bir düzen kurmasını 
tfağflamrçltM". 8845 sayıllı Karaamamedek'i ataklıklar 
ve eşdeğer ilaçlara en düşük fiyatı verme hükmüne 
uyularak, farklı maliyetler nazara alınmadığından, 
piyasada tekelcilik ve ilaç yokluğu baş göstermiştir. 
Bu yüzden hayatî önemi haiz ilaçlar yetersiz üretil
miş, hatta bazıları piyasadan çekilmiştir. 

S.S.Y.B. ilaç piyasasındaki rekabet koşullarının 
bulunduğunu öne sürerken, yeter ki bulunsun, zih
niyetini de kabullenip, firmaların kendi ürettiği müs
tahzarlarının kalite ve kantite özelliğinin denetimini 
de firmanın kendi inisiyatifine ve tekeline terk et
miştir. 

Çokuluslu ilaç tekellerinin ülkemizdeki yavru fir
maları. ana firmalarının ürettikleri ilaç gruplarının 
temsilcileri olduğu apaçık ortadadır. Türkiye'de millî 
bir ilaç politikasının var olmayışı, üretimi (araştır
ması) ve tüketimine kadar bir sömürü düzeni olarak 
yabancı sermayenin elindedir. 

Sanayicinin kolayına giden yol kendisince bulu
narak, hammadde dışalım yolu seçilmiş ve ithalatın-
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da yüzde 360' gibi bir artışla bu sağlanmış, ayrıca I 
eczanelerde aranan ve bulunmayan ilaçlardan öte, I 
aranmayan birçok ilacın ithalatı yolu da açılmıştır. I 

Bu konu yerli ve yabancı ilaç firmaları arası I 
rekabeti olumsuz etkileyip, 20'nin üzerinde yerli ilaç I 
firmaları, kaderi ile başbaşa bırakılmış, hatta zorla I 
kapatılarak, ilaç piyasası hızla birkaç firimamn yön- I 
lendirdiği katı bir olligopolcü yapıya yönelttirilmiştir. I 
Ulusal bir ilaç sanayinin sağlıklı gelişmesi ve ülke I 
ekonomisinde ve yaşamında yerine ulaşabilmesi için I 
yapay destek ve katkılardan uzak oluşması sağlan- I 
malı ve dış ülkelere el açılmamalıdır. Öz benliği, I 
gücü ve dengesine dayanmayan, kendi kendini yeni- I 
lemeyen sanayi, gerçek sanayi olamaz. Anlamı ve I 
niteliği gereği, parasını başkasının ödediği siyasal I 
yönetime demokrasi demlemeyeceği gibi. I 

Yüce Kurula saygıyla arz olunur. 

BAŞKAN — İçtüzüğümüze göre, Meclis araş- I 
tırması açılıp açılmaması hususunda, hükümete, si- I 
yası parti gruplarına, önergedeki birinci imza sahi
bine veya onun göstereceği bir diğer imza sahibine 
söz verilecektir. I 

Konuşma süreleri, hükümet ve gruplar için, 2Q' I 
şer dakika; önergedeki imza sahibi için 10 dakika- I 
dır. 

Şimdi söz alanları okuyorum : Hükümet adına I 
Sağlık ve Sosyal Yardımı Bakanı Sayın Mustafa Ka
lemli. 

Grupları adına : Doğru Yol Partisi Grubu adı- I 
na Saym Turgut Sözer, Sosyaldemokrat Halkçı Par
ti Grubu adına Sayın İdris Gürpınar, Demokratik I 
Sol Parti Grubu 'adına Sayın Arsan Savaş Arpacı- I 
oğlu, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Hamdi I 
Özsoy. I 

Önerge sahibi yerine, Sayın Muzaffer Yıldırım. I 
Şimdi, Sayın Bakana söz veriyorum : 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Sayın Mustafa I 

Kalemli, buyurunuz efendim. (ANAP sıralarından al- I 
kışlar) I 

Sayın Bakan, süreniz 20 dakika efendim. I 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MUS
TAFA KAUEMUİ (Kütahya) — Sayın Başkan, yü
ce Meclisin değerli üyeleri; bu araştırma önergesin- 1 
de, vakti dikkatli kullanmak ve önergede iddia edi- I 
len hususlara cevap verebilmek, bu meyanda yüce I 
Meclisi aydınlatabilmek için, fazla detaya girmeden, I 
önergede somut olarak iddiasını bulan cümlelere ce- I 
vap şeklinde konuşmamı arza çalışacağım. | 
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IBirinci konu, TürkiyeMeki ilaç endüstrisinin am
balaj sanayii olduğu, hammadde açısından dışa ba
ğımlı olunmasının ilaç fiyatları üzerinde olumsuz et
ki yaptığı iddiasıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuyu da
ha iyi anlayabilmek için, önce ilacı ve ilaç endüst
risini tarif ederek söze başlamak istiyorum. 

Beşeri ve veteriner hekimlikte, teşhis, tedavi edici, 
koruyucu ve besleyici olarak kullanılan kimyevî, ne
batî ve biyolojik maddelerin farmasötik teknolojiye 
uygun olarak, bilimsel standartlarda hazırlanıp, özel 
bir isim ve özel bir ambalajla, tababette kullanıl
mak üzere satışa çıkarılan, belirli dozlarda her nevî 
basit veya bileşik terkiplere, «İlaç» adı verilir. İlaç 
endüstrisi de, seri halde bu mamulü üreterek, teda
viye sunan b'ir sanayi dalıdır. 

Halen, bu endüstrimizde, 8'i yabancı sermayeli ol
mak üzere, 119 ilaç fabrika ve laboratuvarı faaliyet 
göstermektedir. 

İlaç endüstrisi, üretim teknolojisi açısından de
vamlı gelişen ve gelişmesi gereken bir sanayi dalı
dır. Özellikle, ilacın, etkili, emin, kaliteli olması zo
runluluğu, endüstriyi sürekli olarak, bu amaçlara uy
gun, en modern ve en rantabl teknolojiyi bulmaya 
yöneltmekte, böylece, her geçen gün yeni yöntemler 
geliştirilmektedir. 

Maç, belki de, dünyada ikinci kalitesi olmayan tek, 
endüstri mamulüdür. Çünkü, başka bir malın üre
ticisi, ürettiği malın standartlara uyigun olmadığını 
fark ederse, bunun fiyatını düşürür ve ikinci kalite 
olarak satar. Ancak, ilaçta böyle bir durum söz ko
nusu olamaz.- Önceden belirlenmiş standartlarda uy
gun üretim yapılmamışsa, bu malın da adı «ilaç» 
değildir. 

Bu sektörde kalite kontrolü her şeyin üzerindedir 
ve genel olarak bir ilacın üretimi iki gün sürer ise, 
kalite kontrolü onaltı günde tamamlanmaktadır. Bu 
niçin böyledir? Unutulmasın ki, ilaç endüstrisinin 
ürettiği bir mamulde eğer bir hata olur ise, o ha
tanın bedeli insan hayatıdır. Maç, piyasaya verildik
ten sonra, onun hatasını düzeltme imkânı da, maale
sef yoktur. 

Türk ilaç endüstrisi, ilaç ihtiyacımızın tamamını 
değilse bile, yüzde 99'unu karşılamaktadır. Bu, yük
sek bir değerdir. Teknik olarak, ne kadar komplike 
olursa olsun, Türkiye'de üretilmeyecek ilaç yoktur 
anlamına da gelir. 

Bu açıklamalardan sonra, Türkiye'deki ilaç en
düstrisinin. ambalaj s'aınayî oUduğumu söylemek, sanı
rım, insaf ile bağdaşacak gibi değildir. 
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Bu endüstri, yüksek seviyede bilgi isteyen bir en
düstridir. Tekstil sanayii, nasıl hammaddesini yün
cüden veya pamukçudan alıyorsa, ilaç sanayii de 
hammaddesini kimya sanayimden alır. İlaç endüstri
sinin b.asit bir ambalajlama olduğunu söyleyenler, 
şunları da bilmek durumundadırlar : İlaç endüstri
sinde 4 ila 5 işçiye 1 teknisyen düşer. Adları bilinen, 
dünyanın en büyük şirketleri bile, hammaddelerini 
kendileri yapmazlar; ancak kendi keşfettikleri ilacın 
hammaddesini başkaları öğrenmesin diye yaparlar, 
diğer kısmını kimya sanayimden satın alırlar. İlaç 
endüstrisi birkaç hammaddeyle değil, sayısı binlerle 
ifade edilen hammaddelerle çalışır. Temel kimya en
düstrisi yeni yeni kurulmaya başlanan bir ülkede, 
özel uzmanlık isteyen ilaç hammaddelerinin yapıl
masını beklemek, biraz hayalciliktir. Bir ilacın ha
zırlanmasındaki değişik safhaları geçip, sadece table
tin basılmasında bile ayarın iyi yapılamaması, table
tin mide ve bağırsakta emilmeden dışkıyla çıkmasına 
neden olabilir. Bunun için, bu sektöre «Ambalaj sek
törü» demek mümkün değildir. 

Türkiye'de kalkınma planlarında yer almış" olma
sına rağmen; henüz temel kimya endüstrisinin tam 
manasıyla kurulamamış olması nedeniyle, ilaç ham
madde sanayiinin kurulması ve gelişmesi halinde, ara 
safhalarda kullanılacak birçok hammaddenin, yine 
yurt dışından sağlanma zorunluluğu dolayısıyla, dışa 
bağımlılığın azalması beklenmemelidir. Ancak, dışa 
bağımlı olmasına rağmen, ilaç hammadde sanayiinin 
kurulması ve desteklenmesi gereklidir. Bu endüstrinin 
gelişmesi, temel kimya endüstrisinin kurulması ve 
programlanmasına, kadroların oluşturulması ve eği
timine büyük bir katkıda bulunacaktır. Diğer taraf
tan ilaç hammaddelerinin daha çoğunun yerli olarak 
üretilmesinin, ucuz ilaç hammaddesi temin etmekle 
aynı.anlama gelmediği, üzerinde önemle durulması 
gereken bir konudur. 

Zira, ilaç hammaddeleri tesisleri, genellikle yeni 
olduğundan, amortisman bedelleri yüksektir. Türkiye* 
de hammadde endüstrisi yeni kurulduğu için, perso
nel, zamanla işbaşında eğitilmekte, bu durum ise, baş
langıçta verim düşüklüğüne neden olmaktadır, öte 
yandan, kullanılan yatırım ve işletme kredilerinin 
maliyetleri, dış ülkelerin çok üstündedir. Kurulan te
sislerin riskle/i ve yeterli vasıfta eleman bulunmama
sı nedeniyle, bir iki hammadde üretilebilmesi, mas
rafların çok sayıda mamule dağıtılması sonucunu do
ğurmaktadır. İthal edilen birçok hammaddenin, bü
yük miktarlarda ambalajlanmış olarak getirilmeleri 

ve ayrıca maddelerin yanıcı, parlayıcı, vesaire gibi ni
telikleri, taşıma masraflarını artırmaktadır. 

Ayrıca, ulaşım altyapısının yarattığı gecikmelerin 
maliyetlere etkisi de yüksek olmaktadır. Hammadde 
üretimi için yapılan yatırımlar pahalıdır; zira, ham
madde üretimi ve kalite kontrolü, ileri düzeyde tek
noloji gerektirmektedir. Ülkemiz şartlarında, her te
sisin kendi altyapısını tamamlaması, yatırım maliyeti
ni yükseltmektedir. Kurulan tesisler, belirli bir ham
maddenin üretimi için kurulmaktadır. Tıptaki geliş
meler sonucu o hammadde yerini başka bir hammad
deye terk edebilmekte ve böylece, kurulan tesisler 
kullanılmaz hale gelebilmektedir. Bu nedenle, riskli 
bir üretim dalıdır. 

İlaçlarda kullanılan hammaddelerin yüzde 25'i 
bugün yerli olarak üretilmektedir. Bunun tümünün 
üretilmesinin ekonomik olarak bir anlamı da yoktur. 
Zaman zaman, «neden tamamı yerli üretilmiyor?» 
diye sorular gündeme gelir. Tümü yapılabilir; teknik 
bir mani yoktur sayın milletvekilleri; ancak, bunun 
ekonomik anlamı da yoktur; ülke açısından bir is
raf olacaktır. Eğer, ille de yapalım denirse, ithal etti
ğimizden çok daha fazlaya mal olacaktır; yukarıda 
arz etmeye çalıştığım sebepler tahtında. 

Bugün, dünyada, ilaç hammaddelerinin tamamım 
yerli üretimle karşılayan hiçbir ülke yoktur. Çünkü, 
yapabilme imkânı olmasına rağmen, hiçbir ülke bu
nu gerçekleştirememiştir. Bugün kimya endüstrisinin 
doğduğu yer olarak kabul edilen Almanya dahi ilaç 
hamaddelerinin büyük bir kısmını ithal eder. Çünkü, 
ithal ettiği ülke, o maddeyi daha ucuza mal etmek
tedir. Türkiye de, hammaddelerin tümünü kendi ya
pan bir ikame endüstrisi durumuna gelmek değil, dün
yaya açık ve ürettiğini satan bir ülke haline gelmek 
gerekir düşüncesi hâkim olmalıdır. 

Bakanlığımız, kaliteli ilaç üretiminde önemli olan 
ilaç hammaddelerinin ithalinde sertifikasyon sistemi. 
ile ilgili olarak, 1 Kasım 1984 tarihinde, «İthal Edi
lecek Maç Başlangıç Maddeleri ve ispençiyari ve Tib-
'bî MliMahzarlar Yönetmeliği »ni yayımlamıştır. Böy
lece, firmaların, kaliteli, sürekli mal verebilen ciddî, 
gfühtenilir fUnrnalardan haımmadide temin eıtmeleri im
kânı sağlanmıştır. Bu sistem bütün ülkelerde uygu
lanmaktadır. 

iSiatieme göre, malın, (analiz sertifikasıyla ithal 
edilecek olan hammaddenin) ithal edileceği ülkenin 
(sağlık otoriteleri, o fabrikanın, GMP şartlarında 
üretim yaptığına dair blir belge vermektedirler. 1986' 
yınnıda ithal edilen ilaç hammaddelerine, 135 milyon 
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dolar tutarında kalite uygunluk bblgteisi düzehlenmiş-
ıtfkt. Bu oran, tüm Türkiye'nin toplam it'hialatınını yüz
de 1,5"ine tekabül etmektedir. 

Ülkeırriiz, artık belli bir düzeye gelmiştir. Sayın 
milletvekilleri. Bumu, ilaç ihracatı rakamlarından 
görmek de mümkündür. 1985 yılında ihraç ettiğimiz 
ilaç hammaddeleri, 10 milyon dolar döviz getiraıiiştiirL 
1986 yılı için bu rakamın 15 milyon dolar olarak 
gerçekleşmesi beklenmektedir. Amerika, Hollanda, 
İtalya, isviçre, Macaristan, Romanya, Hindistan ve 
'bunun gibi pek çdk ülkeye ihracat yapılmışta. Sade
ce Amerika'ya 1986 yılında 423 don aspirin hammad
desi ihraç edilmiştir. Bugün, ülkemizde, Batı stan
dartlarına uygun üretim yaptığı Dünyia Sağlık Teş
kilatınca belirlenen ve dünyanın 170 ülkesinden ancak 
30'uinıda kurulabilmiş bir ilaç endüstrisi vardır. Dün
yada pek az ülkenin sahip olduğu bu endüstrimizin 
teknoloji satacak düzeye eriştiğini görmek, hepimiz 
açısından sevindirici olsa gerektiir. Bugün birçok ül
ke, Türk teknolojisiyle ilaç hammaddesi üretmekte, 
ülkemizde üreliilen Maçları kullanımaktadırlar. Türk 
firmaları, Iralk, Iran, Mısır, Kuveyt, Cezayir, Fas, 
Sudan devletlerinin ilaç ibatelerine katılmakta ve ba-
şjarılı • sonuçlar almaktadırlar. 1985 yılında 12,5 mil
yon dolar olan mamul ilaç ihracının, 1986 yılında 16 
ımilyom dolar olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi, yine 
araştırma önergesinde geçen bir cümleyi izaha çalışa
cağımı. Deniyor ki : «20'nin üzerinde yerli ilaç fabri
kasının, kaderiyle haşlbaşa bırakıldığı, hat/ta zorla ka
patılarak, ilaç piyasasının, tekelere tetik edildiği...» 

Değerli m illetli vekiller i, bakanlığımızın öndelikle 
ele aldığı, üzerimde önemle durduğu husus kalite ko
nusudur. Ülkemizde, büigüne kadar, ilaçta kalite kont
rolünü gerçekleştirecek sağlıklı bir mekanizma kuru
lamadığı gibi, fiilen de uygulama yapılamamıştır. 
Firma denetimleri, piyasa kontrol'leri amacına ulaşa
mamıştır. Bu yüzden de, bu kadar hayatî önemi olan 
bir ürünün kalitesi' konusunda hiçbir şüpheye yer ve-
rilımemesi gerekirken, ülkemizdeki ilaçlarla illgili bir
takım iddialar ileri sürülmektedir. Bunlar, blozuk 
ilaçların üretilip saJtııldığı, piyasa kontrollerinin ve 
ilaç üretim yerlerinin denetiminin yeterli düzeyde 
ylapılamadığı; kısaca, kalite kontrol düzeyinin iyu ku
rulamadığı noktasında toplanmaktadır. Bunun sonu
cu olarak da, kamuoyunda ilaca olan güven sarsıl-
makta, ilaçla ilgisi bulunan halk, sağlık görevlisi, ec
zacı, ilaç sanayicisi ve devlet, zarar görmekledir. 
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Piyasaya sunulan bir ilacın kaliteli ve belli nite
liklerle sahip olması, bu ndtelikleri, kullanılışıma ka
dar koruması, çdk eskiden beri bilinen bfir husustur. 
KJaKite kontrol mekanizması dediğimiz zaman, akla 
ıhier şeyden önce mevzuat gelmektedir. Gelişmiş ülke
ler bu noktadan hareket ederek, iyi imalat kuralları
nı kabul etmişlerdir. İlaç üretidileri, bu kurallar doğ
rultusunda, kenldi otidkontrol sistemlerimi kurmuşlar
dır. Devlet komltrolleri ise, gerek üretilm aşamasında, 
gerekse piyasada kurulan otokontrolün iyi işleyip iş
lemediği noktasında sürdürmektedir. GMP yayım-
îanimadan önce yapılan denetimlerde, firmaların sa
dece yüzde 281inde klah'te konitrol laiboratuvarı Vardı. 
Geçmişte ilaç kontrollü ile ilgili olarak, zaman za
man tedbir alındığı görülmüştür; ancak, bunlar ge
çici o'lmuşjtur. Bunun sonucu olarak da bu tablo yıl
larıdır değişmemiştir. 

Bütün bu hususları göz önünde bulunduran Ba
kanlığımız yaptığı durum değerlendirmesi sonucu, 
ilaçta, Batılı anlamda kalite kontrolünün gerçekleş
tirilmesi için bazı normların getiiril'ımesıi ve uygulan
ması zorunluluğunu kaçınılmaz b'ir biçimde ortaya 
çıkarmıştır. Bu noktadan hareketle hazırlanan yeni 
İspençiyari ve Tıib'bî MülstaJhzarkr İmalathanesi Yö-
netmeliiıği çıkartılarak, 1 Kasım 1984%n itibaren yü
rürlüğe konmuştur. Bu yönetmelikle, ilaç üreticile
rine blir yılllk süre tanınmıştır. Bu yönetmelik, çok 
kısa sürede olumlu etkilerini! göstermeye başlamış, 
müfettişlerimizce yapılan denetimlerde, ilaç üretim 
yerlerinde kalitenin korunması, standardın yükseltil
mesi yönünde hüyük çabalar sarfedildiği gözlenmiş
tir. 

Bakanlığımız, GMP kurallarının uygulanmasının 
ıtiakifpçösi olmaktadır. İlaç üretim yerleri, 1984 yılın
da, ilk defa bütünüyle denetlenmiştir. Bakanlığımız 
müfettişleri başkanlığında Ve Ikç ve Bozacıhk Genel 
Müdürlüğü ve Refik Saydam Hıfzıssı/hha Merkezi 
uzmanlarıyla birlikte denetimler yapılmışitır. İlaç fab
rikalarında, 1984 yılında 124; 1985 yılında 246; 1986 
yılında da 319 deneHim yapılmıştır. Denetimlerde ho-
mojentiğin sağlanması için, müfettişlere ve ilaç en-
düstriısline, rehberler bastırılıp dağıtılmıştır. Yapılan 
denetimlerde, firmalar, sağlığa aykırı üretime devam 
öttükleri takdirde derhal kapatılmakladırlar. Eğer, 
üretimleri sağlığa aykırı bir durum göstermiyor ise, 
kendilerine gereken ikaz yapılmakta, beli bir süre ta
nınmakla, ikindi denenimde aynı hatayı giderip gi-
dermedükleri araştırılmaktadır. 
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Yıllardır, devletin, ilaç fabrikalarımı kontrol et
memesi sonucu, bir kısım firmaların GMP Yönetlrne-
ıliiği yayımlandıktan sonra dahi, hu denetimler devam 
etmez sanarak, eski, kalite kontrolünden yoki&un fa-
aliyetlierline devam etmeye çalışan fabrikaları kapat
mak, ünetlilien ilaçların vatandaşa intikal etmemesini 
sağlamak, göstermelik işler gilbi düşiünülımüş ve Ba
kanlığımız zaman zaman eleştirilere hedef olmıuşitur. 

(Kalitesinden taviz verilmesi asla mümkün olma
yan ilacın liretim yerleri, be'lki de, Türkiye'nin baş
ka Hiçlbir endüstri fcölunjda olmadığı ölçüde ve çok 

jsılk deniatlenrneklJsdir. DeneHimlter sonucu, 15 fabrika 
bu sektörü tarik etmiş, kendi kendilerimi tasfiye etmiş
lerdir. Halen 15 fabrika tamamen, 11 fabrika kııs-
mien kapalıdır. 

GMP konuğunu göstermelik olanak nitelendiren
ler, ilaç fabrikalarının zarta -kapatıldığını iteri süren
ler, vatandaşlarımızın kaliteli ilaç kullanmasını is-
demeyenlerdir. 

Biz bugün, deviletıin, ilaçta kaliteyi sağladığını, her 
fınslatiüa alnımız açık olarak söyleyebilmekteyiz. Bu
nu, sadece biz değil, dış ülkeler de ifade ediyorlar. 
Bakınız, uluslararası standartlarda kalfiteye yönelik 
olarak ilaçta yapılan çalışmaları, İngilizce blir kitap 
tialimde, Dişileri Bakanlığımız kanalıyla bütün ül
kelere dağıttık; örneği burada var. Birçok ülkeden, 
faizlim çalışmalarımızdan yararlanmak için teklif gel-
mîşjliir. Bumu, Bakanlığımızın çdk güzel bir çalışma
sı olarak, iftiharla' açıklamak isterim. 

Sayın Başkan, değerli 'milletvekilleri; diğer b'ir 
İddia, ithal edilen ilaç hammaddelerinin dünya piya-
ıaa fiyatlarından yüksek olmasının ön fiyat kontrolü
nün kaldırılmaısından kaynaklandığı yolundadır. 

iDeğert'i üyeler, bir hammaddenin yıuırit dışından 
;iHhja\ edilmesi smasınlda, kalite unsuru, kalite stand'ar-. 
dinin devamlılığı, temin süresi, süreklilik fiyatı, Öde
me şekli, satıcı firmanın güvenlilirliğii, en önemli un-
'surlardır. 1983 yılı ile, daha öncelleri yayınlaman itha
lat rejimleri uyarınca ilaç ve ilaç hammaddeleri üre
timinde kullanılan maddelerle, müstahzar ilaçların 
iüthalatlöan önCe ve sonra fliyat ve kalite yönlünden de
netimi, Bakanlığımız taraflımdan yapılmaktaydı. 

1984 yılı başına kadar devam eden, ithal edilen 
hammaddenin ön fiyat kontrollerimde, kal'ite ve uy
gun fiyatla hammaddis temini yerine, en ucuz fiyatla 
Ihammadde ithali esas alınmıştı. Bunun sonucunda da, 
küçük fiyat farıkları iç'm dahi, yıllardan beri kaliteltt 
ve sürekli hammadde ithail edilen güvenilir ihracatçı 
firmaların fiyattan uygun bulunmayarak, ilaç üreten 

f firmalar, kialıiteısii bilinmeyen, sürekffik arz etmeyen 
I kaynaklardan hammadde ithaline zorlanmışlardı. 
I Bahssiatiğımiz prensipler dalhiilliindıe yürütülıen ilaç 
I iharnmıadde ithalatı, üretimde aksamaya, ilaç darlığı-
I na yol açmış; halk sağlığı tehlikeye girmiştir. Bu it-
I nallat sistemi, ayrıca üretimde devamsızlığa, sistem-
I i3?zliğe de yöl açmıştır. Iîaç firmaları gereksiz stokla-
I maya gitmişlerdir; dolayısıyla maliyet artmıştır. Ül-
I fcemrız için önemli olan, halkın sağlığı açısından ge-
I î'dk'li ilacın arandığı zamanda ve yerde bulunması-
I dır. Tabiî, yeteri kadar ve kaliteli olarak bulunması 
I da önemlidir. 

I Daha önceki bu oîulmsuz ge%meleıi dikkate alan 
I Bakanlığımız, ilacın huilurtaibll'irliğindekıi ilik basa-
I mak durumundaki, hammadde ithalatında ön fiyat 
I kontrolünü kaldırmıştır:" İthalat rejimine göre, Ha-
I zrne ve Dış Ticaret Müsteşarlığı gerektiğinde fiyat 
I (kontrolümü yapabilmektedir. Böylece Sağlık ve Sos-
I yal Yardım Bakanlığı, uzmanlaşmış kadrosuyla, esas 
I konusu olan kalite kontrolü görevM üstlenmiş bulun-
I maktadır. 

I Ön fiyat kontrolünün kaldırılması sorîuou, 1985 
I yılında olduğu gibi, 1986 yılında da bir değişiklik ol-
I ımamışltıır. 1986 yılımda 6 322 iifaç hamimaddesii tahsisli, 
I verilmiş; 135 ilaç hammaddesinde fiyat düşmesi, 219 
I ilaç hammaddesinde fiyat artması, 5 968 ilaç ham-
I raıaddesiınlde hiç fiyat oynamaması; kesin bir durum 
I olarak sizlere bugün arz edebileceğim bir husustur. 
I Buna rağmen, ithal fiyatı değişmeyen ilaç ham-
I maddelerinin fiyatlarının artması, Türlk Uirasındaki 
I değişme nedenliyle, mevcuttur. Örnek olarak iki ilaç 
I Hammaddesini vermek istiyorum : Bir tanesi, triamci-
I nolon dediğimiz 'bir ilaç hammaddesinin fiyatı, 1982' 

-is, 1983ltle, 1984'te, 1985'te, 19861da 7 dolardır; hiç-
I ;b;<r değişme olmamıştır. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın Sayın Bakan. 

ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU (Amasya) — 
Diğerlerini de Okuyun! 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (DeMamÜa) — Topluyorum 
Sayın Başkan. 

Betametnason 17 valeıiiqınat'ın 1982'de, 1983'te,' 
19841te, 1985'te, 19861da fiyatı 20 dolardır; Hiçbir de-

I ğl'şMik olmamroşltır. Miktarları çoğaltoıak müimkün-
I dür; sizler, de misal verürstaiz, b'izler de mlisal veririz. 

Vakit müsait olsa 'bunların bepsinli alt alta sıralamak 
imüımıkümdür. (DYP ve DSP sıralarından gürülltüler) 

I 'BAŞKAN — Lütfen efendim... 
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SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Davamla) — Bu sonuçlar-'' 
dan, ön fiyat kontrolünün kaldırılmasından sonra 
ihamimadlde ithal fiyatlarında -^bazılarının iddia ettiğli 
gibi»- önemli bir arttışıin olmadığı, aksime fiyatlarda 
düşlme de görüldüğü anlaşılmaktadır. Artma ve ek-
ısiiltmefer dış piyasalardaki fiyat hardketterindlen kay
maklanmaktadır. Bunumla birilikte firmalar, kaliteli, 
ısürdkii mal verebilen ciddî ve güvenilir toynaklardan 
ıhaımmaıdde getirme imkânıma kavuşmuşlardır. Piya
sada zarnıan zaman ş"ikâydt konusu olan ilaç darlığı da 
ortadan kalkmıştır sayın milfetvdkiferu. 

Kısacası, en pahalı ilaç, bulummiayan ilaçtır. 

lönlerıgeide diğer bir iddia daihıa var : Maç fiyatla
rının 'beMeinmasinde üretici ile pazarlık yapıldığı, 
•ilaçların pahalı olduğu konusu ülkeımizde ilaç fiyat
larının ucuzluğu herkes tarafımdan blilimmektle ve ka-
Iblül edilmektedir.. Ülkemizde ilaçlanın dış ülkelere gö
ne. pahlaılı olduğu iddiaisı Damamıen yanlış ve maksat
ladır. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziamtep) — Daha 
zam koyun öyleyse. 

BAŞKAN — Lütfen efferidlim... 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

M'USTAFA KALEMLİ (Devamla) — Blir ilacın pi
yasada mevcut değişik fıarmasöliilk şidkflllerilnden biri
mlin piahıah oilması, ilacım pahalı olduğu anlamlıma gel-
ımlez; bunu herkes bilir, ilaç fiyatlarının ucuzluğunum 
Veya pahalılığının ekonomik krliterilerıi varıdır, örneğin, 
halkın tükettiği bir ilaca ö|dddiğ!i nedir, tedavi grup
larıma göme maliyeti nedir, ucuzluğun veya pahalılığın 
karşılaştırması Veya kullanımı yoğunluğuna göre na-
sıildır, kişi başına tlükletlim nedir ğibli kriterler vardır. 
Bütün .bu kriterller, ülkemizde üretilen ilaçlIarın ucuz
luğunu Orttjaya koymaktadır. 

Karşılaştırmalı olarak, ülkemıizddki ilaç fiyatla
rımın diğer ülkelere göre ucuzluğumu da görebiliriz. 
Misal verelim dfendilm, başkaları da verecektür; AMne-
tiom tablet 1 558 lira büzde, Almanya'da 6 944, tnıgjil-
tereMe 2 054, Framısıa'da 2 033, İsviçre'de 6 459; As
pirin, ülkemizde Î90 lira, Almianyalda 2 0)17, Inıgilte-
relde 673, Fransa'da 694, Isıviçreldle 1 446 lira... 

ÖMER KUŞHAN (KMS) — Asgarî ücreti de 
söyle. 

FBYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Millî 
ıgeliriîıerinii de say. 

SAĞLİK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Tagamet, Tüır-
kiyielde 6 615, Almanyalda 33 378, İngiltere'de 13 944, 
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Fransa'da 19 896, tsViçrelde 33 3119 lira. Bu fisıteyi 
uzatmak mümkün. Ters miiislaller vermıek de müm
kün; ama, sonucu karşılaştırdığınızda, ülkemizde da
ha ucuz olduğumu göreceksiniz. 

Sayım Başjkan, değerli milletvekilleri; diğer bir 
iddia, ilaç fiyatlarının tespitimde nazarî maliyet yeri
me, fiilî rnlaliyete yer vlerilmesli İddiasıdır. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
SAĞLİK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Bağlıyorum 
Sayın Başkanım. 

ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU (Amasya) — 
Elimde liate var, bunları da al olku. 

IBAŞKAIN — Sayın milletlvdkıilleri., siz de ge|1Jip ko
nuşacaksınız efendim. 

Bağlayın efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
M'ÖSTAFA KALEMLİ (Devamla).— İlaç fiyakan 
1972 yılımdan 1984 yılına kadar 7/4129 sayılı Karar-
mıame ile düzenlendi. Bu kararnamenin uygulanma
sıyla, fiyat düzenllemeleri maliyet artışını geriden izlte-
ımliş, endüstride teknıo'Üojıilk yenilik yapılmamış, fiflma-
lar, kâriMığı ylüksiek, otdkoinıtrıolü az ilaçları üretme 
yoluna gitmiş, endüstri ilaç sanayi dışıma kaymış, döıt 
yabancı firma ülkeyi terk etimiiş, yatırımlar durmuş 
ve en önemlisi, ilaç yoklukları olmuştur. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Ne za. 
man? 

SAĞLİK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Deviamla) — Siz çok iyi bi
lirsiniz. 

Hülkümetimliz, uygulamayı, 84/8845 sayılı Karar
nameyi!© değişti rımiş, yeni ve modern bir fiyat siste
mi getiirimilşitjiir. Yeni sistemde, nazarî maliyet yerime 
gerçldk maliyet esas alınmış, firmaların yıllık kâr oran
larının, yıllık satış gelirlerimin yüzde Î5'inü geçemeye
ceği hiülklmlü getirilmiştir. Kararmamenlin uygulanma
ya başlıamasından sonra, ilaç fabrikalarınım kârlılık 
analizleri, Bakanlığımız ve Maliye Ve Gümrük Ba
kanlığı heslap uzmanlarınca denetlenmiş, sektörde yüz-
dıs 15 kârlılığı geçen olmadığı gibi, bu rakamın çok 
alltında kaldıkları anîaşıılmışjtır. Örmek olarak, 1985 
yıllında ortalama 6.97 kârlılık ile sektörün çalıştığı
mı ısöylemdk iıstliyiorulm. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gazıianltep) — Biraz 
daha ziam koyun öytleysıe. 

SAĞLİK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MıUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — ilaç politika-
ısında hükümetin sfetem arayışı içinde bul'umduğu id-
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duasına gelince : Hükümetimizin ilaç politikası böl-
lid'ir değerli miilletvdklill'eri. Hükümet programlımızda, 
«ıtlıaç sektörünün gielişltürilmesıi Ve rekabetin sağlanma
sı, bütün hayaıtî ilaçlarım her zaman kolaylıkla hulu-
mıalbülımıasıi için gerekli tedbirler alınarak k&l'Üte kont
rolüne ve ilaç kullanıımımdalki israfın önlıenebllmesine 
öraam verilecektir» Übanesıi yer almaktadır. 

'Bakan! iğimiz, ilacın, önce kaliteli olmasını, vıe bu
lunabilirliğini, en sonlda ise fiyatını düşünmektedir. 
İlk ölanaik kalite konitrolü de ahnimiııştıır. Maç, kozme-
tlilk, gazlı bez, siargı bezli, katküt, ipielk iplikler, nar
koz gazları, diş dolîgu ve ölçü malzemeleri, serum seti, 
İkan setli, dispösiıbte, enjektörlerin üretilmleri, yömet-
ımel'ik ve genelgelerle disiplin altıma alunmışlttr. Hata
lı alan ilaçların piyasadan çok srüratlii olarak toplan
ması amacıyla uluslararası normlarda yönetmelik 
yayınîanimıştır. 

ıBAŞKAN — Sayın Bakan, süremizi çok aştınız 
efendim; lütfen... 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Hemen bitiri
yorum Siayun Başkanıim. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Çok 
acele konuşuyor, bir şey anlamıyoruz efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MUSTAFA KALEMLÎ (Devamla) — Yurt dışımdan 
Mbai! ©diten ilaçlarda flekekıillik yaratıldığı, ithal edilen 
ilaçlarım bir kiisimımıın gereksiz olduğu konusunda ce
vabımı söyleyip bitiiriiyorumı efenıdim. 

Türkiye, ilaç ehdülsitirtisi ülke Mivacınım yüzde 99' 
unu karşıladığı halde, başta kanser ilaçlan olmak 
üziere, şeker ilaçları ve röntgen kontrast maddeleri ile 
asıtium üıaçlarımı ithal etmektedir. Bu ilaçlar dünyada 
Ib'eİli ü!|kelierde, belli fabrikalarda ve başkasının üre-
'teceği fiyattan daha düşüik olarak üretildiğinden, bü
tün ülkeler ilaçlarını bu fabrikalardan karşılamakta
dırlar. Ülkemizde de tatbik edilen sistem budur. Bu 
'uygulama ile, vatandaşım bazı spesifik iaçları yurt dı
şından binbir güçlükle getirmesli sorununa da çözüm 
getirilmiştir. 

Piyasada ilaç yokluğu olıduğu konus/undakü iddia
ya gelince : Buma, bugün piyasada aranan her ilacın 
buluımablilld'iğflnii açık ve seçik bu kürsüden ifade ede
rek ciavap vermek işitiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; söyleyecek 
'belki çek şey var; ama vaktim k«salığı blıze bu imkâ
nı vermedi; fakat konuşmamın sonumda şunu söyle
mek işitiyorum, bu araştırma önergesinin esastaki ve 
kendi içihdeikit Çelişkisi şudur : 

Dİyeaeksinıiz ki, ilaçta dışa bağumlı otaayalım, 
Ikendiımiz üretelim, daha uouz ilaç verefom; diğer ta
raftan da, bu önerirfeim vieya idd.'lamuzım gerçekl'ıeşıme-
si içCn tok çJkar yol olan- millî ilaç saniayıilimizılm ge
lişmesi ve güçlemimösi iÇin gatirdiğimtiz faydalı uygu
lamalara her tiMü güçlüğü ve engeli koyacaksınız. 
tşjtle buna imkân yoktur sayım milletvekillileri' v'e bu
num adıma biz, «Çiftle standart kullanmak» d'iyoruz. 
Bu nedenedir ki, bülliüm hu izahlarımızdan da anla
şılacağı gj.'ibi, kenldi içer isimde dahi çelişkiısi olan böyle 
bir önergeye «evat» damlamize de ilmkâm yoktur. 

Yücie Medliısie saygılarla arz ederim efendim. 
(ANAIP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Balkan. 
CÜNEYT CAN VER (Adana) — Sayın Başkan, 

bir şey ,söyi'amek işitiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayım Başka
nım, ajansılardan öğrendiğimizle göre, Türk Silahlı 
Kuvvetleri, şu an bir operasyon yürütüyor. Acaba, 
meler olüip biteği konusunda, yüce Meclise bilgi vere-
delk bir hükümet göreyüisıi yok mu? 

1İSİMAİL SARUHAN (Ankara) — L|af mı senin
ki? 

IBAŞKAN — Bir dakika efendim... 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Laf benimki ta

bii. Çıkın bize söyleyin, ne olduğunu görelıim; bun
dan daha doğal bir islüak olur mu? 

»BAŞKAN — Sayın Canvier, lütfen oturunuz efen-
d5m. 

CÜNEYT CANVER (Adanja) — Yarım gazeteler
den okuyacağız oHüp b.'itemSeri. 

BAŞKAN — Sayım Canver, lütfen efendlta... 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayserli) — Bir ye
rime imi tattı? 

CÜNEYT CANVER (Adama) — Berna'mı bir yerl
ime ba'timadı dooüuım; o lafı slana iade ediyorum. Say
gısız adam!.. 

/BAŞKAN — Dültfen efendim... 
Sayın Gamvıer, lütfen oturun efendıkn. 

CÜNEYT CANVER (Adanla) — Sayım Başkan, 
«Bir yerinle mi battı?» diyor saygısız adam! (ANAP 
süraîarınldam «Otur yerime» sıasleri) 

'BA$KAN — Lütifen, buyurun oitiurun efendim. 
CÜNEYT CANVER (Adama) — İfade ediyo

rum, Meclis olarak siahBplemeMm diyorum; Ordumu
za başarılar dileyelim diyotruim, fena mı? 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Oanver, lütfen... 
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Efendim, şimdi bir arkadaşıimız Bir konuda Baş-
Iklanhğı uyarıyor; müsaade adinliz cevabımı blen vere
yim. Yoksa c zaman bien çıkayım buradan vie siz de 
gelin cevap verin. Ne lüzumu var, 'biem. kendisime ge
rekeni söyleyeceğim efendlimı. (SHP Ve ANAP sıra-
lannldıan gürültüler) Onldan sonra çekilşimıe başlıyor 
«Oturt» diyorsunuz; yapmayın efendim; Hükümet 
îbÜlir üşüni. » 

iŞiradi söz sırası, Doğru Yol Paaitiai Grubu adıma 
Sayım Turgut Sözerlim. 

Buyurum Sayın Turgut Sözjer. (|DYP sıralarından 
alkışlar. 

DYP GRUBU ADINA TURGUT SÖZER (Sa
karya) — Değerli Başiklan, siaygıdeğer üyeler; Türki
ye'de ulusla! ilaç politikasıı sorumları ile ilıgflli Mtecl'iis 
araştırması önergesi nedenliyle, Doğru Yol' Partisinin 
gorıüşlterini aktarmak üzere huzurlarınızda biulumuyo-
ruim. Barttiim Ve şahlsılm aldına hepinizi en derin say-
ıgılıarımila selamlarım. (Arlka sıralarda SHP ve ANAP 
(milletvekilleri arasıında laf altnialar, gürültüler) 

Liberalliğimi örnek alldığıımız gelişmiş ülkeler bi
le* Amleriikla Birleşik Devletleri, tsıviçre ve Federal Al
manya dışımda... (SHP ve ANAP sıralan arasında -
karşılıklı laf atmalar) 

Sayım 'Başkan!.. 
BAŞKAN ~ Efendim bir dakiika. 
idare amirlıerJmizlden klimıse yiok mu efendilim? 

'(Karşılıklı laf altmıalar) 
TURGUT SÖZER (Devamla) — Yalnız, saate 

bakımız Sayım Başkanım. (Kayseri Milletvekili Nuh 
Mehmet Klaşıkçi ite Adama Miltetivdkiii Öümieyt Cam-
ver arasında karşılîıkh laf atmalar) 

(BAŞKAN — Bir dakika efendilim, lütfen münaka
şamızı dışarda yapın efienldim. 

' INUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Sayın 
Başkam sialdırıyorllar... 

IBAŞKAN — Efendim?.. 
NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Tedbir 

alın 'Küfen, 
BAŞKAN — Nasıl alalım efendim?. 
NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri!) — Neyse 

çaresi öyle alım. 
'BAŞKAN — Çaresini arıyoruz işte; idlare amiri 

arıyoruz. Lütfen efendimi... (Arka sıralarda karşılıklı 
laf atmalar) Karşılıklı atışmalar... 

MÜNİR SEVİNÇ (Estaiışöhir) — (Kayseri Mil-
Hötivfefldiılî Nuh Mehmet Kiaşılkçı'ya hitabem) Ne diye 
Başkama laf atıyorsam? . 

BAŞKAN — Sayın Sevinç, lütfen efendimi... Otu
run efendim... 

Oturum efenidliim lütfen; laf atmıyor, banla söylü
yor, Başkanlığa söylüyor efendim. (Gürültüler) lüt
fen ©fıemldllm... 

Devam buyurum Sayım Siözler. 
TURGUT SÖZER (Devamla) — Liberalliğimi ör-

nelk aldığıimız gölişimıiş ülkeler bile, -Amerika Birleşik 
Devletleri, îsıviiçre, Federal Almanya dışımda- ilaç fi
yatlarınım demetitmlîmi devletlin elinde bülumdurlmakita-
Idırlar. Bu, geflişlmiş ülklelıerlde büfe liberalizm ite sos
yal adalet olgusunun iç içte yaşayabildiğinim ve yaşa
dığımın bir delilidir. 

ıMıam'Udklötiiimizldıe de ilaç sanayine devlet miuraka-
ttasi 1938 yılında başlatılmış-, değişen sosyal ve ikti
sadî şartlara iıritütaalk edilmek' suretiyle, 29 Aralık 
1983'tene böyle gelinim işitir. YofcsfuH ve zengfin farkı 
gözeıtlilmeiden herkesim ihltiyaç. duyduğu bir meıta ol
ması, herkes tarafımdan, gerektiğinde multllak spretlte 
kuliî'anıım mecburiyeti bülunıması ve biu zarurette bir 
esnekliğin de, sıöz konusu dîmama&ı nedeniyle, devle-
tiımteıin 29 Aralık 1983'ıe kadar ilaç sanayiine bakış 
açışa gemelilikte dkbnotmilk endişelerin haricînde bıra
kılmıştır. . 

İlaç sektörü de, işlim doğası icaibı ellbeötte kâr e;tmiş-
tjir; anıoalk, kârın, hududunu ve buna rabıtalı olarak 
ilaçiÜarıdakii fiyat hareketlerini, devlet, mıüımkün mer-
Itiebe devamlı olarak denetlemiştliır. Buna karşıik dev
let de ilaç sanayiinin gelişimini desteklemiş, giüımrük' 
dıuvarkrıyla dışarıya karşı koruımuşitıur. 

ANAP iktidarı tarafınıdan 28 Arahk 19841fce yü
rürlüğe koman yönetaıertilkle ilaç fiyatlarının tespitin» 
de yepyeni bir tarz gündeme gelımişltir. 8845 sayılı bu 
iKararniame münldeıieöatı icaibı, ilaç üreticileri ilaç ma
liyet uımsurlanını kendileri belirleyecdkter, ilaç fiyat lis-
tielısrini bakanlığa blildireoelkler ve bakanlık on işgü-
mıümde bu biMir̂ iımıe karşı çılklmazsia, zlamlar yürürlüğe 
gireciek. Bu on günün üç gününü (arada geçieaek cu-
martesii ve pazarları) çılkıarırsak, kaıllan yeidli günün, 
ım'ıevcut 81 firmamın üç beş bine varan ilaç türleri 
fiyat ayarlamasınlda ne derece yeteri oliaibiileceğini, 
talkdirlerliniizıe ısuinarım. 

Anlaşıldığınla göre, aslında gayanüm, ilaç fiyatımı 
•denetlemek olmadığı açıkça görülmektedir. Böylece, 
yıllardır sıerbbsıt kıaîmanın muldafMğini yapan ilaç sa
nayiine, bulgüne kadar sarf ©tikleri gayretlin bi'r Ödü
lü Verilmiş olmaktadır. 

ISözlde, iktidarca, serbest piyasa sistemime geçişte 
iımkâm dalhiilinıe girecıeği düşünülen varsayımları şöy
le 'sıralayalbilirz : 
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<1. ıtlıaç, akisak rekabet piyasası malıdır. Karaj-
ıname ile iç piyasadalkü rekabet gelişecek, üretici fir-
ımalar arasındaki rekıaibet artacaktır. 

2. Itsitlenîlen kalitede ilaç üretlimli gerçekleşecektir. 
3. Maç sanayıinün gerçek kârlılık nispetli artacak, 

•yeni yatırımı ve iatiiihldıaım imkânları doğacaktır. 
4. Oaçmiş müldahaleoi tasarruflar nedeniyle, zi-

yadesiiyllıe mümkün olmayan hammadde ve ilaç dış-
sıatıımı çoğalacaktır. 

5. Aranılan her ilaç piyasada bulunacakitıır. 
'Bakalım bunlar gerÇe'kûeşimiş mCldir? 
Valkiilin sıınırkltoğı nedeniyle, Inltiernatiianal Maılkle-

tfing S'taltyilb (IMS) verıfleri + Sosyal (Sigortalar + 
'Sağllılk ve Sosyal Yardımı BalkîaıuLiığı + Millî Savun
una BalkanijiıığMMn deığerteıli ille yapıltan b'ir 've ikli se-
tneilÜlk arandırmaları, talbManıyîa arz eltime imikânıım 
Ibulrada ofllmasa da, başftlan sona kadar yanılıış ve (mJl-
(llötin aleyhine tanızlilm edimliş ollan ve de teniklitter'imüz 
sianucu kldm'isyolnlda tadil '©dlilllmiiış bulunlduğuinu igör-
duğülmıüz Sağlılk H'izmetllleri Temel Kanun Tasarısı, 
Iklolmûsıyo'Mardan geriye çeklirnezse, -Ikii, Sayto Özal'ı/n 
iğdişine kadar örlödlleınıdiğiini öğrendik- koimisyonda Ibu 
tasarıyı tiaıitnşıılkan bu konuyu da ariz-aimik, yani en 
irice teferruatına klaıd'ar inceleme imkâni'nı bulacağı-
mıızı umarız. 

Şümld'i ısiöiyîeyeceikleınimiz, yukarıda arz ettiğini 
'afastonaHarla mıultalbık'tır. 

Ili98'5-'19.816 devresllnde, ilaç sanayiinin satılan 270 
milyar liira oluıp, 1986-ıl9l8ı7 devresinde ise 360 mil
yar lira olımlası bdM'erânekltiedir. 

'İlaç ülriöten «81 firmadan, 71si ya'bancı sermayeli 
ottan 15 büyük firmanın saıtışı ise, ylüüzfcte 78,5'i bul-
malkltaıd'ıır. 

Bakanlfoığın, aksak refcalbeit dlaralk kabul eHtiğl ilaç 
pHyasasuna getirdiği seribesitliyetSn sonucunu 'tartusmak 
üzere piyasa biçMerM özellikSteriylle kısaca değeflıen'-
dirklklen, ilaç piyasasının buradaki yerini beraberce 
'bulmaya çalışalım!. 

I. - — Tam veya s'erlbtaslt rekabet (piyasası : Bu 
piyasada çolk sayıda firma var, tekel yolk, tüketici, 
alacağı mal konuşumda bilgili 

II. — Olügopöl piyasası ': B'irlk'aç büyük firma 
bulliuınurl. 

III. — Tekeldi aiksak rekabet piyasası : Bir ma-
'Iın değişlik şeklilerini üreten firmalar var. Çeşitfii 
üretimde 'tekel olan firmalar blribirleırtyle rekabet ha-
lindedMer. 

IV. — Tekel piyasası : Tek. bir firma var veya 
bir firma, piyasamın büyülk bir bölümüne hüküm
ran. 

Şitadi, ilacın buı piyasalar içerisindeki yeni nere
sidir? Hacı tam rekaJbeltle dahil edemeyiz, Zira : 

A) Üretici sayı/sının çolkluğunıa rağmen, yalnız 
on onlbeş firma hükfülmlran; taım ırekalbetı emgellyo/r. 

İB) İlaca iıhltiyacı olanların ilaç konusunda bi'llgi-
lieri yolk, dolkltlor ve eczacııllar tarafından yöderadirili-
yorllar. 

'Bu ilki nedenlte, tekelci piyasaya Jtlh'al edemiyoruz 
•bu ilaç piyasasını. 

Öliigoipol piyasa; birkaç finmanın hükümran ol
duğu bir piyasadır, ilaçta da, iıllk 15 flrlma yüzde 
78,5 paya sahip öllduğıma göre, bu büyük firmalar 
pazarı büyülk bir elksieriyeitite aralarında payilaşmalk-
talar ve rökabdötlen k'açmaSIdtaiar. Piyasa rdkalbeiti ko-
ll'ay kolllay oluşamam'aiklta; öyleyse ilaç piyasası dllî-
•gapott ibliir piyasadır diydblMz. 

Sayın eslki Sağiılk 'Öalkanııni'n düişüiınüışü ile, ilaç 
piyasiası, ıtöktelci :alk&alk ırtelkalbet piya:sasıd»r. Tökieldi 
aiksalk rek'albet piyasasıında firmalar, biribirlerimin ye
rine kull'Iainıl'ab'İTecelk değii§iiîk amlbalajlı ve eitikötili' 
tmdtaların telkiöteisidlirler. Malar aynı ihtiyacı karşı-
ılıadılklları halde, küçük değî ikll'iklerle -zahirîdir- bir-
'birilörindönı ayrılırlar; deterjan ve tâîevizyotı piyasa-
sırnlda oflldugu gilb'i. 

Teikielcıi aikisalk rdkalbet piyasasında mal çeşMıen-
diırillmeisli l(far1kMa§(tıırılIlmasıı) önehlli b'ilr umsur oluyor; 
çünödü, aynı ihitüyacı karşılalmasına nağmen, ayrı 
'bir mal gibi görünmektedirler. Misal olarak, son 
bir yıl içinde sefal'osporin grubundan, Hoechst 
ctoforan'ı, Roche Rocephin'i ve Pfizer Ceföbid'i pi
yasaya sürmüşler. 

iŞimdi bu hale göre, ilaç piyasası, hem oligopol, 
hem de tekelci a'ksak rekaibet kapsamına sokulabilir. 
Anca'k, aksak ilaç reka'bet piyasasında farklılaşma
yı sağlamak amacıyla pazarlama ve tüktetiılmi antır-
mak için müracaat edilen reklam, piyasayı büyük çap
ta etkilemektedir. 

İlaçta reklam vasıtalarını şöylece sıralayabiliriz;: 
Propagandistler; firmanın kendi adına yayınladığı 
tıbbî dergiler ve kitaplar, posta pulu ile reklam, tıb
bî dergi ile reklam, gazete reklamı, eşantiyonlar, he
diyeler, eczanelere verilen mal fazlası, Maçın patenti 
üzerine düzenlenmiş ulusal ve uluslararası nitelikli 
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sempozyumlar, sergiler, filmler, lüks ilaç ambalaj
lan, prospeküysler ve kol saatleri. 

Bütün bu reklam masrafları, sanayi masraflarına 
eklenmekte ve ilacın fiyatı, bu nedenle, fevkalade ve 
süratle artmaktadır. Bugün, tutarı 100 bin liradan 
700 bin liraya kadar varan reçeteler mevcuttur. 
Biz bile, eczaneden aldığımız ilacın bedellinin yüz
de 20'sini öderken, epeyce düşünmekteyiz. Vatanda
şın hali nicedir; onu, sayın ANAP milletvekillerin
den sormalı. 

1972 senesinde çıkarılan kararnamede, reklam ve 
tanıtma giderleri, ilacın sınaî maliyetinden çıkarılmış; 
'hekim ve eczacı dağıtımı, üretiminin yüzde 5'i ile 
sınırlandırılmış, ayrıca ilacın piyasaya çıkmasını iz
leyen ilk üç yılla hudutlandürıtmıştı. 1984/8845 sayılı 
Kararnamede hükümet, bu konuya ilişkin bir ted-
mir getirmemiş, tamamen holdingler lehine ve Türk 
insanı aleyhine bir tutum içine girmiştir. 

vFirm^lar arasındaki gerçek değil, ama aksak re
kabet, mevcut pazarlama anlayışı ve yöntemleri, ilaç 
tüketimini .artırmakta ve ilaç suiistimalini körükle
mektedir. Bu durum, bir yandan toplum sağlığı açı
sından tehlikeler yaraJtıriken, bir yandan da tüketiciye 
ve ülkemize ekonomik yük getirmektedir, 

Yine, hekimin öğrenim içi ve dışı eğitiminin sağ
lanamaması, düzensiz bir karmaşa içinde bulunan 
sağlık organizasyonu ve kesin bakteriyolojik tanım
lamaya gidilmeden ilaç kullanımı, polifarmasiye, ya
ni, reçetede lüzumsuz, yanlış ve çok ilaç yazımına 
neden olmakta; bu da savurganlığı körüklemektedir. 

Gerçek kadılık nispeti artacak, yeni yatırım ve 
istihdam imkânları çoğalacak varsayımınıza gelince: 

Gelişmiş ülkelerde ilaç sanayii, araştırma ve geliş
tirmeye büyük paralar harcamaktadır. Buna karşı
lık, az gelişmiş ülkelerle birlikte, ülkemiz ilaç sana
yii bünyesinde, araştırma ve geliştirme çalışmaları 
hemen hemen hiç yoktur. İlaç sanayii işverenlerinin 
kendi verileri ile, kalite yatırımlarınım düzeyi belli
dir. Şu hale göre, ilaç sanayiine tanınan, reel kârlı
lığını artırma, ülkeye ne getirmiştir, bu kârlılık nere
de ve nasıl kullanılmaktadır Üzerinde önemle durul
ması, gereken bir sorun olduğunu Sayın Bakan ve 
ilaç sanayii de herhalde kabul ederler ve gerekli ted
birleri alırlar. Hiç, sanmıyoruz ya... 

Gelelim kalite sorununa: Bu da gerçekleşmemiş
tir. Örneğin 1984 - 1985'te 310 milyar liralık satış 
yapan firmaların, kaliteye yönelik yatırımları, yalnız 
4 milyardır, ilaç işverenler Sendikasının kendi veri
lerine göre. 

^ Eczacılık Genel Müdür Vekili Rifat öktem, 
10.10.1986 tarihli Hürriyet Gazetesinde, «Türkiye'de
ki ilaç fabrikalarının ancak yüzde 22'sinde kalite 
kontrolünün bulunduğunu» beyan etmiştir. Demek 
ki, 81 firma iç;nde yaklaşık 20 firmanın dışında 
olanlar kalite kontrolü yapamamaktadırlar.-

Diğer yandan, Sağlık Bakanlığının, kalitesiz ilaç
ların piyasadan toplattırılması için yayınladığı son 
iki genelgede tolplam 35 ilaç vardır ve bunların yüz
de 51,4'ü önde gelen 16 firmaya aittir. 

Görülüyor ki, ara ettiğim veriler muvacehesin
de, kalite yatırımları ve sonuçları gülünçtür. İlaç 
fiyatlarının belirlenmesinde, ANAP iküidan tarafın
dan büyük iddialarla getirilen bu sistemle, kalite ko
nusunda da olumlu gelişme sağlanamadığı böylece 
görülmektedir. 

Gelelim dışsatımın artacağı varsayımlarınıza: 19SI2 
yılında 95,5 milyon dolar olan hammadde dış alımı, 
1985'te 1'3I6,7 rnlilyön dolar olmuştur. Buna karşılık, 
aynı yıllarda, ilaç üretimi 557 milyon kutudan, 511 
milyon .kutuya düşmüştür. Dünya hammadde piyasa
larında, hammadde fiyatları dolar üzerinden pek faz
la değişmediğine göre, bu düşüş nereden geliyor? 
Yani hammadde dışalımları değer olarak hiçin art
mış? özellikle 1984 yılı sonrasında oluşan yüksek 
artış düzeyinin, 1983'ten başlayarak ilaç hammadde 
ve dışalımında murakabenin büyük ölçüde kaldırılma
sıyla lilişlkil'idir, 

Gelelini dışsatım meselesine: Iralk - Irak Savaşı 
1982'de dışsatımların birden artmasını (11,4 milyon 
dolar seviyesine ulaşmasını) sağlamıştır. Sayın Ba
kanımın dediği, 1985'te İS milyon dolar değildir ve 
Türkiye'de hiç 1'5 milyon dolar olmamıştır. (DYP 
sıralarından alkışlar) Matîstikler bellidir: hepimiz gö
rürüz. 

, Yani, serbest fiyat sistemi, ilaç dışsatımında da 
bir patlamaya neden olamamıştır. Ayrıca, «Benzer 
•ilaçlara düşük fiyat verme hükmüne uyularak, fark
lı maliyetler nazara alınmamış, bu da piyasada te
kelciliğe ve ilaç yokluğuna neden olmuştur. Bazı 
ilaçlar hiç üretilmemiş, bazıları yetersiz üretilmiş ve 
halk sağlığı bundan ciddî zararlar görmüştür» de
nilmişti hükümetçe kararname çıkarılırken ve ka
rarname ile getirilen serbest fiyat sistemine rağmen, 
sanayici bu ilaçları yine üretmemiş; kolayına kaça
rak yeni ilaçlar ithal etmiş; böylelikle de dışalımda, 
serbest fiyat kararnamesine rağmen, patlama olmuş
tur. örneğin, 1984 yılında 2,7 milyon dolar olan dış
alım, bir yıl sonra, istatistiklerle sabittir ki, 12,4 mil-
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yon dolara çıkmıştır. Yani, bu kanunla, iyilikte be- 1 
cerilemeyen patlama; ancak halk zararına, insanları
mız zararına patlatılabilmiştir. 

Netice olarak : 
tlaç piyasasında, sabit sermaye yatırımı çok dü

şüktür. Sabit sermayeye birim başına düşen satış ci
rosu çok yükselmiştir. 

Yüksek cironun önemli bir bölümü, yerli ve ya
bancı sermaye'nin holding firmaları tarafından payla
şılmaktadır. 

İlaç piyasası hızla birkaç firmanın yönlendirdiği 
tam oligopolcü bir yapıya yönelmektedir. Bu yapıya 
sürat kazandıran, ilaç fiyatlarına getirilen serbest fi
yat sistemidir. 

Liberal ekonomiyi benimsemiş devletlerin birka
çı müstesna, ilaç fiyatları devlet denetimindedir. Dev
let denetimi olmayan birkaç gelişmiş ülkede de, - bu
raya lütfen dikkat edelim - çok iyi işleyen ve yaygın 
özel sağlık sigortaları vardır ve bu sigortalar ilaç 
piyasasının fiyat denetiminde etkin rol oynamakta
dır. Bizde o yok, bu yok; ama, serbestlik var. 

Açıkçası ve doğrucası, bu sistem bizde de böyle 
gitmez. Her geçen gün insanımız biraz daha ezilir. 
Sayenizde, ilaç piyasası, bugün bile, sabah sabah ok-

. kah bir zamla hepimize, «aleykümselam» demiştir; 
yüzde 20 zam... 

Sayın özal Amerika'dan sesleniyor; diyor ki, «Ben 
ameliyattan çıkar çıkmaz, birçok firma, ticaret için 
alışveriş için beni aradılar.» Neden ameliyattan önce 
zatıâlinizi aramadılar da ameliyattan sonra aradılar? 
Zira her tüccar, en iyi kâr edebileceği yeri ve firma- I 
yi arar. Allah geçinden versin, ya size bir şey olsay- I 
di, o firmalar, Türkiye ile, sizin tanıyacağınız şart
larda alışveriş yapabilirler miydi? Sizden sonra Tür
kiye'de ne olacağı belli olmadığına göre, yeni oluşa
cak hükümetler, Türk ekonomisinin tepetaklak gel
mesi pahasına, onların istediği istikamette alışveriş 
yaparlar mıydı? Onlar da bunun için, sizin sağlığını
zı garantiye aldıktan sonra, girişimlerine yeniden I 
başladılar. Sizin gibi alışveriş yapan firmaların sonu I 
da ıTialum. örnekleriniz meydanda; işte Arjantin ve I 
Meksika diyor ve ilave ediyoruz, onların dostları ve I 
koruyanları var; ama, Türk'ün dostu olmadığını siz- I 
ler de biliyorsunuz. Bu ekonomi böyle gider ve biz I 
de Meksika ve Arjantin durumuna düşersek - ki, sa- I 
yenizde pek uzun mesafe de kalmamıştır - bir gün I 
siz de bizimle beraber sonuca ağlarsınız... j 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Düşmeyiz, düşmeyiz! 
TURGUT SÖZER (Devamla) — Fakat, o zaman 

iş işten geçmiş olur. Hiç ticaret yapmamış, ana ba- I 

— 215 

3 , 3 . 1*87 O : İ 

basından külliyetli bir miras kalmış mirasyedi evla
dın, parasını kumara yatırması gibi, siz de Türk mil
letinin, yetiminin hakkını totoya yatırmaktasınız. So
nunda bu işin faturasını siz değil, size oy veren bu 
zavallı millet ödeyecektir. Allah Türk milletine acısın 
ve sizlere de insaf versin diyor, hepinize en derin 
saygılarımı sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

YILMAZ ALTUĞ (İSivas) — Millet zavallı de
ğildir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Sözer. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın 

idris Gürpınar; buyurunuz efendim. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA ÎDRİS GÜRPINAR 
(Muğla) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üye
leri; Türkiye'de ulusal ilaç politikası ve sorunlarıyla 
ilgili Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge hak
kında Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun görüş
lerini arz etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 
Grubum ve şahsım adına yüce Meclise saygılar su
nuyorum. 

Üç yıldan bu yana, ülkemizin sağlık sorunları yü
ce Mecliste çeşitli sebeplerle, en başta da bütçe gö
rüşmeleri nedeniyle enine boyuna tartışılmıştır. Bu 
tartışma ve değerlendirmelerden anlaşılmıştır ki, ül
kemizin birikmiş, hatta gecikmiş, süratle çözümlenme
si gereken pek çok sağlık sorunu mevcuttur. Bu 
sorunların en önemlilerinden biri de hiç şüphesiz ilaç 
sorunudur. İnsan sağlığında çok önemli yeri olan ilaç 
politikası, neden halkın omzuna bir yük olarak bin
mektedir? Bunun asıl sebebi, iktidarın bugün uygu
lamakta olduğu ekonomik modeldir, yani serbest 
pazar ekonomisidir. Bu ekonomik modelde, ticarî iş
letmelerin en önde gelen amacı kâr etmektir. Bu ku
ral ilaç endüstrisinde de uygulanmaktadır. 

Anayasa ve yasaların emirlerine rağmen, ilaç gibi 
son derece önemli bir konuda, devletin denetim gö
revi, fiilen işlemez hale getirilmiştir. Bugün Türkiye' 
de ilaç sanayii, hammadde ithali, kalite kontrolü, fiyat
ların belirlenmesi, ilacın bulunabilirliği, ilaçlara erişi
lebilirlik, özellikle ekonomik erişilebilirlik konulan 
-kelimenin tam anlamıyla- bir başıbozukluk içerisin
dedir. İlaç piyasası, bir avuç spekülatörün kâr hırsına 
terk edilmiştir. 

Bütün bunları denetlemek ve halkın ezilip sömü
rülmesine meydan vermemekle görevli olan hükümet 
ise, tam bir vurdumduymaz seyirci durumundadır. 
Her gün acıklı tablolar halinde basına yansıyan ilaç 
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sorunları, sorumluları etkilememekte, "bozukdüzen sü
rüp gitmektedir. 

Sayın milletvekilleri, iktidarın en büyük yanılgısı, 
bize göre, «Ben devlet olarak bir şeye karışmam, pi
yasa kendi kurallarıyla oluşur» demesidir. Dünyanın 
en eski liberal ülkesi İngiltere'dir. Bu ülkede bile her 
şey liberalize edilmiş, fakat sağlık hizmetleri sosyal-
leştirilmiştir. Bu sebeple, ilaç konusunda, devletin dü
zenleme ve denetim görevinden kaçmaması gerektiği
ne inanıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, ekonomik bakımdan, ilaç ge
reksinmesi, ikamesi olmayan bir gereksinmedir, yani 
ihtiyacımız olan ilacın yerine başka bir şeyi koyamaz
sınız, onu mutlaka satın almak zorundasınız. İlaç ge
reksinmesinin bir özelliği de, ertelenmeye imkân bu
lunmamasıdır. Öyle ilaçlar vardır ki, hemen alıp kul
lanmazsanız, bunu hayatınızla ödeyebilirsiniz. Örne
ğin, kalp damarlarında yetersizlik olan bir hasta kriz 
anında damar genişletici ilacı hemen kullanmazsa, 
bunu hayatıyla ödeyebilir. Bu bakımdan tüketici, ila
cın piyasa değeri ne olursa olsun onu alıp kullanmak 
zorundadır, başka bir seçeneği yoktur. Bu çaresiz tü
keticiyi, tek amacı kâr olan insafsız bir spekülatörle 
karşı karşı bırakıp buna seyirci kalmak, haksızlıkların 
en büyüğüdür. Ayrıca, ilaç, tüketicinin en az bilgi 
sahibi olduğu bir metadır. Bu yüzden hiçbir seçim 
imkânı da yoktur. Diğer bir deyimle tüketici, ilaç 
üreticisinin insafına terk edilmiştir. 

Bu genel değerlendirme ve görüş belirlenmesinden 
sonra, şimdi, ilaç konusunda mevcut çeşitli sorunları 
belirlemeye çalışacağım. 

En önemli sorunlardan biri, ilacın bulunabilirliği
dir. En pahalı ilaç, bulunmayan ilaçtır. Hele bu ilaç, 
kullanımı zorunlu, yani yerine konacak başka bir ila
cın bulunmaması durumunda, daha da pahalıdır. 

Ankara Tabip Odası Bilim Kurulunca yapılan ve 
Haziran 1984 ila Nisan 1986 dönemini içine alan bir 
araştırmaya göre, vazgeçilmez olan, diğer bir deyimle 
kimyasal eşdeğeri bulunmayan, ilaçlardaki ortalama 
zam oranı, diğerlerinden açık bir şekilde yüksek bu
lunmuştur. Hammadde, işçilik, ambalaj gibi giderler 
aynı olduğu halde, vazgeçilmez ilaçlar zam şampiyo
nu olmuşlardır. 

Maç firmalarıı, benizer ilaçların tekelcisi durumun
da oldukları içim, üfıktemizde ilaç piyasasında bir re
kabet ve ucuzluk bdklemek saıfdiİik dtoaktedıır. 

1984 yılında çıkarılan 81845 sayılı K'ararnanıe ide, 
ülkemizde il'aç fiyatlarındaki devlet denetimi son 
derece gevşetilmiş bulunmaktadır. Ayrıca, ilaç ham

maddelerine çeşitli ıgümrük kolayılılkftan da getiril-
ımişfâr, Bü'cün bunlara rağlmen, zaman zaman, bil
hassa yaşamsal önemi bulunan ilaçların buHıunama-
dıığını' ve bu olgunun sık sıık basına da yansıdığını 
gök-ıülyoruz. Bunun sdbebi, denetimsiz ilaç piyasası, 
karte'lileşımfe; ilaç, hayatî olldüğıu halde, .kullanım da
mı kıisiMı 'ütduğu içiin firmanın ilgisini çekmenresiidir. 
Sosyal dbvlieıt, bu tür ilaçlarım devamlı bulumımiasıi 
içiin gerekli ömle'mlleri almakla yükümlüdür kanısın
dayız. 

Ulaçlara erişilebilirlik : 
Serlbeislt eczanelerin kasaba ve köylere kadar git- . 

ttifiş oClduğu Tülrlklyede, Haçlara fizikî erişifebİMrik 
Ibiir sorun olımakltan çıkkiMişJtaır. Buna karşııkk, ilaçlara 
ekomlolmıik erişllelbillklfik Önenıilıi bir mesele olarak gün-
dsımdb durmakltadur. 

HatÜkinmıızın yüzde 461sının, hailen herhangi bir 
saiğljk güvencesi yoktur. Bu gruptaki halkımız, dur
madan yükselen ilaç fiyatları karşısında çaresiz kal
makta, hâkime 10-15 bin lira muayene ücreti öde
dikten sonra eczaneye giitmeklte, reçeldenim tuitarını 
sanmakta, parası onu tam almaya yetoenıekte, ör
neğin yazıPJmuş beş çeşit ilacın ancak iki-üç tanesini 
a'lrnlakta ve tabiatıyla da faydasını göreımeirndkte, >bü-
'ylülk zarara uğramakll'adiıır. Solsiyal güvenliği ollamlarda 
da, ilaç fiyatlarına kıis)m)sm kaıtıftıım, bir somn olmaya 
başUlaımııştıır, Bu katılım, çalışanlarda yüzde 20, emek
lilerde isle yüzde 10'ldur. Maç fiyatlarının bugün var- • 
mış ollÜlulğu nokta, bu katilim paylarının karşılam-
masında bile tloplümu zorlar duruma getirmiş olma
sıdır. 

Bu medenlle, katılım payları tamamıyla kalldrrıl,-
malıd*. B'ir yandan bu yapılırken, diğer taraftan da 
devletlin, piyasada bulunan ilaçlar arasında bir ayık
lama yapması gerekmektedir, 

Bü ayıklama, Dülmya Sağil'ik Örgütümün «Temel 
iilaçlar' felsefesi esas alınarak Ve Türkiye'nin sağlık 
sıoıriunlarıma göre değedend'iriferefc yapıtaalıdur. 

Ülkemizde 1 900 ilaç çeşjidl, 3 500 farnusöitik 
şekil altında paızarlanmakltadıır. Buı kadar çok müls-
tafozara ihltiyaç yokta*. Dünya Sağlık örigülbütaün bir 
raporuna göre, 215 çeşit ilaçla bültlüm hasitalıkıkrım 
tedavisi mümkün gömülmektedir. O hallfcîe, 3 5C0 çe
şit ilaca gerek yokltur. Piyasaya çeşitli adlar altında 
çık'anfan ilaçların çoğu, aynı ilaçtır. Bu konuda bir 
düzenleme şarttır. 

İlaçlara firmaları tarafından verilen markalar, ya
ni adlar b»ir yana bırakılarak jenerik adları ede alın
dığında bu gerçek daha iyi anlaşılmaktadır, Örneğin, 

— 216 — 



T. B. M. M. B : 71 3 , 3 ,1987 O : İ 

piyasaya yedi sekiz çeşit antibiyotik çılkanfllmış, ama 
tepsinin esası oxytetıraısÛklliinıdür.. 

İlaç hıanUmadldeismin devlet eliyle iclıail edilmesi 
veya dbvOeltfin bu kamuda taviz vermeden denetimde 
Ibuluralmıası halinde, ilaç fiyaltlarında yüzde 50 ora
nımda bir ucuzlulk sağlanabilir. Lüks ambalaj yerine 
'basit ve sağMdı ambalaj kulanitaak sunetiıyflte, ilaç 
fLJyafİaranda yüzde 15 - 2Ö'Iiık bir ucuzluk sağlana
bilir. Ayrıca devlet, iDaç ham/maddlesine har şeys 
yapabildiği gibi bir miktar sülbvamsiyon da yapa
bilir., 

Üıükemizıde ilaca yatıran yapan yabancı firmaıla-
nıı çoğunum mııka/veffieterinde, ilaç hammaddesi üret
ime zorumîuğu vardr; halbuki bumu yapmıyorlar; dı
şarıdan,, kendli anafiflmalanndan, hem de yüksek fi
yatla ilaç hammaddesi ithal ederek, halka sunulacak 
ilaçtaki bilnçi olarak pahalıya mal edilmiş göısiberi-
yatfer; yani sıorıumlkılann gözünün içine baka baka 
yaşıaımın dayanıllmaz ytülklü afalda her artanda ezMımliş 
fakir fukarayı, bir de ilaçlarla sömıüınütyorlar. 

Yukarıda arz etmişimi, 1985 yıllında uygulamaya 
'konulan 8845 s'ayıüı Karanname, ilaç fiırtmalarma bü
yük kldlayitük ĝ fcirmiştliır : Hıtmıal'aır, üre#tlikFJ3ri Macm 
fliyatını kendileri bel'Mleyİp, Sağlık ve Sosyal Yardıım 
Balkanlığma bilbdrrider. Bakanliktan, on iş ıgünüinde 
yanılt çıkmazsa, bdirfcdikleri fiyat oıtlomaltikknan yü-
ıriüirfjüjge girer. Ülkemizde 3 500 ruteath mıüs'taihzar 
var; buna heır güın yenleri elkilönmıelktedir. B'jrçolk 
fi'rlma da, mevcut, dan bir ilacı başka blJr ad al'tında 
tekrar tekrar çıkarabilmektedir. Bakanlığın bu ilaçları 
kontrol edebilecek yetenekte ve sayıda elemanı da yok
tur. Sayın Bakan, «Her şeyi kontrol ediyoruz, her 
şey denetimimizde» dediler; ama biz buna maalesef 
inanamayacağız. Bu sebeple, yüzlerce ilaç, hiçbir de
nenimden geçmeden, firmasının tespit ettiği fiyatla pi
yasaya çıkmakta, Bakanlık da bu duruma seyirci kal
maktadır. Bu nasıl bir sosyal adalet anlayışıdır, an
lamak mümkün değildir. Sayın Bakanın ifadelerinden 
anlaşıldığına göre, hükümetimiz «İlaç bulunsun da fi
yatı ne olursa olsun» demektedir; fakat bunu derken, 
eczaneden, hekime yazdırdığı reçetesini yaptırmadan 
çıkan boynu bükük fakir fukarayı düşünmemektedir. 

Firmalar için, ucuz hammadde arama zorunluluğu 
da ortaldan kaldırılmıştır. 

Açıkça görülüyor ki, tekelleşme için bütün şart
lar mevcuttur ve kullanılmaktadır. 

Hükümete sormak isterim : Hammadde fiyatlarını 
kontrol etme, dünyadaki fiyatları takip etme imkânı 

I bulunan hükümet, neden bu yetkisini kullanmamakta
dır? 

Büyük ilaç firmaları, pahalı hammadde kullanma 
I sebebi olarak, ucuzunun niteliksiz olduğunu iddia et-
I mekte iseler de, bu iddia da geçersizidir; çünkü, bir-
I çök gelişmiş ülke bu ucuz hammaddeleri kullanmakta-
I dırlar ve hiçbir sakıncasını da görmemişlerdir. 
I Aslında, ucuz olan hammaddeleri pahalı gibi gös-
I tererek ithal edince, bunun için transfer edilen dövizin 
I bir bölümü geri dönüş yaparak yeniden hammadde 
I ithalinde kullanılmak suretiyle, ek kârlar sağlanabil-
I inektedir. 

I İlaç firmalarının pazarlama ve satış giderleri hiçbir 
I sınırlamaya tabi değildir. Zaman zaman yüzde 50*yİ 
I bulan, hattâ bunu aşan bu güderler, ilaç reklamları, 
I numune dağıtımı, seyahat ve personel harcamaları, 

gerçek usulde maliyetlere aksetiüirildbilmektedir. İş-
I letmenin finansman giderleri de, maliyetler içerisinde 
I yer almaktadır. Elbette o zaman, ilaçların fiyatları 
I çiğ gJbi büyüyor ve yanına varılmaz hale geliyor. Hat-. 
I ta, ilaç firmalarının geçmiş yıllara ait gecikmiş borç-
I lan ve bunların faizleri de birer maliyet unsuru ola-
! rak doğrudan doğruya fiyatlara yansımaktadır. Üste-
I lik, bunların denetlenmesi için herhangi bir kıstas da 
I belirlenmemiştir. 

I Sayın Bakan, burada ön fiyat kontrolünün kalkma-
I sini âdeta savundular. O halde ilaç pahalılığı doğru-
I dan doğruya hükümetin denetimi ve bilgisi altında ce-
I reyan etmektedir; yani hükümet ilacın pahalı olma-
I sini bizzat kendisi organize etmiş bulunmaktadır; Bu 
I nedenlerden dolayı, ilaç firmaları durmadan zam yap-
I maktadırlar. Her ay, hatta her ön günde bir zam yap-
I mak mümkündür. Aynı terkipte bir ilaç bir firmaca 
I bin Türk Lirasına, birince 1 200 liraya, yabancı men-
I seli bir firmaca da 4 bin Türk Lirasına satılabilmek-
I teldir. Bunların hiçbirinin denetimi yoktur. 

I Bütün bu olgulara yetkililer seyirci kalmaktadır; 
I Çünkü, serbest piyasa ekonomisinin acımasız kuralı 
I budur. Pahalılık, vergiler, zamlar altında perişan ol-
I muş halk, göz göre göre soyulmaktadır; kimsenin kılı 
I kıpırdamamaktadır. Acaba, Sağlık ve Sosyal Yardım 
I Bakanlığımızın bu düzene bakış açısı nedir? Mama-
I fiti, bu suali sordum ama, demin Sayın Bakanımızın 
I konuşmasından, hükümetin görüş açısını anlamış ol-
I duk;" bu düzene seyirci kalmak niyetindedir. 16 kap-
I süllük bir poşet antibiyotiğin fiyatı 3 500 liradan 6 bin, 
I 10 bin, 11 bin liraya kadar çıkmış bulunuyor. Bir tek 
I ampul antibiyotik, 400, 900, 7 bin, 11 bin liraya kadar 
I fiyat bulmaktadır; daha korkunç fiyatlıları da var, 
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ama onları almadım. Her gün kullanılan romatizma 
İlaçlarının kutusu 4 500 - 5 bin lira olmuştur. Pek 
çok kullanılan mide ilaçlarından bazıları 6 - 7 bin Türk 
Lirasına çıkmış bulunmaktadır. Orta boy bir reçete 
30 - 40 bin lira tutmaktadır. Vatandaş bunları nasıl 
alsın? 

Yanlış anlamadımsa, Sayın Bakan, bir de Türki-
yeMe ilacın pahalı olmadığını salvundular; o halde, va
tandaş ilaç fiyatlarının altımda ezilmeye devam etsin 
demek isteidiler. Sayın Bakan, TürMyeVleki ilaçların 
fiyatlarının az olduğunu söylerken, Türkiye\ieki bir 
vatandaşın geliriyle, Avrupa ülkelerindeki bir vatan
daşın gelirinin karşılaştırılması hususunu her
halde gözden kaçırdılar. Bıizde bir işçi 60 - 70 bin lira 
alırken, Almanya*da bir işçi 600 bin lira almaktadır. 
Yani, bizdeki işçinin on katı ücret almaktadır. Bunu 
da düşünmek lazım. 

İlaç firmaları, fiyatlar serbest bırakılınca daha ka-
Üiteli ilaç üreteceklerini ve araştırma yapacaklarını be
yan etmişlerdi; fakat bu serbesti kendilerine verildiği 
halde, vaatlerinde durmamışlardır. Yani, ne araştır
ma yapmışlardır, ne de daha kaliteli ilaç üretme yo
luna gitmişlerdir. 

Sayın milletvekilleri, bu keşmekeşten kurtulmak 
için, başta hammadde olmak üzere, ilaç imalatının 
bütün girdilerinin denetim altına alınması, dünya pi
yasasının yakından izlenmesi lazımdır. İlaç dışalımı
nın devlet denetiminde yapılması şarttır. Bir ilaç ham
maddesi ofisi kurulup, bütün ihtiyaçlar bu yoldan sağ
lanabilir. Kamu ilaç fabrikalarının desteklenmesi, bun
ların ilaç hammaddeleri üreterek, özel firmaların ih
tiyaçlarının buradan karşılanması düşünülebilir. Bu
gün öncelikle yapılacak iş, dünya hammadde fiyatla
rının sürekli izlenmesi, firmaların, aynı nitelikteki ilaç
lardan ucuz olanını almaya zlorlanmasidır. Hammadde 
dışalımının izni, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
tarafından verilmeli ve' neticesi de denetlenmelidir. 

Yukarıda kısaca arz etmeye çalıştığımız sebepler
den dolayı, grubumuz, ilaç konuşumda bir Meclis araş
tırması açılmasından yanadır. Ancak, Meclis çoğun
luğuna dayanan iktidar, verilen bu önergeyi de red
dedecektir; çünkü daha önemli önerileri de daha önce 
otomatikman reddetmiş bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, burada bir noktaya değinmek 
istiyorum. 17 nci Dönemin üç yıl dört aylık süresini 
geride bırakmış bulunuyoruz. Bu süre içinde muhale
fet tarafından Yüce Meclise 69 adet Meclis araştır
ması, genel görüşme, gensoru ve soruşturma önerge
leri verilmiştir. Bunların hepsi de, istisnasız. olarak, 

Meclis çoğunluğuna dayanılarak reddedilmiştir. Aca
ba bunların içinde bir tanesi olsun kabul edilecek de
ğerde değil miydi? 

AHMET EKİCİ (Kütahya) — Ciddî olanı yoktu. 
İDRİS GÜRPINAR (Pevamla) — örneğin, ülke

mizin büyük bir derdi olan, her yıl beş - altı bin insa
nımızın ölümüyle sonuçlanan trafik sorununda bir 
Meclis araştırması yapılsa, bunun kime ne zararı olur
du? 

Aslında, bize göre, muhalefet tarafından verilen 
önerge ve gensorular fevkalade önemli olup, bunların 
'bazıları bir hükümetin düşmesi için yeterli sebep ola
bilirdi. örneğin, Anayasa Mahkemesince bir defa bo
zulduktan sonra yeniden Anayasaya karşı âdeta hile 
yapılarak ikinci defa geçirilen Yabancılara Mülk Sa
tışı Yasası, demokrasinin varolduğu ülkelerde bir hü
kümetin düşmesi için yeterli sebeptir. Buna rağmen, 
Mecliste mevcut çoğunluğa dayanılarak muhalefetin 
getirdiği her türlü denetim girişimlerinin otomatikman 
reddedilmedi, Yüce Mecliste hukuk yolunun tıkanması 
anlamına gelmektedir. 

Her ne kadar demokrasi, çoğunluğun iradesinin 
geçerli olduğu bir rejim ise de, yani çoğunluk ne derse 
o olursa da, diğer bir taraftan demokrasi, çoğunluğun 
azınlığa tahakküm ettiği bir rejim de değildir. Demok
rasi, halkın yararına işleyen bir rejimdir; halkın za
rarına işlemesi kabul edilemez; daha doğrusu düşünül
memiştir. Denetimden kaçılınca demokrasi zedelenir 
ve rejim, halkın yararına değil, zararına işleyen bir 
seyir alabilir. 

Demokraside çoğunluğun iradesi esastır. Çünkü 
çoğunluğun arzusu halkın arzusu olarak kabul edil
miştir. Çoğunluğun, halkın zararına hareket etmesi diye 
bir şey düşünülmemiştir; çünkü demokrasi bir fazilet 
rejimi olarak görülmüştür, onun için düşünülmemiş
tir. Eğer demokrasinin bir fazilet rejimi olduğu unutu
lur ve çoğunluk diktasına gidilirse, o zaman Yüce Mec
liste hukuk yolu tıkanmış olur. Maalesef bugün görü
len durum budur. 

Fevkalade sakıncalı olan ve nereye gideceği belli 
olmayan bu durumu Yüce Meclisin, özellikle iktidar 
kanadının dikkatine arz etmek gerdkliliğini duymuş 
bulunuyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (İSHP ve Bağım
sızlar sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Gürpınar. 
Demokratik Sol Parti Grubu adına Sayın Arsan 

Savaş Arpacıoğlu, buyurunuz efendim. (DSP sırala
rından alkışlar) 
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DSP GRUBU ADINA ARSAN SAVAŞ ARPA-
CIOĞLU (Amasya) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; Meclis araştırmasına gerek duyduğum ilaç 
olayı, son zamanlarda yerli ilaç sanayimizle ilgili bazı 
problemler ve devamlı fiyat artışı gösteren müstahzar
ların kamuoyunda ilgi uyandırmış olması ve her gün 
basın organlarının sütunlarında yer alan bu konuyu, 
tüm boyutlarıyla yüce kurula sunmak ve ulusun içinde 
bulunduğu çıkmazlar ile; millî ilaç sanayiimizin ge
lişmesini yakından . ilgilendiren ve gün geçirmeden 
Batı'nm en büyük silahlarından biri olan teknoloji ve 
teknolojik gelişmelerin tekelinden kurtarmak amacını 
taşımaktadır. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planından (Programla
rından) itibaren konuyu bugüne kadar ele alıp, irde
lediğimizde, yalnızca, ilaç sorununun ülkemizde amba
laj sanayimden öte gidemeyen bir yapıda olduğunu 
değil; yabancı firmaların daima ülkenin ilaç politika
sında egemen bir yol oynadığını da görürüz. 

Uluslararası tekelci sermaye, patent - lisans anlaş
ması yoluyla, ülkenin millî ilaç politikasını menfî ala
rak etkilemiş ve yapılan bu anlaşmalarla, az gelişmiş 
ülkelere ihraç edilen teknolojiyi; mevcut kaynaklarını 
kullanamayan ülkelerden, modası geçmiş teknikleri de 
içermekle kalmayıp, beraberinde kâr transferini de 
oluşturmuştur. 

Ülkemizde 1 900 kadar ilaç, 3 500 farmasötik şekil 
altında pazarlanmaktadır. En çok tüketilen ilaçların 
yüzde 46'sı, yurdumuzda, bulunan yabancı kökenli 
ilaç firmaları tarafından üretilmektedir. En çok tüke
tilen farmakolojik gruplar arasında ise, ilk üç sırayı; 
yüzde 25 ile antibiyotikler (yani ateş düşürücü ilaçlar) 
yüzde 10 ile analjezik ve antirarnatizmal, yüzde 6 ile 
de vitamin grubu ilaçlar teşkil etmektedir. 

Biyo yararlılık çalışmalarının rutin nitelik kazan
madığı ve devletçe bile koşul olarak öne sürülmedi
ği ülkemizde, ilaçların kimyasal eşdeğerliliği, sözde 
rekabeti ve ucuzluğu sağlayabilir savını devamlı gün
deme getiren bakanlığın, ilaç fiyatlarını bugüne kadar 
sabit tutamadığı gibi, tutması da mümkün görülme
mektedir; çünkü uluslararası tekelci sermayenin, bu 
kârlı işteki ortakları sözde yerli firmalar tek kuruşluk 
araştırma - geliştirme harcaması yapmadan, ondan 
ithal ettikleri hammaddeler üzerindeki işlemlerini ku-
tulayıp, tatlı kârlar da elde ederken; kendisi de, aslan 
payını, ambalaj sanayiciieriyle beraber, halkın sırtına 
yükleyip becerdikleri fiyat oyunlarıyla dolaylı almakta
dırlar. Türkiye'de, ilaç sanayiindeki sözde holdingler, 
bu olgunun en açık örneklerini oluştururken, yüzde 

84 gibi bir payı elinde tutan çokuluslu ilaç tekelleri, 
bu sözde yerli şirketleri rahatlıkla kullanıp, basit bir 
formülasyon değişikliğiyle, yeni isim altında piyasaya 
sürdürdükleri müstahzarlara da istediği gibi fiyat uy
gulayabilme olanağını, mevcut kararname hükümle
rinin boşluğundan yararlanarak alabilmektedir. 

İşte, ilaca fiyat alabilme - diğer adıyla zamlan-
dırma - oyunu burada yatıyor; çünkü Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı tarafından, fiyatlandırma ve de
netim işleri, tamamen, bu tekellerin eline verilmiştir. 
Geriye doğru birkaç seneye baktığımızda, hangi fir
maların ruhsatlarının iptal edilmiş ve hangi firma
lara yeni ruhsatlar verilmiştir görülebilir. Yeni ruh
satların yoğunluğu, yine yabancı ilaç şirketlerinin ço
ğunluğu altındadır veya bunların temsilcileri olan yerli 
firmalara aittir. İşte, ambalaj sanayiinin açık örneği 
budur. Bu da, yerli ve bağımsız bir ilaç sanayiinin ül
kede işler olmadığının açık göstergesi değil midir? 

Türkiye'de, her mevsimi aynı anda yaşadığımız bu 
topraklarda, çoğunluğunun «droğlan» dediğimiz bitki 
örtüsünün teşkil ettiği ilaç hammaddelerini bu doğal 
kaynaklardan üretme olanağı mevcut iken, bu kay
nakların, ilaçların geliştirilmesi hususunda Birleşmiş 
Milletlerce de önerildiği gibi, ülkemizde üretilen yüzde 
40'a yakın hammaddenin yarısı doğal kaynaklı olmak
la beraber, ancak ihracatımızın dörtte birini teşkil et
mektedir. Bu da parasal olarak ilaç hammaddesi ih
racatının yüzde 90'ını teşkil ettiğinden, hammadde 
üretiminde, gelişmekte olan ülkelerin payı yüzde 34tür. 
Oysa, doğal kaynakların yüzde 80'i bu ülkelerde bu
lunmaktadır. Sentez kimyasının ileri olduğu Batı ül
kelerindeki bitkisel kaynaklara göre, Türkiye'deki du
rum ile tamamen çelişkili bir rakam ortaya çıkmakta
dır. (Örneğin; Almanya'da yüzde 64 olduğu gibi.) 

Türkiye'nin florası bilimsel olarak incelenmekle 
beraber, ekonomik haritası yapılmadığından, kültür
leri de geri planda kalmakta ve pazar olanakları za
yıflayıp, doğanın vergisi de değerlendirilememektedir. 
Bu husus, özellikle ilaç hammaddesinde dışa bağım
lılığı da beraberinde artırmakta ve döviz israfına da 
neden olmaktadır. 

Neden devlet desteği ve teşviki yoluyla veya po
litikasıyla, üretici firmaları, müstahzarların formü-
lasyonunidaki droğlar imalat yatırımlarına belli oran
larındaki sentezine destek olunmasın veya yasalar
la mecburiyet getirilmesin. Bu yol, hem ülkeyi ham
madde bağımlılığından kurtarır hem de fiyat spe
külasyonlarının önüne geçilmiş olur, hem de piyasa
da bulunmayan ilaçların suni darlığı da Önlenmiş 
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olur. Zira, maliyet unsurlarının ancak yüzde 25'i iş- | 
Çiliik ve ambalaj giderleridir. Geri kalan oranlar yar
dımcı aktif hammadde oranlarını oluşturmaktadır. I 
îşite Ibu oran, yabancı sermayeli ilaç firmalarının kâr I 
kaynağıdır. Teidavi metaı düşüncesi bir tarafa, kâr 
metaı ve motifinin açık oyunu burada yatar. Büyük 
firmalar, elde ettikleri kârları dışarı aktarmakla kal
mayıp, ithal ettirdikleri hammaddelerin fiyatlarını 
yüksek tutarak, - ki Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan- I 
lığının ilaç hammaddelerinin fiyatlarını denetleye- I 
cek hiçbir organize edilmiş teşkilatı yoktur - şu an
da firmaların kendi imalatlarının fiyatlarını kendile
rinin saptaması, liberal bir sistemin, halkın sağlığı üze- I 
rirideki açık oyunudur. Bununla da, dışarıdaki ana I 
şirketlerinin kârını artırmakla beraber, ülkenin dö
viz kaynaklarını da sömürmektedirler. 

Üstelik, son kararnamede, sıfır gümrük ile Tür
kiye'ye ithal edilen hammaddelerin, dünya fiyat en
dekslerinin çok üzerinde getirtilmekte olması veka- I 
lite ve kanıtite tahlil ve deneyleri dahi yapılmadan I 
imalata sunulması, halikın canının Allah'a emanet ol
duğunun açık göstergesi olarak önümüze çıkmakta
dır. Zira, hiçbir gümrük ka/pısinda bunları kontrol I 
edebilecek bir laboratuvar ve bilimsel teknik kadro I 
mevcut değildir. Kutunun üzerimde, «Stlaç hammad- I 
desi» etiketi olması kâfidir yurda girebilmesi için. I 

ıSayın Başkan, sayın Milletvekilleri; yüce kurula I 
açık ve rakamsal değerleriyle vereceğim bilgiler, oy- I 
nanan oyunların kanıtı ve halikın sırtına yüklenen fi- I 
yatlar, maliyet öğelerine yansıtılan - imalatından iti- I 

' I 
baren - her türlü masraflar, - ki bunlar, ulaşım gi- I 
derleri, tanıtım ve propaganda giderleri, banka faiz- I 
leri, masa ve otel masrafları gibi masraflardır - son I 
8845 sayılı Kararnamemin getirdiği menfî etikiler, - I 
ki 10 günlük süre ile zam, diğer adıyla «Kendi fiyatı- I 
nı kendin sapta» politikası beraberinde - halkı ölüme I 
terk etmekten başka bir şey olmasa gerek. Çünkü, I 
bu kararnamedeki açık hüküm, ilaçların tanıtımına I 
yönelik tüm harcamalar ile finansman giderleri, ma- I 
lîyet unsurlarının içerisine alınmakta ve bunun üze- | 
rimdeki kâr hesaplaması, üretiici satış fiyatını oluştur- I 
malkla kallmayıp, ayrıca bu giderler, senelik bilanço- I 
larından da masraf olarak düşülmektedir. Bu suretle I 
doktorların bilimsel toplantıları, - yani dış seyahat- I 
ler - masa ve duvar takvimleri ve saatleri, orjinal I 
kalem ve çeşitli hediyeler gibi metalar da, ilaç fiyatla- I 
rina yansıtılacak, ilaç tüketicisi, yani hasta, ilacı alır- I 
ken, doktorların seyahat harcamaları ile firmanın I 
bilumum masraflarının da parasını ödeyecek. Bu ka- I 
dar da olsun, değil mi sayın milletvekilleri? J 
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Gelişmiş ülkelerde, ilaç sanayii, araştırma ve ge
liştirmeye büyük paralar harcanmaktadır. İşte bunun 
faturası da, ülkemizdeki halkın sırtından, dolaylı ola
rak çıkarılmaktadır. 1986 yılında, yekûn ilaç tüketi
mi 350 milyar lirayı aşmışken, firmaların cirosu ve 
IKİDV aldı altında yine halkın sırtından, hem de peşin 
olarak tahsil edilen vergiyi, kendi ciro kârları gibi, 
devlete, dönüştürerek veren firmaların bilançoları in
celendiğinde, durum açıkça kendini gösterecektir. Zi
ra, bugün Türkiye'de toplam ilaç cirosunun yüzde 
70 '̂ne sahip 10 firma olduğu saptanırken - ki başın
da yabancı sermayenin yerli üreticileri Eczacıbaşı ve 
Pako holding geliyor - IMS raporlarından (dünya 
piyasa satış endekslerinden) en fazla satılan müstah
zarların fiyatlarının artışlarına baktığımızda görüle
cektir ki, - tarihlerini veriyorum 6.6.1984 ile 13.1.1986 
tarihleri arası - Antilbekısin denilen bir öksürük şu
rubunda, arz ettiğim tarihler arasındaki fiyat artışı, 
yüzde 146, ateş düşürücü bir antilbiotik olan Cleo-
cin'de yüzde 152, hepimizin bildiği Viciks pastilde 
(boğaz pastili) yüzde 432, Disoprol adlı antilhistami-
nik hap (tablet olarak) yüzde 185, A-Ferin adlı grip 
ilacında yüzde 172, Lineocin adlı ateş düşürücü am
pulde yüzde 99, yine Tetralet adlı bir ateş düşürücü 
hapta yüzde 143, AUfasilin adlı ateş düşürücü antilbio-
tikte yüzde 140 oranında olmuştur. Buna karşılık, 
dövizde ki (dolardaki) değer artışının aynı tarihlerde
ki oranı yüzde 64tür. 

Bu örneklerden anlaşılacağı üzere, ilaç sanayii, 
bilimsel ve teknolojik gelişmesi yönünden dışa ba
ğımlı olmakta ve dolayısıyla gelişmesi de yetersiz ol
maktadır. 

Yurt içinde tüketilen ilaçların yekûnu 5l!l milyon 
kutuyu teşkil eder. Bunların ihracat olanakları kı
sıtlıdır. Tüketim, yalnızca iç piyasada oluşmaktadır; 
ülke nüfusunun artış hızıyla, sosyoekonomik ve kül
türel gelişme gibi etkenlere de bağlıdır. Haç fiyatla
rının oluşumu, son kararnameyle beyan sistemine da-
yanldıiğıına göre, yeni bir filyaıt gerelkltüğlinde hiçbir yön
teme dayanmayan bir usulle, bakanlık, firmalarla 
pazarlığa oturmaktadır ve firmaların beyanıyla fiyat 
oluşmakta ve saptanmaktadır. 

Son üç yılda, ilaç tüketimi yüzde 9 oranında dü
şerken, ilaç firmalarının satış hâsılatları yüzde 175 
artmıştır. Bu' durumda, ilaç sanayindeki zamların, 
Amerikan Dolarındaki değer artışına bağlı olarak 
maliyetlerde oluşan değerlendirmelerden olmadığı 
İbir defa daha ortaya çıkar. Nisan 1986'da en çok ci
ro yapmış olan ilaç Alfasiliinin satışı, kutu olarak 
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yüzde 5 azalırken, parasal açıdan yüzde 79 artması 
gibi bir örnek, hangi sanayi malında "görülebilir? . 

Sayın milletvekilleri, Dünya Sağlık Teşkilatının, 
«Hiçbir yararı yoktur» dediği ilaçlar, Sağlık Bakan
lığından her nasılsa ithal izni almaktadır. Bugün Tür
kiye'de, Ekılm Merkez Kontuarı, Müderrisoğlu, Ka
radeniz Ecza Deposu, Soyuyüce gibi belli ithalatçı 
firmaların elinde olan tekellerce ithal edilen müstah
zarların yararlılığını ve fiyatlarını kontrol ettirdiniz 
mi Sayın Bakan? Bunlardan size birkaç örnek arz et
mek istiyorum: îımuran adlı bir tabletin 34 190 lira
dan 46 570 liraya çıktığını, Zavirox adlı bir tabletin 
36 402 liradan 55 305 liraya arttığını, Purine'thal ad
lı bir tabletin 9 539 liradan 12 610 liraya arttığını, 
Tomaplex adlı bir tabletin 73 592 liradan 89 675 li
raya arttığını biliyor musunuz Sayın Bakan? Lütfen 
tetkik edin. 

BAŞKAN — Lütfen uımumî heyete hitap edin 
efendim. 

ARSAN SAVAŞ ARPACIOÖLU (Devamla) — 
Bu tarihler arasında, döviz değer artış oranı aynı öl
çülerde mi? Bu ilaçlar yüzde 100 gümrükle mi, yok
sa sıfır gümrükle mi ülkeye itlhaL ediliyor? İlş'te ra
kamlar gösteriyor: 2 milyon dolardan, bir senede 12 
milyon dolara çıkan ithal ilaçların yekûn bedelinin 
yükselmesini neye bağlıyorsunuz? 

Seker hastalığında kullanılan Ensülinler ve ithal 
fiyatlarının yüzde 100'ün üzerindeki artışını neye 
bağlıyorsunuz? Halen piyasada bulunmayan ve tev-
zileri yapılarak eczanelere verilen bazı hayatî önemi 
haiz ilaçlar; ki, bunlar saymakla bitmez; yanımda 
listeleri var. Yine bir antibiyotik . yani ateş düşürü
cü - ilacın bir günlük alınan dozunun 5 bin lirayı bul
duğunu (biliyor musunuz? Hangi dar gelirli nün gün
lük geliri, net bu kadardır? Serbest piyasa ekonomik 
modelinde, genel bütün mallarda olduğu gibi, buluna-
bilirlilİk, temelde üreticilerin kararlarına ve insaf
larına bağlıdır. Bu da malın piyasa fiyatlarıyla oran
tılıdır. 

Devlet denetiminin olmadığı bir ülkede, gümrük 
muafiyetinin kaldırılması, yine piyasada ilaç darlığı
nı ve yokluğunu önleyememiş; yaşamsal değeri önem
li olan kanser, şeker ve kalp ilaçlan yime bulunama
yan ilaçlar grubunda yer almışlardır. Nedeni ise, ak
sak rekabet piyasasına hâkim olan kartellerdir. De
mek ki, tek yol; bu tür ilaçların devlet eli ile veya 
devletin koordinatörlüğünde meslekî örgüt ve birim
lerce ithal edilmesinin desteklenmesidir. 

Türkiye'de, serbest eczanelerin kasaba ve köyle
re kadar girmiş olması nedeniyle, ilaca fizikî erişe-. 
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bilirlik sorunu yoktur. Bugün gündemde olan eko
nomik erişebilirliliktir. (DSP sıralarından «IBravo» ses
leri, alkışlar) Ancak, ilaç fiyatlarının aşırı yüksek 
olması ve ülkede halkın sosyal güvenlik sorunlarının 
hâlâ bir çözüme kaıvuşturulmaması; bir kişinin ilaç 
alma anında ödemediği veya kısmen ödediği bedel, 
aslında dolaylı olarak yine kendisinden, hem. de yüz
de 100 oranında çıkmaktadır. 

Sosyal güvenlik kapsamında, üzerinde durulması 
gereken bir diğer husus, ilaç fiyatlarına kısmen katı
lımdır. Bilindiği gübi, bu katılımlar çalışanlar için 
yüzde 20, emekliler için ise yüzde 10'dur. Oünü-
müzdeeki ilaç fiyatlarının varmış okluğu nokta, bu 
katılım paylarının karşılanmasında bile topluma ağır 
bir yük vermekte ve zorlar durulma getirmektedir. Bu 
payların tamamen kaldırılıp, devletin piyasada bu
lunan ilaçlar arasında bir ayıklama yapması da ge
rekmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; son yıllarda, 
ilaç ruhsatlandırma işlemlerinde bir başıboşluk ken
dini belirgin olarak göstermiştir. Piyasada, gerekli ve 
gereksiz birçok ilaç satılmakta, fayda zarar ve fayda 
malHiyet oranları nazarı itibara alınmadan üretimde
ki başıboşluk tamamen halikın sağlığı üzerinde bir 
sömürü düzenine dönüşmektedir. 

Devletlin görevi, yalnızca, ilaç üretimini denetle
yip kontrol (mekanizmasını yürütmek değil, tüketimi
ni- bilimsel şekilde denetim altına almaktır. Çağdaş 
ve uygar ülkelerdeki yöntem budur. 

Ayrıca, ambalajlama tekniğine yeni bir sistem 
'getirilmeli ve hozumsuz ilaç sarfiyatının önüne ge
çilmelidir. İlaç yapımcılarının, pazarlamaya yöne
lik propaganda s'iısltemferinte bfeffi smnıdamalar getir
mekle beraber, yayın organlarındaki reklamları ke
sinlikle önlenmeli, imalatçıların tüm kontrol analiz-
lerindeki birimlerine, kendi senelik kâr payları içe
risinde belli bir oranda yatırım ve araştırma yapma
ya yönelik bir yönetmelik uygulamaya sokulmalıdır. 

Mevcut ruhsatlı, müstahzarların terkiplerindeki 
hammaddeler gerek aktif olsun, gerekse yardımcı 
olsun, kendi bünyelerindeki yatırımlarla sentezinin 
yapılması sağlanmalı ve dışa bağımlı bir ithalat po
litikasından, ilaç sanayii kurtarılmalıdır. İşte o za
man yavaş yavaş millî ve bağımsız bir ilaç sanayiine 
geçmenin koşulları da yaratılmış ve ön adımı atıl
mış olur. 

Bugün, Refik Saydam HıfzısisıbJha Enstitüsü, ilaç 
hammaddeleriyle, kontrola gelen müstahzarları ka
lite ve aktivite yönünden denetleyecek ve inceleye-
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cek düzeyde değildir. Yeni genelge ile 10 bin dolara 
kadarki ithal edilen analiz maddelerindeki gümrük 
ve vergi muafiyeti, bazı yöntemlerle ilgilileri istisma
ra sevk etmekte ve tıbbî değeri ve evsafı olmayan 
birtakım girdi emtialara bir mühür vurulduğunda, 
sıfır gümrükle üllkeye ilaç hammaddesi adı altında 
sokulmaktadır. (DSP sıralarından alkışlar). 

GMP, diğer adıyla iyi imalat tekniği yoluyla fir
malara «kenldi îmal ettiği müstahzarı kendin kontrol 
et» demek, hâkim ve savcı görevinin aynı kişiye ve
rilmesi gibi bir şeydir; iddia ve karar makamının ay
nı olması ne denlli mantık olayı içerisindedir? Sayın 
(Bakan da değindiler. 

IBu kıonuida, üretici firmalar, kendi ürettikleri ma
mullerinin kalite ve kantite kontrollerini kendi ind-
siyati'fleıiinde kalacak şekilde bırakılmıştır. Piyasada 
milyonlarca kutu bozuk ilaç veya kontrolsüz ilacı da 
(halka sunarak, halkın sağlığı üzerinde âdeta cinayet 
İşlemektedir. İşte, günlerce gazete manşetlerinden in
meyen bozuk kuduz aşıları ve kuduz olayları... 

Atatürk Türkiyesindeki tarihî kuruluş olan Re
fik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsünün işlevsiz hale 
getirilmesi, bunun açık örneğidir. Yürürlükteki mev
cut yasalar bunu âmir olmakla beraber, dörtibinlere 
dahi ulaşmayan müstahzar kontrollerinin, ancak yüz
de 91'inin sağlam olduğu raporlarla zikredilmiştir. 
Onu da arz ederim Sayın Balkan; rapor burada. Bu 
da bir senede 3 390 kalem ilacın analiz ve kontrolü
nün yapıldığının açık örneğidir. Belge elimde. Peki, 
geri kalan ilaçlara, kontrol edilmeden, acaJba sağlam 
veya yararlıdır raporu mu veriliyor; yoksa, kiontrol-
da müspet çıkan ilacın, aynı seri numarası vurula
rak, binlerce kutu ilaç, piiyasada satışa - bozuk ol
sa da - sunuluyor mu? Rakamlar incelendiğinde bu 
durum açıkça kendfni gösterecektir.' 

«Kendi ıimal ettiğini kendin kontrol et; piyasaya 
sür» zihniyetini körükleyen Bakanlık, acaba Türki
ye'deki ilaç fabrikalarının ancak yüzde 22rsinde ka
lite kontrol laboratuvarlarının olduğunu pekala bil
miyor mu? 

Pazarlığın son halkası olan iyi imalat tekniği ile, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığını kıskaca alan fir
malar, analiz ve kontrol denetimini de kendi bünye
lerine alarak, devletin resmî kurumu olan Refik Say
dam Hıflzıssıhha Enstitüsünü dışlayıp, bu oyunu da 
başarabilmişlerdir. Şimdi de aralarında ki pazarlık 
ve anlaşmalarla farmakolojik etkinliklerine göre, 
ilaç gruplarını paylaşıp, her bir holding, ayrı ayrı grup 
ve etkinliklerdeki ilaçlan parselleyip, imalat yoluna 

gütmekte ve o grup içerisindeki rekabeti önleyici un
sur ve firmaları kendi tekeli altına almayı planlamak
tadır. Yarınlarda bunu da beraber yaşayacağız. Bu 
defa, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında pazarlığa 
oturma ihtiyacını dahi duymayacaklardır; zira atı 
alan Üsküdar'ı geçmiş olacaktır. 

IKüçük /bir laboratuvarı olan Fako, nasıl Turgut 
Holding oldu? Squihb ve Abbott firmalarını alarak 
bu holdingi oluşturan Eczacıbaşı'nın ana sermayesi 
Vitra ve Selpak gilbi kuruluşlar mı, yoksa ilaç fab
rikaları mıdır? Deva Holding bugünkü gücünü, meş
rubat satışlarından mı, yoksa ilaçtan mı sağlayarak 
kazanmıştır? Bilfar ve Bilsan holdingler nasıl doğ
du? 

Sayın Bakanım, 81845 sayılı Kararnamede... 
BAŞKAN — Sayın Arpacıoğlu, Bakana hitap et

meyiniz efendim, lütfen, Umumî Heyete hitap edi
niz. 

ARSAN SAVAŞ ARPACIOÖOJU (Devamla) — 
Peki Sayın Başkanım. 

SURURt BAYKAL (Ankara) — Evet, Sayın 
Balkanı muhatap kabul etmeyin. 

ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU (Devamla) — 
8845 sayılı Kararnamede bir hüküm var, onların kâr
larını sınırlayan bir madde var. Peki, firmaların 
brüt kârları nasıl denetlenecek? 1986 yılı sonunda 
ilaç firmalarının yıl sonu bilançoları denetlendi mi? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MUSTAFA KlALEML/t (Kütahya) — Denetlendi. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU (Devamla) — 

Yarın, inşallah onları da sorarız efendim. 

ŞJÜKRÜ BABACAN (Kırklareli) — Laf atmaya
lım. 

DURCAIN EMIRBAYER (tzmlir) — Laf atmayın 
efendilm. 

ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU (Devamla) — 
Bakınız, sayın milletvekilleri, Sandoz İlaç Firması 
1985 yılında 12 milyar liranın üzerinde satış yapmış, 
fakat 105 milyon lira zarar beyan etmiş. Acaba bu, 
^kemdeki bir eksikliğin kanıtı mıdır sizce? Bu ör
nekler, ilaç piyasasında rekabet sisteminin oluşabil
mesi için tekelci eğilimlerin kurulması zorunluluğu
nu bugünkü gilbi devamlı gündemde tutacaktır. 

Bölgesel olarak, eczası birlik ve kooperatiflerinin 
Bakanlık ve devletçe desteklenmesi yoluyla, ilacın 
üretimi safhasından itibaren gerekli koşullan yarat
mak, ruhsatlandırma, teşvik ve uzun vadeli kredi
lerle içe dönük ilaç imalatını ve bu kuruluşları des-
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teklemek, ilaç sanayiiini kalkındırmanın yegâne yolu 
ve koşuludur. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
ARSAN SAVIAŞ ARPACIOĞLU (Devamla) — 

(Bağlıyorum Sayın Başkanım. 
Üretiminden itibaren, ithalatta, gerek hammad

de, gerekse hazır müstahzarların ithalatının bu bir
liklere tek elden verilip, yalnızca kâr motifine dönük 
değil de, aradaki spekülatörlerin de oyunlarını dev
let kontrolü ve devlet denetimiyle önlemek suretiyle 
- yalnızca halka ucuz ilaç yansıtmak değil - araştır
ma ve geliştirme koşullarını kendi öz kaynaklarına 
yönelik olarak hem teşvik etmiş hem de ilaç sanayiin
deki bağımlılığın önüne geçilmiş olur. Zira, ilacın 
bir sanayi malı olduğunu unutmamak gerekir, özel
liği ise, sosyal içerikli bir üründür, tedavi metaıdır. 

İlaç fiyatlarının belirlenmesinde yaklaşık iki yıldır 
uygulanan çarpık politika ve fiyatlardaki serbestlik, 
ilacın, sosyal içerikli ürün olma özelliğinden çok şey 
yitirdiğini ortaya koymuştur; fakat asıl yitiren, ilaca 
gereksinimi olup da alamayan halkımızdır. Kendi öz-
kaynak ve dengelerine dayanmayan bir sanayi, millî 
ve gerçek bir sanayi olamaz; parasını başkasının öde
diği siyasal yönetime demokrasi demlemeyeceği gibi. 

Yüce kurula saygılarımı sunuyorum. (DSP ve 
SHP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arpacıoğ-
lu. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Hamdi Öz-
soy; buyurun efendim. 

ANAP GRJUİBU ADINA HAMDİ ÖZSOY (Af
yon) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tür
kiye'de ulusal ilaç politikası ve sorunları ile ilgili Mec
lis araştırması açılması hususunda konuşmak üzere 
söz almış bulunuyorum; yüce heyetinizi, Anavatan 
Partisi Grubu ve şaihsım adına saygıyla selamlarim. 

İlaç endüstrimizin bugün ulaştığı seviyeyi daha 
iyi değerlendirmek için, biraz, mazisine göz atmak ge
rekir: 

Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı'dan ilaç endüstri
si konusurida bir birikim devralmış değilkür. İlk müs
tahzarlar aspirin, kiirain ve dovert tabletlerdir, 1915' 
lerde üretilen müstahzarların sayısı 30'dur. 

İlaç endüstrimizin temeli, 1928 yılında, 1262 sa
yılı İspençiyari ve Tılbbî Müstahzarlar Kanunu yü
rürlüğe girince atılmıştır. Bu kanun, Doktor Refik 
Saydam tarafından düzenlendi ve halen yürürlükte
dir. Ayrıca bu kanunun, çok ileri bir görüşle hazır
landığını da görüyoruz. 

1950'li yıllarda, ülkemizde, ilaçların büyük bir 
(bölümü ithal edilmekteydi. O yıllarda Sınaî Kalkınma 
Bankasının kurulması ve uzun vadeli endüstri kredi
lerinin verilmeye başlamasıyla, ilaç endüstrimizde 
bir atılım dönemine girildi; küçük iaboratuvarlar mo
dern fabrikalara dönüşmeye başladı. 

Bulgun, ilaç sanayimiz, ülkemizdeki diğer sektör
ler arasında en gelişmiş olanıdır. Ayrıca, bu sektörü
müzde üretilen ilaçlar Avrupa standartlarındadır. 
İlaç sanayimizin bu iki temel özelliği ile de, her za
man övünmek hakkımızdır. Sektörümüzide genel 
olarak 119 firma faaliyet göstermektedir. Bunların 
8'i yabancı sermayeli olup, diğerleri yerli sermaye 
ile faaliyet gösteren kuruluşlardır. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde faaliyet gösteren 
119 ilaç fabrikasından 8 "i yabancı sermayeli demiş
tim; bunlardan 3 fabrika İsviçre, 2 fabrika Alman, 
2 fabrika Amerikan, 1 fabrika da İngiliz menşelidir. 
Ülkemizkiek'i ilaçların pazar payları ise; yerli ilaç sa
nayii yüzde 63, İsviçre menşeli yüzde 18, Alman 
menşeli yüzde 11, Birleşik Amerika menşeli yüzde 
7, İngiliz menşeli yüzde l'dir. Yıllardan beri bu oran 
ddğişmemiştir. Ancak, Bakanlığımızın uygulaması ile 
yatırıma yönelen yerli ilaç sanayiinin, önümüzdeki 
yıllarda bu oranı aşacağı muhtemeldir. 

tlaç adedine baktığımızda: Sektörümüzde 1984 yı
lında 475 milyon birim kutu üretim, 1985 yılında 
490 milyon, 1986 yılında 500 milyon birim kutu üre
tim gerçekleşmiştir. İlaç endüstrisinde 8 600 civarın
da istihdamı mevcuttur. İlaç sanayimiz bu ilaçları üre
tirken, birtakım hammaddeleri yerli olarak karşıla
maktadır. 1985 yılında 136 milyon dolarlık, 1986 yı
lında 135 milyon dolarlık ilaç hammaddesi ithalatı 
yapılmıştır. Türkiye'de üretilen ilaç hammaddelerin
den, 1985 yılında 10 milyon dolar, 1986 yılında da 
yaklaşık 15 milyon dolar tutarında ihracat yapılmış
tır. 

İlaç sanayiinin millî gelir içindeki payına gelin
ce: .Sektörün gayri safi millî hâsıla içindeki payı, 
binde 84 olmuştur. 

İlaç, hata kabul etmeyen bir mamuldür. Üretimi 
de özel bir itina ister. Üretimi iki gün süren ilacın 
kalite kontrolü 16 günde tamamlanır. Öyle sanıyorum 
ki, ilaç fabrikalarının en önemli yatırımları, fabrika 
binaları ve makineleri değildir; yıllar boyu kalitele
rini titizlikle koruyarak, markalarına kazandırdık
ları güvendir. Toplumda bu güven kazanılmadığı 
takdirde, ilaç satışı mümkün olmaz. İlaç, müşterisine 
doğrudan hitap etmeyen tek endüstri mamulüdür, 
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ilaç.ihraç ettiğimiz ülkelerde bunu görüyoruz. Mese
la, Iranda serum satışı başlamadan önce bir buçuk 
yıl ilacımızın kalitesini, değişmezliğini, dünya stan
dartlarına uygunluğunu, sürekliliğini bu ülkeye ispat 
eflmek zorunda kaldık; bunu gayet iyi anlıyoruz. An
cak bu sağlandıktan sonra ihracatımız gerçekleşebil
di. 

Her ülke, ilaç endüstrisini bağlayan, GHMIP dedi
ğimiz iyi imalat tekniklerini, uyarlamalarını, bir ki
tapta topladı; Türkiye'de de bu konu son yıllarda ele 
alındı. Özellikle Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
mız ilaç üretimi konusunda GMP uygulamasına bü
yük önem verdiler. Daha sonra da ülkede tüm endüs
triyi bu açıdan elden geçirldiler, bir değerlendirme 
yaptılar. Bunun sonucunda 27 ilaç fabrikası, cum
huriyet tarihinde ilk defa, Anavatan iktidarının, halk 
sağlığını korumak, uygun şartlarda üretilmeyen ilaç
ların vatandaşlarımıza intikal etmesini önlemek ama
cıyla kapatılmıştır. Bu önergeyi veren milletvekilimiz 
konuyu «İlaç fabrikaları üzerinde baskı yapılıyor, 
20 fabrika zorla kapatılıyor» şeklinde dile getirmiş
tir. 

Anavatan Partisi olarak bizim bu konuda bir ta
vizimiz söz konusu olamaz. Tüketiciyi korumak için 
her türlü tedbiri alırız. Kapatma kararları ağır görül
memelidir. Dünyaya açılma çabası içinde olan bir 
endüstri dalı için, dünya standartlarında üretim yap
mak, kaçınılmaz bir zorunluluktur. Uzun vadede en
düstrinin geleceğini olumlu sekilide etkileyecek olan 
bu iyi imalat uygulamaları içinde, endüstri, Bakan
lığın zorlamasıyla, 30-milyara yakın yatırım yapmış
tır. Şüphesiz, iyi ilaç üretmek için gerekli koşullar, 
alet, malzeme ve personel temin etmek, parasal yön
den pahalı bir uygulamadır; buna ayak uydurama
yan kuruluşlar bu sektörden çekilmişlerdir, birçok 
firma kendi kendini tasfiye etmiştir. 

Bulgun en az gelişmiş bir Afrika ülkesi bile, ilaç 
ithal etmeye başladığı zaman, ithal edeceği ülkedeki 
ilaç fabrikasının iyi imalat kurallarına uygun faali-

• yet gösterip göstermediğini sağlık bakanlığından sor
makta, fabrika için sertifika istemektedir. Bugün, ül
kemiz ilaç endüstrisi, yapılan sıkı denetimler sonu
cu uluslararası seviyede ilaç üretimi yapmaktadır. 
ilaçta hammadde olan ana girdilerin ithalinde, Sağ
lık Bakanlığı, ithalat rejimi kararlarına göre, sadece 
kaliteden sorumludur. Kalitesi şüpheli hammaddele
rin Türkiye'ye girmesi, yönetmelikle önlenmiştir, ilaç
lar, bildiğimiz gibi 1262 sayılı yasaya göre, ruhsat al
mak zorundadır. Ruhsat sayısı konusunda kamu

oyunda bir kavram kargaşası olduğu doğrudur. Tür
kiye'de kaç tane ilaç vardır sorusu sorulduğu za
man, bu biraz da cevabı veren siyasî meşrebine bağ
lı olarak değişir; fakat gördük ki, Türkiye'de bugün 
şekilleriyle beraber 3 580 civarında ilaç vardır. Bu, 
Türkiye gibi 50 milyon nüfuslu bir ülke için hiç de 
yüksek bir rakam değildir. Diğer ülkelere baktığımız 
zaman 10 bine, 20 bine varan ve gerçekten yürürlük
te olan ruhsat sayılarını görmekteyiz. Şüphesiz, ilaç, 
belirli bir ömrü olan metadır. Yani bir ilaç ruhsatı 
alındıktan sonra sonsuza kadar kullanılmaz. İlaç en
düstrisi, en fazla araştırma yapılan, en fazla araştır
ma harcaması gerçekleştirilen bir endüstri dalıdır. Bu 
nedenle, daima, ilaçların yenileri çıkmaya devam ede
cektir. 

Geçmiş hükümetler zamanında, zaman zaman bü
yük ilaç sıkıntıları yaşamışız. Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı öncelikle tek olan ilaçların bekleyen 
ruhsatlarını incelemiş ve sonuca ulaştırmıştır. Ana
vatan iktidarında, hiç kimise piyasada ilaç sıkıntısı çek
memiştir. Ancak arizî olarak üretimde bazı gecik
meler olabilir. O zaman da aynı ilacın benzeri piya
sada mutlaka olmaktadır. 

Geçmiş yıllarda, yabancı sermayeli bazı ilaç fab
rikalarının ülkemizi terk ettiğini hepimiz biliyoruz. 
(Bunun ana nedenlerinden birisi, uygulanan fiyat sis
temi idi. Geçmişteki sistem ile olaya baktığımız za
man, 1960 yılından 1983 yılına kadar, bu sektöre 
yatırım yapılmadığı, ilaç endüstrisinin, fiyat kontro
lü olmayan sahalara, mesela çatı kaplama, maya sa
nayii, boya sanayii gijbi sahalara kaydığı görülmekte
dir. Nazarî maliyetlere dayanan sistem değiştirilmiş, 
bir evvelki kararnamenin aksaklıklarını gidererek, 
ekonomik koşullara uygun, daiha liberal ve gerçekçi 
bir fiyat sistemi getirilmiştir. 

İlaçlar pahalıdır sözünü etmek son günlerde âdet 
halini almıştır. Bence pahalı ilaç, bulunmayan ilaçtır. 
Anavatan, ilaçların ithalinden üretim ve dağıtımına 
kadar her konuya el atmıştır. 

Piyasaya verilen bir ilaç, iyi imalat kurallarına 
göre üretilmiş ise, fabrikada, yönetmelik gereğine gö
re kalite kontrolü yapılmış olacaktır. Ancak, buna 
rağmen, piyasaya, bütün dünyada olduğu gibi, hata
lı ilaçlar çıkabilir. Anavatan Hükümeti zamanında 
Ibuna da çözüm getirilmiş, hatalı ürünün piyasadan 
en kısa sürede en etkin bir şekilde çekilmesini sağ
layacak uygulama, bir yönetmelikle başlatılmıştır. 

Dünyanın birçok ülkelerinin, bugün, gençlerin 
uyuşturucu madde kullanmalarıyla ilgili olarak bü-
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yük şikâyetleri vardır. Bu konuda büyük çalışma- I 
lar yapılmaktadır. Ülkemiz, geleneksel afyon üretici- I 
si olmasına rağjmen, uyuşturucu madde tüketimi bü- I 
yük boyutlara ulaşmamıştır. Bumda, Türk toplumu- I 
nun aile bağı ve manevî değerimin sağlamlığı rol oy- I 
Hamaktadır. Ancak, son yıllarda özellikle uyuşturucu I 
ve psikotrop ilaçların tüketiminde bir artış hisseden I 
Sağlık Bakanlığımız, çök olumlu bir tedbiri başlatmış- I 
tır. Uyuşturucu ilaçlar için kırmızı, psikotrop ilaçlar I 
için de yeşil reçeteler uygulaması başlamış; kesin I 
bir başarıyla sonuçlanmıştır. I 

Bilgisayar sonuçlarına göre, bu ilaçlarda, bir yıl I 
önceki tüketim miktarlarında büyük düşüşler olmuş- I 
tur. Anavatan iktidarı, bu uygulama ile gençlerimi- I 
zin ilaç bağımlılığına yakalanmalarını önlemiş, top- I 
lum için büyük sorun olan uyuşturucu ilaçlar için, I 
kesin ve etkin bıir önlem almıştır. I 

Anavatan'ın ilaç konusundaki çalışmaları, tüketi- I 
cinin korunması amacına yönelik olmuştur. Bugüne I 
kadar nerede üretildikleri belli olmayan, kontrol edil- I 
meyen, hiçlbir merciden izin alması gerekmeyen, sağ- I 
lık açısından son derece önemli olan, hijyenik ve cer- I 
rahî amaç için kullanılan pamuk, gazlı bez, sargı I 
(bezi, plastik enjektörler vesaire, denetim altına alın- I 
mış, üretim yerlerinin belli şartlar sağlaması temin I 
edilmiştir. I 

Ameliyatlarda ve çeşitli tedavi alanlarında geniş I 
bir kullanımı olan narkoz gazlarının üretim yerleri, I 
disiplin altına alınmış, gazların istenen saflıkta has- I 
tanelere ulaşması sağlanmıştır. I 

Sayın milletvekilleri, yurdumuz, yeryüzünde en- I 
der rastlanan zengin bir bitki örtüsüne sahiptir. Bu- I 
ıgün sentetik olarak üretilen birçok ilaç hammadde- I 
si, doğal olarak, çeşitli bitkilerde mevcuttur. Bitkisel I 
kökenli ilaçlara eğilim, son yıllarda tüm dünyada sö- I 
zü edilen güncel bir konudur. Bu açıdan, çok zengin I 
bir potansiyele sahip olan ülkemizde bitkisel köken- I 
lii ilaçlara önem verilmiş, hatta ilaç formüllerinde yer I 
alan bitkisel ilaçlar, formüllere ilave edilmiştir. I 

Geçmişte yapılan hataları telafi etmek amacı I 
ile, Bakanlığımız konuyu yeniden ele almış, Bitkisel I 
Kökenli ilaçları Değerlendirme Komisyonu kurarak, I 
(bitkisel ilaç üretim yerleri ve aktarlarla ilgili standart- I 
lan tespit etmiştir. Uygulamanın başlamasından son- I 
ra, ilaç endüstrisinin bitkisel ilaçlara yönelmesi ve ka- I 
liıtesi, belirli standartlarla güvence altıma alınmış, çay I 
tipli müstahzarların piyasaya çıkması çok kısa süre- I 
de olmuştur. I 

Sayın milletvekilleri, ilaçların tamamen güvenli I 
olmaları, tıpta kullanıma giren çok sayıda ilaçtan | 
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kaynaklanan reaksiyonlardan anlaşılmakta ve bu ürün
lerin izlenmesinin gerekliliğini ortya çıkarmaktadır. 
Oysa, ilacın kullanılış amacı, kullananın yararınadır. 
İlaç tüketicisinin daha sağlıklı ve güvenli ilaç kullan
ması ise, devletin sorumluluğumda, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına verilmiş bir görevdir. Bu gaye 
ile 1985Ue ADIVERJS (Haç Etkilerini izleme ve Değer-. 
lendirme Merkezli) kurulmuştur. Merkezim kuruluş 
amacı, ilaç • tüketicisinin sağlığını korumak ve top
lumda daha doğru, güvenli bir ilaç kullanımını sağ
lamaktır. Böylece, ilaçtan kaynaklanan sorunların 
toplumda, sağlık, ekonomik, sosyal ve psikolojik za
rarlı sonuçlarının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. 

Merkez, ilgili sağlık personelinden gerekli bilgi
leri standart bir şekilde alabilmek için ADVERS 
(tlaç Etkileri Bildirimi) formlarını hazırlatmış ve ül
ke çapında dağıtmıştır. Ayrıca, ADVERS, (tlaç Et
kilerimi izleme Merkezli) uluslararası işbirliği için 
Dünya Sağlık örgütüne müracaat etmiş, üyelik için 
gerekli işlemlere başlanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, diiış ağrısı hepimizin, özellik
le diş sağlığına dikkat etmeyenlerin büyük sorunu
dur. Yapılan dolgu düşerse, alınan ölçü iyi olmazsa, 
kabahati diş beklimi ne yükleriz. Sağlık Bakanlığı bu 
konuyu da araştırmış ve diş hekimliğinde kullanılan 
dolgu ve ölçü maddelerinin, kaliteye bakılmaksızın, 
çök çeşitli ülkelerden ithal edildiğini saptamıştır. 
Uygulama, Bakanlıkça değiştirilmiş, bu malzemeler
de de, aynen ilaç hammaddesi ithalinde istenilen ka
lite ve standart yönündem kodekslere uyulması temin 
edilmiştir. 

Sayın Başkan ve değerli milletvekilleri; sizlere, 
Anavatan iktidarı döneminde ilaçla ilgili yapılan ça
lışmalardan, sizleri ilgilendireceğini tahmin ettiğim 
bazı örnekler sunmaya çalıştım. Bu çalışmaların tü
mü, tüketiıdyii korumaya yönelik çalışmalar olup... 

HÜSEYİN - A V M GÜLER (istanbul) — Tüketi
cinin anasını bellediniz. 

HAMDI ÖZSOY (Devamla) — Birçok konu, 
rahmetli Refik Saydam zamanından beri ilk defa ele 
alınmıştır. 

Büyük bir hassasiyetle ilaç konusuna eğilen, bu
gün, devletin, ilaçta kalite sağlandı mesajını tüketi
ciye veren; çalışmaları, uluslararası alanda diğer ül
kelere lörnek gösterilen Sağlık Bakanlığının bu gayret 
ve başarılı çalışmalarını görmemizlikten gelip, bir 
önergeyle Meclis araştırmasını istemek, yapılan işleri 
bilmemekten kaynaklanmaktadır. Ancak, ben, Ana
vatan Partisi Grubu adına geme de teşekkürlerimi 
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•bildirmek istiyorum. Zira, Sağlık Bakanlığının ilaç 
konusundaki başarılı çalışmalarını anlatma fırsatını 
bizlere yerdiniz. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (AİNAP sırala
rından alkışlar). 

BAİŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Özsoy. 
Önergedeki birindi imza saMlbi yerine, Sayın Mu

zaffer Yıldırım... (DSP sıralarından alkışlar). 
Sayın Yıldırım, süreniz 10 dakika. 

MUZAFFER YILDIRIM (Kayseri) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; ilaç olayını araştırmadan, 
sağlık hizmetlerinin bir kamu görevi olup olmadığı, 
ayrıca, bu hizmetin topluma götürülmesindeki eko
nomik tercihlerin nasıl yapılması gerektiği, temel iki 
sorun ve sorudur. 

Sağlık kavramı ve buna bağlı hizmetlerin gereği
nin nasıl ve hangi eller ile yerine getirilmesi konusu; 
1961 ve 1982 anayasalarında, hep, çerçevesini bulmuş
tur. 1982 Anayasası, devleti bir sosyal devlet olarak 
tanımlayıp, sağlığa ilişkin genel çerçeveyi de 56 ncı 
ve 59 uncu maddeler içerisinde vermiştir. 

Maddeler aynen şöyledir; «Madde 56. — Herkes, 
sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sa
hiptir. 

Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığım korumak ve 
çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşla
rın ödevidir. 

Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı 
içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gü
cünde tasarruf ve verimini artırarak, işbirliğini ger
çekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden 
planlayıp hizmet vermesini düzenler.» 

«Madde 59. — Devlet, her yaştaki Türk vatan
daşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirle
ri alır, sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder.» 

Bu maddelerden yola çıkışla, Anayasamız, toplu
mumuz için sağlığı ve buna ilişkin tedavi kurumla
rından, çevre sağlığına, koruyucu hekimlikten ilacına 
kadar bütün hizmetleri, kamu görevi olarak değer
lendirmektedir. Sağlıkla ilgili çağdaş dünya görüşleri 
de, Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütünün 
çeşitli belgelerinde aynı baza oturtulmuştur. 

Anayasamıza göre, sağlık hizmetleri, bir kamu 
görevi olacaktır ve buna koşut olarak da, yurttaş, bu 
hizmetlere katkı sağlayacaktır. Yurttaşın katkı payı 
ise, elbette kendi ekonomik gelir sınırları dışına tak
mayacak bir biçimde düzenlenecek, bu paya iştirak 
edemeyecek durumda olan yoksul vatandaşın payı 
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için, devlet katkıda bulunacaktır; sosyal devlet olma
nın gereği de budur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kısaca, ül
kelerde uygulanan sağlık sistemleri gözden geçirildi
ğinde ve ekonomik sistemlerdeki ayırıma bakılmak
sızın dünyada sağlık sektöründe liberal ekonominin 
kuralları tam olarak uygulanamamaktadır. Bunun ne
denleri kısaca şu başlıklarla özetlenebilir : Sağlık sek
törü içe dönük, kapalı bir piyasadır; sağlık gerek
sinimleri ertelenemez; sağlık hizmetleri, ikamesi ol
mayan hizmetlerdir; sağlık piyasası kendi kendini 
yönlendirmektedir. Saydığımız bu hususiyetler, dün
yanın hiçbir yerinde, tam liberal ekonomik kurallara 
bağlı bir sağlık örgütlenmesi kurulmasına izin verme
miştir. 

Sağlık sektörünün en önemli ana kollarından bi
risi de ilaçtır. Koşut olarak da, sağlığın, sektörel, eko
nomik, politik koşulları, ilaç ve sektörü için de ge
çerli bulunmaktadır. 

Hükümetin hazırlamış olduğu Sağlık Hizmetleri 
Temel Kanunu Tasarısı, Türkiye Büyük Millet Mec
lisine gelmiş ve ilgili komisyonda görüşülmesine baş
lanmıştır. Bu kanunla, her şey Bakanlar Kuruluna ve 
Bakana bırakılmıştır; yani bunların çıkaracağı yönet
melikler kanun yerine kaim olacaktır. Oysa, bunla
rın, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayından geç
mesi gerekirdi. Bu kanunla, hükümet, nüfusumuzun 
yüzde 50'sini aşan kırsal alandaki köylü, çiftçi, yoksul 
vatandaşımıza hizmeti götürmeyip, belirli' bir azınlığa 
yüksek düzeyde tedavi hizmeti götürmeyi ön plana 
almıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; oysa, sosyal 
devlet anlayışı işinde, halka, sağlık hizmeti, parasına 
göre değil, zengin farkı gözetmeksizin eşit olarak ve
rilmelidir. Bu yasa tasarısında ilaç hizmetlerinin na
sıl yürütüleceğine dair bir açıklık getirilmemiş, ecza
cılık sektörü de, bu kanun tasarısı hükümleri karşı
sında tereddütlere düşmüştür. İlaçların, bir iki ay ara 
ile mütemadiyen zam almaları sonucu, bugünkü fi
yatlarının, halkın alım gücünün üzerine çıkmasına 
neden. olmuştur. Bunların sebepleri nelerdir, bunu 
meydana çıkarmak ve Sağlık Hizmetleri Temel Ka
nunu Tasarısı hazırlanırken, toplumumuzun bünyesi
ne uygun, Anayasamızın öngördüğü şekilde, gelir dü
zeylerine bakılmaksızın, herkese, eşit sağlık hizmeti 
vermek bakımından yararlı olacağı düşüncesinden 
hareket ederek, Demokratik Sol Partiye mensup mil
letvekili arkadaşlarımla birlikte, Türkiye'de ilaç po-
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litikası ve sorunlarıyla ilgili Meclis araştırması açıl
masını önerdik. 

Bugün, Türkiye'de, ilaç fiyatları nasıl oluşmakta
dır? 7/4129 ve 83/6167 sayılı kararnameler, Türkiye' 
de ilaç fiyatlarının düzenlenmesine ilişkin, özünde 
doğrudan kontrol yöntemini taşıyan belgeler olup; 
ilaç maliyet unsurları, sınaî maliyet indekslerine gö
re düzenlenmekte idi. Bunlar yürürlükten kaldırıldı. 

Yeni yürürlüğe giren 84/8845 sayılı Kararname 
ile, Türkiye'de, ilaç maliyet unsurlarının hesaplanma
sı, artık sınaî maliyet indeksleriyle yapılmayacaktır. 
28.12.1984 tarih ve 18619 sayılı Resmî Gazetede ya
yımlanan 84/8845 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı şöy
ledir : «İlaç imalatçıları, tespit ettikleri satış fiyatla
rını, ilacı piyasaya arz etmeden on işgünü önce, İlaç 
ve Eczacılık Genel Müdürlüğüne yazılı olarak bildi
rirler. Bakanlık, imalatçı tarafından beyan edilen fi
yatı, yukarıda belirtilen süre içinde reddetmediği tak
dirde, yeni fiyat yürürlüğe girer. İlaç imalatçılarının 
yıllık kârı, firmanın yıllık satış gelirinin yüzde 15' 
ini, münferit ilaçlar için ise, ilacın yıllık satış tutarı
nın yüzde 20'sini geçemez.», 

Böylece, ilaç firmaları üzerinde doğrudan kontrol 
yöntemi kaldırılmıştır. Ne var ki ortada, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı yürütümünde olan yeni bir 
kaı'armame olduğuna göre, lafz olarak kontrol halen 
fcal'dırılmamıştır. 

Bugüne kadar ilaca yapılan aşırı zamlar nereden 
kaynaklanmaktadır? Fazla detayla girmeden şöyle 
açıklayabiliriz : Ülkemizde kurulu ilaç sanayiinin bü
yük çoğunluğu, gerek sermaye yapılanması, gerek li
sans temini ve gerekse de madde temini açısından 
çokuluslu ilaç tekellerine ve yabancı sermayeye ba
ğımlıdır. Dolayısıyla, dışarıdan ithal edilen hammad
deler, dünya piyasası fiyat indekslerinin çok üzerin
dedir ve önifiyat denetimi yapılmamaktadır. Böyle 
bir ilişki içinde bulunan yerli (yabancı ortaklı) ilaç 
firmaları, ülke içinde oligopol bir yapıdadırlar. Hem 
hammadde, hem üretim açısından durum böyle olun
ca da, yani piyasada oligopol yapı hâkim olunca, ilaç 
firmaları, fiyatı ve arzı istedikleri biçimde ayarlaya
biliyorlar. Türk Lirasının, mark ve dolara karşı sü
rekli devalüasyonlar sonucunda değer kaybı, ham
madde büyük ölçüde dışarıdan ithal edildiğinden, bir 
anlamda dışa bağımlı olunduğundan, hammaddenin 
ithal maliyeti de devamlı yükselmektedir. Üretici açı
sından hammadde, ambalaj malzemesi indeksleri gibi 
zorunluluklar beyan için önemsizleştirildiğinden, ucuz 
hammadde arama gereği de ortadan kalkmıştır. Doğ-
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rudan kontrol yöntemleri içine sokulamayan ve gerçek 
maliyet öğesi olmayan kalemlerden sayılan pazarlama 
ve satış giderleri, seyahat ve vasıta harcamaları gibi 
giderler ile işletme finansman giderleri, firmaların geç
miş yıllara ait gecikmiş borç ve faizleri, alınacak borç 
faizleri gibi maliyet öğeleri, gerçek usulde maliyetlere 
yansitılabilir hale gelmiştir. 

Yukarıda saydığımız değişimler, uygulanan serbest 
piyasa ekonomisi mantığı çerçevesinde yapılmış olup 
hızlı ve sürekli ilaç zamlarına yol açmaktadır. En çok 
satılan 15 ilaç, Ekim 1984 - Ekim 1986 arasındaki 
iki yıllık dönemde, enflasyon oranının.yüzde 70 ila 
yüzde 80 arasında varsayıMığını söylersek, aldıkları 
zam oram 4 ilaçta yüzde 140,9; 6 ilaçta yüzde 200,7; 
5 ilaçta yüzde 135,1'dir. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
MUZAFFER YILDIRIM (Devamla) — Tamam 

efendim. 
Bugün basından da öğrendiğimize göre, ilaç konu

sunda Meclis araştırmasının görüşüleceği bir günde 
bile 17 kalem ilaca yüzde 14,4 İla yüzde 34,1 arasında 
değişen oranlarda (ortalama yüzde 24) zam yapılmış
tır; araştırma önergemizin ne kadar yerinde olduğu
nu göstermesi bakımından ilginçtir. 

Değerli milletvekilleri, sözlerimin başında da be
lirttiğim gibi, ekonomik sistem filberaHeştirilse bile, 
Anayasamıza göre, sağlık hizmetleri bir kamu göre
vidir. Yapıları itibariyle, gerek sağlık hizmetleri ve 
gerekse bu hizmefin bir parçası olan ilaç üretimi ve 
fiyatı, denetim dışı bırakılabilecek sektörler değildir. 

Türkiye'de ulusal ilaç politikası ve sorunlarıyla 
ilgili Meclis araştırması açılması konusundaki öner
gemiz kabul edilse de, reddedilse de, özellikle ilaç 
için, aşağıdaki öneriler dikkate alınarak geç kalınma
dan gereken düzenlemeler yapılmalıdır. 

İlaç fiyatları, ilacın ve pazarının özellikleri nede
niyle hiçbir zaman için devlet denetimi dışında tutula
maz. Zira, ilaç, hayatî önemi haiz, zorunlu ve başka 
meta ile ikamesli hemen hemen olanaksız bir tüketim 
maddesidir; fiyatı ne kadar artarsa artsın, yaşamak 
için insanlar bu metaı almak zorundadırlar. Bu ba
kımdan, devlet, maddî imkânı olmayan, ilaca gerek
sinimi olan fakir ve yoklusa da, ihtiyacı olan bu ha
yatî önemi haiz tüketim maddesini ücretsiz bir şe
kilde temin etmelidir. (DSP sıralarından alkışlar) 
Dar gelirlilerin, fakir ve yoksulların, kurulacak sağlık 
sigortasına primlerini doğrudan doğruya devlet yatır
malı ve bu kesime ücretsiz muayene ve ilaç temin edil
melidir. 
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İlaç fiyatları pazarı hiçbir zaman serbest rekabet 
yapısı içinde olamaz, hiçbir düzenleme bunu sağlaya
maz. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim. 
MUZAFFER YILDIRIM (Devamla) — Tamam 

efendim. 

İlaç fiyatlarının denetiminde, en önemli hammad
de ve ambalaj giderlerinin belirli fiyat standartları 
içinde tutulmasını sağlayıcı önlemleri almak gerekir. 
ilaçların piyasaya klinik ambalaj şeklinde verilmesi 
neticesinde, ilaç fiyatlarında yüzde 40 - 50 arasında 
tasarruf sağlanacağı belirlenmiştir; diğer bir deyişle, 
klinik ambalajlama, ilaç fiyatlarını yarı yarıya ucuz
latmaktadır; mutlaka bu sisteme gidilmelidir. 

Sayın Başjkan, değerli milletvekilleri; son olarak, 
zamanında yerli imalat kuduz aşısı uygulamasına rağ
men çağımızın utanç veridi hastalığı kuduzdan ölen 
vatandaşların çoğaldığına değinmeden geçemeyece
ğim. 

BAŞKAN — Sayın hatip, süreniz doldu efendim. 
MUZAFFER YILDIRIM (Devamla) — Sayın Ba

kan süresini 10 dakika geçtiler efendim. 

BAŞKAN — Herhalde 10 dakikaya da 10 daki
ka veremeyiz, siz de 5 dakika geçtiniz. 

MUZAFFER YILDIRIM (Devamla) — Tamam 
efendim, bağlayayım. 

ıBAŞKAN — Lütfen... 

MUZAFFER YILDIRIM (Devamla) — Halen 
ülkemizde üretilen kuduz aşılarının beyiin hücrelerin
den elde edildiği ve bu tip aşıların yüzde 60-70 ko
ruyucu özelikte olduğu; ülkemizde şu anda üretile-
meyen, doku kültüründen yapılan, ithal edilen HDCV 
adlı kuduz aşısının yüzde 90-95 koruyucu nitelikte 
Olduğu söylenmektedir. 6 doz olanak kullanılması ge-

. reken ve her dozu 38 bin lira olan ithal iaşı HDCV'nin 
toplam maliyeti 228 bin liradır. Daha ziyade, hayvan 
ısırığına maruz kalanlar, kırsal kesimıdeki dar gelirli 
vatandaşlarımızdır; bir kuduz şüphesinde, bu aşıyı, 
228 bin lira bulup almalarınla imkân ve ihtimal yok
tur. Halktan toplanan paraHarla, devlet bütçesinden, 
batik holding ve şirketler kurtarılacağına; bu paraları 
sağlık sorunlarına, çevre sorunlarımıza, koruyucu ve 
tedavi edici hekimlik sorunlarımıza harcayarak vatan
daşlarımızı ölümden kurtarsak; dar gelirli vatandaş
lara ücretsiz sağlık hizmeti, ücretsiz ilaç, ücretsiz ku
duz aşısı sunabilsek daha iyi olmaz mı? Ne dersiniz 
sayın hükümet? Ne dersiniz sayın milletvekili arka
daşlarım? 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (DSP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Yıldırım. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başka-. 
mm... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bıakan. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başka
nım, konuşmam sırasında temas etmediğim konular
da ve önergenin amacı dışında sayın milletvekili Mec
lise bilgi sundular. Bunu cevaplama hakkım doğdu 
sanıyorum. Çok kısa cevap vereceğim. 

A. AŞKIN TOKTAŞ (İzmir) — Cevap hakkı doğ
mamıştır. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Kim idare ediyor 

efendim; bunu anlamadım. 
H. SABRI KESKİN (Kastamonu) — Doğru söy

lüyor; Başkan varken idare etmeye kalkıyorlar. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, sizin tekrar konuşma 

hakkınız yok efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDİM BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başka
nım, kuduz konusu önergenin konusu değildi; Mec
lisle bilgi sundular. Bu bilgilerin daha doğrusunu Ba
kan sunmak zorundadır. Yüce Meclise bilgi vermek 
istiyorum. Konuşma hakkım doğmuştur. 

BAŞKAN — Hayır efendim, bu hususta söz vere
mem efendim. (ANAP sıralarından «Doğruyu öğre
nelim» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, Meclis araştırması öner
gesi üzerindeki öngörüşmeler tamamlanmıştır. 

Şimdi önergeyi oylarınıza sunuyorum : Meclis 
araştırmasının açılmasını kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

2. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangil ve 14 
arkadaşının, pamuk ürünü için uygulanan ve yanlış 
olduğu iddia edilen fiyat politikasının neden olduğu 
sorunları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci. 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

BAŞKAN — 2 nci sıradaki, Manisa Milletvekili 
İsmet Turhangil ve 14 arkadaşının, piaımuk ürünü, için 
uygulanan ve yanlış olduğu iddia edilen fiyat politika
sının neden olduğu sorunları tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi üzerinde öngörüşmeye başlıyoruz . 
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Hükümet?.. Burada. 
Önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Pamuk; Akdeniz ve Ege'deki çiftçimizin önemli 

bir gelir, kaynağı olan, ihraç edilen tarım ve sanayi 
ürünlerimiz içerisinde beş ana kaleminden birini, daha 
doğrusu bel kemiğini teşkil eden, ayrıca tekstil sa
nayii için stratejik hammadde özelliğini taşıyan bir 
ürünümüzdür. Pamuğun önemi; daha ekonomimizin 
ilk yıllarındaki siyah - beyaz tartışmaları yapılmış, 
önemi bu yıllarda anlaşılmıştır. 

1984'ten itibaren uygulanan yanlış fiyat politikala
r l a bugünkü çıkmazlara gelinmiştir. 1984 yılında mah 

ısıuü rekıotaı 580 bin ton olarak gerçekletirken, 400 bin 
tonu iç piyasada iplik sanayimizde kullanılmıştır. İSO 
bin tonu ise ihraç edilmiş idi. Bir yandan, aynı yıl 
çiftçinin elinden, ürün fiyatı maliyet bedelinin çok al
tında fiyatla belirlenmesi sonucunda, ekim sahaları 
daralmış, yerini mısır ve hububata terk etmiştir. Di
ğer yandan ise, rekoltenin gerçekler dışında başka ne
denlerle yüksek gösterilmesi yine Eylül 1986 ve Ekim 
1986 ayları içerisinde pamuk ihracatına önce fon ko
nup kaldırılması ve bilahare de tekrar konması sonu
cunda da pamuk ihracatçısı olan Türkiye'yi pamuk 
ithalatçısı durumuna getirmiştir. 90 cente ihraç edi-' 
len ve her zamanda piyasa bulabilen kaliteli pamuk
larımız, bugün dahildeki ihtiyaçtan dolayı, kötüsü 160 
cente geri alınmaya çalışılmaktadır. 

Eldeki stokların gerçekçi olarak tespit edilmeyişi 
dış piyasanın yakından takip edilmeyişi, bu yılki üre
tim miktarının tam olarak belirlenmeyişi, yerli tüke
timinin tam olarak hesaplanmayışı, hele en garibi 
olan ne kadar ihraç edilmesinin bilinmeyişi ve bunlara 
ilaveten Hazineden de milyarlarca lira prim ödeye
rek, ortalama 90 centten, bu serveti yok pahasına, 
göz açıp kapayıncaya kadar kıisa bir süre içeriisind© 
satılmasına neden olmuştur. Hele Eylül 1986 ile Ekim 
1986 tarihleri içerisinde fon konup kaldırılması ve 
tekrar konması sırasında pamuk ihracatından kimlerin 
istifade etmiş olduğunun sorusu halen cevap aramak
tadır. Vurgunu yiyen pamuk üreticisidir. Haşatın ilk 
günlerinde çiğitli pamuğun kilosu 350 TL.'sı iken 
bugün fiyat 600, bir aylık vadelilerde ise 700 TL.'sına 
fırlamıştır. 

Çuköbirlik - Antbirlik ve Tarişe ait birlik ortak
ları yüksek olan tüccar fiyatlarına ve yüzde ll'lik ke
sintiye de katlanarak pamuğu bu birliklere teslim 
etmiştir. Teslim eden bu üreticiler düşük ve orta halli 
çiftçiler olup, ürününü bekletemeyecek kadar güçsüz 

ve aym zamanda kooperatifçiliğe muhtaç ve inanmış 
insanlardır. Kooperatifçilikten birşeyler bekleyenler
dir. 

Bugün hükümet yeni bir uygulama başlatmıştır. 
Yükselen fiyatları kontrol altında tutabilmek için, bir
liklerin elinde bulunan mahlüç pamukları iplik sanayi* 
çilerine satmaya başlamış, bunun sonucunda bu koo
peratiflerin ortakları olan üreticiler mağdur edildik
lerini iddia etmektedirler. 

Yukarıda saydığımız nedenlerin önemle üzerinde 
durulması gerekmektedir. İddia edilen hususların açık
lığa çıkması bakımından bir Meclis araştırması açıl
ması gerekmektedir. 

Anayasamn 98 inci maddesi, Millet Meclisi içtü
züğünün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca Meclis 
araştırmasının açılmasını arz ve talep ederiz. 

İsmet Tuırhangil! (Manisa) 
Vte 'adcadiaşlaiıiı 

BAŞKAN — Söz alanları iarz ediyorum : Hükü
met ıaıdına Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Cahit Aral, 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Murat Sö'k-
menoğlu, Demokratik Sol Parti Grulbu adına Sayın 
Durcan Bmirbayer, Anavatan Partisi Grubu adına 
Sayın Ledin Barlas, Sosytalıdemokrat Halkçı Parti 
Grubu adına Sayın Metin Üstüne!. 

Söz.sırası Sayın Balkanda; Buyurun Sayın Cahit 
Aral. 

Süreniz 20 dakika efendim. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Ankara) — Sayın Başkan, yüce Mec
lisin muhterem üyeleri; Manisa Milletvekili Saıyın is
met Turhangil ve arkadaşlarının pamuk hakkında 
Meclis araştırması açılmasına İl'işkin önergesine ce
vaplarımızı arza çalışacağım. 

Pamuk, Ege ve Çuufcrova bölgelerimiz ile Antal
ya ilinde 150 bine yakın ailenin ziraatını yaptığı, ge
rek ham olarak, gerekse işlenerek satılması sonucu, 
1986 yılında ülkemize 2 m'ilyar Amerikan Dolarıma 
üzerinde ihracat geliri sağlayan tekstil sanayiimizin 
hammaddesini teşkil etmesi dolayısıyla özel önem ta
şıyan bir tarım ürünümüzdür. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOÖLU (Hatay) 
— S'ayın Balkan, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da da pa
muk yetiştiriyoruz; orayı unuttunuz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Devamla) — Efendim İğdır'da da 
var, Elazığ'da da var, diğer bölgelerde de var; ama 
konsantre olarak Ege ve Çukurova bölgelerindedÜr. 
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Bu özellikleri sebebiyle, geçmişte olduğu gibi, pa
muk üretiminin, Hükümetimiz tarafından da korun
masına ve süibvanse edilmesine devam edilmiş, satış 
politikasının tespit ve tayininde üretici ve sanayici 
yararlan telif edilerek, maksimum faydia sağlamaya 
yönelik tedbirler uygulamaya konmuştur. 

Uygulanan pamuk politikasını, araştırma önerge
sinde ortaya konulan hususları dikkate alarak üreti
ciye dönük politika ve ithalat ve ihracat politikası 
olarak iki ana başlık altında açıklamaya çalışacağım. 

Üreticiye dönük politika; Ülkemiz, dünya pamuk 
üretiminde yaklaşık yüzde 3,5'lik bir paya sahip ol
duğundan, destekleme fiyatlarının tespitinde, dış piya
salarda oluşan şartlar önemli bir veri olarak dikkate 
alınmak zorunda kalınmıştır ve kalınmaktadır. Ülke
miz için en önemli borsa Liverpool Pamuk Borsası-
dır ve tüm ihracat işlemleri bu borsada oluşan fiyat
lar esas alınarak yürültülmeiktedir. 

Liverpool (A) endeksi, Ege - Antalya pamuğuna 
ait fiyatları; Uiverpool (B) endeksi, Çukurova pamu
ğuna ait fiyatları yansıtmaktadır. Son üç yıl itibariyle 
Liverpool Borsası fiyatlarına bakıldığında, Nisan -
Mayıs 1984 tarihlerinde fiyatların maksimum seviye
ye çıkarak, (A) endeksinin CİF 211 sent/kg. ve (B) en-
rdksiinin CİF 190 sent/kg. seviyelerine ulaştığı ve bu 
tarihten itibaren düşme eğilimine girdiği ve Temmuz 
1986ida 'ise minimuma doğru gerileyerek, (A) endek
sinin CİF 81 sent/kg., (B) endeksinin ise CİF 60 sent/ 
kg.''a düştüğü görülmektedir. 

Buna rağmen, 1984, 1985 ve 1986 ürünü kütlü pa
muk destekleme alım fiyatlarının tespitinde, üretici 
maliyetleri esas alınarak dış piyasa fiyatlarının üze
rinde bir taban fiyat açıklanmıştır. Nitekim, destek
leme fiyatlarıyla, bu fiyatların ilan edildiği tarihteki 
dış piyasa fiyatlarının mukayesesi, şimdi arz edece
ğim tabloda izalh edeceğim şekilde, vazıh olarak mey
dana çıkacaktır : 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL Revamla) — Bu rakamları 1984 yı
lı için söylüyorum; şimdi, 1985, 1986 yıllarını da 
arz edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, devam buyurun efen
dim. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — 1985 yılı ürünü Ağus
tos 1985 fiyatıyla, o günkü yüksek fiyat 127 sent/kg, 
buna tekabül eden para ise 679 Türk Lirası karşı
lığı ve 1 kilogram kütlü pamuğa tekabül eden fiyat 
ise'212 lira idi; fakat buna karşı hükümet, kütlü pa- . 
mük destekleme fiyatı olarak 232 ilâ 260 lira ara
sında değişik fiyatlar tatbik etti, biliyorsunuz, tesli
mattan itibaren ve bu suretle de 1 kilogram kütlü-
de -üretici lehine- dünya piyasasına göre 20 lira ile 
48 lira arasında kademeli fark ödemiş durumdadır. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Ne
reden çıktı bu fark? 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Efendim, arz ediyo
rum, kayıtlardan; bakarsınız... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen efendim... Kar
şılıklı konuşma diye bir şey yok. 

İSMET TURHANGIL (Manisa) — Sayın Ba
kan, dünya piyasasına göre, üreticiye gerekli fiyatı 
verdiniz mü? 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — 1986 ürünü dünya pi
yasa fiyatı 106 sent/kg ve karşılığı Türk parası 613 
lira 74 kuruş ve 1 kilogram kütlüye tekabül eden 
dünya piyasa fiyatı 214 lira; buna karşılık biz hü
kümet olarak destekleme fiyatı olarak 285 lira baş
langıç ve son olarak da 305 lira vermişiz 1 kilogram 
kütlüye verdiğimiz fafk ise, 71 liradan 91 liraya ka
demeli olarak yükselmiştir. Demek oluyor ki, bugü
ne kadar destekleme fiyatlarında, hükümetimiz, her 
üç senede de dünya piyasa fiyatının üzerinde des
tekleme farkını ilk yıl 54 lira, 1985 yılında, 20 lira 
ila 48 lira, 1986 yılında da 71 lira ila 91 lira arasın
da fazla olarak ödediğini, şimdi verdiğim rakam
larla izah etmiş oluyorum. 

İSMET TURHANGİİL (Manisa) — Fonu nere
den aldınız Sayın Bakan, fonu? 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Yukarıdaki tablo, ge
rileyen dış piyasa fiyatlarına rağmen, pamuk üreti
cilerimize yapılan sübvansiyonun açık bir göster
gesidir. 

Eylül 1984 ürünü dış piyasa fiyatı mahlûç olarak 
162 sent/kg. bunun Türk Lirası karşılığı ise, - dolar 
387 lira üzerinden hesap edilirse - 626 Türk Lirası ve 
1 kilogram kütlü pamuğa tekabül eden fiyat ise 156 
liradır. Buna karşılık hükümet, kütlü pamuğun destek
leme fiyatını 156 lirayla karşılık, 210ı lira olarak ilan 
etmiş; yani, 1 kilogram kütlü pamukta üretici lehine 
fark olarak, dünya piyasasına göre 54 liralık bir avan
taj tanımıştı. 

•METİN ÜSTÜNEL (Adana) — Hangi yıl?., 
FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Üretici 

neticede aç... 
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Ayrıca, araştırma önergesinde iddia edildiği gibi, 
pamuk üretiminde bir gerileme olmamış; 1981-1982 
döneminde 487 bin ton, 1982-1983 döneminde 489 
bin ton, 1983 - 1984 döneminde 520 bin ton ve 1984-
1985 döneminde 533 bin ton üretim gerçekleşmiştir. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— 1986 da ne kadar Sayın Bakan? 

SANAYİİ VE TİCARET BAKANİ HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Söyleyeceğim; arz 
ediyorum. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen karşılıklı 
konuşmayınız. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Yalnızca ekim alan
ları genişlemesine rağmen, 1985 - 1986 döneminde 
üretim 518 bin tona inmiş; bunun sebebi, önceki yıl 
850 kg/hektar olarak ortaya çıkan verimin, b'ir ev
velki seneye nazaran, yani bu hasat döneminde 785 
kg/hektara düşmesi olmuştur. Bunu da, bildiğiniz 
ydk, beyazsinek ve kırmızı örümcek afetinin meyda
na getirdiği bir randıman düşüklüğü olarak söyleye
biliriz. Çünkü, ekini sahasında daralma olmamıştır. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — İlaçla
mada var; çiftçinin parası yok, korkuyor ilaçlayamı-
yor. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Sayın Bakan, Hüsnü Doğan'ın ifadesi böyle "de
ğildi. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Yıldırır. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Devamla) — Efendim, ithalat ve 
ihracat politikası: Dönem başında ülkemiz 1986-1987 
dönemi mahlûç pamuk bilançosunun aşağıdaki şekil
de gerçekleştiği anlaşılmaktadır. 

TL. verileriyle Ege ve Antalya pamuğu FOB-izm ir 
600 TL/Kg. fiyat bulduğu ve kotasyon fiyatlarının 
endeks fiyatlarının azamî 10 sent üzerinden teşekkü
lü halinde bile, Ege Antalya pamuğunun 670 TL//Kg' 
m üzerinden satış şansının bulunmadığı, dolayısıyla 
iç piyasa maliyetlerinin dış piyasa fiyatlarının üze
rinde olduğu görülerek, pamuk ihracatına aşağıda 
açıklanan teşvikler getirilmiştir. 

Şimdi, sırası ile eylül ve ekim aylarında yapılan 
operasyonlardan bahsedeceğim. Tabiatıyla bu karar
lar talihsiz bir döneme rastgeliyor .Onu şöyle arz 
edeyim: Dünyanın kuzey yarım küresinin pamuk is
tihsali eylül ayında, güney yarım kürelinin pamuk 
istihsali de mart ayında piyasaya çıkar. Eylül ve 
ekim ayı, normal olarak güney yarım kürenin, dün
ya piyasasına arz ettiği pamuğun bitip, kuzey yarım 
kürenin pamuğunun piyasaya arz edildiği zamandır. 
Bir hususu daha arz edeyim; güney yarım küre dün
ya pamuk istihsalinin, ancak yüzde 22 ilâ 25'ini; ku
zey yarım küre sie, yüzde 75 ilâ 78'ini üretir. Şu 
halde, kuzey yarım küreye dönüş ve kuzey yarım kü
renin topyekûn, elindeki pamuğun pazara arz edil
diği zaıman olan eylül ve ekim aylarında, elimizde 
bulunan pamukların piyasaya arzı yönünden, Hazi
ne ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ve aynı zamanda Para 
ve Kredi Kurulu bir seri -bu talihsiz dönemde- ka
rar almak durumunda kalmıştır. 

ıFEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Mev
simler bu sene mi değişti Sayın Bakanım? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Arz edeceğim efendim. 

Burada, dünya piyasa fiyatının süratli değişme
lerine göre, gayet kısa zaman aralıkları içerisinde, 
bu dalgalanmalara paralel olarak Para ve Kredi Ku
rulu bu kararları almış bulunmaktadır. 27 Eylül 1986 
tarihli ve 19234 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 
Para ve Kredi Kurulunun, 86/15 sıra numaralı teb
liği ile pamuk ihracatından alınan 1 Amerikan dolar/ 
ton karşılığı Türk Lirası Destekleme ve Fiyat İstik
rar Fonu primi kaldırılmış, standaft-3 hafif benekli 
ve daha yukarı kalitedeki pamukların ihracatında 
Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Ege-Antalya 
tipi için 10 TL/kg. ve Çukurova tipi 'için de 170 
TL/kg. ödeme yapılması kararlaştırılmıştır. 

27 Eylül 1986'da çıkan, müteakiben, dış piyasa 
fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak, 9 Ekim 1986 
tarihli ve 19246 sayılı Resmî Gazetede Yayımlanan 
Para ve Kredi Kurulunun 86/18 sıra numaralı tebliği 

1985-1986 döneminden devreden stok -biriliklerin 
ve sümenbank'ın stoku olup, özel sektör stokları dik- I 
kate alınmamıştır- 42 700 tondur. 1986 ve 1987 dö
nemi üretimi ise 518 bin ton; toplam arz 560 700 
ton; iç tüketim 450 bin ton ve ihracı kabil stok 
110 700 tondur. Buna göre, ihtiyaç fazlası olarak he-* 
sap edilen 110 700 ton mahlûç pamuğu süratle ih- I 
racata yöneltmek üzere tedbir alınması gerekmiş ve I 

26 Aralık 1985 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan 
destekleme alım fiyatları, Ege-Antalya tipi standart I 
ibirinci kalitedeki pamuk için 285-305 TL/kg. ara- I 
sında değişmesine ve bu fiyatlara göre mahlûç pa- I 
muk maliyeti 750 ila 800 TL/Kg. olarak teşekkül 
etmesine rağmen, aynı tarihlerde dış piyasa Liver- I 
pool (A) endeks FOB 96 sent/Kg. ve 1 dolar = 700 | 
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ile ihracata verilen primler, Bge-Antalya tipi pamuk 
içlin 30 TL'/kig. ve Çulkıuıriova tipi için 50 TL/kg. oGla-
rak yeniden düzenlenmiştir. 

9 Ekim 1986 tarihinden sonra (17 Ekim tarihin
de) dünyada'ki piyasaya arz edilen, yani tam kritik 
noktada, geçiş 'döneminde olan 'bu zamanda tekrar 
bir karar alınmış, 17 Ek'im 1986'da ise 1925 sayılı 
mükerrer Resmî Gazetede yayımlanan Para Kredi 
Kurulunun 86/19 sıra numaralı tebliği uyarınca, ih
racata yapılacak prim ödemeleri 70-95 TL/kg.'a yük
seltilmiş ve bu primden 1986 yılı sonuna kadar, fiilî 
ihracatı gerçekleştiren pamukların yararlanacağı ka
rara bağlanmıştır. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Sonra, pamuk çıkmış 600 liraya... 

SANAYİ VE TİOARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL ı(Devamla) — 9 ve 17 Ekimden sonra 
30 Ekim 1986 tarihli dış piyasa fiyatlarının düşük ol
masından istifade edilerek, pamuk ithalatının önlen
mesi bakımından da, 30 Ekim 1986 tarihli ve 19266 
sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu
nun 86/11554 sayılı İthalat Rijemi Kararına ek ka
rarıyla, pamuk ithalatına 100 dolar/ton fon kurul
muştur. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— İyi ya işte, o zaman da çiftçi iflas etti. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
SANAYİ VE TİOARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Devamla) — Müsaade buyurun efen
dim, yukarıda açıklanan teşvik tedbirlerinin... 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Müs
tahsil 280 liraya sattı, sonra pamuk 600 liraya çıktı. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Efendim rica edece
ğim, müsaade buyurunuz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı istir
ham edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, sizler de gelip burada 
'konuşacaksınız, niye devamlı olarak müdahale edi
yorsunuz? 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Sayın 
Başkanım, pamuğu 280 liraya sattık, sonra 600 li
raya çıktı. 

BAŞKAN — Ne yapalım; iyi... 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 

— Bunlar çelişkili karar. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Çelişkiyi, gelir, 

anlatırsınız. 

Devam buyurun efendim. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Devamla) — Yukarıda açıklanan 
teşvik tedbirlerinin etkisiyle, pamuk ihracatı artmış 
ve 25.2.1987 tarihi itibariyle 1986 ve 1987 dönemin
de 104 111 ton fiilî pamuk ihracatı gerçekleşmiştir. 
Aynı tarih itibariyle ihracatçı birliklerince kayda alı
nan ihracat miktarı, 109 179 tondur. Demek ki bu
nun 104 111 tonu fiilen ihraç edilmiştir. 

Hükümetimizce, ihtiyaç fazlası pamuğun ihraca
ta kanalize edilmesi amacıyla teşvik tedbirlerinin uy
gulamaya konulmasından sonra, dış piyasa fiyatla
rının bir artış seyrine girdiği gözlenmiş, bu fiyat ar
tışları da ihracatın yüksek seviyede gerçekleşmesine 
yardımcı olmuştur. 1986 yılı sonu itibariyle, daha ön
ce alınan, Para ve Kredi Kurulu kararı gereği ola
rak, pamuk ihracatına, Destekleme ve Fiyat İstikrar 
Fonundan yapılan prim ödemeleri sona ermiş olma
sına karşılık, dış piyasada fiyatların yükselme seyrini 
sürdürmesi nedeniyle, bu defa iç piyasanın ihtiyacı 
dikkate alınarak, pamuk ihracatını zorlaştırıcı uygu
lamalara başvurulması gerekmiş ve bir yandan Tarım 
Satış Kooperatifleri Birliklerinin stoklarında bulunan 
devlet malı pamukların iç piyasada, münhasıran sa
nayicilere borsa fiyatından satışına başlanmış... 

METİN ÜSTÜNEL (Adana) — Alıcı bulmadı. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) ... diğer yandan 12 Ocak 
1987 tarihli ve 19339 sayılı mükerrer Resmî Gazetey
le ' yayınlanan Balkanlar Kurulunun 87/11369 ve 
87/11370 sayılı kararlarıyla, Bge-Antalya tipi pamuk 
İhracatında kilogram başına 35 sent ve Çukurova 
tipi pamuk ihracatında ise, kilogram başına 20 sent 
Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primi tahsil edil
mesi kararlaştırılmış, pamuk ithalatından alınan fon, 
1 dolar/ton seviyesine indirilmiştir; eskiden 100 do
lardı, 1 dolara indirildi. 

1986 ve 1987 döneminde ihracı kaibil pamuk sto
ku 110 700 ton olmasına karşılık, bu dönemde ger
çekleşen fiilî ihracat 104 111 ton olduğu dikkate alı
nırsa; halen ülkemizde, sanayimizin ihtiyacını kar
şılayacak miktarda, gerek tüccarın elinde, gerekse 
fabrikalarda pamuk olduğu anlaşılmaktadır; ancak, 
pamuğun, arz ve talep arasındaki hassas denge sebe
biyle, spekülatif fiyat hareketleri suretiyle piyasaya 
sürülebileceği ihtimaline karşılık, birliklerin istikrar 
unsuru olarak piyasada rol almaları sağlanmış ve ay
rıca ithalat imkânı getirilmiştir. Halen, sanayiciye 
iborsa fiyatları üzerinden pamuk satışlarını sürdür-
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mekte olan Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri elin
de, yeter miktarda pamuk stoku bulunmaktadır. Bu 
stoklar sayesinde, pamuk fiyatlarında istikrar temin 
edilmiştir ve bundan böyle de edilecektir. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — 600 
lira... 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— 550 lira, 580 lira... 

SANAYİÎ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Müsaade buyurun efen
dim. 

BAŞKAN —Lütfen efendim... 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Devamla) — Nitefcim, TARİŞ ta
rafından 1987 yılı içerisinde sanayicilerimize 6 802,5 
ton pamuk satılmış ve 8 milyar 237 milyon 615 bin 
lira satış geliri elde edilmiştir. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Kaç
tan satılmıştır? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Devamla) — Ortalama satış fiyatı 
1 211 Türk Lirasıdır. Tabiatîyle 1 300 lira olan da 
var, 1 100 lira olan da var; benekli oluşuna göre. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Aldığı
nı ihraç ediyorsun; aradaki fark?.. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Müsaade buyurun efen
dim. 

!Ru fiyat, hem, birliklere ileride üreticilere risturn 
edilmek üzere kâr getirilebilecek olan, hem de sana
yicilerimizin 'ithal maliyetlerinin altında pamuk temin 
etme veya onun o değerde temin etme imkânını ge
tirecek bir uygulamadır. 

İSMET TURHANGIL (Manisa) — Kaç para-da
ğıttınız? 

BAŞKAN — Sayın Turhangil, lütfen... 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Devamla) — Efendim, bütün bun
ların, teşvik tedbirlerinden istifadeyle ihraç edilmiş 
olan pamuğun, yeniden ülkemize ithalatı suretiyle, 
konunun istismarını önlemek üzere; Para ve Kredi 
Kurulu 19 Şubat 1987 tarihli ve 19377 sayılı nüsha
sında yayınlanan 87/4 sayılı kararı ile de ihraçlar 
nedeniyle destekleme ve fiyat istikrar fonu ödenme
sinden yararlanan malların, kesin olarak yurda geti
rilmeleri veya ithal edilmeleri halinde fondan yapı
lan ödemelerin destekleme ve fiyat istikrar fonuna 
iadesi şartı getirilmiştir. 
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Bu suretle, düşünülebilecek veya muhtemel bir 
yolsuzluk yolu da, bu karar ve bu tedbirle kapanmış 
durumdadır. 

IDiğer taraftan... 
FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Satı

lan malı geri alıyorsunuz. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Devamla) — Efendim ticarettir; 
satılır da alınır da. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Niye 
satıyorsun niye alıyorsun; odur mu öyle şey? (DYP 
sıralarından gürültüler) 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Efendim, gün ve saat... 
{DYP sıralarından gürültüler) Şöyle arz edeyim efen
dim, müsaade buyurun... (DYP sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Sayın Balkan bir dakika... 

SANAYİ VE T1ACRET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Efendim, ben şöyle 
izah edeyim... 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Bizden 
280'e alıyorsun 580'e satıyorsun. 

BAŞKAN — Bir dadika efendim... 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL '(Devamla) — Müsaade buyurun efen
dim, üç sene, dünya piyasasında pamuk gerilemiş ve 
bu değişme, biraz evvel de dedim ki, bütün bu seri 
olarak alınan kararlar talihsiz bir dönemdedir; ama 
mecburdur ve hükümet isabetli hareket etmiştir. 

İSMET TURHANGİL (Manisa) — Seçim Sayın 
Bakan, seçim. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) - Çiftçi 
yandı, yandı. 

SANNAYI VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Çünkü on günde, on-
beş günde, yedi günde diğer gerekli iktisadî karar
ları, spekülatif hareketleri önleme'k maksadıyla, mem
leketin zararı olmayacak tarzda kesinlikle almıştır. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Vur
guncuları kazandırmak maksadınız. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Sizce hatalı görülebilir. 

Gelelim, şu an müstaJhsil yönünden... (DYP sıra
larından gürültüler) Müsaade buyurun. Müstahsil 
yönünden arz edeyim. 

Müstahsil yönünden ise... 

— 233 — 



T. B. M. M. B : 71 3 . 3 . 1987 0 : 1 

FEYZULLAH YIĞDIRIR (Gaziantep) - Biz
den iyi mi biliyorsun? Çiftçiyiz biz. At rakamı, at... 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Efendim, müsaade bu
yurun. Rakamlar bana geliyor... 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Yeni fiyatı? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Devamla) — Efendim şöyle söyle
yeyim : 'Müstahsil yönünden ise risturn görülmekte
dir ve bunun ne kadar olacağı on gün içerisinde ke
sin tespit edilecektir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan süreniz doldu efen
dim, bağlayın lütfen. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Bitiriyorum efendim; 
sağolun. 

O maksatla da önümüzdek'i hafta içerisinde müs
tahsilimize avans ödeyeceğiz; ama bunun miktarını 
şu dakika burada ilan etmiyorum, çünkü bana gele
cek olan rakamları gördükten sonra kârı, gerek Çu-
kurovaya, gerek Anlibirlik'e, gerekse TARİŞ'e bu 
risturn da, ödenmiş olacaktır. Bu suretle, sayın mil-
letvekillerimiz, müstahsilin zararını mucip herhangi 
bir tasarrufumuz yine söz konusu olmayacaktır; kâr 
aynen iade edilecektir. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Biz 
risturn dan anlamayız; cdbimize girene bakarız. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — (Beni dinlediğiniz için 
çok teşekkür ederim efendim. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Değerli arkadaşlarım, lütfen dinlemesini bilelim. 

Meclis araştırmalarında, iktidarın konuşmasından çok 
muhalefete imkân verilmektedir. Onun için, bu kür
süde nasıl olısa konuşacaksınız. Lütfen efendJim... Ya
ni, isimdi burada siz konuşurken o taraftan söz atı
lırsa ben nasıl susturacağım? Birbirimize biraz yar
dımcı odalım. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Murat 
Sökmenoğlu; buyurun efendim. 

ŞERAFETTİN TOKTAŞ (Balıkesir) — Şimdi 
bakın biz müdahale edecek miyiz; hiç müdahale yok. 

BAŞKAN — Lütfen efendıim... iktidar ağırbaşlı 
olur. 

DYP GRUBU ADINA MUSTAFA MURAT 
SÖKMENOĞLU (Hatay) — Sayın Başkan, sayın 
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milletvekilleri; Manisa Milletvekili Sayın İsmet Tuf-
hangil ve 14 arkadaşının, pamuk ürünü için uygula
nan ve yanlış olduğu iddia edilen fiyat politikasının 
neden olduğu sorunları tespit etmek amacıyla, Mec
lis araştırmasına ilişkin önerge üzerinde, DYP Gru
bunun görüşlerini ifade etmeden önce, heyetinizi şah
sım ve grubum adına saygıyla selamlıyor, yüksek 
müsamahanıza sığınarak, cumhuriyet hükümetine sor
mak istiyorum : Ne zaman millî iradeyi sayacaksı
nız? Akşam gazeteleri, Ankara'da, «Irak'a girdik» 
diye manşet atıp, satış yaparken, Dışişleri bu saatte 
haberi yalanlamak mecburiyetinde bırakılmıştır. Ni
çin bırakılmıştır? Niye Türkiye Büyük Millet Mec
lisine, böylesine eiddî bir meselede malumat veril
mekten kaçınılıyor? 

BAŞKAN — Sayın Sökmenoğlu, lütfen konuya 
girin. 

'MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Devam
la) — Milletvekillerli olarak, doğrusunu, birkaç gün 
sonra yine gazetelerden veya televizyondan mı öğ
reneceğiz? Demokrat olmayan bu .tutumdan artık 
vazgeçüllsin, diyerek konuya dönüyorum Sayın Baş
kanım. 

ŞERAFETTİN TOKTAŞ (Balıkesir) — Gel de 
müdahale etme... 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Devam

la) — Rica ederim. 

Sayın milletvekilleri, çiftçimizin ellinden, 260-280 
liradan çıkan küttü pamuğun kilosunun, himayeci 
uygulamalar sebebiyle 550-600 liraya kadar yüksel
mesiyle, Hazine ve Türk çiftçisi zarara sokulmuş
tur. Esasında, Türk çiftçisinin yetiştirdiği küttü pa
muğun kilosunun maliyet değeri 280 liradan fazla
dır. Ancak, ihracatçıya verilen 100-170 lira arasın
daki primle, fiyatlar anormal yükselmiş, mağdur yi
ne, kaderine razı olup, alın terini elinden çıkaran 
Türk çiftçisi olmuştur. Bu uygulamalarla, pamuk 
550-600 liraya kadar yükselmiş, pamuk spekülatör
leri milyarlar kazanmıştır. Çiftçilerimizin alın teri 
karşılığı olan aradaki büyük fark, birtakım firma
ların cebine girmiştir. Bu firmalar 10 milyar liraya 
yakın prim almışlar, çiftçi ise, tabiatın acımasızlığı
na terk edilmiştir. Şimdi, 80 sente ihraç ettiğimiz bu 
pamukları iki misline; zigzaglı tedbirlerle 160 sente 
ithal etmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, karmaşık, insafsız ve kont
rolsüz bu politikayı anlamak mümkün olmadığı gibi, 
sadece birkaç firmaya yaşama imkânı veren eköno-
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mik politikalarla, geleceğin, müreffeh, gelişen, büyü
yen Türkiyesinl yaratmak da mümkün değildir. Pas
tanın dilimlerinden sadece büyüklerin istifade et'tîril-
mesiyle 4 milyon işslize iş bulmak, nüfusun yüzde 
Sö^ını teşkil eden çiftçi ve köylüye aş 'bulmak bu
gün imkânsız hale gelmiştir. 

Sayın milletvekilleri, memleketimizin 8 milyar do
larlık ihracatı olduğu malumlarınızdır. Bu miktarın 
yaklaşık 2 milyar doları aşkın bölümü, pamuk ve pa
muk ürünleri ihracatından sağlanmaktadır. Pamuk 

, üretimimin ve pamuk ürünlerinin ihracatının devam
lılığı ve artması için de, üreticiinin yeterli ve dengeli 
bir fiyatta desteklenmesi lazımdır. Ancak, pamuk 
üreticisinin geleceğe duyduğu güven ve şevkin, alı
nan çeşitli 'kararlarla sürmelinin imkânsız olduğu 
kanaatindeyiz. Çünkü, Doğru Yol Partisinin geçen
lerde vermiş olduğu Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesinde ifade ettiğimiz gibi, 20 gün içinde üç 
adet kararla birtakım ihracatçılar kayırrlırken, büyük 
bir kitle bu hükümet tarafından cezalandırılmıştır. 

Bazı kuruluşları özel bir şekilde kollayan bu yaz 
boz kararlarının arkasından, hükümetin aldığı yeni 
bir kararla, yılbaşından itibaren ihracata getirilen sı-" 
nırlama ve ithalata getirilen kolaylıkla, pamuk pi
yasasında yeni bir kaos başlamıştır. 

Geçtiğimiz yıl ihracata getirilen teşvikler sebebiy
le, pamuk piyasasında meydana gelen kriz, bu kere 
ihracatı engelleyici kararlara rağmen giderilememiştir. 
Çiftçinin elinden 280 liraya çıkarılan pamuk, şıimdi 
550-600 lira civarında bür rakamla, üretici olmayan
ları memnun etmektedir. 

Birliklere talimat veren hükümet, maliyeti yüksek 
olan pamuğun bu kere de ucuz fiyatla iplikçilere 
verilmesini isteyerek, çiftçi emeğiyle kurulan koope
ratifleri zarara teşvik etmektedir. Üstelik, ihracatı
mızın kolaylaştırı'lmasından sonra da, (borsalarda, 
beklenen canlanma görülmemiştir. Ayrıca, ihracatın 
zorlaştırılmasından sonra, piyasadan vaktiyle ucuz 
fiyata pamuk alan sanayici, sanki yeni fiyatla almış-
çasma pamuk ve pamuktan mamullere yüzde 30'a va
ran zamlar yaparak da, tüm tüketiciyi mağdur et
mektedir. 

Sayın milletvekilleri, pamuk üreticisini kollama 
niyetiyle önceden akreditif açtıran belirli ihracatçı 
kuruluşlara yarayan çelişkili üç ayrı kararnameden 
sonra, 110-115 bin ton civarında pamuk ihraç edil
miş, ülkede bîrden bire 50 ila 70 bin ton civarında 
pamuk açığı belirmiştir. Daha sonra da, yeni bir 
kararname ile pamuk ve pamuk ipliği ithalatına mü

saade edilerek yeni bir pamuk vurgununa yol aç
mıştır. 

Mulhltdrem ın/i!ltetlveiki!lfari, pamuğa vengi iadosıi uy
gulayarak çiftçıi ve köylümüze yardım edildiği izle
nimi verilmek istenmişse de, son kararnamelerle pa
muk ithalatına izin verilerek, yeni mağdurlar yara
tılmaya devam edildiği görülmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, huzurlarınızda soruyo
rum : Pamulk için çelişkili altı tane kararname çı
karılması kimin lehine olmuştur? Pamuk ürününün 
ihracatı üst üste alınan kararlarla çıkmaza sokul
mamıştır da ne olmuştur? Birkaç firma piyasadan 
toplayacağını topladıktan sonra, pamuk ihracatına 
fon konulmasının, ihracata verilen primin kaldırıl
masının ve pamuk ipliği ithalatında alınan fonun 1 
dolara düşürülmesinin gerekçesi nedir? Çeşitli ikaz
lara rağmen muhalefetin sesine n'içiin kulak tıkanmış
tır? ..... '^M 

Sayın milletvekilleri, 460 ila 470 bin ton olan geç
tiğimiz yıldaki pamuk ürününe, eldeki 50 bin ton ci
varında stoku da ekleyince, 510-520 bin ton olan 
pamuğun tüketimi daha evvel niçin hesaplanmamış-
tır? Tüketimin 460 bin ton olduğu, ihtiyaç fazlası 55 -
60 bin ton olan pamuğun ihracatına, 110-115 bin 
ton civarında müsaade edilerek, ülkede pamuk açığı
na sebebiyet verilmiştir. Üstelik dünya pamuk bordu 
Hükümetin elindeydi. Eğer tetkik edilseydi, Hüküme
tin ihracata prim verdiği aylarda bu pamuk bordun-
da görüldüğü gibi, dünya fiyatlarının düşüşü durmuş; 
trent yukarı doğru seyretmekte idi. Bu tabloyu tetkik 
ettiğimizde, ihracata prim verilmek için çelişkili ka
rarlar çıkarken, dünya pamuk fiyatları en yüksek 
noktada seyretmekte idi. Sayın Tarım Bakanı da, Doğ
ru Yol Partisinin pamuk araştırması önergesini red
dederken, bu rakamların altında tonaj bildirmiş; stok
la birlikte 80 bin ton fazlalığı ihraç edeceklerini ifade 
etmişlerdi, Halbuki hakikat bugün ortaya çıkmıştır ve 
Sayın Tarım Bakanının verdiği rakamların yanlışlığı 
bir kere daha ortadadır. Bunun görmezliğe gelinmesin
de iyiniyet aramak imkânsızdır. Ortada ihmal vardır, 
kayırma vardır, iş bilmezlik varlık. Pamuk ihracatına 
prim uygulamasının, dünya fiyatlarının zaten yüksek 
olduğu ve Türk pamuğuna büyük bir talep olan dö
neme rastlamasının, bazı ihracatçıların teşvikten ya
rarlanarak, gereksiz yere ihraç fiyatlarını düşürdük
leri; dolayısıyla yüksek seviyede seyreden dünya fi
yatlarını olumsuz yönde etkiledikleri de bir başka ger
çektir. 
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Muhterem milletvekilleri, pamuk ihracatına prim 
veren hükümet, daha sonra da peşpeşe alman üç çe
lişkili kararı ortadan kaldıran, 30 Ekim 1986 tarihin
de dördüncü bir kararla, ithalata fon koymuştur. Aka
binde, 13 Ocak 1987'de yayınlanan beşinci bir ka
rarla da pamuk ihracatına Ege - Antalya tipi pamuk 
için 35 sent/Kg., Çukurova tipi pamuk için de 20 
sent/Kg. fon koymuştur. Böylelikle, yeni mahsul için 
çiftçinin emeği, alınterine ambargo konmak istendiği 
izlenimi vardır. 

Çiftçinin elinden pamuğunu çıkardığında ihracata 
prim verenlerin, yeni mahsulde bu imkândan çiftçi
yi faydalandırmak istemedikleri, bu kararla da bir 
kere daha ortaya çıkmıştır. Aynı kararla, ithalata im
kân vererek, birtakım firmaları zengin etmek girişim
leri yasallaştırılmıştır. Geçen sene Hindistan ve Suri
ye'den kısa ve kötü lifli pamuk ithal edenler, kalite
siz olan bu pamuğu işleyememişlerdir; ülke zarar gör̂  
müştür. Bu sene alınan kararla, hangi pamuk ithal 
edilecektir? Yanlışlıklar düzeltilebilecek midir? Bun
lar cevap aranan sorulardır. 

Burada, bir kısım ihraç edilen Türk pamuğunu 
tekrar ithal etmek isteyen, açık kapı arayan firma
lar tekrar ortaya çıkmıştır. Gümrük mevzuatı buna 
mani olduğu için, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
yeni bir karar almıştır. Para ve Kredi Kurulunun 
19 Şubat 1987 tarihinde yayımlanan altıncı kararıy
la, Türkiye'den ihraç edilen pamuğun tekrar ithalatı
na kolaylık getirilmiştir. Çelişkili kararları ile birta
kım firmaların zengin olmasını kolaylaştıranlar orta
ya çıkmıştır. Bu kararda, birkaç zaman evvel Doğru 
Yol Partisi Grubunun vermiş olduğu ve sizlerin oy
larıyla reddedilen pamuk araştırma önergesini reddet-
tirenlerin ikrarı vardır. 

Sayın milletvekilleri, ülkenin pamuğunu 80 sente 
ihraç edip, milyarlarca lira vergi iadesi alanların ve 
tekrar 160 sente, (iki misline) ithal ederek yurda so
kup, yine milyarlar kazanma peşinde olanların biz de 
peşindeyiz. Hak, hukuk, adalet tanımayanlara, zama
nı geldiğinde hesap sorulacaktır. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin bazı bölgelerin
de, birkaç senedir tabiat şartlarının kötü gitmesi, pa
muk üreticisinin belini bükerken, himayeci devlet an
layışını ortadan kaldıran iktidarın uyguladığı tarım 
politikası ile pamuk üreticisinin iflas noktasına geldi
ğini defaatle ifade ettiğimiz halde, çarpık politika
nın ne hikmetse devamında ısrar edilmektedir. Pamuk 
üreticisi perişan, kaderine terk edilmeoin çaresizliği 

ile kendi sırtından milyarlar kazanan tüccarın insa
fına sığınmıştır. Türkiye'de taban fiyatlar 30 kat ar
tarken, maliyet tarımda 100 kat artmıştır. Bu gerçeği 
lütfen görelim. Cumhuriyet tarihinde ilk defa, haciz 
memuru köye girmiştir. Çiftçi ve köylümüz artan ma
liyetlerin altında ezilirken, kendinden olan, kendi gibi 
düşünen iktidarların özlemi içinde, sandığı beklemek
tedir. 

Sayın milletvekilleri, Türk tarımı, köylü ve çiftçi
miz daha uzunca bir müddet devlet desteğine muh
taçtır. Özellikle, gübre, akaryakıt, tohum, makine, 
ilaç, elektrik gibi girdilerde miktar ve fiyat istikrarı 
ve de devlet desteği, tarım kredisinin yeterli ve dü
şük faizli olması, üreticiye alınteri karşılığının eksiksiz 
verilmesi şarttır. 

Muhafaza ve pazarlama zincirinin tanzimi ile üre
ticinin gelire, medenî hizmetlere, sosyal imkânlara ka
vuşması, bugünkü politika ile imkânsızdır. Pazarın 
müşterisi haline gelmesi, tarım sektöründe bu taban 
fiyatlarla güçleşmektedir, özellikle tohumluk fiyatla
rın yüksek oluşu, pamuk çiftçisinin belini bükmekte
dir. Pamuk çiğitinin pahalı oluşu, üreticisinin kaliteli 
tohumluk kullanmasında caydırıcı rol oynamaktadır. 
Her ne kadar ithal tohumlarda sübvansiyon mevcutsa 
da, yeterli değildir. Devlet desteğinin yerli tohumlara 
da teşmilinin ve kaliteli tohum dağıtımının - başta pa
muk çiğiti olmak üzere - her cins tarımsal ürüne yay
gınlaştırılmasının gereğine inandığımızı da ifade etme
den geçemeyeceğim. 

Hükümetin, kaliteli pamuk tohumu ucuz olarak 
çiftçiye dağıtmasıyla, birkaç senedir hastalığa ya
kalanan pamuğun kurtarılmasının mümkün olacağı 
kanaatindeyiz. 

Muhterem milletvekilleri, diğerleri gibi, pamuk üre
ticisi de fakirleşmiştir. Perişanlık feryat halindedir. 
Pamuk üreticisi, tohum, ilaç, gübre gibi tarım gir
dilerini almakta büyük müşkülat içine sokulmuştur. 
Bu yetmiyormuş gibi, pamuğunu değeri pahasına sa
tamamaktan, sattıklarının da parasını zamanında ala
mamaktan üretici şikâyetçidir. Yeşilin bozkırla, ay
dınlığın karanlıkla, refahın fukaralıkla mücadelesinde, 
bugünkü hükümet ikmale kalmıştır. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Sürpriz, 
geliyor. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Devamla) 
— Sayın milletvekilleri, bu devir, üç yıl öncesine nis
petle Fakir Fukara Fonuna muhtaç hale gelmiş köy
lüyü, çarık devrine mahkûm eden devirdir. Türkiye 
kendine yeten yedi ülkeden biri iken, yiyecek mad-
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desi ithal eden ülkeler arasına girmiştir. Ülke, buğ
day, şeker, yağ, pirinç, hatta pamuk ithaliyle karşı 
karşıyadır. Türk tarımı, Avrupa'nın dampingine ma
ruz bırakılmış, köylü ve çiftçi ezdirilmiştir. Hüküme
tin tarım ve hayvancılık politikası tam bir fiyasko
dur. 

Sayın milletvekilleri, pamuk ihracatına konan yük
sek fon ile, pamuk ithalatına sağlanan kolaylık ve 
gelişen şartlar, 1987 yılı için açıklanan 345 liralık pa
muk taban fiyatının geçerliliğini de ortadan kaldırmış
tır. 600 lira civarında seyreden bugünkü fiyatlara uy
gun yeni bir taban fiyatını açıklanması şarttır. Pa
muk üreticisinin, derdine bir nebze de olsa derman 
olacak yeni bir taban fiyat açıklanmazsa, çiftçinin 
mağduriyeti devam edecek, yine, birkaç kişi köylünün 
alınterinden istifade etmiş olacak, milyarlar kazana
caktır. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, hükümet yerinde yok. Bakan yerine oturmu
yor. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Devamla) 
— Sayın milletvekilleri, ayrıca, pamuk üreticisi ve 
diğer tarım sektörlerinde geleceğe duyacağı güven ve 
şevkin yeniden tazelenmesi karşısında, kararın da alın
madığı pamuktan sonra da tütünde Türk çiftçisini 
eksperlerin insafsız tutumuna terk eden hükümetin uy
gulamaları ispatlamaktadır. 

Tekstil ve tekstilden üretilen konfeksiyon ürünleri 
ihracatındaki artış, 1985 yılından bu yana durakla
mıştır. Bu gerileme eğilimi, pazar payının daralma
sı, yani, rakiplere pazarın kaptırılması yanında, pa
muk çiftçisinin içine düştüğü darboğazın neticesinin 
pamuk rekoltesine yansımasıdır. Kaliteli pamuk ürü
nünde azalma vardır. Kalite kifayetsizliğinin, üretim 
kapasitesindeki darboğazın devam etmesi, AET ülke
lerine yönelen pamuk ipliği ihracatında, karşımıza çı
kan engellerin artmasıyla yeni bir kaos yaşanmak üze
redir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; pamuk üretici
sinin durumunu, ihracat ve ithalattaki yanlış politi
kayı hep beraber görmüş bulunuyoruz. Pamuk çift
çisinden, prese ve çırçırcısına, tekstilciden, tekstilden 
üretilen konfeksiyona kadar olan bu sahalarda ak
saklıkların ortadan kalkmasının, yaratılan mağdurla
rın mağduriyetlerinin giderilmesinin zarurî hale gel
diğini bir kere daha vurgulamak istiyor ve bunun 
için Meclis araştırması açılmasını, bu söylentilerin ve 
iddiaların ortadan kalkmasını talep ediyoruz. 

Meclis araştırması açılsın ki, ülkeyi layüsel bir şe
kilde idare etmeye çalışanlar meydana çıksın. 
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Sayın milletvekilleri, Meclis araştırması açılsın ki, 
pamuk çiftçisinin alınterine göz dikenler ortaya çık
sın. 

Meclis araştırması açılsın ki, pamuk çiftçisinin rız
kı ile oynayanlar deşifre olsunlar; çiftçinin cebine el 
atanlar, onları mağdur eden, kendileri zengin olanlar 
hakkında işlem yapılsın. 

Sayın milletvekilleri, bu araştırma, yalnızca birta
kım iddiaların tetkiki için getirilmemiş; bu araştırma. 
pamukçunun içinde yaşadığı güç şartların ortaya çık
ması, araştırılması için getirilmiştir. 

Bu araştırma, gizli güçlerin ve karanlık ittifakla
rın ortaya çıkmasını sağlayacak; pamuk çiftçisinin 
alınterine göz dikenleri millet önünde mahkûm ede
cektir. 

Bu araştırma, tarlasını, tefecinin acımasızlığına 
kaptıran çiftçiyi mağdur edenleri de mahkûm ede
cektir. 

Bu Meclis araştırması, borcunu ödeyemeyen pa
muk üreticisinin köyüne icra memuru gönderenlerin, 
pamuk üreticisinin traktörünü satmasına sebep olan
ların hakikî çehresini gösterecektir. (DYP sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; pamuk çift
çisinin sıkıntılarının ciddî bir şekilde araştırılması, bir
liklere yapılan baskılarla, kooperatif üyesi olan üre
ticinin durumlarının çözülmesi için, velhâsıl siz muh
terem üyeleri aydınlatmaya çalıştığımız tüm hususla
rın gün ışığına çıkarılması, sorumluların bulunması ve 
haklarında takibat yapılması için Meclis araştırması 
açılmasına dair önerge lehinde oy kullanacağımızı 
ifade ederek, yüce heyetinizi, şahsım ve Doğru Yol 
Partisi Grubu adına saygıyla selamlıyorum. (DYP ve 
DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sökmenoğlu. 
Demokratik Sol Parti Grubu adına, Sayın Durcan 

Emirbayer. (DSP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 20 dakikadır. 

DSP GRUBU ADINA DURCAN EMlRBAYER 
(İzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ma
nisa Milletvekili Sayın tsmet Turhangil ve arkadaş
larının pamuk konusundaki Meclis araştırması öner
gesi üzerinde, Demokratik Sol Parti Grubu adına 
konuşmama başlarken, sizlere saygılar sunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, Ege ve Çukurova bölgelerin
de milyonlarca vatandaşımızın nafakasını temin eden 
bu ürünümüz, her nedense, hasadı alındıktan sonra 
üreticiyi sevindirmez; ama, üreticinin elinden çıktık
tan sonra, aracıyı ve tüccarları sevindirmesi bir yana, 
âdeta zevkini bir kat daha artırır. Hep böyle devam 
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eder bu senaryo. Her yıl aynı senaryo halinde, hep 
üretici, köylü ve çiftçi vatandaşı ağlatır, sonrakileri 
güldürür; âdeta alınyazısı, kadermiş gibi. Hayır ar
kadaşlarım, alınyazısı filan değildir; sadece siyasî ka
der çıkarcılarının oyunu, onlara çanak tutan partilerin 
oyunu. Her yıl yeni bir oyun sergilenir pamuk üreti
cisinin üzerine; işte bu yıl da olduğu gibi. " 

Sayın milletvekilleri, bakınız bu yılki senaryoyu 
hep birlikte izleyelim; evvela, isterseniz maliyetlerden 
konuya girmiş olalım ve üretimden başlayalım. Bu 
ürünü elde edebilmek için, bir dönüm tarlanın ne 
kadar masrafı olduğunu ortaya koyalım. Bir dönüm
den alınacak ürün için yapılan masraflar şunlardır: 
Tarla icarı, işçilik - çiftçi parası, gübre parası, to
hum parası, sulama parası, ilaç parası, toplama pa
rası, banka kredi faizi için bir dönümün masrafı he
sap edildiğinde, 1 kilogram kütlü pamuğun maliyeti 
431 lira 42 kuruş olarak hesaplanmaktadır. Belirtilen 
faktörler dikkate alındığında, ziraat odalarının da çı
kardıkları hesaplara dayanarak ifade ediyorum; 1 ki
logram pamuğun maliyeti - ifade ettiğim gibi - 431 lira 
42 kuruştur. 

Kütlü pamuk için tespit edilen maliyete, yüzde 30 
üretici kârı ilave edildiğinde, kütlü pamuk destekleme 
alım önfiyatının 560 lira 84 kuruş olması gerekirdi. 
Halbuki hükümetin verdiği 1986 ve 1987 ürünü kütlü 
pamuk destekleme alım fiyatlarına göz atalım; 1986 
Eylül ayı içerisinde Ege-Antalya tipi pamuklara 285; 
Çukurova tipi pamuklara 270; ekim ayında Ege - An
talya tipi pamuklara 290, Çukurova tipi pamuklara 
275, kasım ayında Ege - Antalya tipi pamuklara 295, 
Çukurova tipi pamuklara 280; aralık ayında Ege -
Antalya tipi pamuklara 300, Çukurova tipine 285; 
ocak ayı sonrası 305 - 290, 1987'de 345 ve 325 olarak 
tespit edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, işte 1 kilogram kütlü pamu- , 
ğun bu Hükümet, tarafından aylara göre taban des
tekleme fiyat ilanı, müstahsilimizin 560 liradan sat-
masıyla alınterinin karşılığını alabileceği rakam idi. 
Peki, taban fiyatla arada bu kadar fark var; tüccar 
ne yapıyor? Vatandaş, hükümetinden bulamadığı fi
yatın biraz fazlasını, eline düştüğü tüccardan alabil
mek için medet umuyor ve neticede sömürülüyor. 

Aslında, müstahsil, elindeki arazisinin, tapulu top
rağının değerlendirilmesini hesaba katmadan, bütün 
yıl kendisinin, çoluk çocuğunun çalışmalarını değer
lendirmeden, diğer ziraî yan gelirlerini pamuğa ya
madığının hesabını yapmadan, bir de mecbur olduğu 
için, çivi çiviyi söker misali, her yıl borcuna borç 

eklenen banka kredi faizlerinin katlandığına bakma
dan, mecbur bırakılarak, şaşkınlık içerisinde, alın bey
ler, ben yetiştirdim, siz yiyin, afiyet olsun der gibi 
zararla, malını elden çıkarmaktan başka çare bulama
maktadır. 

Sayın milletvekilleri, eğer bu konuya duyarlılık 
gösteriyorsanız, eğer bu üreticinin bittiğini, tükendi
ğini anlamak istiyorsanız, bütün bölgelerde pamuk üre
ten herhangi bir ilçe veya köyümüzdeki Ziraat Ban
kası veya Tarım Kredi Kooperatiflerine sorarsanız, 
pamuk müstahsilinin borçlarının çok büyük bir kısmı
nın ödenmediğini; ödeme yapılamaması nedeniyle, 
borçlarının ikiye katlandığını ve icra yoluyla haciz çı
karıldığını üzüntüyle öğrenmiş olacaksınız. 

Hükümete sesleniyorum; pamuk üreticilerine uy
gulamanız ile bu acı tabloyu yaratan sizlersiniz. O hal
de, hatanızı telafi etmeniz bakımından, tüm müstah
sillerin bir yıllık faizlerini -katlananları dahil- çıkan 
faizleriyle birlikte kaldırmak zorundasınız. Bu, üretici
ye vicdan borcunuzdur. Sözde, «Destekleme alım fi
yatları» diyorsunuz; hangi ölçülerle ele alınmıştır des
tekleme, alım fiyatları? Her gün, hükümet kararlarıy
la, fiyat artışları olurken, enflasyonun arkasından ye
tişmek mümkün değilken, yine hükümetinizin almış 
olduğu serbest piyasa ekonomi kurallarıyla, fiyat ar
tışlarını yüzde 100'lerin üzerine çıkarırken, daha geçen 
yıl s500 liraya alınan herhangi bir girdinin - misalen 
bir ilacın - bu yıl 2 500 liraya satıldığım bilerek ve 
bu gibi girdilerin nispetleri göz önünde tutulmuş mu
dur ki, bu şekliyle taban fiyatı ilan edilmiştir. 

Bir avuç ithalatçının ve tüccarın fiyat serbestisi 
içinde cirit oynattığının bu hükümet farkında mıdır, 
yoksa bunları bilerek mi yapmaktadır? Ama bu hü
kümetin becerisi propagandaya dayalı; «icraatın için
den» saf sataşma.dayalı; vatandaşları bunlarla aldatma
ya, kandırmaya dayalı; fakat tüm üreticilerin, tabiri 
caizse orta direğin yoksullaştığıflt, fakirleştiğini; insan
larımızın çoğunun açlığa, sefalete doğru hızla itildi
ğini maalesef görmemezlikten gelmektedü. 

Sayın milletvekilleri, eğer, bu hükümet, vatandaş
larımıza ve üreticilerimize karşı olmasaydı, vatandaş
larımızın. satın alma güçleri bu denli düşmez, halkı
mız bu kadar yoksulluk çekmezdi. Bu hükümetin icraa
tıyla 1979 ila 1986 yılları arasında bir değerlendirme 
yaparsak, yanlış icraatlarını açıkça yüzlerine ifade 
etmiş olacağız. 

Bakınız 1979 yılında bir kilogram pamuk satışıy
la 17,8 kilogram amonyum nitrat, 41 kilogram normal 
süperfosfat; 10,2 kilogram diamonyum fosfat ve 2,8 
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litre motorin alabilirken; 1986 yılında, 17,8 kilogram 
yerine (12,3 eksiğiyle) 5,5 kilogram amonyum nitrat; 
41 kilogram yerine (30,1 eksiğiyle) 10,9 kilogram nor
mal süperfosfat; 10,2 kilogram yerine (8 eksiğiyle) 2,2 
kilogram diamonyum fosfat ve 2,8 litre motorin yeri
ne (1,4 eksiğiyle) 1,4 litre motorin alabilmektedir ve 
işte buna benzer girdi artışlarıyla hükümetin «kalkın-
dırdım» dediği köylümüzün manzarası ortada. Acaba, 
sayın hükümet bunlara ne diyecektir? Gübre konu
sunda devlet desteğindeki sübvansiyonu kaldırdığını 
ifade edebilir, öyleyse gübreden doğan farkın köy
lümüz aleyhine olan açığını niçin destekleme alımına 
ilave etmemiştir? Tabiî, o zaman, bir avuç alıcının 
aleyhine olacaktır. Acaba bu olumsuz yönlendirmele
rinize, bir gün hesap sorulduğunda ne cevap verile
cektir doğrusu merak ediyoruz? 

Sayın milletvekilleri, köylümüz, bu yıl üretilen - lif 
olarak- 518 bin ton pamuğun büyük bir kısmını, hü
kümet politikası yüzünden, özel sektöre satmak mec
buriyetinde bırakılmıştır. Vatandaşlarımız, devlet adı
na alımlarda bulunmak üzere vazifelendirilen kuru
luşlardan '(TARtŞ, Antbirlik, Çukobirlik) geçim sıkın
tısını giderebilmek için kredi almaktadırlar. Aslında 
vatandaşlarımız, hükümet politikasını temsil eden bu 
kuruluşlara, sadece, üyeliklerinin devamı ve almış ol
dukları kredilerin yanmaması için, ürünlerinin bir mik
tarını ucuza da olsa vermek zorunluluğunda bırakıl
maktadırlar. Bu üreticilerin ellerine, - kilogramını 300 
liraya vermelerine mukabil - kesintilerden sonra 240 
lira geçmiştir. Devletin işlediği şu adaletsizliğe bakı
nız... Gücü olan üreticiler - ki bu genelde yüzde 5'i 
aşmaz - pamuklarını bekletmişler, kilogramını 550 -
600 liraya ve daha yukarısına satabilme imkânını sağ-: 
lamışlardır. Olaya bakınız; 240 lira nerede, 600 lira 
ve daha yukarısı nerede? Bu nasıl oyun, nasıl düzen
dir? 

Sayın milletvekilleri, kooperatiflere teslim edilen 
pamukların bir tek kilogramının dahi, yılbaşına ka
dar satılmamış olduğu, araştırmalarımız neticesinde 
bilinmektedir. O halde, kesintilerden sonra 240 liraya 
alınmış olan pamuğun farkı üreticilere niye verilme
mektedir? Tüccar ve ihracatçı, «Kâr - zarar, iş ya
pan için doğaldır» der, işin içinden çıkar; ancak söz
de destekleme lafı güzafıyla ortaya çıkan hükümetin, 
vatandaşın alınteri, el emeği, çoluk çocuğunun nafa
kası olan bu aradaki farkı muhakkak surette teslim 
etmesi gerekir, Az önce ifade ettiğim gibi, zor günle
rin sıkıntısını giderebilme bakımından TARİŞ'e veri
len pamuğun tonajı 106 bin tondur. Bir kilogram 
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pamuğu 600 liradan değerlendirdiğimizi kabul edelim, 
o halde aradaki 360 lira farkın tutarı olan 38 milyar 
160 milyon lirayı, hükümet vatandaşa vermelidir. Bu 
para, üreticilere verilmediği takdirde, vatandaşın ce
binden devlet tarafından gasp edilmiş anlamını taşıya
caktır. (DSP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, bir de tebliğlere göz atalım. 
Bu yıl Para - Kredi Kurulunun pamuk ihracatından 
Çukurova pamuğuna kilogram başına 170, Ege - Antal
ya pamuğuna da kilogram başına 100 lira prim veren 
kararı, 12 gün sonra değiştirerek kapatmış, bilahara 
50 ve 30 liraya indirmiştir. 

Bu uygulama ne maksatla yapılmıştır? Bu uygu
lama ile, 12 gün içerisinde, hangi firmalar ihracat 
yapmışlardır? Bu firmalar, sadece bu vurgundan ken
dilerine ne kadar gelir temin etmişlerdir? Sayın hü
kümetin bunu bildirmesi ve en azından Meclise he
sap vermesi, demokrasilerde doğal bir hadisedir. 

Bizim hesaplarımıza göre, 12 gün içerisinde yeni 
' yeni firmalar 35 bin ton civarında ihracat yapmışlar, 

bırakınız ucuz alımlardan kârlarını, sadece 100 ila 170 
liranın ortalaması olan 135 liradan 35 bin tondan kâr
ları 4,5 milyar civarındadır. Hele bu süre içerisinde 
104 bin ton malın ihracatının ortalama prim fiyatı 
100 liradan hesap edilirse, 10 milyar 400 milyon gibi 
astronomik bir rakamla karşılaşırsınız. 

Sayın milletvekilleri, bu, sadece tebliğlerle yara
tılan primlerden meydana gelen rakamdır, Bir de ta
ban fiyatlar üzerindeki fiyatlardan doğan kâr oranı
nı hesapladığımızda, yüzbinlerce insanımızın uğraşa
rak meydana getirdiği 518 bin tonun gelirinden daha 
fazlası olarak, Türkiye'de sayıları 50 kadar olan ih
racatçının ne kadar para kazandığını görüyoruz. 

Yine, sayın hükümete soruyorum : Bu düzen, sö
mürü düzeni midir, değil midir? 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Şimdi ithal edi
yorlar. 

DURCAN EMIRBAYER (Devamla) — Tüm üre
tici köylünün eline geçen paranın fevkinde para, 50 
civarındaki sömürücüye verilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi sizlere şu enteresan tab
loyu da sunmak istiyorum. Kütlü taban fiyatları, 1986 
-1987 yılı olarak, demin de ifade ettiğim gibi, eylül 
ayında Ege - Antalva pamuğunun fiyatı 285 lira, Çu
kurova pamuğunun 270 lira, aynı sırayla; ekim ayın-

. da 290 -*275 lira; kasım ayında 295-280 lira; aralık 
ayında 300-285 lira ve sonrası 305.-290 lira olmuş, 
serbest piyasada son olarak pamuğun fiyatı 720 lira
ya çıkmıştır. Hatta, 30 Ocak 1987 Cuma günkü bası-
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nımıza da bir göz atarsak, pamuk fiyatlarının 980 ila 
1 050 lira arasında işlem gördüğünü de anlamış olu
ruz. 

O halde, köylünün elinden malı alındıktan sonra 
bir şey olmadığına göre, geriye söylenecek tek kelime 
kalıyor: Sayın hükümet, siz, vatandaşın yanında de
ğil, karşısındasınız. (DSP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Zaten onu açıkça 
söylüyorlar. 

DURCAN EMtRBAYER (Devamla) — Bu va
tandaşların âdeta iktisaden boğazlanmasına seyirci ka
lıyorsunuz. Bu vatandaşlar bir gün oylarıyla bunun 
hesabını sizden soracaklardır. 

Sayın milletvekilleri, Para ve Kredi Kurulunun teb
liğlerine bakınız. 9 Ekim 1986 tarihli Resmî Gazete
nin 17 nci sayfasında yayınlanan Para ve Kredi Ku
rulunun 86/18 sıra numaralı tebliğinde şu hükme yer 
verilir: 

«Madde 1. —9 Ekim 1986 tarihinde çıkarılan teb
liğlerle fiilî ihracat 30 Kasım 1986 tarihine kadar 
(30 Kasım 1986 dahil) gerçekleşmesi halinde, Ege-
Antalya tipi pamuğa 100, Çukurova tipi pamuğa 170 
lira kilogram başına Destekleme ve Fiyat İstikrar Fo
nundan ödeme yapılması kararlaştırılmıştır.» 

Yine, arkadan çıkarılan bir tebliğle, «Madde 3. — 
30 Kasım 1986 tarihinden sonra gerçekleşen pamuk 
ihracatına Destekleme Fiyat İstikrar Fonundan her
hangi bir ödeme yapılamaz» denilir. Arkadan, bir teb
liğle, primler, 30 ila 50 liraya düşürülür; ama hemen 
yeni bir tebliğ; 17 Ekim 1986 tarihli (Mükerrer) Res
mî Gazetenin 3 üncü sayfasında Para ve Kredi Kuru
lunun şöyle bir tebliği daha yayınlanır : 

«Madde 1. — 9 Ekim 1986 tarih ve mükerrer 19246 
sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 
86/18 sıra sayılı Para ve Kredi Kurulu Tebliğinin 2 nci 
maddesi 9 Ekim 1986 tarihinden geçerli olmak üzere 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

8 Ekim 1986 tarihinden sonra gelen akreditiflere 
dayanarak veya vesaik mukabili, maj mukabili, prefi-
nansman karşılığı gibi diğer ödeme şekillerine göre 
fiilî ihracatı 1986 takvim yılının sonuna kadar ger
çekleştirilen standart - 3 hafif benekli veya daha yu
karı kalitedeki pamuk ihracatında Ege - Antalya tipi 
pamuklar için 70, Çukurova pamukları için de 95 lira 
Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan ödeme yapı
lır.» 

İşte bu karmakarışık görünümün arkasında, as
lında bir avuç çıkarcıya kâr üstüne kâr kazandırabil-

menin uygulaması yapılmış ve burada, bu süreler içe
risinde bir avuç firma vurgunlar elde etmişlerdir. Ne
ticede, binlerce, onbinlerce, hatta yüzbinlerce insanı
mıza aş yerine zehir, bir tutam kan emiciye ise bal 
veren bu yönetimi artık vatandaşlarımızın bilmesi ve 
anlaması gereklidir. (DSP sıralarından alkışlar) İşte 
bizim köylümüzün kaderi: Hem yutulur, hem yuttu
rulur. 

Ben, biraz da, bu kürsüden üreticilere seslenmek 
istiyorum. Artık oyunuzun kıymetini bilin ve sizin 
karşınızda olan kişilere oy vermeyin. Bu hükümet, siz
lerden topladığı paralarla; böyle tebliğlerle konuyu 
yozlaştırarak, fonları çalıştırarak, doymak bilmeyen 
kişileri doyurmaya çalışmaktadır. Böyle idare tarzına 
ve böyle düzene, kapkaççı, vurguncu, tabiri caizse, 
derebeyliği denir. 

Köylümüz, her üründe olduğu gibi, bu ürünü de 
elde edebilmek için genelde, 216 006 hektar toprak
la âdeta güreşmiştir; doğa ile güreşmiştir, iktidarın ge
tirdiği iktisadî bela ile güreşmiştir, çoluk çocuğuyla 
aç biilaç sefalet içerisinde güreşmiş, bunlara karşı koy
mak için mücadele etmiş; ama ANAP iktidarının tut
tuğu politikaya ve bir tutam doymak bilmeyen insan
lara yenik düşmüştür. (DSP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, aslında, pamuk tarımını güç
lendirerek, hem üreticimizin, hem devletimizin millî 
gelirini artırmamız ve yükseltmemiz icap eder. Pa
muk; toplam dışsatımımız içinde önemli paya sahip, 
350 bin civarında üretici ailesinin geçimini sağladığı ve 
500 - 600 bin civarında tarım işçisinin yılda beş altı 
ay pamuk tarlalarında çalışarak gelir sağladığı, yağ 
gereksinimimizin yüzde 14,5'ini karşılayan, sapları 
ambalaj tahtası ve karton kâğıt yapımında kullanı
lan, küspesi yem olarak değerlendirilen başlıca ana-
ürünlerimizden biridir. Hükümetin tutumu gibi, kös
teklemek yerine, pamuk üretiminin artırılması zorun
ludur. özellikle dünya üretiminin düştüğü, dünya tü
ketim talebinin ve dünya fiyatlarının giderek arttı
ğı bir dönemde, pamuğun, gerek hammadde ve ge
rekse işlenmiş ve dokuma olarak dışsatımımızdaki öne
mi korunmalıdır. Dünya fiyatlarının yükseliş seyriyle, 
yurt içi enflasyon artış hızı dikkate alınarak, pamuk 
üreticisinin yaşam düzeyini yükseltici ve pamuk üreti
minin artırılmasını özendirici nitelikte destekleme alım 
politikasının uygulanması gereklidir. 

Bunun yanı sıra, tarım satış kooperatiflerinin, 
TARİŞ, Çukobirlik, Antbirlik'in, böyle gülünç fiyat
lar yerine, güçlü bir şekilde pamuk alımlarına girme
leri sağlanmalı; pamuk üreticisinin spekülatör kişile-
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rin eline düşmeleri önlenmelidir. Hükümet, üretici
nin yanında bir hükümet olsaydı, pamuk üreticisi-, 
nın sorunlarına eğilseydi, aşağıdaki konuları sırala
yabilirdik : 

, Devlet, destekleme alım fiyatlarını, taban fiyat
ların ilanından, ürün 'hasat, zamanına, yani gerçek 
alımların yapıldığı zamana kadar geçen süre içlinde 
artan enflasyon nedeniyle ödenen fiyatları maliyet
lerin altına düşürmezdi. 

Devlet ödemelerinin genetikle iki - üç ay gecik
meli olmasından dolayı üretici mağdur edilmeydi. 

'Bu nedenlerle, üretici, ürünün ancak cüzi bir kıs
mını devlete satmakta, geri kalanını ödemeleri ge
cikmeden yapan ve yüzde 5 stopaj vergisi kesmeden 
ortalama alım fiyatının yüzde 12 ilâ 15 gibi fazla
sıyla alım yapan tüccara Mlmezdi. 

Devlet alımlarını yapan kooperatifler, gerçek ko
operatif işlevini yerine getirememekte, üreticiye kre
di temininde yetersiz kalmaktadır. Kooperatifler, 
kendilerine teslim edilen ürün miktarının ancak yüz
de 10'u kadar işletme kredisi vermekte olduğundan, 
üretüetiyi, tüccarın ürün miktarına bakmadan verdiği 
yüzde 65 faizli krediyi, devletin yüzde 35 faizli kre
disine tercih eder duruma getirmez, tefecinin eline 
düşen pamuk üreticisinin, artık, ürününü tüccara 
satmak bağımlılığının sürüp gitmesi önlenirdi. 

IBAŞKAN — Lütfen toparlayın efendini. 

DURCAN EMÎRBAYBR (Devamla) — Az kal
dı efendim. 

Tefecinin yüksek faizli kredisi,-ürün satın alınır
ken yaptığı b'iraz fazla ödemeyi silip götürmesin1! 
önlemiş olurdu. Fiyatlar, bazı hallerde, gerçekte 
devlettin ödediği fiyatların altına düşmektedir; ancak, 
hasat sonra1» hemen nakit para temini zarureti olan 
ve yeterli işletme kredisine gereksinimi olan tüke
tici, tefecinin bu kısır döngüsüne, bir bakıma dev
let ve halka cevap veremeyen .kooperatifler eliyle 
itilmezdi. Üreticisine, gübre, tohumluk, ilaç gibi gir
dilerin temininde güçlük çektirmezdi; onların temi
ninde yetersiz kılınmazdı. 

'Bu nedenlerledir ki, k'oopartiflerin ve de devle
tin, üretüdiye, enflasyonun üstünde fiyat ödemeleri 
hesabı yapılır, ödemeleri zamanında yapmaları sağ
lanır, kredi ve girdi temininde yeterli olmaları için 
kooperatiflerin gerçek kurumlaşmalarının zorunlu ol
duğu kabul edilirdi. 

ilşte, bu saydığım konularda devlet, üreticinin 
yanında olunca, üreticinin yüzü gülecekti. Fakat, 
1,5 milyon insanımızın alınteri, el emeği ile meyda

na getirmiş olduğu 518 bin ton pamuğu, taban fi
yatla mukayese ettiğimizde: 155 - 160 milyar lira 
eder, dolayısıyla ucuz alımdan ve verilen 100- 170 
lira, sonrası 70 - 95 liralık primlerden, sayıları 50 - 60 
civarındaki çıkarcılar bu paranın fevkinde milyon
lar kazanıyorlarsa, o ülkede, hilafsız, sömürü düze
ni vardır 

ıBAŞKAN — Lütfen konuşmanızı bağlayınız efen
dim. 

DURCAN EMİRBAYBR (Devamla) — Pamuk 
konusunda hükümetin izlediği politikaların irdelen
mesi, pamuk üreticisinin içinde bulunduğu durum
dan kurtarılması ve alınması gerekli önlemlerin 
saptanabilmesi için, Meclis araştırması önergesinin 
kabulünün gerektiği kanısındayız. 

Hepinize saygılar sunarım. (İDSP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN —• Teşekkür ederiz Sayın Ebirbayer. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Ledin B'ar-

las, buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

ANAP GRUBU ADINA LEDİN BARLAS 
(Adana) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sa
yın İsmet Turhangil ve arkadaşlarının pamukla il
gili araştırma önergesi üzerinde, Anavatan Partisi 
Grubunun görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınız
dayım. Hepinizi saygı ile selamlarım. 

Bu önerge, pamuk konusunda üç aylık bir zaman 
periyodu içerisinde veril'miş ikinci araştırma önerge
si olmaktadır. Birinci önergenin konusu, Para ve 
Kredi Kurulunun, ihraç edilen pamuğa uygulanan 
Destekleme" ve Fiyat istikrar Fonu primlerinin kal
dırılması ve bu fondan ihracatçıya belli koşullarla 
prim ödemesi yapılması hakkındaki kararlarla ilgili
dir. Bu kere verilmiş olan araştırma önergesıinde ise; 
çiftçinin elinden ürününün maliyetinin altında be
delle alındığı, ekim sahalarının daraldığı, pamuk ih-
ratçısı Türkıîyeyi, pamuk ithalatçısı haline getirdiği, 
milyarlarca liralık prim ödenmesine sebep olduğu, 
kooperatiflerin, pamuklarını iplik sanayicisine sat
mak suretiyle ortaklarınr zarara soktuğu hususlarını 
kapsamaktadır. 

Önce, pamuğun, dünya ve Türkiye'deki üretimi, 
tüketimi, ihracı ve ithali gibi genel durumuna bir 
göz atm'ak, daha sonra da 'araştırma önergesinde 
sözü edilen hususlara değinmek isterim. 

Dünya pamuk fiyatlarının teşekkülünde, yıllık 
üretim ve tüketimin rolü büyük olmaktadır. Dünya 
pamuk üretimi, 19(81 - 1982 döneminde 15,4 mil-
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yon ton iken, müteakip 1982 - 1983 döneminde 18,5 
milyon tona yükselmiş, 1983 - 1984 sezonunda 14,7 
milyon tona gerilemiş, 1984 - 1985 döneminde ise 
18,5 milyon ton olmuştur. 1985 - 1986 döneminde 
ise, 17 milyon tona düşmüştür. Bir önceki yıla gö
re, genelde dünya pamuk üretimi, yüzde 8,4 oranın
da bir azalma göstermektedir. 

Dünya pamuk ticareti, yıllık, yaklaşık 4 milyon 
tondur. 

Pamuk ihracatında Türkiye'nin yerine gelince: 
Pamuk, yerli üretimde kullanıldığından, ihracı gide
rek azalmaktadır; buna mukabil, tekstil ürünleri ih
racatımız .artmaktadır. 1976 yılında 380 bin ton olan 
pamuk ihracatından, 434 milyon dolar karşılığı para 
sağlanmış, ihracat içerisindeki payı yüzde 22 olmuş
tur. 1980 yılında, l'8'l milyon ton pamuk ihraç edil
miş, 322 milyon dolar gelir elde edilmiş, ihracat içe
risindeki pay yüzde 111'e düşmüştür. Buna mukabil, 
tekstil ürünleri ihracatı, 1980 yılında 424 milyon do
lara çıkmış, tekstil ürünlerinin sanayi ürünleri içeri
sindeki payı yüzde 40'ı bulmuştur. 1986 yılanda ise, 
tekstil ürünleri ihracatı 2 milyar dolara baliğ olmuş
tur. Ancak, sanayi ürünleri içerisindeki pay da yüz
de 40'Dan yüzde 3'6tya düşmüştür. Dünya pamuk üre
tim ve stokları daima yeni ürün pamuk fiyat teşek
külüne tesir etmiştir. Dünyada 1984 - 1985 üretimi
nin 1*8.5 milyon ton, 1985 - 1986 mevsiminde 17 mil
yon ton olması, 19816 pamuk fiyatlarını etkisi altın
da tutmuş, fiyatlar, 40 yıldır görülmeyen bir seviye
ye dıüışlrnüışltiülr. LiverptopU Btonsaisındak'i fiyatlarla Ege 
standart-1, 68 cent, Çukurova standart-1, 50 cent' 
ikilogram değerine inmiştir. 

Sayın milletvekilleri, araştırma önergesinde sözü 
edilen konulara gelince: Bunlardan birincisi, çiftçi
nin elinden ürününün, maliyetinin altında bir bedel
li© satın akmıdiığı iddİaisıldıır. Bölyüıe bir i!d!dia gerçekle 
pağdaşmamakDadır. Şöyle ki: Türkiye'de üretilen pa
muklar İzmir ve Adana borsalarında işlem görmek
tedir. Bu pamukların kalitesi, Liverpool - A endek
sine eğdeğer Elge standardı, (B) endeksine eşdeğer 
Çukurova standardı pamuklardır. Hükümetçe alınan 
destekleme fiyatları 1986 Ağustos ayında, kütlü 260 
Türk lirası fiyatla, mahluç pamuk olarak değeri 716 
liraya tekabül etmektedir. Bu fiyatın döviz cinsin
den (sent olarak) karşılığı 107 senttir. Liverpool B 
endeksine eşit Çukurova standart, kütlü pamuğun des
tekleme fiyatı ise 245 lira olup, buna tekabül eden 
mahluç pamuğun maliyeti ise 678,5 liradır. Döviz Cin
sinden (sent olarak), değeri 101 senttir. Halbuki, 

Liverpool Borsa'sında Ağustos 1986'da Ege tipine 
eşdeğer (A) endeksi pamuk fiyatı 68 sent, Çukurova 
pamuğuna eşdeğer (B) endeksi pamuk da 50 senttir. 

Bu fiyatların, Ege tipi pamuğun destekleme fi
yatının Liverpool Borsasındaki fiyatından 33 sent, 
Çukurova pamuğu için ise 51 sent daha fazla oldu
ğu görülmektedir. Yani, hükümetin, Ege pamuğunu 
33 sent, Çukurova pamuğunu da 51 sent daha pa
halıya almayı, çiftçiye fazla ödeme yapmayı kabul 
etmiş olduğunun açık kanıtıdır. 

(Diğer taraftan, 1985 yılı ürünü kütlü pamuk üre
tim maliyeti hesapları muhtelif kuruluşlarca şu şe
kilde tespit edilmiştir: TARİŞ 240 TL./kg., Antbirlik 
219 TL./kilögram, Çukobirlik 209 -TL./kg., Ziraat 
Odaları Birliği 235 TL./kg. ve Ticaret Bakanlığı ise 
192 TL./k'g. Ancak, Ticaret Bakanlığının bu hesa
bında üretici kârı hariç tutulmuştur. 

Görüldüğü üzere, kütlü pamuk maliyetinin üze
rinde ve dünya fiyatlarına nazaran ise çok daha faz
la bir fiyatla satın alınmıştır. En yüksek maliyeti Zi
raat Odaları Birliği, en düşük maliyeti de Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı bulmuştur. 

Dünya piyasalarındaki düşük fiyatlara rağmen, 
faülkümdüiimiz üreticiyi kloruımuş, des'teM'emie fiyatları
nı yüksek tütmüş ve ihracata prim vermek suretiyle, 
üreticinin pamuğunun yok pahasına satılmasını- ön
lemiştir. 

Durum bu kadar açık ve seçik olarak ortaday
ken, bir bardak suda fırtına koparmayı, araştırma 
önergesi vermeyi ve bunu tevali ettirmeyi anlamak, 
bizce mümkün olmamaktadır. Hiz, Anavatan Partisi 
Grubu olarak bu tutumundan dolayı Hükümete şük
ranlarımızı arz ederiz. Eısaisen, 17.10.1986 tarih ve 
286/18 sayıh Karardan sonra, Türkiye Ziraat Odala
rı Birliği Başkanı, Türkiye Çiftçiler Biriliği başkanüa-
rı da, gazetelerdeki beyanatlarıyla hükümete teşek
kür etmişlerdir.) 

Sayın milletvekilleri, ikinci olarak; pamuk ekim 
sahalarının daraldığı, çiftçinin pamuk ekiminden 

• uzalkllaşltığı, pamuik ihracatçısı olan Tülrlkrye'nin, pa
muk ithalatçısı durumuna geldiği iddia edilmekte
dir. Pamuk ekim alanlarında bir azalma olduğunu 
Devlet İstatistik Enstitüsü istatistikleri de göstermek
tedir.; Ancak, üretimin büyük ölçüde düştüğü iddiası 
yanlış tır. 

Türkiye pamuk ekim alanları, yıllık üretim ve 
birim alanda üretilen pamuik agağıda gösterilmiştir. 

'1981 - 1982 yılında ekim alanı 654 bin hektar, 
1982 - 1983 yılında 595 bin hektar, 1983 - 1984 yı-
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lında 605 bin hektar, 1984 - 1985 yılında 627 bin 
hektar, 1985 - 1986 yılında ise 580 bin hektardır. 

Üretime geldiğimiz zaman1: 1981 - 1982 üretimi 
487 bin ton, 1982 - 1983 üretimi 489 bin ton, 1983 -
1984 üretimi 520 bin ton, 1984 - 1985 üretimi 533 
ton, 1985 - 1986 üretimi - ilk tahmine göre • 508 
'bin ton, daha sonraki re vize tahmine göre 490 bin 
tondur. Kesin rakam henüz alınmamıştır; biz, ko
nuşmalarımızda 490 bin ton olan rakamı ele alıyo
ruz. 

Hektar başına verime gelince: 1981 - 1982 yılın
da hektara 746 kilo, 1982 - 1983 yılında 822 kilo, 
1983 - 1984 yılında 860 kilo, 1984 - 1985 yılında 
834 kilo, 1985 - 1986 yılında da 850 kilodur. 

Talblöda görüldüğü üzere, 1986'da hektar/kilog
ram, -850 kilodur. 

Pamuk üretimindeki artışta, ekim alanlarının ge
nişlemesinden çok, verim artışı önemli rol oynamak
tadır. 1940 yılında, hektara 23'8 kilogram olan mah-
lûç pamuk verimi, 1960 yılında 282 kilograma, 1980 
yılında 744 kilograma çıkmıştır; 1986 yılında hekta
ra verim 850 kilogramdır. 

1940 ilâ 1985 yılları arasında ülkemizde pamuk 
ekim alanı, yaklaşık bir katı artmasına karşılık, ve
rim 2,3 katı, üretim de 5;7 katı artmıştır. 11985 yılında 
ülkemizin pamuk ekim alanı, dünya pamuk ekim 
aîaınmın yüzde 1,8'ıne ve pamuk öreHJimi ise, dünya 
pamuk, üretim'inin yıifede 3'ünıe ifcdkahlüH etmektedir. 
Yinle, 19185 yıılmda TürMye, dünyada en fazla pamuk 
ekilini ve üjrldt'itmii yapan üîlketer arasımda yedinci sı
rayı aJlmaikltadıır. 

iPaimuık veıf'miiniın bu hızdı geflıişilmlindb, iyi tohum
luk kullanılması, yetiştirme tekniğindeki gelişmeler, 
hastalık ve zararli'larla zamanında mücarele yapıl
ması Ve sulama alanftariıindâik'i arttıış önemli rol oy
namıştır, Ülkemizin ekolojik şartlarına uygun yük
sek verimli pamuk çeşitlerinin ıslahı yanında, yük
sek verimli ya'bancı çeşitlerin ithali ve bu çeşitlerin 
yetiştirme tekniği ile birlikte çiftçilerimize aktarıl
ması sonucu, pamuk veriminde artış kaydedilmiştir. 

IBu vesileyle, pamuk tohumu ithali ve yerli cins 
yetiştirilmesi hususunda önemli kararlar alan mü-
itievafifa Bahiri Dağdaş'ı ralhımıeitfie anarım. Bu mü
saadeyi tekrarlayan Sayın Sabahattin Özbek'e ve to
rum ithalatını tamamen serbest bırakarak tohumluk 
isorununu kökten halMlen Tanım Oınman ve Kiöjyiş-
leri Bakammız Hüsnü Döğan'a da teşekkür ederim. 

Adana Üretme İstasyonu Müdürlüğünün ıslah 
ettiği, Çukurova bölgesinde, yetiştirilen, 1518 tipi pa

muk, 'bölgeye uymuştur. Adana'da, pamuğun yüzde 
85'i bu tohumdan yetiştirilmektedir. Nazilli Pamuk 
Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan çalışmalar 
sonucu, 1984 yılında Nazilli - 84 havsız pamuk çeşi
di elde edilmiştir Havsız pamuk çeşitlerinde, havlı 
çeşitlere göre daha az tohum kullanılmakta, ayrı
ca çırçırlama randımanı da yüksektir. Ege Bölge
si için geliştirilmiş olan Nazilli - 84 pamuk çeşidi bu 
•bölgede hızla yayılmaktadır. 

Ayrıca, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yapılan 
denemelerde iyi sonuç veren Mc Nair 235 pamuk to
humluğundan, 19&7 ilkbaharında ekilmek üzere 200 
ton ithal edilmektedir. Yeni çeşitlerin hızla yayılma
sıyla, üretimde önemli artışlar beklenmektedir. Gü
neydoğu Anadolu'da ekilen Haleppo cinsi pamuk 
tohumluğunun süratle ekim dışı bırakılması gerek
mektedir. 

Pamuk ekim alanlarındaki bir kısım azalma, üre
ticiye daha fazla gelir sağlayan, soya ve mısır eki
mi, narenciye bahçeleri ve sebze bahçelerine olan 
rağbetten kaynaklanmaktadır. 

Çukurova'da, soya ve mısır ekimi, birinci ve 
ikinci ürün olarak, hızla artmaktadır. Soya ekimi, 
1981'de, 17 bin hektarken, 1986Ma 200 bin hektara; 
üretimi de 15 bin tondan, 200 bin tona çıkmıştır. Ve
rim, hektar başına 882 kilogramdan, 2 076 kilogra
ma yükselmiştir, 

'BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim. 

LEDİN BARLAS (Devamla) — Mısır ekimi, 
580 bin hektardan 600 bin hektara; üretimi de, 2 300 
tona çıkmıştır. 

Pamuk, Güneydöğu'nun ürünüdür; bundan sonra 
Güneydoğumda daha çok ekilecektir ve 2000 yılında
ki pamuk üretimi hedefi de, 1 milyon ton/yıldır. 

Dönem başındaki 1985 - 1986 bilançosuna bir 
ıgöz attığımızda': 1984 - 1985 döneminden arz 42 700 
ton; 1985 - 1986 döneminde arz 508 bin ton; - ki 
'bu hilaflara 490 bin ton olarak revize edilmiştir - top
lam arz 550 bin ton; iç tüketim 440 bin ton; ihraç 
edilebilecek pamuk da, 110 bin ton olarak görülmek
tedir. 

ihraç edilmesi gereken mahlûç pamuk, 103 bin 
ton olarak ihraç edilmiş; 120 milyon dolar gelir sağ
lanmıştır. 

Pamuğun, belirlenen 110 bin tonun üzerinde ih
racına), iç piyasa/lamdan mulhtıemd bir bunalımı ön
lemek üzere, tekstil sanayiimizin ihtiyacını karşıla
mak amacıyla ithalat da kolaylaştırılmıştır. 
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Sayın mıilllletyelkil'lbri, Tanım Satış Kooperatifleri 
birlikleri hakkındaki iddiaya gelince: Kooperatif bir
liklerinin ellerinde bulunan 83 600 tonluk fiilî pa
muk stoklarının, mezkûr birliklerin kendi iplik te
sislerinin ihtiyacı dışında kalan kısmının ihraç edil
meyerek, gerektiğinde sanayicilere satılması kararlaş
tırılmıştır. Kooperatiflerin, bu satışlardan zarar et
meleri söz konusu değildir. 

25 Şubat 1987 tarihi itibariyle, pamuğun borsa
da fiyattı Ege slfcandaDt - 1, 1 350 lira, Çulkuriova 
sıtartdlarlt-'l, 1 100 liradır. Kooperatifler de bunun 
üzerinden satmaktadırlar. Kâr da edecek, ortakla
rına risturn da dağıtacaklardır. 

1986 - 1987 döneminde pamuk satış kooperatif
leri birliklerinin elinde bulunan pamuk zatî ihtiyaçları 
ve ihtiyaç fazlası pamuk şöyledir: 

TARİŞ'in 40 bin ton stoku var, 16 bin ton ih
tiyacı var, 23 bin ton ihtiyaç fazlası, satışa amade 
pamuğu var. Çukobirliıkin 116 bin ton pamuğu var, 
12 bin ton ihtiyacı var, 4 bin ton ihtiyaç fazlası, 
satışa amade pamuğu var. Antbirlik'in, 22 bin ton 
pamuğu var, 13 bin ton ihtiyacı var, 9 bin ton ih
tiyaç fazlasını satabilecektir. 

'Bunun dışında, 42 bin ton stok devri, 19816 -1987 
mevsimi üretimi de 490 bin ton olmak üzere top
lam 532 bin ton pamuktan 103 bin tonu ihraç edil
miş, geriye, sanayimizin emrine 429 bin ton pamuk 
kalmıştır., . 

Sayın milletvekilleri, birkaç gün önce Amerika'da 
tedavi olmakta olduğu hastanede basın toplantısı 
düzenleyen Başbakanımız Sayın Turgut Özal'ın, Türk 
tarımı hakkında projeler yapmakta olduğunu, hasta 
yatağında bile Türk tarımını düşündüğünü ifade 
eden sözlerine ve tasarladığı tarım reformuna değin
meden sözlerimi bağlamayacağım. 

Başbakanımıza hayırlı şifalar dilerken, bir an ön
ce Türkiye'ye dönmesini ve tasarladıkları tarım re
formu tedbirlerini açıklamasını dilerken, bu araştır
ma önergesi görüşmelerini, kaderin garip bir cilvesi 
olarak gördüğümü de ifade etmek isterim. 

Önergeye ret oyu kullanacağımızı arz eder, say
gılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın (Badas. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sa

yın Metin Üstünel, buyurun efendim. (SHP sırala
rından alkışlar) 

SHP GRÖBU ADINA METİN ÜSTÜNEL 
(Adana) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; pa
muk üreticisinin içine sürüklendiği ekonomik buna

lımı, pamuk ihracatında ve ithalatındaki oyunları, 
hükümetin yanlış karar ve uygulamalarını, pamuk 
üreticisinin saf dışı bırakılmasına yönelik hesapları 
konusunu gün ışığına çıkarmak üzere, SHP Grubu 
olarak yoğun bir çalışmanın içinde idik; ancak, 
DSPli arkadaşlarımız tarafından verilen ve aynı ko
nuyu içeren bu araştırma önergesi yüce kurula gel
miş bulunmaktadır. Bu vesileyle, pamuk üreticisinin 
aoMniDaırınnn di'l'e getlrilımiesinldıen duıyduiğutm mutlu
luğu belirtmek isterim. 

Bu önerge kabul edilmese de - ki, biraz önce Sa
yın Anavatan Partisi Sözcüsü kabul edilmemesi yö-
'nünldte üy kuMlanacakllıaınnıi söylediler. SHP Gruıbu 
olarak, pamuk ve pamuk üreticisinin üzerinde oyna
nan oyunları ortaya çıkarmak için, çalışmalarımı/.: 
kesintisiz olarak sürdüreceğimizi de ayrıca belirtmek 
isterim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmama 
başlarken SHP Grubu adına yüce kurulu saygıyla 
selamlıyorum. 

Hükümetin, işbaşına geldiği günden bu yana, 
gerçekleri, gerek hükümete, gerekse sayın bakanla
rına anlatmakta gerçekten güçlük çekmekteyiz, 

TEVPfK BİLAL (Hatay) — Anlamıyorlar ki. 
BAŞKAN — Lütfen efendim.., 
METİN ÜSÜNEL (Devamla) — Sayın Tarım 

Orman ve Köyişleri Bakanının ve biraz Önce Mec
lis araştırması önergesi nedeniyle konuşan Sayın 
Sanayi ve Ticaret Bakanının bu gerçekleri anlaması 
mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, bundan, kısa bir süre önce, 
6 Kasım 1986 günü yüce kurulumuz, pamukla il
gili bir başka Meclis araştırması önergesini görüşü
yordu; bu önerge de, ülkemizdeki yüzbinlerce üre
ticinin ve tarım işçisinin almterjnin nasıl çarçur cd.ı-
dlğini ve kimlerin bu yolda büyük, miktarlarda hak
sız kazançlar sağladığının tespiti amacını taşıyordu. 
Çiftçimiz, içine düştüğü ekonomik bunalımdan kur
tulmak için, traktörünü, tarlasını yok pahasına sat
maya başlamış iken, hükümet, içtüketimde ve dışsa
tımda bir karmaşaya yol açmış; kısa tarihlerde a'-
dığı kararlarla, akıl almaz ugulamalarla, üreticimi
zi sürekli yokluğa; üç beş aracı, tefeci, tüccar ve 
ihracatçıyı da, bol bol "kasasını doldurmaya itelemiş-
tir. Yani, bu hükümet, kendilerine özgü yöntem
lerle, modern tefeciliğin yollarını açmış oluyordu. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; geçtiğimiz 
hasat sezonunun hemen arkasından, 28 Eylül ara 
seçimlerinin arifesinde ve sonrasında, hükümetin pa-
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muk ihracatçı ile ilgili birbiri arkasına aldığı ve uy
guladığı kararları anımsayacaksınız. O zaman, bu 
konuyla ilgili olarak verilen Meclis araştırması öner
gesinin görüşülmesi sırasında; Tarım- Orman ve Köy
işleri Bakanı Sayın Hüsnü Doğanın, o önerge üze
rindeki .konuşmasından aldığımız şu sözlere dikka
tinizi çekmek isterim. Sayın Bakan aynen şöyle di
yordu: «Tekstil sanayiimiz gelişerek, her yeni sazon-
da daha fazla pamuk kullanır hale gelmesine rağ^ 
men, ihtiyacın üzerinde pamuk üreten ülkemiz, pa
muktan mamul tekstil ihracatı yanında, ham pamuk 
ihracatçısı olma durumuna da girmiştir. Nitekim, 
1986 - 1987 sezonunda ülkemizin 508 bin ton mah-
luç pamuk rekoltesi idrak edeceği, geçen sezonJan. 
devreden 42 bin tonluk stokla beraber, içinde bu
lunduğumuz sezonun arzının ise 550 bin ton olacağı 
hesaplanmıştır. 

Oysa, Tür.kiyen'in kendi sanayiinin ihtiyacı 440 
•bin ton dolayındadır; yani 110 bin tonluk bir arz 
fazlası bahse konudur. Bu arz fazlasından ihtiyaç 
stokları düşürülmek < suretiyle yapılan hesaplamalar 
sonucunda, yaklaşık olarak bu yıl 80 bin topluk bir 
miktarın ihraç edebilmesi düşünülmektedir. 

Yukarıda arz edilen gelişmeler göstermektedir 
ki, pamuğun ihraç edilebilmesi için acil tedbirlerin 
alınması zorunlu bulunmaktadır.» 

Sayın milletvekilleri, biraz önce de size şunu 
arz ettim; sayın hükümete ve hükümet sözcülerine 
gerçekleri anlatmakta güçlük çektiğimizi söyledim. 
Niçin söyledim; bakınız. O zaman Tarım Orman ve 
Kavisleri Bakanı bir rakam söylüyor: «Şu kadar pa
muk ürtefâmi varldır. 1/10 biin ton pamulk ihraç edece
ğiz» diyor. Biraz önce Sayın Bakan da, bu kadar 
pamuğun olmadığını, başka bir rakamla getiriyor. 
Yine, Anavatan Hükümetinin sözcüsü arkadaşımız 
da daha başka bir rakam getiriyor... (SHP sırların
dan gülüşmeler) Şimdi düşününüz; acaba sizlerle, 
bu rakamlar üzerinde nasıl anlaşacağız? (SHP sıra
larımdan alkışlar) Anlaşmak mümkün değildir değer
li arkadaşlarım. 

HÜSEYİN AVNt GÜDER (İstanbul) — Zaten 
4 renkli ya onlar. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Herkesin raka
mı ayrı. 

METİN ÜSTÜNEL (Devamla) — O zaman, Sa
yın Bakan 80 bin ton pamuğun ihraç edilebilirliğini 
söylüyor; ancak... 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — Ben söylemedim. 

METİN ÜSTÜNEL (Devamla) — Hayır, hayır, 
siz değil. 

'BAŞKAN — Lütfen efendim; siz Umumî Heyete 
hitap ediniz. 

METİN ÜSTÜNEL (Devamla) — Önceki Meclis 
araştırmasında, Sayın Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanı söylüyor.. 

iBAŞKAN — Lütfen... O geçti; devam edin. 
METİN ÜSTÜNEL (Devamla) — Hükümet söz

cüsü burada. 
80 bin ton pamuğun ihraç edileceğini söyleyen o 

sayın bakan burada yoklar; şimdi 11E bin ton pa
muk ihraç ediliyor... Bakınız şimdi; «80 bin ton pa
muk ihraç edilecekti» diyor, 1'12 bin tona yükseliyor... 
Buradaki hataya bakınız. Bunun hesabını, tabiî, 
nasıl verecekler; onun için işte Meclis araştırması 
istiyoruz. 

Evet, hükümet öylesine acil tedbirler almıştır ki, 
sonunda frenler tutmayarak, stok falan dinleme
miş, iç tüketim gözetilmeden, üç beş ihracatçıya, ara
cıya, tefeciye daha çok kazandıralım düşüncesiyle 
1112 bin tonluk pamuk, hem de dünya piyasalarının 
en düşük olduğu bir dönemde ihraç edilivermiştir. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; daha o za
mandan, yani konuyla ilgili Meclis araştırması öner
gesinin yüce Meclise geldiği 6 Kasım günü, ülke
mizin liçtüketiimi, stoku ve ihraç edebileceği 80 bin 
ton pamukla ilgili gerçeği açık seçik kendi ağızla
rından yansıtırlarken, her nasılsa, bu gerçekler unu
tulmuş, ya da bir kenara itilmiş ve üç beş firma
nın kasalarına milyarlar aktarılıvermiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekiller iş; bunun
la da bitmiyor. 12 Ocak 1987 tarihinde, hükümet 
Resmî Gazetenin mükerrer sayısında yayınladığı 
19339 sayılı bir Kararla, bu kez de pamuk ithalat 
rejimini serbest bırakıyor. Sanki ihraç edebileceği
miz pamuk elimizde kalmış gibi, Ege - Antalya tipi 
pamuk için kilogramda 35 sent; Çukurova tipi pa
muk için ise 20 sent, Türk Lirası karşılığı Destekle-
ve Fiyat İstikrar Fonu primi tahsil edilmesi karar
laştırılıyor. 

iNe yazık ki, muhatap olacağımız Sayın Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanı yak şu anda; ona sora
caktım ama, şimdiki hükümet sözcüsünden soruyo
rum: İçtüketim karşılanmadan, stoklara varılınca-
ya kadar eldeki pamuklar niçin ihraç edilmiştir? Da
ha sonra, sanki satabileceğimiz pamuk kalmış gibi, 
vurguncu vurgununu vurduktan sonra, bu yeni ka
rarlar kime uygulanacak? 
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Pamuk ihraç eden firmalar, bu kez de ithalat reji
minin değiştirilmesiyle, bir vurgun daha vurmuşlar
dır. Biraz önce, Sayın Bakan «Onun için bir önlem 
aldık» dediler; ama o önlem alınamayacaktır; çün
kü, ihraç eden firmaya uygulanabilir; başkası ithal 
eder; hiç değişmez. 

Bu hükümet, çifte kazanç kapılarını stokçu ve 
ihracatçı firmalara açmıştır. Göz göre göre bu he
sapsızlık, pamuk sektöründe ikinci bir bunalımı gün
deme getirmiştir. Bir yandan dünya piyasalarında 
pamuk fiyatları hızla tırmanırken, diğer yandan da 
•ülkemizdeki içtüketim açığı kendisini göstermeye 
^başlamıştır. Bu kez hükümet, yine kolları sıvamış 
ve içtüketim açığını karşılamak üzere pamuk itha
latını serbest bırakmıştır, ithalatı kolaylaştırarak, 
kazanç kapılarını da sonuna kadar açıp, ithalatçılara 
bir vurgun imkânı daha yaratmıştır. 

ıBirkaç ay önce, 85 ve son olarak da 120 sentten 
112 bin ton pamuk satıldıktan sonra, hem de birkaç 
ay sonra - Türkiye'nin iç tüketimi 60 bin ton civarın
dadır. O anda da dış piyasadaki fiyatlar yükseliyor; 
yani ortalama 100 sente sattığımız pamuklar, bu kez 
dünya piyasalarında 165 sente fırlıyor - hemen 60 bin 
ton pamuğun ithalatı gündeme geliyor değerli ar
kadaşlarım. Bu arada, dünyada en kaliteli pamuk Türk 
pamuğudur, bunu hiçbir zaman unutmayalım değerli 
arkadaşlarım. Kaliteli pamuğumuz dışarıya ihraç edil
mekte, kalitesiz kötü pamuklar ise, yine ülkemize itha
lat yoluyla gündeme getiriliyor. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu oyunun 
faturasını şöyle özetlemek istiyorum: Yanlış ihracat 
nedeniyle yaklaşık 16 milyar lira teşvik primi öden
miştir. İç piyasanın ihtiyacı olan aylık 30 bin ton pa
muk yanında, her yıl ihtiyat olarak tutulan 30 bin ton 
civarındaki stok da ihracatla eritilmiştir. Biraz önce 
Anavatan Partisi sözcüsü arkadaşımız, birliklerde pa
muk olduğunu söyledi ve «Eğer, normal olarak teks
til sanayimizde ihtiyaç duyulursa, birliklerden pamuk 
veririz» dedi. 

Sayın arkadaşlarım, biraz önce yine Sayın Bakan 
bu kürsüden, tüccarların elinde de pamuk olduğunu 
söyledi. O halde, stokçuların elinde pamuk vardır; 
birliklerin elinde ise, toplam olarak 36 bin ton civa
rında pamuk vardır ve bizim tekstil sanayimizin bir 
aylık tüketimi 30,bin tondur. Bu birliklerin elinde bu
lunan pamuğun tamamını versek bile, tekstil sanayi
miz bunu ancak bir ay kullanabilecektir; ondan son
rasını nereden karşılayacaklardır? îşte o zaman, stok
çular devreye girecektir. (SHP sıralarından alkışlar) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Bu-
nu anlayabiliyorlar mı? 

METİN ÜSTÜNEL (Devamla) — Anlamaları 
mümkün olmayacak zaten. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Son
radan anlarlar. 

METİN ÜSTÜNEL (Devamla) — İhraç edilen 
toplam 112 bin ton pamuk, önce 85 sente satılmaya 
başlanmış ve son olarak da 120 sente kadar yüksel
miştir. Bu durumda, ortalama 100 sente ihraç ettiği
miz 112 bin ton pamuğun, 60 bin tonunu yeniden 
ithal etmek zorunda kaldığımızda ve buna da 150 ve
ya 165 sent ödediğimizde, yine devletin Hazinesin
den 25 milyar civarında bir para kaybolacaktır. O 
zaman da, hem ihracatçıya ödediğimiz primler ile hem 
de ithalattan dolayı dışarıya ödediğimiz dövizi topla
dığımız an, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kasası
nın 41 milyar lira zararı olacaktır değerli arkadaşla
rım. 

Söz konusu, ithal edilen 60 bin ton pamuk, tüc
car kârı ve nakliyesi de eklenerek tekstil sanayiine gi
recektir. Bunun, ithalatından, tekstil sanayiine ve tü
keticiye ulaşıncaya kadar geçireceği evreler göz önün
de tutulursa, bu oyunun, ekonomimizi temelinden 
sarsacağım unutmamak gerekir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; destekleme 
alımı sırasında, üreticilerin, birlikleri tercih etmeyip, 
tüccara, aracı ve tefeciye de yöneldiği bir gerçektir. 
Bu, niçin gerçektir? 

'Biraz önce Sayın Bakan, birliklerde bir miktar pa^ 
muk olduğunu ve stokçuların elinde de pamuk ol
duğunu söyledi değerli arkadaşlarım. İşte, birliklerin 
ve hükümetin yanlış taban fiyatı uygulamasından do
layı, birliklere, üretici pamuk vermedi. Niçin verme
di? Çünkü, birlikler peşin para ödemiyordu ve diğer 
yandan da peşin para • ödemediği gibi, borçları varsa, 
aynı anda kesiyordu. Daha doğrusu, üreticiler, birlik
lere güven duymadıklarından dolayı birliklere pamuk 
vermediler. O halde üreticiler pamuğu nereye verdi
ler? Bir taraftan traktörünü, tarlasını satan, borcu, 
banka faizleri olan, aracı - tefecinin eline düşen ve 
acilen paraya ihtiyacı olan pamuk üreticimiz, hemen 
elindeki kütlü pamuğu 270 - 280 liradan, hatta 260 

• liradan satmak zorunda kaldı. Kütlü pamuğu alan 
aracı ve tefeciler, önümüzdeki günlerde bunu 550 -
600 liradan iç piyasaya sunacaklar; yani lif pamuk 
veya mahlûc pamuk dediğimiz bu pamukları da, 
1 200 - 1 300 liradan tekstil sanayiine satacaklardır. 

Peki, kimin kârı oldu burada; üreticinin mi? Ha
yır, üreticinin kârı olmadı. Kim kazandırıldı, hüküme-
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tin aldığı tedbirler kime para kazandırdı?.. Stokçula
ra, aracılara, tefecilere ve pamuk ihracatçısı birkaç 
firmaya kazandırdı. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Ve 
ithalatçıya kazandırdı; asıl dostları onlar çünkü. 

METİN ÜSTÜNEL (Devamla) — Ve ithalatçıya 
kazandırdı tabiî. 

BAŞKAN — Efendim lütfen... 
METİN ÜSTÜNEL (Devamla) Üreticinin hak

kını hukukunu her zaman savunurum. 
YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Biz onu, hem 

üretici, hem tüketici için yaparız. 
BAŞKAN — Lütfen efendim; süreniz doluyor. 

Lütfen devam edin efendim. 

METİN ÜSTÜNEL (Devamla) — Tüm bu oyun
lar, yanlış politikalar ve uygulamalar karşısında üre
tici kan ağlarken, üç - beş tüccar, ihracatçı ve itha
latçı, bakınız daha ne yollarla para kazanıyor... Bi
lindiği gibi, pamuk ihracatında Çukurova pamuğu için 
170, Ege ve Antalya pamuğu için 100 lira kilogram 
başına Destekleme ve İstikrar Fonundan ödeme ya
pılma cihetine gidilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, öyle ihracatçı firmalar 
meydana geldi ki, bu firmalar Ege ve Antalya pa
muklarını yükleyip Çukurova'ya götürmüşler ve bu 
pamuklar Çukurova patenti vurularak ihraç edilmiştir. 
Niye?.. Çünkü, Çukurova pamuğuna kilogram başına 
170 lira teşvik pirimi veriliyordu; oysa Ege ve An
talya pamuğuna verilen prim 100 liraydı. Firmalar o 
nakliyeyi ödediler - zaten 5 - 1 0 lira bir şey - ve ora
dan bu kazancı elde ettiler. O ihracatçı firmaların ba
şında İzmir'de bulunan ENKA'lar, İZDAŞ'lar geli
yor; holdingler geliyor değerli arkadaşlarım. 

Değerli arkadaşlarım, işte onun için diyorum ki, 
bu Meclis araştırmasına kabul oyu kullanınız ki, bu 
karanlık durumları ortaya çıkaralım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yine, kasım 
ayında Meclis araştırması önergesinin görüşülmesi sı
rasında, iktidar sözcüleri ve Tarım Bakanı Sayın Hüs
nü Doğan - o zamandan bahsediyorum değerli ar
kadaşlarım- birbiriyle çelişkili beyanlarda bulundu
lar. Biraz önce, şu andaki Meclis araştırmasının söz-
cülüğününü yapan Sayın Bakan, pamuk alanlarının 
daralmadığım söyledi; yine, Anavatan Partisi söz
cüsü arkadaşımız da, pamuk alanlarının daraldığını 
söyledi; o zaman, ben de pamuk alanlarının daraldı
ğım söylemiştim. Sayın Bakan o zaman şunu günde
me getirmişti ve «pamuk alanları daralmadı ama, pa
muk veriminde düşüş kaydedildi» demişti; sayın hü-
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kümet sözcüsü ise, pamuk üretiminde düşüş olmadığı
nı söyledi. (SHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakan, «İşte, pamuk 
haşerelerinden, pamuk kurtlarından, kırmızı örüm
cekten dolayı pamuk ürününde düşmeler kaydedildi» 
dedi; ama ben sayın bakanın bu kürsüden pamuk üre
timinin düşüşlerine neden olan hususları söylemesini 
arzu ederim. Acaba üreticiler, bu kırmızı örümcekten, 
pamuk kurtlarından veya pamuk haşerelerinden niçin 
kendilerini koruyamamışlardır? Para bulup da ilaç 
alabilmişler mi ki?.. Bugün 1 kilogram kırmızı örüm
cek ilacının fiyatı 35 - 40 bin liradır; hangi üreticimiz 
bu ilacı kullanabildi de, bu haşerelerden pamuğunu 
kurtarabildi?.. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkanım, 

biraz müsamaha ediniz. 
METİN ÜSTÜNEL (Devamla) — Biraz müsaade 

eder misiniz Sayın Başkanım? 
BAŞKAN — Efendim, çalışma süremiz doluyor. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, da

ha vaktimiz var. 
BAŞKAN — Onu, müsaade edin de ben takdir 

edeyim. 
METİN ÜSTÜNEL (Devamla) — Teşekkür ede

rim Sayın Başkanım. 
İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sayın konuş

macı 25 dakika konuştu. 
METİN ÜSTÜNEL (Devamla) — Sayın Bakanı

mız da konuştu. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; o zamanki hü

kümet sözcüsü arkadaşımızla, Sayın Bakanın birbiriy
le çelişkili durumlarını anlamak mümkün değildir; za
ten başta da söyledim, hükümete anlatamıyoruz diye. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu hükümet, 
şirket kurtarma yasalarını yüce Meclisimize getir
miştir. Üç beş şirketi kurtarmak için yasalar düzen
lemenin telaşındadır; ama yüztunlerce üreticinin, ta
rım işçisinin geçim kaynağı olan, ülkemiz sanayiinin 
can damarlarından birisi durumunda bulunan pamuk 
ve pamuk üretimi konusunda, üretici ve köylüler hak
kında hiçbir kurtarıcı önlem almayı düşünmemiştir; 
üstelik, onların sırtından bazı kesimleri mutlu etme 
telaşına düşmüştür. 

Bu hükümet, sadece # seçim hesapları yapıyor ve 
kendisine oy getirmek için para harcayacak kesim
lerin kasalarını doldurmak için düşünüyor. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

28 Eylül ara seçimlerinin arifesinde bunu açıkça 
gördük. Araseçime kısa bir süre varken pamuk ihra-
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cat destekleme primlerini yüksek düzeyde artırıveren 
hükümetin, İzmirli bazı ihracatçılardan büyük maddî 
seçim destekleri gördüğü söylentileri ayyuka çık
mıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; pamuk üreti
cisinin, yediği bu vurgundan sonra da sorunları bitmi
yor. Bilindiği gibi, taban fiyat politikası üreticiyi şaş
kına çevirmiştir. Hükümet, güya üreticiyi yönlendir
mek amacıyla, taban fiyatları ekim ayı öncesinden 
açıklamaya başladı. Yani üretici, önceden belli olan 
bu taban fiyatlarına bakarak, ekeceği ürünü saptaya
cak ve ona göre hareket edecek. Taban fiyat, genellik
le günün piyasasına, bir de hükümetin o yıl için ken
dine göre hesapladığı enflasyon oranlarına göre 
saptanmaktadır. Bugüne kadar, hükümetin enflasyon 
konusunda hiçbir hesabının tutmadığı göz önünde 
tutulursa, tüm diğer üreticilerde olduğu gibi, pamuk 
üreticisinin de şaşkınlık içinde kurtulması mümkün 
olmayacaktır. 

(BAŞKAN — Bağlayın lütfen Sayın Üstünel. 

METİN ÜSTÜNEL (Devamla) — Bağlıyorum 
Sayın Başkanım. 

Üreticimiz, bugüne kadar, bu hesapları sağlıklı 
olarak yapamıyor ve içerisine düştüğü hesapsızlığın 
acısını da hasattan sonra çekiyor. Çünkü, verilen ta
ban fiyatlara bakarak, pamukta ekimden çekilmeye 
ve vazgeçmek düşüncesine katlamyor. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; pamuğun ül
kemiz ekonomisindeki, iç tüketimdeki, tekstil sa
nayiindeki önemini bildiğimize göre ve ülkenin nüfusu 
her geçen gün artmakta, tekstil sanayi her geçen gün 
gelişmekte ve pamuğa olan gereksinme her geçen 
gün daha da artmakta olduğuna göre, pamuk üreti
mindeki daralmanın sonu nereye varacaktır? Dünyada 
tarım ürünleri ithal etmeyen ülkelerden idik; ama, 
bunları da ithal ettik sayenizde. 

Oynanmak istenen oyun nedir? Üreticiyi yok et
mek mi? Tarımsal alanda dünyanın önemli ülkeleri 
arasında bulunan ve ekonomisi tarıma dayalı olan ül
kemiz, tarımsal ve tüm ekonomik alanlarda dışa ba
ğımlı kılınmak mı; yoksa, bilinçsizlikten kaynaklanan 
yanlış politikalar sonunda mı bu duruma sokulmak is
tenmektedir? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURıTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Bayağı iyi 
okuyorsun. 

BAŞKAN — Lütfen bitirin Sayın Üstünel. 
METİN ÜSTÜNEL (Devamla) — Sayın Başka

nım, iki satırım kaldı. 
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j itş'te, bumun içki dliyıoruz ki; 250 - 260 liradan pa
muk toplayan stokçular, bir taraftan dışsatım yaparak 
teşvik alırken, diğer yandan, bugünlerde iç piyasada 
600 liranın üzerine çıkan kütlü pamuğu yeniden pi
yasaya sürerek bir vurgun daha mı yapacaklardır? Hü
kümet, mağdur olan üreticiye bu fiyat farkından do
layı hakkı olan ödemeyi yapacak mıdır? Sayın Ba
kan, biraz önce böyle bir kararın olduğunu söyledi; 
ancak, üreticilerden birliklere pamuk girmedi; girme
yen pamuğun bedelini nasıl ödeyeceklerdir? (SHP sı
ralarından alkışlar) 

İşte, bunun için diyoruz ki; 250 - 260 liradan pa
muk üreticimizin ve bu alanda yaşamını sağlayan 
tarım işçilerimizin yarınlara daha güvenli bakabil
mesi; pamuk üzerinde, ihracat ve ithalatında oynanan 
oyunların gün ışığına çıkarılması için, üreticinin alın 
teri ile milyarları vuran holdinglerin ve ülke ekono
misini milyarlarca zarara sokan pamuk ithalatı ka
rarlarının nedenlerinin anlaşılması ve ülkemizin bir 
daha bu tür. çıkmazlara sürüklenmemesi için, Meclis 
araştırması önergesine, SHP Grubu olarak «evet» 
oyu vereceğimizi bildiriyor, tüm yüce kurul üyele
rinin de «evet» demesini dileyerek, şahsım ve grubum 
adına saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üstünel. 

Değerli arkadaşlarım, müzakereler sona erinceye 
kadar birleşimin devamını oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, şimdi, önerge sahibi Sayın İsmet Tur-
hangil; buyurunuz. (DSP sıralarından alkışlar) 

İSMET TURHANGİL (Manisa) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; az evvel araştırma önergemizle 
ilgili olarak, etrafını toz pembe gören Sayın Bakan
dan bilgi alırken, meseleyi kendi açılarından ele alış
ları, her meselede olduğu gibi; «Biz doğruyu biliriz; 
bilinerek hata yapılsa dahi, mağdur olan vatandaş da 
olsa, elimizin tersiyle tokatladık mı, olay biter» an
layışı fevkalade yanlıştır. 

Efendim, biraz sonra açıklayacağım nedenlerden 
dolayı, olay pek iç açıcı değildir. Bu kadar önemli bir 
konuyu bu kadar kısa bir zamana sığdırmak da zor 
olduğundan, temennimiz; bu önergem yüce Meclisçe 
tasvip görür, kurulacak komisyonda meseleyi enine 
boyuna inceleriz. Yine de ben meseleyi, bu önemli 
gördüğüm noktalarda ele alacağım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bilgilerinizi ta
zelemek bakımından, önce sizlere ülkemizdeki pamuk 
üretimi hakkında genel bilgi vermek istiyorum. 
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BAŞKAN — Sayın Turhangil, 10 dakikanız vaf; 
ona göre konuşun efendim. 

İSMET TURHANGİL (Devamla) — Genç cum
huriyetimizin ilk yıllarında pamuğun önemi anlaşıl
mış; ekonomimizin mihenk taşı olarak siyah, (maden 
kömürü) beyaz (pamuk ve şeker) görülmüş ve ekono
mi de bu anlayış üzerine kurulmuştur. 

•Hükümetimizin pamuk ürünü konusunda yanlışlığı, 
1984 yılında başlamıştır. 1983 yılının iyi ve tatminkâr 
koşullarında pamuk ürününün iyi fiyatla satılması so
nucu, 1984 yılında ekim alanları genişlemiş ve 1984 
yılı - mahlûc pamuk olarak - pamuk rekoltesi 580 bin 
ton civarında gerçekleşmiştir. Bunun 400 bin tonu 
iplik fabrikalarınca tüketilirken, 180 bin tonu da ihraç 
edilmiştir. Aynı yıl içerisinde, dünya fiyatları uygun 
düzeyde olmasına rağmen, pamuk ihracatında fon uy
gulaması sebebiyle, çiftçi, pamuğunu maliyetinin al
tında bir fiyatla satabilmiştir. 

Hükümetin uyguladığı bu yanlış politika yüzün
den, 1985 yılında ekim sahaları daralmış ve rekolte 
518 bin ton seviyesine düşmüştür. 1985 yılındaki re
kolte düşüşü, gerek hükümeti ve gerekse sanayiciyi 
uyandırmamıştır. Çünkü sanayici, hükümetin ihracatı 
olumsuz ve imkânsız kılan fon uygulaması yüzünden, 
rekolte azalmasına rağmen, ihtiyacı olan pamuğu bu
labilmiştir. Hatta buna rağmen, 1985 yılından 1986 
yılına 40 bin ton civarında bir stok da kalmıştır. Ay
nı yıl pamuk müstahsili, düşük taban fiyat uygula
masının sonucu olarak da, traktörünü, tarlasını sata
rak, bu üründen kaçış çarelerini araştırmıştır. 1986 
yılında ekim alanlarının hububat ve mısıra kayması 
sonucu, olağanüstü rekolte eksikliği kendini gösterir
ken, 1986 rekoltesi 475 bin ton olarak gerçekleşmiştir. 

Bakanlık, kalkınma hızını etkilemek amacıyla (Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanlığı) Türkiye'nin kal
kınma hızını tayin ederken 7 onda küsurla bağlamış... 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Tarımda 7,2. 
İSMET TURHANGİL (Devamla) — Tarımda 

7,2, evet. 
'Değerlendirme ve rekolteyi, buğdayda olduğu gi-

'bi, yüksek göstermişitlir. Sadece içtüketim olarak 450 
bin tona ihtliyaç duyuiîacağı belli iken, 108 bin ton 
maıbJMç pamuğun ilhnacıma müsaade edi'lmişıtir. 1986 
rekoltesine, 40 hin tanlulk 1985 yılı stoklarını ilave 
-etsek dahi, müsaade edilen ihraç pamuk miktarının 
yüksek olduğu vakıasıyla karşı karşıyla kalırız. Hü
küm/et, bu trendin farkına dahi vtaramami'şltar. Bugün 

Türikiiye'nin pamuk açığı 40 bin tona ulaşmıştır. 
Sonuçta, 85 sente ihraç edilen pamuğun, 160 sente 
ithalatı söz konusu olmuştur. Birinci husus budur. 

Sayım üyeler, Sayın Bakan, «1980 yılında kilogra
mı 180 sent olan maihJüç pamuk satışlarımız, 1986 
yıilı Ağustos ayımın başımda 80 semtle düşımıüşıtiüir» di-
yedektlir, demişitir de. Pamuk barsalarımldla zaman za-
ıman aktif satışlarla, aktif günler yaşanırken; zaman 
zamuan da pasif satışlarla, pasif günler yaşanır. Dünya 
borsalarımda mtuame'lıesiz gün yoktur. Eldıa, gerçekten 
paımuk yoksa bile, satışlar durmaz. Bu, bir çeşit bar
ışa oyumudur. Nitekim, Ağustos 1986 basılarımda, ka-
sum ayında teslim edi'lmıek üzere yapıten satışlar aliv
redir -alivreyi de açıklarsak; hazır mal olmadan ya
pılan satılışlara da «alivre .satışlar» demir- daha doğru
su, flilkltif satışlardır. 

İsviçre, serbest bir ülke otosundan, dünyadaki 
her ihracatçı firmanın bu ülkede kardeş farımaları 
ımevcutbur. Borsa oyunlarıyla bu ülkeye yapılan sa
tışlardan sonra, ilkindi - bir slatış beklenir. Bu yüzden 
de, dünyada bir numaralı paımuk alıcısı ülkte İsviçre' 
ıdiîr, dünyada biir numaralı paımuk .satıcısı ülke de yi
ne İsviçre'dir. Bizim, ihracatçı firmalarımızın da, bu 
ülkede kardeş firmaları mevcuttur. 

Sevgili mü'1'Latıvelkilıleri, «Bu ne demek?» diyeceksi-
niîz... Türkiye^deın yapılan bir alivre satış, günü gel
diği zamam İsvfiçre'idte ikinci bir satışla hakikî satı
cıya ulaşır. Daha gemi İzmlir fimıanından çıkmadan, 
İsviçre'ye doğru yol' almadan, Afrika ülkelerine ve-
yahıuıt da İngiltere'ye Londra'ya yön-verilir. 

İşte bu nedenlerden, 85 sıemte ihraç edilem pamu
ğum 160 sente ithalatı slöz konu|&u olmuştur. İhraç 
vfö 'ithal ederken vergi iadesinden isıDifade etme de 
premıstiptlir; hu da ikinci. husustur. 

Sayın üyeter, biraz da pamuk taibam fiyatlarımdan 
söz edelim. Yine, Sayım Balkanımız, «1980 yrhnda Ege 
menşeli çiğlltli pamuğun kilosu 50 Türk Lirası idi. 
Bu, 1981*de 63 Türk Lirası, 1984̂ t)e 160 Türk Lirası, 
19851di3 246 Türk Lirası, 19861da da 295 Türk Lira
sı oklu» dermişler ve ilave etrriişlerd'ir ki, «1980 ilâ 
198'6 arası çiğitli Oklütiiü pamukta aşağı yukarı toptan 
eşya fıiya/tl arındaki endekse paralel bir gelişme oldu
ğu görülür.» 

Sorarım size; 1980 yılımda 1 Amerikan Doları 80 
Türk Lirası civarında olduğuna göre, bugün (daha 
doğrusu 1986 yılının hasat zamianımda 740 Türk li
rası olduğumu da hesaplarsak) 1 Amerikan dolarımın 
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Türk Lirası karşısındaki değer artışı yiizldie 925'dir. 
Demek ki, 1986 hasat mevsiminde. -Fiyatı, Türk Li
rasının Almerikan Dolarınım karşısındaki değer kay
bına göre hesaplarsak- 1 kilogram çiğitti pamuğun 
fiyatınım 462,5 lira otaıası gerekir. 

Bu fiyatı maliyet fiyatı bazıınıda da incelersek, ay
na rakamdan buluruz. Hele bütün girdileri dolar ba
zında olan pamıulk üretioitsiimi, bu bazdatn dışarı çıkar
mak da mümkün değildir. 

(Dernek; oluyor ki, vurgunu yiyen pamuk üretici-
siıdîir. Sayın hükümet, işine geldi mi, kısacası zam yap
tı mı, Türk Lirasının Almeriikan Doları karşısındaki 
ıdeğer kaylbına göre hesabını yapar, iışine geldi mi de 
toptan eşya fiyatlarını nazarı dikkate alır. 

Sonuçta, 85 semte ihraç ediîen pamuğum 160 sent
ten ithalatı söz konusu olur; bu da üçüncü nedendir. 

'Sayın üyeler, yinıe, Balkanımız «Pamuktaki ana 
hadisle iç ve dış fiyatlardan kaynaklanmaktadır» der
ler ve defrnıişi'jerdlir de. İç fliyatlarımızım Türkiye'deki 
enlflasyom oranında tayin adliidliğimi belirterek, dış fi
yatların yüksek oiMuğu durumlarda Destekleme Fi
yat İisıtiikrar Fonuna kesinti yapıldığını, dış fiyatların 
düşük olduğu durumlarda ise ihracatçıya prim veril
diğimi ifiadis eder dururlar, 

Soranım size : Bültlün taban fiyatlarda olduğu gibii, 
pamukta da, verilen tjaban fiyatta tasarlanan enflas
yon hızı nazarı dikkate ahınldığından ve gerçekleşen. 
enflasyon hızı da tasarlanan enflasyon hızınım çok 
üstünde duşundan, verilen taban fiyatlar komik hale 
düşımüş ve düşmektedir. Bu nedenlerle, bu görüşü de 
(kabul etmek mümkün değildir. 

BAŞKAN — Bağlayım efendim. 

İSMET TUR'HANGİL (Devamla) — Şimdi; gel'e-
liîm duş fiyat konusuna : Hkziine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığınca eylül ayı ortalarında hazırlanıp, 27 Ey
lül 1986 tarihinde yayımlanan 8(6/15 sayılı Tebliğ ile 
başlayan ve 12 Ooalk il 987 Itarimiinde yayımlanan 
87/11369 slaydı Balkanlar Kurulu kararlıyla noktala
man serüvene : Para ve Kredi Kurulunutn 27 Eylül 
1986 tarih, 86/15 sayılı Tebliğini okuduğumuz za
man, 1 inci maddesinin (b) fıkrasında; «SltJandarit-3, 
hafif benekli ve daha yufkan kalitedeki pamuklarım 
lihracaıtadla, Dasıüeklteme ve Fiyat İstikrar Fonumdan 
Ege - Antalya tiipi için 100 TL./Kg. ve Çukurova ti
pi için 170 TL./Kıg. ötene yapılması kararlaştıırılmış-
trr» demımektediir. 

Şj'ımdi hep beraber, adı geçen tebliği inceleyel'ilm. 
BAŞKAN — Sayın Turmangil, bağlayacaksınız 

efendim. 

* İSMET TURHANGİL (Devamla) — Bağlayaca
ğ a cfemdüm, 

Adı geçen pamuk Dipti, kötü olduğundan ve 3, ha
fif bemiekü'i pamukta, üçüncü el pamuk ve bunum için 
"tebliğde de «yukarı» denildiğine göre, dördüncü, be
şinci, atltımcı kalütede pamuklardır hunl'ar. 

Şjmdf, olay şuradan cereyan ediyor : 27 Eylül
de bu kararnameyi yayınlıyoruz. Bu pamukların ..al -
sat mevsimi kasım ve analık aylarımda; yani biz bu 
pamuk tiplerinin hasadımı, hükümet kararnameyi, 
;tJdbllıiği yayımladıktan tam iki ay sonrla yapacağız. O 
holde, iki ay önceden bü tebliği çılkanmak ihtiyacının 
(başka nedenlere dayandığı intibaı uyanım|aktadır. Kı-
sacasiı, meseleye, «Bayram değil, seyran değil, eniştem 
ıblemi nüye öptü?» anilayışsyla yaklaşmamız gerekir. 

IBu tebliği taklip eden, Para ve Kredi Kurulunum 9 
Eldim 1986 tarih ve 86/16 sayılı Tebliğini de iyice 
incıefersıek görürüz ki, bir kısım ihracatçıları koruma 
hevesi ve bu arada da, ekim sahalarını içeren bölge
lerde... 

iNlECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — Sayın Baş
kan, bağlamaya niyetti yok. 

BAŞKAN — Bağlıyorsunuz değil mi efendim? 
İSMET TURHANGİL (Devamda) —. Müsama

hanıza sığınıyorum Başkanımı, bÜtirilyoırulm efendim. 
(BAŞKAN — Sayım Turhiangil, bakımız, ben size 

(bir noktayı söyleyeyim : Aynı şeyleri sizden önceki 
ajıkadaşilar da söyledi, yani tekrardır bu sözlllarıiniz, 
yeni bir şey söylem'İyorsıunıuz. 

İSMET TURHANGİL (Devamla) • — ... seçim 
olduğuma göıre, sayım altın çocuğumuz, benim arka
daşımı (Sayım Elkrem Pakdemiırli) bu seçim bölgelerimi 
giezörlkem, vatandaşlar kJeındilerine dert yanıyorlar ve 
diyorlar ki, Sayın Pakdemiiril... 

JNBOAT TUNÇSİlPER (Balıkesir) — Burada bu-
lunmayamlkr için beyanda bulumamazisınız. 

BlAıŞıKAN — Sayın Turhanıgİl... 
İSMET TURHANGİL (Devamla) — Bakın, onun 

(gıyabında kötü bir laf söylemiyorum, lütfen dinleyim, 
somunu (bekleyin. 

IBAŞKAN — Sayın Turhangil, bırakın bu hikâ
yeyi de... 

İSİMET TURHANGİL (Devamla) — Diyorlar ki : 
«ıBizfım plamuk para etmiyor; ne yapacağız?» O za
man tebliğ hazırlanır ve iîave eder, «Sakın bir daha 
paımuk ekkneyi'n, dünya piyasaları kötü, hemen pa
muğunuzu s/atın» der; 295 liralık pamuk iki. ay son
ra da 750 liraya çıkar.-Şimdi vatandaş ne bekliyor, 
[biliyor musunuz arkadaşlar? Sizleri bekliyor, davul 
zurna ile bekliyor, sizlleri bekliyor seçim bölgesinde. 
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•BAŞKAN — Sayın Turhangil, bağlayın efendim, 
lütfen. 

İSMET TURlHıANGİL (Devamla) — Bütiriyo-
raım efendiım, bağlıyorum. 

Sayın mıltetıveiki'llerl, bazı anmaları kollamak için 
tebliğleri hazırla'tan vte hazırlayanların kim olduğunu 
'bfi'ımek, çtiftçiniim celbinde kimlerin eta'n olduğunu 
'bCîmek, teflcsttil sanayiini çıöcmaza sıûkan kararları kim
lerim aldığının, bu sektörde çalışan emekçileri kapı 
önüne getliren koşukların neler olduğunun, i&Viçre'ye 
filkitif satıhlarla kimlerin köşeler döndSüğüınün bilinme-
si... 

İSMAİL SARÜHAN (Ankara) — Onuncu defa 
söytedüniz; ne OJuıyıor yani? 

İSMET TURHANGİİL (Devamla) — Pamuk po-
liiltfikasMU belirlemek atmacıyla, konseyin kurulmasını 
sağlamak amacıyla, keza yine bu komisyonda yetki
lerini kötüye kullananları belirlömdk amacıyla, çiftçi
nin terini kendime katık yapanları yakalamak ama-

VI. — SORULAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
L — Balıkesir Billetvekili Davut Abacıgil'in, Ka

racabey Lisesindeki matematik dersi ile Bursa En
düstri Meslek Lisesindeki inkılap tarihi dersinde ba
şarı oranının düşük olmasının nedenine ilişkin soru
su ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin 
Emiroğlu'nun yazılı cevabı (7/1394) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Gençlik ve Spor 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı saygılarımla arz ederim. 

Davut Abacığil 
Balıkesir 

(1) NOT : T. B. M. M.'nin 18.11.1986 tarihli 26 
ncı Birleşim Tutanak Dergisinde yayımlanan cevaba 
ek cevaptır. (7j1394) 

cıylıa, dana kısaoası «Köikter» dizisindeki «Kunta Kirt-
<te»y!i yaratmaımalk amacıyla... 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — 10 dadcika geç
ti. 

İSMET TURHANGİL (Devamla) — işte bu ne
denlerde bu örteırgeye müspet oy kullanacağınızı te
menni ederken yüıoe Meoldlse en derin saygılarımı ve 
ısevgiıüerimi sunanım efendiım. (SHP, DYiP ve DSP sı-
raîarınıdian alkışjlar) 

BAŞKAN — Teşjefkkür ederim Sayın Turhangil. 
Eflend'-lm, Meclis araştırması önergesi üzerindeki 

öngör'üşjmder tamamlanmışıtır. 
Şiradli, önergeyi oylarınızla sunuyorum : Kabul 

e/denfer... Kabul etmeyenler... Bfendlim, önerge redde-
dilm/ştir. 

Elfıenıdim, çalışma süremiz dolmuştur. Ahınıan ka
rar gfereğümce, İçtüzük Tekli fi nü görüsmıelk ve 4 Mart 
1987 Çarşiaım;ba günü saat 14.30ya toplanmak üzere 
birleşimi Ikapâtıyoruım. 

Kapanma Saati : 19.40 

VE CEVAPLAR 

1. Karacabey Lisesinden 1985 - 1986 ders yılında 
matematik öğretmeni Ziya Cengiz'in dersinden kaç 
kişi doğrudan sınıf geçmiş, kaç kişi ikmale kalmıştır? 

2. Sayın Bakanlığın verdiği ek sınav sonucu bun
lardan kaç kişi sınıfını geçebilmiş, kaç kişi sınıfta bı
rakılmıştır? 

Bu öğretmen kendi görüş açısına uygun olan öğ
rencilere göre kendi dersinden notlama yapıldığı ileri 
sürülmektedir. Doğruluk derecesi nedir? 

3. 3 Ekim 1986 tarihli Hürriyet Gazetesinde Bur
sa Endüstri Meslek Lisesinde İnkılap Tarihi dersin
den 140 öğrenciden 7'sinin sınıf geçtiği açıklanmakta
dır. Ek sınavlara rağmen düşük verim alındığı mey
dandadır. Burada kusur öğrencinin mi? Yoksa öğren
ciyi yetiştirmeyen öğretmenin mi dahil vardır açık
lar mısınız? 
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T.C. 
Millî Eğitim Gençlik ve 26 . 2 . 1987 

Spor Bakanlığı 
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 

Hizmete Özel 
Sayı : 410-0-Sor. Şb. 86/926, 5490 

Konu : Ziya Cengiz Hak. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sek

reterliğinin 17.10.1986 gün ve 7/1394-6949/27553 sa
yılı yazısı. 

b) Bakanlığımız Başmüfettişi Şükrü Ölmez'in, 
ro.12.1986 gün ve 49 sayılı inceleme raporu. 

c) Bakanlığımız Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
nün, 17.11.1986 gün ve 31386 sayılı yazısı. 

1. İlgi (a) yazı ile Bursa Karacabey Lisesi Mate
matik Öğretmeni Ziya Cengiz hakkında istenen bilgi
lerden bir kısmına ilgi (c) yazı ile cevap verilmiş, bu 
yazımızda konunun Bakanlığımız müfettişlerince ince-
lettirildiği de bildirilmiştir. 

2. Konu ile ilgili olarak Bakanlığımız müfettişle
rince düzenlenen ilgi (b) inceleme raporunda; 

«Bursa Karacabey Lisesi Matematik Öğretmeni 
Ziya Cengiz'in girdiği sınıflardaki sene sonu, bütün
leme sınavı sonu ve ek imtihan sonuçları oranlarının 
% 50'nin üzerinde olduğu gibi, diğer matematik öğ
retmenlerinin girdiği sınıflardaki sene sonu, bütünle
me imtihan sonu ve ek imtihan sonuçları başarı oran
larından da bazı sınıflarda yüksek olduğu; öğretme
nin kendi görüş açısına uygun olan öğrencilere fazla 
not verdiği hususunun da gerçek olmadığı, dolayısıy
la ileri sürülen iddialar sübuta ermediğinden, ilgili 
öğretmen hakkında bir işleme gerek olmadığı» belir
tilmiştir. 

Arz ederim. 
Metin Emiroğlu 

Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı 

2. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır'ın, 
İstanbul'da cereyan eden olayların Türkiye Radyo -
Televizyon Kurumunca kamuoyundan saklandığı iddi
asına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
Hasan Celâl Güzel'in yazılı cevabı (7/1520) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İstanbul'da cerayan eden müessif olayları kamuo

yundan saklayan TRT'nin tutumu hakkında aşağıdaki 
sorularımın Sayın Başbakan Turgut Özal tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile arz ederim 

19 . 1 . 1987 
Feyzullah Yıldırır 

Gaziantep 

1. TRT, kamuoyunu serbestçe ve sağlıklı oluştur
ma görevini niçin yerine getirmemekte ısrar etmekte
dir? Bunun sorumluları kimlerdir? Ve haklarında ne 
yapılmaktadır? 

2. Kamuoyundan gerçekleri saklayan TRT hangi 
zihniyete hizmet etmektedir? Bu hususta ne gibi ön
lem alacaksınız? 

3. Laik Cumhuriyete dil uzatarak şeriat düzenini 
isteyenlerin yürüyüşü önemli bir olay değil de hangi 
olay önemlidir? TRT'nin partizan tavırla yasaları çığ-
nemesine niçin müsaade edilmektedir? Bu hususta alı
nan'tedbir nedir? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : 358 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

2 . 3 . 1987 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 20.1.1987 tarih ve 7/1520 - 7600/30296 sayılı 

yazınız. 
Gaziantep Milletvekili Sayın Feyzullah Yıldırır'ın, 

19.1.1987 tarihinde Başkanlığınıza vermiş olduğu ve 
Sayın Başbakanımız tarafından açıklanmasını istediği 
yazılı soru önergesine ait cevap aşağıda belirtilmiş
tir. 

TRT, serbestçe ve tarafsız 'bir şekilde kamuoyunu 
oluşturma görevini kanunların ruhuna ve laik Cumhu
riyet ilkesine tam bir uygunluk içerisinde yerine getir
mektedir. 

Kurumun partizan bir tavırla kanunları çiğnediği 
ve gerçekleri sakladığı iddialarını doğrulayacak hiçbir 
delil bulunmamaktadır. 

Önergede söz konusu edilen İstanbul'daki olayla 
ilgili uygulamanın kurumun yayın ilkelerine aykırı ol
madığı Ankara Cumhuriyet Savcılığının örneği ekte 
sunulan kararıyla da .teyid edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Hasan Celâl Güzel 

Devlet Bakanı 
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T.Ç. 
Cumhuriyet Savcılığı 

Basın Bürosu 
Basın Hz. 1987/52 
Basın K. 1987/13 

Takipsizlik Kararı 
Bulvar Gazetesinin 18.1.1987 tarihli nüshasında 

(TRT Suç işledi) başlığı ile yayınlanan bir haber
de, Necmettin Erbakan'ın camiide namaz kılmasın
dan sonra başlayan ve onbinlerce kişinin irtica göste
risine dönüşen olayların hiç bir gerekçe gösterilme
den Radyo ve Televizyondan verilmemek suretiyle 
2954 sayılı Yasada belirlenen kamuoyunun sağlıklı 
ve serbestçe oluşabilmesi için kamuoyunu ilgilendi
recek konularda yeterli yayın yapmak ilkesinin ihlal 
edildiği ileri sürüldüğünden haber suç duyurusu nite
liğinde kabul edilerek yapılan soruşturma evrakı oku
nup incelendi. 

Bu konuda Türkiye Radyo [Televizyon Kurumu 
Genel Müdürlüğünce gönderilen 22.1.1987 tarihli ce
vabî yazıda özetle, gazete haberinde belirtildiği gibi 
söz konusu olayın radyo ve televizyon haberlerinde 
yayınlanmadığı ancak 2954 sayılı Yasanın 5 inci mad
desinde yazılı yayın esaslarının gazetede açıklanan
dan ibaret olmadığı, diğer yayın esaslarında birlikte 
bir bütün halinde dikkate alınarak bir haberin yayın
lanıp yayınlanmamasının değerlendirildiği, gazeteler
de yer alan haberlerin aynen radyo ve televizyondan 
da yayınlanması zorunluluğunun bulunmadığı, TRT' 
nin bu tür haberleri yayınlanmamasındaki gerekçe
nin, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü
ğüne hedef alan illegal örgüt ve örgüt mensuplarına 
propaganda desteği sağlamamak kararından kaynak
landığı, bu kararın dayanağının da 2954 sayılı Ya
sanın 5 inci maddesinde belirtilen yayın esaslarının 
teşkil ettiği, bu konuda kamuoyunun sağlıklı ve ser
best oluşabilmesi için yeteri kadar yayın yapıldığı, 
Sayın Cumhurbaşkanının açıklamaları ve konuşmala
rı ile hükümet ve siyasî partilerin görüşlerinin geniş 
bir şekilde Radyo ve Televizyondan yayınlandığı bil
dirilmiştir. . 

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu bir kamu 
kuruluşu olup, Anayasa ve yasalarla kendine verilen 
görevi yine bu yasalar doğrultusunda ve çizdiği sınır
lar içerisinde yürütmek özellikle de 2954 sayılı Ya
sanın 5 inci maddesinde belirlenen esaslara uygun ya
yın yapmak durumundadır, yasada belirlenen bu esas
lar arasında gazete haberinde ileri sürülen kamuoyu
nun sağlıklı ve serbest oluşabilmesi için, kamuoyunu 

ilgilendiren konularda yeterli yayın yapmak ilkesin
den başka ... devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez 
bütünlüğünü, millî egemenliği, cumhuriyeti, kamu 
düzenini, genel asayiş ve kamu yararını korumak ve 
kollamak... dil, ırk, din ve mezhep ayrımı yaratma
mak yahut sair herhangi bir yoldan bu kavramlara 
ve görüşlere dayanan bir devlet düzeni kurmak amacı 
güden rejim ve ideolojilerin propagandasına yer 
vermemek... karamsarlık, umutsuzluk, kargaşa, deh
şet, ve saldırganlık gibi olumsuz duygular uyandırmak 
ve telkin etmek amacına yönelik yayın yapmamak ilke
leri de yer almaktadır. 

Türiye Radyo ve Televizyon Kurumunca gönderi
len ve yukarıda özetlenen cevabî yazıda, 2954 sayılı 
Yasanın 5 inci maddesinde belirtilen yayın esaslarının 
tümü birlikte nazara alınmak, irticanın propagandası
na vesile olur düşüncesiyle haberin yayınlanmaması 
yolunda takdir hakkı kullanılmış olduğu bildirilmiş ve 
takdir hakkının kullanışında ve davranış biçiminde 
yasalara aykırı bir husus bulunmadığı sonucuna varıl
mış olduğundan, haberin yayınlanmamış olması do
layısıyla herhangi bir TRT görevlisi hakkında kamu 
adına takibat icrasına mahal olmadığına CMUK.'nun 
164 üncü maddesi uyarınca karar verildi. 

23.1.1^87 
M. Hayri Tayhan - 14280 

Cumhuriyet Savcı Yardımcısı 
3. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-

oğlu'nun, bazı olayların Türkiye Radyo - Televizyon 
Kurumunca kamuoyundan saklandığı iddiasına ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Hasan Celâl Güzel'in yazılı 
cevabı(7/1521) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Önemli haberlerde TRT'nin kamuoyunu serbestçe 

ve sağlıklı oluşturma görevini yapmama alışkanlığı 
karşısında aşağıdaki sorularımın Devlet Bakam Sayın 
Hasan Celâl Güzel trafından yazılı ola'rak cevaplan
dırılması hususunda delâletlerinizi saygı ile arz ede
rim. 

Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

1. Bir müddettir Türkiye'de meydana gelen olay
ları TRT, kamuoyuna duyurmama alışkanlığına girer
ken sual soranlara da, özellikle Türk basınına karşı 
anlaşılmaz bir tutuma neden girmektedir? Bu tutum 
nereden ve kimden alınan cesaretten kaynaklanmak
tadır? 

2. Saklanmaya çalışılan olayların her defasında 
BBC'den dinleyen Türk Milleti, yasaların çiğnenme
sine müsaade edilmesini merakla izlemektedir. Da-
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ha ne kadar zaman yasalar yok farzedilecektir? Bu 
hususlara mani ne gibi tedbir alınacaktır? 

3. Çağdaş habercilik ilkelerine uymayan zihniyet 
Antalya'da müessif bir olaydan sonra toplanıp basın 
toplantısı yapan DYP Grubu Başkanı ve 10 milletveki
linin haberini partizanca saklamaya kalkarken Sayın 
Cumhurbaşkanımızın Adana'daki konuşmsım bir konu 
programı yapmayarak milletin meseleleri yanlış yo
rumlamasına sebebiyet vermiştir. Şimdi de millî gü
venliğimizi tehdit eden, dinine, ibadetine bağlı inanç 
sahibi vatandaşımızı giderek huzursuz kılan bir tartış
manın arkasına sığınmaya çalışan gericilerin olaylı 
yürüyüşünü kamuoyuna yansıtmayarak anlaşılmaz tu
tumuna sorumsuzluk da ekleyerek vazifesini yapma
ma karşısında ne gibi tedbir alınmıştır? 

4. Bu olaylar, Sayın Başbakanın icraatın içindeki 
programına ilaveten yaptığı bir konu ve bir konuk 
programlarından daha mı önemsizdir? Sağlık konu
sundaki kanun teklifinin uzun bir programla TRT'den 
kamuoyuna yansıtılması nasıl yapılmışsa haber nite
liği olan böylesine önemli bir konunun kamuoyuna 
yansıtılması o kadar yanlıştır. Anayasada belirlenen 
tarafsızlık ilkesinin zedelenmesi daha ne kadar süre
cektir? Bu hususlarda bir önlem alınmış mıdır? 

5. Kimler TRT'nin yayın politikasından sorum
ludur? TRT sadece Hükümetin telkini ile mi haberci
lik yapmaktadır? Tarafsızlık ve millî güvenlik ilke
leri habercilikte esas değil midir? Bu hususta bir ted
bir alınacak mıdır? 

6. TRTrdeki biz kimseye hesap vermeyiz zihni
yetinin kamuoyunu ve kamuoyunu yaratan basını 
rahatsız ettiğini görmemezlikten gelenler kime karşı 
sorumlu olduklarını ne zaman öğreneceklerdir? Yüce 
Türk Milletine karşı sorumlu olduklarını ne zaman 
hatırlayacaklardır? Bu hususta bir önlem almayı dü
şünüyor musunuz? 

7. IBBC'den haberleri izleyenlere karşı televizyo
nun 2 nci kanalından yayınlanan İngilizce haberler 
sizce izleyenleri tatmin edebiliyor mu? Bu hususta ne 
gibi tedbir almayı düşünüyorsunuz? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : 364 2.3.1987 ' 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) 20.1.1987 tarih ve 7/1521-7601/30297 

sayılı yazınız. 
b) 13.2.1987 tarih ve 7/1521-7601/30297 sayılı 

yazınız. 
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Hatay Milletvekili Sayın Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun Başkanlığınıza vermiş olduğu, tarafıma tev
cih edilen tarihsiz soru önergesine ait cevap aşağıda 
belirtilmiştir. 

TRT'nin kanunî görevlerinden biri, yurt içinde ve 
dışında meydana gelen olayları haber değeri taşıması 
şartına bağlı kalarak ve çağdaş habercilik teknik ve 
metotlarına uygun şekilde kamuoyuna duyurmaktır. 

Kurum, bu görevini Anayasa ve kanunların çiz
diği çerçeve içerisinde yerine getirmektedir. 

önergede iddia edildiği gibi, TRfT'nin haberleri 
«duyurma, saklama, tarafsızlık ilkesini zedeleme, millî 
güvenlik ilkelerini dikkate almama ve Hükümetin 
telkini ile hareket etme» gibi bir tutumu söz konusu 
değildir. 

Esasen, iddialar paralelinde yayın yapması halinde 
ilgili yargı mercilerinin sessiz kalmayacakları bilinen 
bir keyfiyettir. TRT hakkında bu yönde herhangi bir 
işlem gereği duyulmadığı da malumlarıdır. 

Televizyonun ikinci programında yayınlanmakta 
olan İngilizce haberler bülteninin, BBC haberlerini 
dinleyenlere karşı konulduğu yolundaki görüş de doğ
ru değildir. Bu yayınlar maksadına uygun şekilde ya
pılmaktadır. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Hasan Celâl Güzel 

Devlet Bakanı 

4. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın, televiz
yonun ikinci kanal yayınlarının İstanbul İlinde net 
izlenememesinin nedenlerine ilişkin Başbakandan so
rusu ve Devlet Bakanı Hasan Celâl Güzel'in yazılı 
cevabı (711524) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
TRT tarafından ikinci programın devreye sokul

ması memnuniyet verici bir aşamadır. Ancak İstanbul' 
da görüntünün iyi olmaması üzerine anten arayışına 
başlayan halk, çeşitli tiplerde antenler ve ayrı ayrı 
fiyatlarla karşı karşıya kalmıştır. İkinci anten takıl
mış olmasına rağmen, görüntüler, başta İstanbul ol
mak üzere hâlâ net değildir. Gazetelerde de çıkan bazı 
yayınlar üzerine aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan 
tarafından yazılı alarak cevaplandırılmasının teminini 
emir ve müsaadelerinize saygı ile arz ederim. 

Bilâl Şişman 
İstanbul 

1. TRT yetkilileri, İstanbul Çamlıca'daki UHF 
vericisi ve anteni monte edildikten sonra, anten siste
minin sağlıklı çalışıp çalışmadığını saptamak için ge
reken yatay ve düşey ölçümleri yaptırmış mıdır? Yap-
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tırmış ise, bu ölçümleri, anteni üreten firma mı yap
mıştır? Ölçümler hangi tarihte yapılmıştır? Yatay ve 
düşey ölçüm neticeleri, sayısal olarak nedir? İkinci 
kanal yayımına bu ölçümler yaptırıldıktan sonra mı 
geçilmiştir? 

2. Dünyada ciddî radyo ve televizyon yayımcısı 
kuruluşların, vericileri için hazırlamayı prensip ha
line getirdikleri alan şiddeti haritaları, milyonlarca iz
leyiciye yayım ulaştıran, Çamlıca vericisi için hazır
latılmış mıdır? 

3. Basında, Çamlıca'daki UHF ikinci program ve
rici anteninin yanlış monte edildiği, bu yanlışlık nedeni 
ile yayımların izlenemediği yolunda çıkan haberler 
sonrasında, sorunu çözümlemek için ne gibi önlemler 
alınmıştır? Yaklaşık bir milyar harcama ile kurulan 
bu vericinin, anteninin yanlış monte edilmesi sonunda 
ortaya çıkması muhtemel harcamaların sorumluluğu
nu kim üstlenecektir? 

4. TRT yetkilileri, Nisan 1986 tarihinde, ikinci 
programı izlemek için ikinci bir anten gerekmediğini, 
verici güçlerinin artırıldığında izleyicilerin ek anten 
kullanmasına gerek kalmayacağını ifade etmelerine 
rağmen, Eylül 1986'da ikinci programı izleyebilmek 
için ek anten gerektiğini söylemişlerdir. Bu çelişki, 
beş aylık sürede televizyon teknolojisinde meydana 
gelen gelişmelerden mi, yoksa bazı yetkililerin sorum
suzluğundan mı kaynaklanmaktadır? 

5. 'UHF bandından, televizyon alıcılarının yayı
mı daha rahat alabileceği düşük frekanslı kanallar 
dururken, İstanbul için, yayımın alınmasını zorlaştı
ran 51 inci kanalın seçiliş sebebi nedir? 

6. İkinci program tartışmaları sırasında bazı uz
manlar, Çamlıca'daki verici yerinin seçiminde hata 
yapıldığını, Uludağ'ın bu verici için daha uygun bir 
yer olduğunu açıklamışlardır. TRT yetkilileri bu uya
rılar karşısında herhangi bir araştırma yaptırmış mı
dır? 

7. Tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da 
VHF bandında yer olmadığı açıklanarak ikinci prog
ram UHF bandından yayıma geçtikten sonra, Taksim'e 
2 nci programı VHF bandından yayımlayan bir akta
rıcı konulmuş olması çelişki değil midir? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 2.3.1987 

Sayı : 360 -
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 22.1.1987 tarih ve 7/1524-7629 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Sayın Bilâl Şişman'ın Baş

kanlığınıza vermiş olduğu ve Sayın Başbakanımız ta
rafından açıklanmasını istediği 20.1.1987 tarihli yazılı 
soru önergesine ait teknik bilgiye dayalı cevap ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Hasan Celâl Güzel 

Devlet Bakanı 

İstanbul Milletvekili Sn. Bilâl Şişman'ın Soru 
Önergesine Cevaplar. 

1. İstanbul Çamlıca'da kurulan 20 kW UHF -
TV vericisi kurulup test yayanlarına başladığı dönem
de İstanbul'daki alan şiddetleri ölçülmüştür. Eylül/ 
1986 ayı içinde yapılan bu ölçülerde verici ve ante
nin beklenen kapsamayı yaptığı kanaatına varılmıştır. 
Ölçüleri TRT personeli yapmıştır. Sözleşmesinde Mü
teahhit firmanın alan şiddeti ölçüleri konusunda 
mükellefiyeti yoktur. 

Alan şiddeti ölçü neticelerini birkaç rakamla be
lirtmek mümkün değildir. İstanbul'da yüzlerce ölçü 

yapılmıştır. UHF yayınında 70 dB sinyal şiddeti iyi 
bir kalite için yeterlidir. İstanbul'da yapılan ölçüler 
(yayın alamayacağı önceden bilinen Kasımpaşa - Ha
liç bölgeleri ile Pendik, Maltepe'nin çukur kısımları 
hariç) 65 dB ile 120 dB arasındadır. Şehrin büyük bö
lümünde 80 - 90 dB alan şiddeti ölçülmüştür. 

Düşey ölçüler ancak özel ve mücehhez helikopter 
kullanılarak yapılabildiğinden ve çok pahalıya mal 
olduğundan, pekçok ülkede olduğu gibi, şartname ve 
sözleşmede yer almamış ve yapılmamıştır. 

Buna mukabil düşey ölçüler fabrikasında, döner 
test platformu kullanılarak yapılmıştır. 

2 nci program televizyon yayınına bu ölçüler ya
pıldıktan sonra 6 Ekim 1986 tarihinde başlanmıştır. 

2. İstanbul'da yapılan alan şiddeti ölçüleri ha
ritaya işlenmiştir. Ancak bilhassa UHF bandında ya
pılan yayınlarda alan şiddeti, coğrafî duruma ve yük
sek binaların engellemesine bağlı olarak çok değiş
kendir. Yanyana 2 evin çatısında bile farklı alan şid-
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detleri vardır. Bu sebeple istanbul'un her sokağında 
ölçü yapmak ve harita hazırlamak mümkün değildir. 

Çamlıca vericisinin 'global olarak kapsadığı alanı 
gösteren harita da hazırlanmıştır. 

3. Çamlıca UHF anteninin yanlış monte edildiği 
haberleri doğru değildir. 2 nci program yayınına baş
lamadan önce testler ve geçici kabul ölçüleri sırasın-
ra anten ölçüleri yapılmış, düşeyliği ve alan şiddeti 
ölçüleriyle kapsaması tahkik edilmiştir. Şikâyetler 
üzerine Müteahhit Firmadan, Çamlıcâ'ya yakın yer
lerde alan şiddetini mümkün mertebe artırması isten
miş ve Firma yan kablo boylarını ayarlayarak yakın 
mesafelerde alan şiddetini 3 dB mertebesine artır
mıştır. Daha fazla artırmak mümkün değildir. 

4. 2 nci program UHF yayınları, alan şiddetinin 
çok yüksek olduğu, Çamlıca'yı direkt gören ve yakın 
mesafede bulunan yerlerde mevcut VHF antenleri ile 
de alınabilir. Bu bir arizî durumdur ve toplam alıcı 
sayısı yanında çok düşük bir orandadır. Bu arizî du
rum genelleştirilerek yanlış anlaşılmıştır. UHF yayını 
UHF anteni ile kullanılarak alınır. Bilhassa İstanbul' 
da yoğunlaşan, 2 nci program TV yayınımızın alı
namadığı konusundaki şikâyetlerin kaynağı: piyasa
daki UHF anten, kablo yükselteç gibi alıcı antenle il
gili malzemelerdir. 

Piyasada TSE damgalı alıcı anten yoktur. Piya
sadaki UHF antenlerinin çoğunun iş görmediği öğre
nilmiştir. 

Piyasadan toplanıp ölçülen anten kabloları, TSE 
damgalı olanlar dahil, UHF'te iş görecek durumda 
değildir. Kablolar UHF'te 100 m.'si 50 dB'in üstünde 
zayıflatma yapmaktadırlar. 100 m. kullanıldığında alı
cı antenin aldığı sinyalin gücünü 100 000 kere (50 m. 
kullanıldığında 50 000 kere) zayıflatan kablolarla 
UHF yayınının izlenmesi mümkün değildir. Pi
yasadaki kabloların UHF'ye uygun hale getiril
mesi Kurumumuz yetki ve sorumluluğunda da 
değildir. Bu konuda gerekli uyarılar yapılmıştır. 

5. UHF bandı 21 - 61 kanallar arasıdır. VHF 
ve UHF televizyon kanallarının Avrupa bölgesinde 
kullanımı milletlerarası bir plana bağlanmıştır. 1961 
yılında Stokholrn'de yapılan ve Türkiye'nin de dahil 
olduğu bu frekans planında istanbul'a 51 ve 54 üncü 
kanallar tahsis edilmiştir. Bunlardan düşük olan 51 
inci kanal tercih edilmiştir. Yeni bir frekans plan
laması veya frekans seçimi söz konusu değildir, is
tanbul'a plan dışı bir kanal seçimi halinde bu istasyon 
faem karıştıran hem de karıştırılan bir istasyon olur
du. Kaldıki 51'in üstündeki kanallar da plana uygun 

olarak kullanılacaktır. Problem kanalın yüksek olma
sından değil alıcı anten ve kabloların UHF'ye uygun 
olmamasından kaynaklanmaktadır. 

6. istanbul'un coğrafî durumu dolayısıyla (TV 
istasyonu yeri olarak seçilebilecek fazla alternatif 
yoktur. Bunlar arasında en uygunu Çamlıca tepesi-
dir. Nitekim Çamlıca tepesi 3 İTÜ profesörünün de 
bulunduğu bir komisyonca seçilmiştir. 

Uludağ istanbul'a 100 Km. mesafededir, istanbul 
gibi büyük ve geniş bir şehrin 100 Km. mesafeden 
kapsanması mümkün değildir. Uludağ'da bir televiz
yon verici istasyonu mevcuttur ve buraya 2 nci prog
ram vericisi de kurulacaktır. 1987 yılı sonbaharında 
yayına geçecek olan bu UHF vericisi Bursa ve çev
resi ile birlikte istanbul'un Marmara sahil kesimlerini 
de kapsayacaktır. Ancak Çamlıca vericisi olmadan 
Bursa vericisi istanbul'u tek başına kapsamaya yeterli 
değildir. Aynı şekilde İzmit yakınında mevcut TV is
tasyonuna da 2 nci program UHF vericisi 1987 son
baharında kurulacak ve istanbul'un Pendik - Kartal 
sahillerini kapsayacaktır, izmit ve Bursa TV istas
yonları Çamlıca istasyonunun kapsama boşluklarını 
doldurarak kapsama probleminin çözümüne yardımcı 
olacaklardır. 

7. VHF bandında az sayıda kanal vardır ve yük
sek güçlü ana istasyonlar bakımından dolmuştur. 
Yüksek güçlü ana istasyonlar aynı kanalda ise arala
rında takriben 400 Km. mesafe olması gerekir aksi 
halde birbirlerinin yayınını karıştırırlar, VHF bandı 
yüksek güçlü ana istasyon kurulması bakımından dol
muş durumdadır. Ancak bu durum VHF bandında 
küçük ve orta güçlü aktarıcı istasyon kurulmasına 
mani değildir. Taksim'de kurulan aktarıcı istasyon 
orta güçtedir (1 KW) ve başka istasyonları karıştır
madan yayın yapması mümkün olmuştur. 

Yalçın Ertem 
Etüt-Proje ve Tesis 

Dairesi Başkanı 

5. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir İli Yağlı Tohumlar Kooperatifi Genel Kuru
lunda yapılan seçimlere ilişkin sorusu ve Sanayi ve 

•Ticaret Bakanı Hüseyin Cahit Aral'ın yazılı cevabı 
(7/1535) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Ticaret Bakanınca 

yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ede
rim. 14.1,1987 

Davut Abacıgil 
Balıkesir 
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Balıkesir 705 sayılı Yağlı Tohumlar Kooperatifi
nin Genel Kurul toplantısı 1986 yılının son günlerin
de yapılmış, gündemde seçimler olmadığı halde neye 
dayanılarak seçim yapılmıştır? 

Bu konu hakkında Bakanlıkça ne gibi işlem yapıl
mıştır? 

T. C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2.3.1987 

Basın ve Halkla ilişkiler 
Müşavirliği 

Sayı : 5/MM-64 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T.B.M.M. Genel Sekreterliğinin 26.1.198. 

tarih ve 7/1535/7657/30401 sayılı yazısı. 

Balıkesir Milletvekili Davut AbacıgiPin, Balıkesir 
İli Yağlı Tohumlar Kooperatifi Genel Kurulunda ya
pılan seçimlere ilişkin yazılı soru önergesiyle ilgili ce
vabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
H. Cahit Aral 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Balıkesir Milletvekili Davut AbacıgiPin sorusuna 
cevabımız. 

Soru ': Balıkesir 705 sayılı Yağlı Tohumlar Koo
peratifinin Genel Kurul toplantısı 1986 yılının son 
günlerinde yapılmış, gündemde seçimler olmadığı 
halde neye dayanılarak seçim yapılmıştır? 

Bu konu hakkında Bakanlıkça ne gibi işlem yapıl
mıştır? 

Cevap : Trakyabirlik'e bağlı Balıkesir Kooperatifi
nin 28.12.1986 tarihli genel kurul toplantısında; bazı 
harcamalarda yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla, yönetim 
ve denetim kurulları ibra edilmemiş ve seçim yapıl
mıştır. 

Ancak, Birlik müfettişlerince yapılan inceleme üze
rine; Kooperatif harcamalarında herhangi bir yolsuz
luk bulunmadığı, bu husustaki iddiaların yönetim ve 
denetim kurullarının ibra edilmemesini gerektiren se
beplerden olmadığı sonucuna varıldığından, Birlik Yö
netim Kurulunca, söz konusu genel kurulun iptaline 
ve yeniden olağanüstü genel kurula gidilmesi hususun
da kooperatife talimat verilmesine karar verilmiştir. 

Bu karar gereğince, amlan genel kurul için tespit 
edilmiş olan gündemle toplantının 28.2.1987 tarihin
de, nisap sağlanamaması halinde 8.3.1987 tarihinde 

j kooperatif genel kurulunun olağanüstü toplantıya 
I çağrılması, Birlikçe uygun görülmüştür. 

Yukarıda belirtildiği şekilde, müfettiş raporu üze-
I rine, yapılan genel kurulda alınan kararlar Birlik tara

fından onaylanmamış ve genel kurulun yeniden ya-
I pılması kararlaştırılmıştır. 
I Diğer taraftan, soru önergesinde, genel kurulun 
I gündeminde bulunmadığı halde neye dayanılarak se-
I çim yapıldığı üzerinde durulmakla beraber, Tarım 
I Satış Kooperatifi Anasözleşmesinin 21 inci maddesi 
j uyarınca; olağan genel kurul toplantısında, gündemde 
I olmasa bile yönetim ve denetim kurulu üyelerinin gö-
I revden alınması, dolayısıyla görevden alınan üyelerin 
I yerine yenilerinin seçilmesi mümkün bulunmaktadır. 
I 6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
I Erzurum İline bağlı bazı köylerin yol ve su sorunla-
I rina ilişkin. sorusu ve Tarım Orman ve Köyisleri 
I Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın yazılı cevabı (7/1536) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
I Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köyisleri 

Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracı-
j lığınızı arz ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Erzurum ili ve ilçelerinde aşağıdaki işler-ne zaman 
yapılabilecektir? 

Soru 1. Şenkaya ilçesi Özyurt Köyü içme suyu 
depremde tahrip olup kesilmiş - onarılması istenir. 

Soru 2. Karayazı ilçesinin Şakir Köyüne bağlı 
Yekmal Mezrasının içme suyu yok. (13 hane 105 nü
fuslu). Bu mezranın 700 M.'lik yolunun stabilize ya
pılması istenir. 

Soru 3. Aşkale ilçesi Sarıbaba Köyünün kanali
zasyon yapılması ve köy iç yollarının kumlanması 
(çok çamurlu oluyor) istenir. 

Soru 4. Oltu ilçesi Aşağı Kumlu Köyü içme su
yu akmıyor. Depo yüksekte kurulduğu için... Kaptaj 
şekli bozuk. 

Soru 5. Oltu ilçesi Aşağı Kumlu Köyü taşkın 
koruma yapılmazsa köy sele gidecek. Set de yapılmalı. 

Soru 6. Oltu İlçesi Aşağı Kumlu Köyü Şorak 
Dere mevkiinde yol yapılmış olup bu dere üzerine 
köprü yapılmamış. Köylü bu köprünün yapılmasını 

I ister. 
Soru 7. Oltu ilçesi Aşağı ve Yukarı Kumlu köy

lerinin sulama suyu da yok.. Sulama tesisi yapılması 
I . . 4* 
| istenir. w 
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T. C. 
Tarım Orman ve Köyişleri 2.3.1987 

Bakanlığı 
özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : ÖKM-2-150 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sek. Ka. ve Kar. Md.'lüğünün 26 

Ocak 1987 tarih ve 7/1536-7660/30403 sayılı yazısı. 
Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun 

«Erzurum İline bağlı bazı köylerin yol ve su sorun
ları» hakkındaki yazılı soru önergesinin cevabı ekte 
takdim edilmektedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun 
Yazılı Soru Önergesinin Cevabıdır. 

Cevap 1. Şenkaya İlçesi Özyurt Köyü, 1987 yılı 
içme suyu program teklifleri arasında yer almamak
tadır. Mahallinde tetkik edilerek mevzuat dahilinde 
gereğinin yapılması için Erzurum Köy Hizmetleri X. 
Bölge Müdürlüğüne talimat verilmiştir. 

Cevap 2. Karayazı - Şakir Köyü Yekmal Mez
rası içme suyu konusunun mahallinde tetkik edilerek 
mevzuat dahilinde gereğinin yapılması için Erzurum 
Köy Hizmetleri X. Bölge Müdürlüğüne talimat ve
rilmiştir. 

Karayazı İlçesi Şakir Köyü Yekmal Mezrası stabi-
lüze kaıpltaımalk ydkı 1987 yıllı köyiyoilıları yapıim prog
ramında yer almamakta olup, ileriki yıllarda bütçe 
imkânlarına göre değerlendirilmesine çalışılacaktır. 

. Cevap 3. Aşkale İlçesi Sarıbaba Köyünün kana
lizasyonu 1987 yılı yatırım ve Etüt-Proje programında 
bulunmamaktadır. Ancak; 1987 yılında ek program 

. yapılması halinde söz konusu iş Etüt-Proje progra
mında değerlendirilecektir. 

Aşkale - Sarıbaba Köyü köyiçi yollarının stabilize 
kaplaması konusunun mahallen tetkik edilmesi için 
Erzurum Köy Hizmetleri X. Bölge Müdürlüğüne ta
limat verilmiştir. 

Cevap 4. Oltu-Aşağı Kumlu içme suyu konusu
nun mahallen tetkiki ile mevzuat dahilinde gereğinin 
yapılması için Erzurum Köy Hizmetleri X. Bölge Mü
dürlüğüne talimat verilmiştir. 

Cevap 5. Oltu İlçesi Aşağı Kumlu Köyü arazi
lerinin Oltu Çayı taşkınlarından korunması, hususu 
mahiyeti itibariyle Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
nü ilgilendirmektedir. 

Cevap 6. Oltu - Aşağı Kumlu köprüsü 1987 yılı 
yapım programında bulunmadığından, önümüzdeki 
yıllarda bütçe imkânları ölçüsünde yapılmasına çalı
şılacaktır. 

Cevap 7. Oltu İlçesinin Aşağı ve Yukarı Kumlu 
köyleri arazilerine Oltu Çayından sulama suyu temini 
konusu ise 1982 yılında yapılan etüt sonucunda 
müspet bulunmuştur. Ancak, kanal güzergâhında 
meydana gelen ihtilaf nedeniyle bu.köylerle birlikte 
6 köye daha hizmet götürecek olan bu tesisin plan
lama çalışmaları yapılamamaktadır. Aşağı Kumlu 
Köyüne müstakil bir tesis yapılması konusu 1987 yılı 
etüt programına alınmış olup, alınacak etüt neticesine 
göre gerekli işlem yapılacaktır. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, arıcıların sorunlarına ilişkin sorusu ve Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ıh yazılı 
cevabı(7/1542) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına ara
cılığınızı arz ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 
Soru 1. Türkiyemizde arıcılık yapanlar için ge

rekli ana arı temini konusunda Bakanlıkça ne gibi ko
laylaştırıcı önlem alınmıştır? Ana arı yetiştiriciliği 
ihtiyacı nasıl karşılanmaktadır? 

Soru 2. Memleketimizde arı hastalık, paraziter 
ve zararları ile etkin ve bilinçli bir şekilde mücadele 
edilmekte midir? İlaçlama için gerekli örgüt, araç -
gereç ve ilaç yeterli mi? Uygulamalar veya kontroller 
sürekli ve periyodik yapılmaktadır mıdır? 

Soru 3. Arıcıların konakladıkları yerler için kira 
ödemek zorunda kaldıklarından, bazen kiralık yer bi
le bulamadıklarına göre orman içi veya orman kenarı 
orman arazisinden yararlanmaları (kira ile de olsa) 
olanaklı değil mi? 

Soru 4. Arıcılığı meslek edinenler veya yeni baş
layanlara finans zorlukları nedeniyle, kredi imkânları 
geliştirilip; formaliteler azaltılarak üreticilik teşvik 
edilemez mi? 

Soru 5. Pazarlama sorununu hal için, arı üretici
leri kooperatifleştirilemez mi? Esnaf kefalet koopera-
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tifleri bünyesine alınıp desteklenemez mi? Bal ürün
leri TMO'nce değer fiyata alınamaz mı? 

T. C. 
Tarım Orman ve ıKöyişleri 2.3.1987" 

Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : ÖKM-171 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi Genel Sek. Ka. ve Kar. Md.'lüğünün 28 Ocak 

1987 tarih ve 7/1542-7681/30474 sayılı yazısı. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun 
yazılı soru önergesinin cevabı ekte takdim edilmekte
dir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun 
Yazılı Soru Önergesinin Cevabıdır. 

Cevap 1. Arı yetiştiricilerinin kovan, ana arı ve 
oğul ihtiyacını temin etmek ve bu konuda araştırma 
ve eğitim hizmeti sunmak üzere Ardahan/Kars, Fet
hiye/Muğla ve Bitlis'te birer Arıcılık üretme istas
yonu kurulmuştur. 

Bahis konusu bu müesseselerde, yetiştiricilerin ta- -
lepleri üzerine 1985 yılında 4 510 adet, 1986 yılında 
da 4 700 adet ana arı üretimi gerçekleştirilmiştir. 

Cevap 2. Arı hastalık ve zararlıları ile etkin ve 
bilinçli bir şekilde mücadele edilmektedir. Bu hizmet
leri taşra kuruluşlarımızdaki ilgili birimlerin araç -
gereç ve personeli ile yürütülmekte olup, kontroller 
sürekli yapılmaktadır. 

Cevap 3. Halen ormanlık alanlarda arıcılık faa
liyetlerinde bulunanlardan herhangi bir ücret talep 
edilmemektedir. Orman Genel Müdürlüğümüz orman
lık sahalara kovan yerleştiren vatandaşlarımıza gerek
li kolaylıkları göstermektedir. 

Cevap 4. 5. Modern arıcılık işletmelerinin kurul
ması ve arıcılığın geliştirilmesi amacryla, bina tesisi, 
donatma ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılan
ması hususunda T.C. Ziraat Bankası gerekli kredi des
teğinde bulunmaktadır. 

Arıcıların esnaf kefaleti kooperatifleri şeklinde 
teşkilatlanmaları gerek faaliyetlerinin karakteri, ge

rekse mevzuat bakımından uygun mütalaa edilme
mektedir. 

Toprak Mahsulleri Ofisinin ana statüsüne göre bal 
ürünü kuruluşun amaç ve faaliyet konuları dışında 
kaldığından Ofisçe mubayaası mümkün bulunma
maktadır. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı 

8. — Ankara Milletvekili Sururi Baykal'ın, NE-
TAŞ'ın İstanbul ve Ankara'daki işyerlerinde devam 
eden grevin sona erdirilmesi için girişimde bulunulup 
bulunulmadığına ilişkin Başbakandan sorusu ve Ulaş
tırma Bakanı Veysel Atasoy'un yazılı cevabı (7/1545) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Başbakan Sa

yın Turgut özal tarafından cevaplandırılmasına ara
cılığınızı saygı ile arz ederim. 

Sururi Baykal 
Ankara 

PTT işverenliğine bağlı Netaş İstanbul ve Ankara 
işyerlerinde 2 600 işçinin katıldığı grev iki aydır sü
rüyor. 

1. Tarafları uzlaştırmak ve uyuşmazlık kotarmak 
amacıyla yapılan bir girişim var mıdır? Anlaşmazlık 
noktaları nelerdir? 

2. Grev bir yandan sürerken meslek eğitimi adı 
altında üretim faaliyetini sürdürerek grev kırıcılığı 
yapanlar hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır? 

3. Toplu iş sözleşmesi yapılmasının işçilerin sen
dika değiştirmesi şartına bağlandı yolunda, Ulaştırma 
Bakanlığınca işçilere el altından haberler salınarak, 
işçilerin sendika seçme özgürlüğüne vaki saldırılar 
doğru ise, ilgililer hakkında ne gibi işlemler yapıl
mıştır? 

4. Libya ile Cad arasındaki savaşta ölü askerler 
arasında bazı Türklerin bulunduğu doğru mudur? 

Bu vatandaşlarımız hangi yolla, ne gibi nedenlerle 
savaş giriyorlar? 

Bunların işçi süsü altında götürülerek paralı asker 
yapıldıkları doğru mudur? 

Bunlar içinde İş ve İşçi Bulma Kurumu aracılığı 
ile gidenler var mıdır? 
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T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 2.3.1987 
Hukuk Müşavirliği 

Hükmü : 525-15-325-6465 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) TBMM Başkanlığının 28.1.1987 tarih 

ve 7/1545-7687/30480 sayılı yazısı. 
b) Başbakanlığın 2.2.1987 tarih ve K. K. Gn. Md. 

18/106-2249/01338 sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Sururi Baykal'ın Netaş grevi 
ile ilgili olarak Sayın Başbakanımıza yönelttiği, 
ancak kendisi adına tarafımdan cevaplandırılması is
tenen ilgi (b) yazı eki yazılı soru önergesi incelenmiş, 
cevaplarımız aşağıda sunulmuştur. 

Soru 1. PTT işverenliğine bağlı Netaş İstanbul 
ve Ankara işyerlerinde işçinin katıldığı grev iki aydır 
sürüyor. 

Tarafları uzlaştırmak ve uyuşmazlığı kotarmak 
amacıyla yapılan bir girişim var mıdır? Anlaşmazlık 
noktaları nelerdir? 

Cevap 1. Bilindiği üzere, NETAŞ telefon .sant
ralleri üreten ve sermayesinin •% 49'u Bakanlığımız 
ilgili kuruluşu olan PTT İşletmesi Genel Müdürlü
ğüne ait tüzelkişiliği haiz bir Anonim Şirkettir. 

Bu nedenle PTT İşletmesi Genel Müdürlüğü, şir
ket iş yerinde çalışan işçilerin işvereni durumunda 
değildir. 

İşveren NETAŞ ile işçilerinin dahil bulunduğu 
Otomobil - iş Sendikası arasında 64 maddede uyuş
mazlığa düşmüşlerdir. Bu konuda resmî arabulucu
nun çabaları da sonuç vermediğinden söz konusu 
işletmede 27.10.1986 günü alınan grev kararı 
18.11.1986 günü fiilen uygulamaya konularak baş
latılmıştır. 

Tarafların ve ilgililerin çabalarıyla grev 19 Şubat 
1987 tarihinde sona erdirilmiş ve işbaşı yapılmıştır. 

Soru 2. Grev bir yandan sürerken meslek eğitimi 
adı altında üretim. faaliyetini sürdürerek grev kırıcı
lığı yapanlar hakkında herhangi bir işlem yapılmış 
mıdır? 

Cevap 2. Otomobil - İş Sendikasının 6.1.1987 ta
rihli başvurusu üzerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
.Bakanlığı İş Müfettişlerinin 7.1.1987 tarihinde yaptığı 
inceleme sonucunda, işyerinin telefon imalatı bölü
münde meslek eğitimi gören 25 öğrenciye telefon ve 
ahize üretiminin yaptırıldığı, bu amaçla işyerine mal
zeme girişi ve işyerinden mal çıkışı yapıldığı, bu du
rumun 2822 sayılı Toplu iş Sözleşmesi Grev ve Lo

kavt Kanununun 43 üncü maddesine aykırı olduğu ve 
işveren hakkında anılan Kanunun 78 inci madde
sine göre işlem yapılabilmesi için C. Savcılığına suç 
duyurusunda bulunulması gerektiği sonuç ve kanaa
tine varılmıştır. 

2822 sayılı Toplu iş Sözleşmesi Grev ve Lokavt 
Kanununun 43 üncü maddesine muhalefette bulun
duğu tespit edilen anılan işveren hakkında aynı Ka
nunun 78 inci maddesine göre işlem yapılabilmesi 
için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı istanbul 
Bölge Müdürlüğünün 12.1.1987 tarihli, 331 sayılı ya
zısı ile Üsküdar C. Savcılığına suç duyurusunda bu
lunulmuştur. 

Soru 3. Toplu iş sözleşmesi yapılmasının işçilerin 
sendika- değiştirmesi şartına bağlandığı yolunda, Ulaş
tırma Bakanlığınca işçilere el altından haberler sa
lınarak, işçilerin sendika seçme özgürlüğüne vaki 
saldırılar doğru ise, ilgililer hakkında ne gibi işlemler 
yapılmıştır? 

Cevap 3. Bakanlığımın sendika değiştirmeleri yo
lunda işçilere telkinde bulunması tamamiyle asılsız 
ve yersiz bir iddiadan ibarettir. 

Soru 4. ' Libya ile Çad arasındaki savaşta ölü 
askerler arasında bazı Türklerin bulunduğu doğru 
mudur? 

Bu vatandaşlarımız hangi yolla, ne gibi nedenlerle 
savaşa giriyorlar? 

Bunların işçi süsü altında götürülerek paralı asker 
yapıldıkları doğru mudur? 

Bunlar içinde İş ve İşçi Bulma Kurumu aracılığı 
ile gidenler var mıdır? 

Cevap 4. 15 Ocak 1987 tarihli Hürriyet Gazete
sinde yayınlanan NTJjamena kaynaklı bir haberde, 
Çad Enformasyon Bakanı Hamidi'nin, Çad'ın kuze
yindeki çarpışmalar sırasında, aralarında Türk ve Ma
liler de bulunan 6 kişinin esir alındığı bildirilmektedir. 

Konu ilgili büyükelçiliğimizden tahkik edilmekte
dir. Ancak, şunu ilave edeyim ki, Türk Hükümetinin 
konuyla ilgili bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Veysel Atasoy 

Ulaştırma Bakanı 

9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum İline bağlı bazı köylerin su ve yol so
runlarına ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köyisleri 
Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın yazılı cevabı (7/1565) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracı
lığınızı arz ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 
Erzurum İli ve ilçelerinde aşağıdaki işler ne za

man yapılabilecektir? 
Soru 1. Çat İlçesi Kızılca Köyünün sulama suyu 

tesisi. 
Soru 2. Erzurum Ilıca Bucağı Kuşlu Köyü içme 

suyu yetersiz. 
. Soru 3. Tekman ilçesi Gökova Köyü yolu ve 

kumlanması ister. 
Soru 4. Tekman İlçesi Gökova Köyü yolu men

fezi yapılmamış. 
Soru 5. Olur ilçesinde Aşağı Çayırlı - Artvin İl 

hududu (Mehmetçik) yolu neden devam etmiyor? 
Soru 6. İspir Pazaryolu Bucağına bağlı köylerin 

yol yapımı, kumlanması ve bakımının yapılması iste
nir. (Bucak merkezinin karayoluna bağlantı kısmı da 
bozuk ve bakıma muhtaçtır.) 

T.C. 
Tarım Orman ve Köyişleri 2.3.1987 

Bakanlığı 
Özal Kalem Müdürlüğü 

Sayı: ÖKM-2-172 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Genel Sek. Ka. ve Kar. Müd. lüğünün 

29 Ocak .1987 tarih ve 7/1565-7716/30530 sayılı ya
zısı. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun 
«Erzurum İline bağlı bazı köylerin yol ve su sorunu» 
hakkındaki yazılı soru önergesinin cevabı ekte tak
dim edilmektedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 
Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun 
Yazılı Soru Önergesinin Cevabıdır 

Cevap 1. Çat İlçesi Kızılca Köyü arazilerine su
lama suyu temini ile ilgili etüt çalışırları devam et
mektedir. Alınacak etüt sonuçlarına göre gerekli işlem 
yapılacaktır. 

Cevap 2. Erzurum - Ilıca - Kuşlu Köyü içme suyu 
konusunun tetkik edilerek mevzuat dahilinde gereği

nin yapılması için Erzurum Köy Hizmetleri X uncu 
Bölge Müdürlüğüne talimat verilmiştir. 

Cevap 3 - 4. Tekman İlçesi Gökova köy yolunun 
stabilize kaplaması ile sanat yapıları geçmiş yıllarda 
yapılmış olup, yol ulaşıma açıktır. ~" 

Cevap 5. Olur İlçesi Aşağı Çayırlı Artvin 11 hu
dudu (Mehmetçik) yolunun Erzurum hududu içindeki 
kısmı tamamlanmıştır. Yolun devamının yapımı ileri-
ki yıllarda bütçe imkânları ölçüsünde programlara da
hil edilecektir. 

Cevap 6. İspir İlçesi Pazaryolu Bucağına bağlı 
Çatakbahçe, Dikmentaş, Çaydere, Esenyurt köyleri 
1987 yılı köy yolları yapım programının tesviye, Kı
lıççı, Karakoç, Dikmentaş köyleri ise stabilize kapla
ma bölümünde yer almakta olup, yılı içerisinde biti
rilmesine çalışılacaktır. 

Programda yer almayan köyler de ileriki yıllarda 
bütçe imkânları dahilinde değerlendirilecektir. 

Arz ederim. R H ü s n ü D o ğ a n 

Tarırri Orman ve 
Köyişleri Bakanı 

10. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, hayvan üreticilerinin sorunlarına iliş
kin sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. 
Hüsnü Doğan'ın yazılı cevabı (7/1575) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye'nin önemli bir ihracat kalem; ve büyük 

bir kısmının başlıca gelir kaynağı olan hayvancılığın 
son yıllarda mevcut problemleri yanında teşvik kre
dileri ve uygulanan yüksek faiz sebebiyle yeni bir 
krizle karşı karşıya kalmaması, besiciliğin ve süt üre
timinin darboğaza girmesi nedeniyle aşağıdaki sorula
rımın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Sayın Hüs
nü Doğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 
hususunda delaletinizi saygı ile arz ederim. 

M. Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

1. Besiciliğin ve süt üretiminin darboğaza girme
siyle mağdur olan besicilerin, çiftçilerin mağduriyeti
ni giderici ne gibi bir tedbir aldınız? 

2. Doğu Anadolu'daki yaklaşık 17 milyon baş 
hayvanın >% 24'ünün yeterli beslenememesi hakkında 
ne gibi tedbir alınmıştır? Acımasız kışın şartlarında 
yemin karaborsaya düşmemesi; yem fiyatlarının % 40 
-'% 50 artması karşısında ne gibi tedbir aldınız? 

3. % 500 artış gösteren ilaç fiyatları gibi mali
yet girdilerinin süratle artmasına karşı herhangi bir 
teşvik, bir tedbir düşünmekte misiniz? 

4. Sütün sudan ucuz olması karşısında darboğa
za giren üreticinin hakkı nasıl korunacaktır? Bu hu-
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susta bir tedbir aldınız mı? Bu konuya niçin çözüm 
getirilmemektedir? Üretici ne olacaktır? 

5. Hayvan sayısının ve otlayacağı mera sayısının 
gün geçtikçe azalma eğilimi göstermesine karşı ne gibi 
tedbir alınmaktadır? 

6. Hayvancılığın ilerlemesi için gerek hayvan sa
hibine ve gerek besiciye kredi imkânlarının artırıl
ması, hayvancılığın teşvik edilmesi, mera, yem, pazar
lama, salgın hastalıkların önlenmesi için yeni ne gibi 
tedbir alınmıştır? Bu şekli ile kaldığında hayvancılı
ğın da iflas edeceği fikrine siz katılmıyor musunuz? 
Hayvancılığı kadere terk. etmemek için sizin aldığınız 
tedbirler nedir? 

7. Yem fiyatlarının yüksekliğine karşı % 20 ola
rak uygulanan sübvansiyonun artırılmasını düşünüyor 
musunuz? 

— 22 milyon ton kaba, 10 milyon ton kesif yem 
açığına ne gibi tedbir aldınız? Hayvan hastalıkları yü
zünden % 14-15 oranındaki kaybı önleyici ne gibi 
tedbir almaktasınız? 

8. Hastalıktan doğan kayıp, yüksek yem fiyatları, 
yüksek faiz ve enflasyonun sürekli artışı otomatik ola
rak et fiyatlarının da artışına sebep olmaktadır. Hem 
besici ve hem de millet beslenememedeıi ötürü mağ
durdur. Bu mağduriyet nasıl önlenecektir? Bu husus
larda Cumhuriyet Hükümeti ne gibi geniş tedbir ge
tirecektir? 

9. Devlet olarak, tedbir olarak hayalî ihracatı 
önlemek yerine primin kaldırılması yolu niçin seçil
miştir? Dış piyasada rekabet gücü olmayan sektörün 
kurtarılması, ihracat imkânının kısıtlanmaması ve iç 
piyasa dengelerinin korunması için makul bir prim 
verilmesi sözkonusu mudur? Bu hususta alınan ciddî 
Devlet tedbirleri nedir? 

T.C. 
Tarım Orman ve Köyişleri 2.3.1987 

Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı: ÖKM-2-112 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: Genel Sek. Ka. ve Kar. Müd. lüğünün 7/1575 

- 7757 - 30672 sayılı yazısı. 
Hatay Milletvekili Sayın Murat Sökmenoğlıı'nun 

«Hayvan üreticilerinin sorunları» hakkındaki yazılı so
ru önergesinin cevabı ekte takdim edilmektedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 
Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı 
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Hatay Milletvekili Sayın Murat Sökmenoğlıı'nun 
Yazılı Soru önergesinin Cevabıdır 

Önergedeki sorulardan bazılarının birbirleriyle ilgili 
olması sebebiyle belli başlıklar altında cevaplandırıl
ması daha uygun mütalaa edilmiştir. 

Cevap a) Hayvan besleme : 
Hayvancılık faaliyeti içerisinde önemli bir yer iş-

gai eden hayvan besleme konusuna gereken ağırlık 
ve öncelik verilmektedir. 

Hayvanlarımız kültür ırkına dönüştükçe, zayıf ka
rakterli meralarda yeterli bir şekilde beslenebilmeleri 
imkânsız olduğundan, yem bitkileri üretimi suretiyle 
entansif yetiştirme şartlarına kavuşturulmaktadır. Ni
tekim Doğu Anadolu Bölgesinde hayvancılığın ihtiyacı 
olan kaba yemi karşılamak amacıyla illerin ekolojik 
durumu göz önünde bulundurularak Bakanlığımca 
«Çayır - Mera ve Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme 
Projesi» uygulanmaktadır. Bu projede kullanılan to-
hukluklar 682 sayılı Kanun gereğince Doğu Anadolu 
Bölgesindeki illere bedelsiz olarak intikal ettirilmekte
dir. Buna göre 1986 yılında proje kapsamında 22 bin 
dekar hayvan yemi üretimi gerçekleştirilmiştir. Bunun 
dışında çiftçilerin ihtiyaç duyduğu yem bitkileri to
humluklarının tamamı T. Ziraî Donatım Kurumu ta
rafından karşılanmıştır. 

Ayrıca mevcut meraların verim potansiyellerini ar
tırabilmek için demonstratif amaçlı mera ıslahı ve ba
kımı projeleri uygulanmakta olup, 1986 yılında 3.800 
dekar alanda proje çalışmaları yapılmıştır. 

Son yıllarda almış olduğumuz bir seri tedbir sa
yesinde kaba, kesif ve sanayi yem üretim miktarları 
önemli boyutlarda artırılmıştır. 

b) Yem fiyatları: 

Doğu Anadolu'da yem fiyatlarının '% 40 - 50 ora
nında arttığı şeklindeki ifade gerçeği yansıtmamak
tadır. Yem Sanayi T.A.Ş. Genel Müdürlüğüne bağlı 
olup Doğu bölgelerimizdeki yem fabrikalarında üre
tilen karma yemlere 1986 yılı içerisinde düşük oranda 
zam yapılmıştır. (% 12 nispetinde) Ayrıca bu bölgeler
deki fabrikalarda (13 adet) üretilen yemler de diğer il
lerde üretilenlere göre 1986/Ağustos ayında 5 TL./kg. 
lık biı" fiyat indirimi yapılmıştır. 

Süt Ve et verimini artırmak, besiciliği ve tavukçu
luğu teşvik etmek amacıyla sanayi karma yemi kul
lanan yetiştiricilerimize 1985 yılı başından itibaren 
% 20 oranında uygulanan devlet desteği devam et
mektedir. 

c) Fiyat politikası: 
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Et ve süt gibi hayvansal ürünlerin değer fiyat bul
ması hususunda Bakanlık olarak ciddî çaba sarfet-
mekteyiz. Nitekim TSEK tarafından üreticilere yapı
lan ödemeler giderek artırılmakta, 1984 yılında 63.75 
TL./Lt. olan ortalama süt fiyatı, 1986 yılında 110.75 
TL./Lt. seviyesine yükseltilmiştir. 

TSEK müstahsili koruyucu bir süt alım fiyat po
litikası uygulamasının yanında, imkânları ölçüsünde 
nakdî ve aynî avans vermek suretiyle müstahsil ve koo
peratifleri desteklemektedir. 

Et fiyatlarına gelince; Et ve Balık Kurumu tara
fından yapılan mubayaalarda, arz - talep durumu, cari 
serbest piyasa fiyatları, besi maliyetleri ve piyasada 
meydana gelebilecek gelişmeler de göz önünde bulun
durulmak suretiyle gerçekçi bir fiyat uygulanmakta
dır. 

Besicilerden alınan hayvan bedellerinin birkaç gün 
içinde ödenmesi; onları rahatlatıcı bir uygulama ol
muştur. 

d) Kredi politikası: 
• '% .34 seviyesinde olan hayvancılık ve su ürünleri 
kredi faizlerinin 12 puan aşağı çekilerek % 22'ye in
dirilmiş olması, hayvancılığımız yönünden çok müspet 
bir uygulama olmuştur. 

e) Hayvan sağlığı: 
Ülkemiz coğrafî durumu itibariyle bir çok hastalığa 

maruz durumda olduğundan hayvan hastalıkları ile 
mücadeleye büyük önem vermekteyiz. 

Bu cümleden olarak; hayvan hastalık ve zarar
ları ile mücadele hizmetleri giderek etkinleştirilrnekte 
aşılama faaliyetleri kesintisiz sürdürülmekte, aşı, se
rum ve biyolojik maddelerin üretim ve kullanımı hu
susunda gereken özen gösterilmektedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 
Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı 

11. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Hatay ilimizi Suriye sınırları içinde göste
ren bir haritanın televizyondan yayınlanması olayına 
karşı ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı Hasan Celâl Güzel'in yazılı 
cevabı (7/1578) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kasıtlı bazı dış kaynaklı belli güçler tarafından 

sürekli ve sinsice bir politika olarak benimsenen ve 
belirlenen Hatay'ın Suriye sınırları içinde gösterilme
sini dünkü 32 nci Gündeki TRT programına da alet 

edilmesi karşısında aşağıdaki sorularımın Başbakan 
Sayın Turgut Özal tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılması hususunda delâletinizi saygıyla arz ederim. 

4 . 2 . 1987 
Murat Sö'kmenoğlu 

Hatay 
1. Geçenlerde bir soru üzerine Suriye' haritasın

da Hatay'ın mevcudiyetine karşı TRT'den yayınla
nan sert tepkinize rağmen bu oyun Suriye tarafından 
tekrarlanmaktadır. Elimize geçen yeni bir turistik ha
ritada söz konusu durumun devam ettiği ispatlanırken 
Cumhuriyet Hükümeti Suriye'ye karşı daha kalıcı bir 
tedbir düşünmekte midir? 

2. Söz konusu durum Kuveyt'te dağıtılan bir ki
tapta tekrarlanmak istenmişse de, Dışişlerinin müda
halesiyle önlenmesine rağmen bu konularda daha cid
di ve kalıcı tedbirler alınması kendini göstermiştir. Bu 
hususta ne düşünmektesiniz? 

3. Söz konusu davranışın TRT'de yayınlanan 32 
nci Gün programına girmesine karşı ne gibi tedbir 
alınmıştır? 

4. Söz konusu programda İran - Irak savaşındaki 
gelişmeler anlatılırken, gösterilen Ortadoğu haritasın
da Hatay'ın Suriye sınırları içine sokulmasında kasıt 
olmasa da bir ihmal söz konusu mudur? Yüce Mille
timizin millî meselelerdeki titizliği karşısında ne gibi 
tedbir alınmıştır? 

5. Hazırlık çalışmalarında ve bant incelemelerin
de böyle bir şey gösterilmediği halde, bu gaf nereden 
kaynaklanmaktadır? Sorumsuzluk kimindir? Bu hu
suslarda ne yapılmıştır? Ne gibi tedbir alınmıştır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : 359 2 . 3 . 1987 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 9.2.1987 tarih ve 7/1578 - 7779/301769 sayılı 

yazınız. 
Hatay Milletvekili Sayın Mustafa Murat Sökmen-

oğlu'nun Başkanlığınıza vermiş olduğu ve Sayın Baş
bakanımız tarafından açıklanmasını istediği 4.2.1987 
tarihli yazılı soru önergesine ait cevap aşağıda belir
tilmiştir. 

Suriye tarafından hazırlandığı belirtilen haritalar 
konusundaki hükümet görüşü çeşitli vesilelerle açık
lanmıştır. Bu açıklamalar ve alınan mesafeler daha 
önceki bir soru önergesi vesilesiyle Sayın Sökmenoğ-
lu'na 22.12.1986 tarihinde bildirilmişti. 
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TRT'nin (32 ne i gün) adlı haber programında Ha
tay'ı Suriye sınırları içerisinde gösteren bir harita ya
yınlanmamıştır. Bu konudaki iddialara, doğru olmayan 
bir gazete haberinin yol açtığı anlaşılmıştır. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Hasan Celâl Güzel 

Devlet Bakanı 

12. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Tepe Grubunca yapılan prefabrik yurt binaları 
ile Malatya yöresindeki deprem konutlarında proje 
özelliklerine uymayan malzeme kullanıldığı ve mali
yetlerin yüksek olduğu iddialarına ilişkin sorusu ve 
Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray'ın ya
zılı cevabı(7/1581) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Baka
nı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı 
arz ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Tepe Grubu Firması eliyle yurdun muh
telif ilinde yapılan prefabrik yurt binaları ile Malatya 
İli yöresinde 1986 yılında ihale edilen deprem konut
larından proje ve projeye bağlı detay resimlerinde gös
terilen özelliklere uymayan malzeme kullanıldığı iddia 
edilmektedir; doğru mudur? 

Soru 2. Bu prefabrik konutların duvar panoları 
içinde ve tavanda tecrit malzemesi bulunmadığı söy
lenmektedir; doğru mudur? 

Soru 3. Bu prefabrik: konutların m2 maliyetleri
nin aynı yıl Bayındırlık ve iskân Bakanlığı birim fi
yatlarıyla yapılan bina m2 maliyetlerinden çok daha 
fazla olduğu doğru mudur? 

Soru 4. Gerek malzemede ve özellik eksikliğinin 
olup olmadığını gerekse fiyatlarının uygun olup olma
dığını araştırıp tespit etmek üzere konuyu Yüksek Fen 
Heyetine tetkik ettirip varacakları sonucu kamuoyuna 
açıklamayı yeğlenebilir misiniz? 

3 . 3 . 1987 O : 1 

T. C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 27.2.1987 
Ankara 

Sayı : A-113-01/900 
IKonu : Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nal-

bantoğlu'nun yazılı soru önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Mecliisi Başkanlığına 

İlgi : 9 Şubat 1987 ,gün ve Kan. Kar. Md. 
7/1581/7787/30805 sayılı yazınız; 

Erzurum Milletvekilli Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 
nun «Tepe Grufbunca yapılan prefabrik yurt binala
rı ile Malatya yöresindeki deprem konutlarında proje 
özelLilklerine uymayan malzeme kullanıldığı ve ma
liyetlerin. yüksek olduğu iddiaları» hakkında, Bakan
lığıma yönelttiği yazılı soru öneflgesine ilişkin cevap
larımız aşağıda sunulmuştur. 

Soru 1. Tepe Gruibu Firması eliyle yurdun muh
telif ilinde yapılan prefabrik yurt binaları ile Malat
ya İlli yöresinde 1986 yılında ihale edilen deprem ko
nutlarından proje ve projeye bağlı detay resimlerinde 
gösterilen özelliklere uymayan malzeme kullanıldığı 
iddia edilmektedir, doğru mudur? 

Cevap 1. Adı geçen firma tarafından yapılmakta 
olan yurt binalarının ve afet konutlarının inşaatı sı
rasında proje ve projeye bağlı detaylarda gösterilen 
özellikteki malzemeler dışında değişik evsafta mal
zeme kullanılmamaktadır. 

Soru 2. Bu prefabrik konutların duvar panoları 
içinde ve tavanda tecrit malzemesi kullanmadığı söy
lenmektedir; doğru mudur? 

Cevap 2. Anılan Firmaca, Yapı İşleri Genel Mü
dürlüğümüze verilen ve tasdikinden sonra uygula
ması yapılan duvar panoları ile tavan panoları içinde 
tecrit malzemesi bulunmakta olup, sözkonusu pano
lar adı geçen firmaca detaya uygun olarak imal edil
dikten sonra inşaatta kullanılmaktadır. 

iSoru 3. (Bu prefabrik konutların m2 maliyetle
rimin aynı yıl Bayındırlık ve İskân Bakanlığı birim 
fiyatlariyle yapılan bina m2 maliyetinden çok daha 
ıfazla olduğu doğru mudur? 

Cevap 3. IBakanlığımızca ihale edilen prefabrike 
yurt binaları ve afet evleri Fonlar ihale Yönetmeliği-
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nin 37 nci Maddesi (a) bendine göre, bedel tahmi
ni yapılmadan belli istekler arasında Kapalı Teklif 
Alma Usulü ile ihale edilmiş olup, taahhütler en 
ucuz teklif veren firmaya ihale edilmektedir. 

Soru 4. Gerek malzemede ve özellik eksikliği
nin olup olmadığını gerekse fiyatlarının uygun olup 
olmadığını araştırıp tespit etmek üzere konuyu yük
sek Fen Heyetine tetkik ettirip varacakları sonucu 
kamuoyuna açıklamayı yeğleyebilir mi's'inri'z? 

Cevap 4. (İnşaat malzemelerine ilişkin araç ve 
gerecin özelliği ile kalite kontrolü TSE'ce belirlenen 
esaslar çerçevesinde olup, Bakanlığımızın Yüksek 
Fen Kurulu Başkanlığınca da TS numaraları belirti
lerek, yıllar itibariyle yapılan rayiçlere göre ve tespit 
edilen ıbirİîm fiyatları ölçüsünde tatbikat yapılmakta
dır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
İ. Safa Giray 

tmar ve iskân Bakanı 

13. — istanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın, asga
ri ücretin tespitine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanı Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu' 
nun yazılı cevabı (7/1584) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
1475 Sayılı Yasanın 33 üncü maddesi, asgarî üc

retin en geç iki yılda bir tespitimi öngörmektedir. 
Asgari ücretin tespitlinde dikkate alınan hususlar, gü
nümüz insan yaşamı için yeterli kalbul edilebilir cins
ten değildirler. Bu nedenlerle aşağıdaki sorularımı 
sorma ve bu konularda ilgililerin düşüncelerlini tes
pit etme gereğini hissettim. Sorularımın Sayın Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafımdan yazılı ola
rak cevaplanmasının teminimi emir ve müsaadeleri
nize saygı ile arz eklerim. 

Bilâl Şişman 
İstanbul 

1. Asgarî ücretin hesaplanmasında, asgarî geçimi 
sağlıyabilecek giderler dikkate alınmaktadır. Bu tes
pit şekli, asrımız koşulları dikkate alınldığında sizce 
yeterli midir? 

2. Bir insanın hayatını sürdürebilmesi bazı ihti
yaçlarını karşılayabilmekle mümkündür. Bununda 
karşılığı ücrettir. Asgarî ücrete muhatap işçilerin, 
insanca yaşamalarını temin edebilecek nitelikte bir 
ücret tespitimin dikkate alınmasını düşünüyor musu
nuz? Düşünüyorsanız, konu ile ilgili olarak alınmış 
tedbirleriniz var mı? Varsa, bu tedbirler nelerdir? 

3. Vergi yasalarımıza göre, asgarî ücretlerden 
de vergi kesilmektedir. Fizyolojik hayatı sağlayacak 

i nitelikte 'tespit edilen âsagrî ücreti alanlardan, vergi 
kesilmesini uygun buluyor musunuz? Böyle bir üc
retten vergi alınmasını uygun bulmuyorsanız aldığı
nız tedbir var mıdır? Varsa bu tedbirler nelerdir? 

I 4. Enflasyonun günümüzde 'hızlı seyretmesi üc
retleri kısa zamanda eritmektedir. Asgarî ücretse, tes-

j pit tarihindeki asgarî geçimi karşılayacak bir gideri 
öngörmektedir. Bu nedenle, zaman içinde tespit ta
rihindeki değerini yitiren bir ücretin, aynı tarihteki 
alış gücümü koruyacak ve bu ücrete muhatap işçilerin 
mağduriyetini önliyecek şekilde alınmış önlemleri
niz var mıdır? Varsa bunlar nelerdir? 

T. C. 
Çalnşma ve Scuyal Gav£u['k 27.2.1987 

'Bakanlığı 
Sayı : SGK '-- 0175/54 -. 1957, 7220 
Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 12.2.1987 tarih ve 7/1584-7796/30880 sa

yılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Bilâl Şişman'ın asgarî 
ücretin tespitine ilişkin Yazılı Soru Önergesi Bakan-
lığımca incelenmiştir. 

»1.475 sayılı İş Kanununun 33 üncü maddesi bir 
hizmet akdine dayanarak çalışanlara ödenecek ücretin 
en alt sınırı olan Asgarî Ücret sistemini düzenlemiş
tir. 

Sözkonusu Kanun hükmüne göre Asgarî Ücret, 
hizmet akdi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamına 
(giren (her türlü işçi, gemi adamı ve gazetecilerin eko-
norn/ik ve sosyal durumlarının düzenlenmesi için tes
pit edilen ücretlerin asgarî haddi olarak tanımlan
mıştır. 

Madde hükmünde Asgarî Ücretin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı başkanlığında toplanacak 
bir klolmiiısıyoınca en geç iki yıll'tok süre içinde tespiti 
öngörülerek Komisyonun çalışma usul ve esasları-

I nın bir Yönetmelik ile tespitli yer almaktadır. 
©u konuda 12.2.1972 tarilh ve 14097 sayılı Resmî 

Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan Asgarî 
Ücret Yönetmeliği hükümlerine göre Asgarî Ücret'in 
esasları şunlardır. 

1. Asgarî ücret, işçilere normal bir çalışma gü
nü karşılığı olarak ödenen ve işçimin gıda, konut, gi
yim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçla
rını günün fiyatları üzerinden asıgarî düzeyde karşıla-

| maya yetecek ücrettir. (Yönetmelik rrid. 1) 
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2. Asgarî Ücret Tespit Komisyonu asgarî üc
reti; mahallî veya bölgesel yahut ülke düzeyinde ol
mak üzere bir işkolu veya birden fazla işkolu yahut 
Ibütün işkollarını kapsayacak şekilde tespit edilir. 
(Yönetmelik md. 3) 

3. Asgarî ücretlin, bir günlük ücret olarak tespiti 
asıldır. (Yönetmelik md. 4) 

4. Asgarî ücret, işçilerin 16 yaşını doldurmuş 
olup olmadıklarına göre ayrı ayrı tespit edilir. Asgarî 
Ücret Tespit (Komisyonu, asıgarî ücretin tespit edil
mesinde, 3 üncü maddede (belirtilen kapsam duru
muna göre; 

a) Sosyal durumu, 
b) Ekonomik durumu, ücretliler geçinıme in

dekslerini, bu indeksler yoksa geçinme indekslerini, 
c) Fiilen ödenmekte olan ücretlerin genel sey

rini, 

d) ıtşkolu veya işkallarının niteliğini gözönünde 
bulundurur. (Yönetmelik md. 5) 

5. Asgarî ücret Tespit Komisyonu Bakanlıkça 
hazırlanan gündeme göre çalışır. Toplantılar en az 
10 üyenin katılması ile yapılır. Üye oylarının çoğun
luğu ile karar verilir. Oyların eşitliği halinde Baş
kanın bulunduğu taraf çokluk sayılır. Komisyonun 
her toplantıca aldığı kararlar karar defterine yazı
lır ve Başkan ve üyelerce imzalanır. Komisyonun as
garî ührefcin tfâspitine ilişiklin kararı kes'indir. Bu kara
rın, toplanan bilgi ve belgelere göre hazırlanacak bir 
gerekçeye dayandırılması zorunludur. (Yönetmelik 
md. 6) 

6. !Komisyon, asgarî ücretin tespitinde konuyla 
ilgili bütün kamu kuruluşları ve fakülte ve akademi
ler ile işbirliği yapabilir. Komisyondaki görüşmeler 
ve alman kararlar asgarî ücretin tespitine ilişkin ka
rar Resmî Gazıete'de yayımlanıncaya kadar gizlidir. 
(Yönetmelik md. 7) 

7. Komisyonca saptanan asgarî ücretler Resmî 
Öazete'de yayımlanır ve yayımlandığı tarihi izleyen 
aybaşında yürürlüğe girer. (Yönetmelik md. 9) 

Asgarî Ücret Tespit Komisyonları belirtilen ıbu 
esaslar ve tanımlar çerçevesinde, asıgarî ücretin hesap
lanmasını aşağıda belirtilen ilkeler doğrultusunda so
nuçlandırmışlardır. 

1. Asgarî ücretin ülke düzeyinde tek bir ücret 
olarak belirlenmesi, 

2. Dengeli besin koımpozisyonunun dikkate alın
ması, 

3. 3 500 net kalorinin dikkate alınması, 

4. Hesaplamalarda Devlet İstatistik Enstitüsü 
verilerinin kullanılması, 

5. Aile bağımlılık faktörünün dikkate alınmaya
rak sadece «işçi» nin dikkate alınması, 

İ 6. Devlet İstatistik Enstitüsü'nün 1978 -1 979 
IKentsel Kesim Hane Halkı Gelir ve Tüketim Harca
maları Anketi sonuçlarına göre besin içi harcamala
rı oranının % 44, besin dışı harcamaları oranının 
% 56 olarak dikkate alınması, 

İlgili mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı 
üzere, asgarî ücretin ülkenin ekonomik ve sosyal şart
ları dikkate alınarak azamî iki yıllık zaman dilimi 
içinde tespiti gerekmektedir. Ancak Bakanlığımız, ül
kemizin hızla gelişen ekonıoımik ve sosyal yapısı ve 
büyüme hızı gilbi unsurları dikkate alarak, belirtilen 
azamî süreyi beklemeden asgarî ücretin tespitini, ça
lışanlar lehine daha kısa aralıklarla değiştirmiştir. 

Nitekim : 

10.4.1981 tarihinde 333.33 TL. olarak tespit edi
len günlük asgarî ücret, 15.12.1982 tarihinde 540 TL. 
olarak, 28.3.1984 tarihinde 817.50 TL. olarak, 
20.9.1985 tarihinde 1 3S0 TL. olarak belirlenmiştir. 

Ülkemizde asgarî ücretin tespiti Dünya standart
larına uyıgun, ILO ilkeleri çerçevesinde ve bilimsel 
olarak belirlenmektedir. Bu ilkelerin tespitinde bir iş
çinin geçimini sağlayacak bilimsel objektif yöntem
ler ve güvenilir veriler esas alınmaktadır. 

Ancak şu husus da bir gerçektir ki, yapılan çalış
malar, elde edilen kıstaslar ne kadar gerçekçi ve bi
limsel olursa olsun, asgarî ücretin tespiti, ülkemizin 
hızla gelişen ekonomik ve sosyal yapısı karşısında 
yetersiz kalabilmekte, çalışanlar bakımlından arzu 
edilen sonucu verememektedir. Bu hususlar da dik
kate alınarak asgarî ücretin yeni bir kıstas ve sistem 
içinde tespiti için teknik seviyede çalışmalar bakan
lığımca yapılmaktadır. 

Anayasamızın 71 inci maddesi vergi ödevini, 
«Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere malî gü
cüne göre vergi ödemekle yükümlüdür» şeklinde ta
nımlamıştır. 

Bu esas çerçevesinde, 193 sayılı Gelir Vergisi Ka
nununun 61 inci maddesi, vergiye tabi ücreti; işve
rene tabi ve belirli işyerlerinde bağlı olarak çalışanla
ra hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağla
nan para ile tespit edilen menfaatler olarak belirle
miştir. 

Kanun bu temel vergi sistemi içinde özellikle ba
zı asgarî ücret bazında ücret alan çalışanları koru
mak için 23 üncü maddesinde istisnalar getirmiştir. 
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• 'Bu istisnalar : 
1. Köylerde veya son nüfus sayımına göre be

lediye için nüfusu 5 000'i aşmayan yerlerde faalüyet 
gösteren ve münhasıran el ile dokunan halı ve kilim 
imal eden işletmelerde çalışan işçilerin ücretleri; 

2. Gelir vergisinden muaf veya götürü gider 
usulünde vergiye tabi çiftçileri ziraat işlerinde bilfiil 
çalışan işçilerin ücretleri (IBekçi ve çoban ücretleri 
dahil); 

3. Toprak altı işletmesi halinde bulunan maden
lerde cevher istihsali ve bununla ilgili diğer bütün 
işlerde çalışanların münhasıran yer altında çalıştıkla
rı zamanlara a'iıt ücretleri; 

4. Ticarî ve sınaî kazançları vergiden muaf bu
lunanların bu işlerinde çalıştırılan hizmet erbabının 
ücretleri; 

5. Köy muhtarları ile köylerin katip, korucu, 
Amam, bekçi ve benzeri hizmetlilerine köy bütçesinden 
ödenen ücretler ile çiftçi mallarını koruma bekçile
rinin ücretleri; 

6. Hizmetçilerin ücretleri (Hizmetçiler özel fert
ler tarafından evlerde, bahçelerde, apartmanlarda ve 
ticaret mahallî olmayan sair yerlerde orta hizmet
çiliği, süt rainelik, dadılık, bahçıvanlık, kapıcılık gibi 
özel hizmetlerde çalıştırılanlardır.) 

(/Mürebbîyelere ödenen ücretler istisna kapsamı
na dahil değildir); 

7. Sanat okulları ile bu mahiyetteki enstitülerde, 
ceza ve ıslahevlerinde, darülacezelerin atölyelerinde 
çalışan öğrencilere, hükümlü ve tutuklulara ve düş
künlere verilen ücretler; 

8. Hizmet erbabına işyerinde veya müştemila-
tmda bedava yemek vermek suretiyle sağlanan men
faatler (Bu amaçla da olsa hizmet erbabına nakit ve 
aynı olarak yapılan ödemeler vergiye tabi tutulur); 

9. Genel olarak maden işletmelerinde ve fabri
kalarda çalışan işçilere ve özel kanunlarına göre ba
rındırılması gereken memurlarla müstahdemlere ko
nut tedarikli ve bunların aydınlatılması, ısıtılması ve 
suyunun temini suretiyle sağlanan menfaatler ile 
mülkiyeti işverene ait brüt alanı 100 m2'yi aşmayan 
konutların hizmet erbabına mesken olarak tahsisi su
retiyle sağlanan menfaatler (Bu konutların 100 m2>yi 
aşması halinde, aşan kusma isabet eden menfaat için 
bu istisna hükmü uygulanmaz); 

10. Hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gi
dip gelmelerini sağlamak maksadıyla işverenler tara
fından yapılan taşıma giderleri; 
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M. Kanunla kurulan veya tüzelkişiliği haiz bu
lunan emekli sandıkları tarafından ödenen emekli, 
maluliyet, dul ve yetim aylıkları (Tüzelkişiliği haiz 
muhtelif emekli sandıkları tarafından ödenen aylık
lar toplamı; hizmet süresi ve aylık seviyesi aynı olan 
Devlet memurlarına ödenen miktardan fazla ise, ara
daki fark ücret olarak vergiye tabi tutulur.) (Genel, 
katma ve özel bütçelerden ödenen bu nevi aylıklar 
dahil); 

12. 2089 sayılı Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu 
hükümlerine tabi çırakların asgarî ücreti aşmayan 
ücretleri; 

13. Yabancı ülkelerde bulunan sosyal güvenlik 
kurumları tarafından ödenen emekli, maluliyet, dul 
ve yetim aylıkları; 

14. (Kanunî ve iş merkezî Türkiye'de bulunma
yan dar mükellefiyete tabi işverenlerin yanında ça
lışan hizmet erbabına, işverenin Türkiye dışında el
de ettiği kazançları üzerinden döviz olarak ödedeği 
ücretler; 

15. Yüz ve daha aşağı sayıda işçi çalıştıran iş
yerinde bir, yüzden fazla işçi çalıştıran işyerinde iki, 
amatör sporcu çalıştıranların, her yıl millî müsaba
kalara iştirak ettiklerinin belgelenmesi ve bu amatör 
sporculara ödenen ücretlerdir. (Asgarî .ücretlin iki ka
tını aşmamak kaydıyla). 

Gelir Vergisi Kanunu açıklanan bu hükmünden 
de anlaşılacağı üzere gerçekten asgarî ücret üzerin
den aylık alan çalışanlara vergi aslında istisnası ta
nınmaktadır. 

(Belirtilen bu hususlar çerçevesinde ülkemizin eko
nomik ve sosyal yapısı dikkate alınarak, yeni bir 
sistem içlinde asgarî ücretin, gerçek asgarî ücretten 
çalışanların ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir nite
liğe kavuşturulması; bunun yanında asgarî ücretin 
çok üstünde ücret alınmasına rağmen, asgarî ücret 
üzerinden sosyal sigorta primi ödenmesini önleyici 
Kanunî düzenlemeler konularında Bakanlığımca ça
lışmalar devam etmektedir. 

Arz ederim. 
M. Mükerrömı Taşçıoğikı 

Çalışjma ve S'osyal Güvenlik Balkanıma 

14, — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir İlinde ikinci bir Tapu Sicil Muhafızlığı ku
rulmamasının nedenine ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı Ahmet Karaevli'nin yazılı cevabı 
(7/1588) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına müsaadelerinizi arz 
ederim. 12.2.1987 

Davut Abacıgil 
Bal «kesir 

Balıkesir merkezlinde 1977 yılında 2 nci bir Tapu 
Sid.il. Muhafızlığı ihdası için hazırlıklar yapıldığı hal
de bu güne kadar bu teşkilatın 'kurulmaması sebepleri
ni ve sıkışık durumun giderilmesi için ne gibi ön
lemler alınmasının düşünüldüğünü açıklar mısınız? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 27.2.1987 
Sayı : 07-62/1188 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlığın 24.2.1987 tarih ve K. K. Gn. 

Md. 18/106-2285 sayılı yazısı. 
Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-gil'in Sayın 

'Barbakanımıza tevali ettliği ve iliği yazı ile Bakanlığı
mızca cevaplanması istenen yazılı soru önergesine 
hazırlanan cevabî yazımız ekte sunulmaktadır. 

©ilgilerinize arz ederim. 
Ahmet Karaevli 
Devlet Bakanı 

Balıkesir Milletvekilli Davut Abacıgil'in Yazılı Soru 
Önergesine Hazırlanan Cevabî Yazımız 

Soru : Balıkesir merkezinde 1977 yılında 2 nci 
Tapu Sicil Muhafızlığı ihdası için hazırlıklar yapıl

dığı halde bugüne kadar bu teşkilatın kurulmaması 
sebeplerini ve sıkışık durumun giderilmesi için ne 
gibi önlemler alınmasının düşünüldüğünü açıklar 
mısınız? 

Cevap : İş hacmi yoğun olan, Balıkesir İli Tapu 
Sicil Müdürlüğünün; arşiv birliğinin bozulmaması, 
'hizmetin aksamaması ve kura ödeneğinin yetersizliği 
nedenleriyle hizmet verdiği hükümet binası içinde 
faaliyet göstermeleri koşuluyla iki bölgeye ayrılması 
kararlaştırılmış ve her iki tapu sicil müdürlüğünün 
yetki alanları belirlenmiştir. 

Ancak, Hükümet konağında yer sağlanamadığın
dan, 2 nci bölge tapu s idil müdürlüğü faaliyete geçi
rilememiştir. 

Buna karşılık, vatandaş işlerinin süratle karşıla
nabilmeği için zaman zaman personel takviyesi ya
pılmış olup, halen 16 personelle hizmet vermekte
dir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce, iş ha
cimleri dikkate alınarak yapılan standart müdürlük 
kuruluşu planlamasına göre de personel durumu ye
terli görülmüştür. 

Diğer taraftan, Hükümet konağında yer sağlan
ması halinde, 2 nci Bölge Tapu Sicil Müdürlüğü, faa
liyete geçirilecektir. 

Bu konuda Balıkesir Valiliğinin 17.2.1987 gün ve 
488 sayılı yazısına da aynı mealde bilgi verilmiştir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

71 İNCİ BİRLEŞİM 

3 . 3 . 1987 Salı 

Saat : 14.30 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL. GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASİ YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TI RMASL YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖR ÜŞMELER 
1. — Amasya Milletvekili Arsan Savaş Arpacı-

oğlu ve 22 arkadaşının, Hükümetçe uygulanan ilaç 
politikasından kaynaklandığı iddia edilen ilaç üretim 
ve tüketimindeki sorunları tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/42) 

2. - - Manisa Milletvekili İsmet Turhangil ve 14 
arkadaşının, pamuk ürünü için uygulanan ve yanlış 
olduğu iddia edilen fiyat politikasının neden olduğu 
sorunları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1, — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
rma ilişkin Başbakandan södü soru önergesi (6/596) 

2, — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin» İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

3, — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 

4. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, Sivas 
Mi Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-
ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

6. — İstanbul Milletvekilli ibrahim Ural'ın, Avru
pa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

7. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın 
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 

8. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, davası 
devam eden bir gazete hakkındaki beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant/oğlu' 
nun, 19S6 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yurt 
dışına giden üst düzey görevlilerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/833) (1) 

10. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
yaşama ve yasal çalışma haklarını tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778) 

11. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdürrezak Cey-
lan'ın, Gaziantep Güneydoğu Tarım Satış ve Kredi 
Kooperatifleri Birliğinin EMAK A.Ş.'ndeki alacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/781) 

12. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, çay üreti
cilerinin AKFA Firmasından alacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/868) (I) 

13. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Te
kirdağ İlinde kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapıldı
ğı iddia edilen bazı inşaatlara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789) 

14. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol-
tş Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kuruluna 
katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet 
edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/797) 



15. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/800) 

16. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırım'ın, 
Tunceli İlinde meydana geldiği iddia edilen bazı olay
lara ve sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü so-

' ru önergesi (6/876) (1) 
17. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, YlBt-

TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) 

18. — İstanbul Milletvekili Günseli ÖZkaya'nın, 
Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 

19. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/813) 

20. — Hakkâri 'Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/817) 

21. — istanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

22. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Onur Işhanında çıkan yangının sebebine ve 
bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

23. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, bele
diyelerce yapılan yaya yolu ve trotuar çalışmalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

' 24. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Çer
kezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaatına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru Öner
gesi (6/838) 

25. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Afşin İlçesi Arıtaş 
Kasabası Çatakderesi Göletinin fizibilite ve proje ça
lışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/842) 

26. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş ilinde kaliteli pamuk 
yetiştirilebilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/844) 

27. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yılın
da meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) 
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28. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Andırın Orman iş
letme Müdürlüğü sahasından elde edilen odunların 
üretici köylüye ve müteahhitlere tahsisine ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/879) 

29. — istanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, terör 
olaylarına karıştığ; iddia edilen bazı örgüt ve elçilik
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) 

30. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 
Kayseri tünde yapılması düşünülen raylı sistem için 
Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik belgesi verilip ve
rilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/883) 

31. — Denizli Milletvekili Halil ibrahim Şahin'in, 
Denizli-Tavas İlçesi Kızılcabölük Kasabasındaki Kurı 
ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Pansiyonu ile 
ülkemizdeki bu tip diğer pansiyonların faaliyetlerine 
ve denetimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/885) 

32. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOBtRLÎK Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak bazı 
basın organlarında yer alan haberlerin tahkikine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/886) 

33. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldı-
rır'ın, istanbul'daki Patrikhane binasının ihyası için 
inşaat izni verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/902) (1) 

34. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, olgunlaştırma enstitülerine ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) 

35. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, Diyarbakır İlinde turizmin geliştirilmesi için 
ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından sözlü som önergesi (6/891) 

36. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Devlet 
Planlama Teşkilatı Koordinasyon Dairesinde görevli 
bir uzmanın şeriatçı faaliyetlerde bulunduğu iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/892) 

37. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır Hinde faaliyet gösteren yabancı bir firmada 
çalışan işçilerin iş akitlerinin feshedildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/893) 

38. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Mardin İli İdil İlçesi Jandarma Bölük Komutanı ile 
Belediye Başkanının bazı vatandaşlara baskı yaptıkla
rı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/894) 



39. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Şanlıurfa İline bağlı köylerin yol sorununa ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/895) 

40. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, lüks otellerde ve turistik bölgelerde 
açılan kumarhanelerin toplumumuzda yol açtığı tah
ribata ve buna karşı alınacak tedbirlere ilişkin Kül
tür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/913) (1) 

41. —- Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, video kaset doldurtulan küçük çocukların istismar 
edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/917) (1) 

42. — İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu'nun, 
yurdumuza iltica eden Naim Süleymanoğlu'nun Lond
ra'dan Ankara'ya getirilişinin TRT dışında özel bir 
şirketin kameramanlarınca görüntülendiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/919) (1) 

43. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOBÎRLİK ile ilgili olarak güney basınında yer alan 
iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/898) 

44. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin, Gi
resun - Tirebolu îlçesi Güce Bucağı Belediye Başka
nının rüşvet aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/899) 

45. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, okul
lara tavsiye edilen tslam adlı dergide yer alan bazı 
görüşlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/903) 

46. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Ege 
yöresindeki bazı ilk ve orta dereceli okullarda din 
kültürü ve ahlak derslerinin imamlar tarafından oku
tulduğu iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/904) 

47. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak Cey-
lan'ın, Anadolu Bankası tarafından bir şirkete pro-
visyon alınmadan çek mukabilinde ödeme yapıldığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/905) 

48. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın, Asi Neh-
ri'nin taşması sonucu Amik Ovasındaki arazileri su 
altında kalan çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi 
için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/906) 

49. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler' 
in, yurt dışına kaçtığı iddia edilen eski bir milletve
kili hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/907) 

50. --- Denizli Milletvekili Mustafa Kani Bürke'nin, 
A.B.D. tarafından 1986 yılında ülkemize yapılan yar
dımların önceki yıllara göre azalmasının nedenlerine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/909) 

51. — Denizli Milletvekili Mustafa Kani Bürke'nin, 
NATO Taktik Silahlan Eğitim Merkezi projesine iliş
kin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/910) 

52. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, Alman
ya'da ülkemiz aleyhine faaliyette bulunduğu ve ül
kemizdeki işçi şirketlerinin hisse seneklerini topladığı 
iddia edilen bir şahsın bu faaliyetlerine karşı ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/911) 

53. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, Diyarbakır - Lice İlçesinde deprem nedeniyle inşa 
edilen baraka - meskenler için verilen tapuların, ka
gir evler yapılacağı vaadedilerek toplatıldığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/914) 

54. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
m, Diyarbakır İlinde cereyan eden anarşi ve terör 
olaylarına ve yapılan operasyonlara ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/915) 

55. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş'da ilçeler itibariyle 
elektriği bulunan köy ve mezralara ve şebeke arızala
rının giderilmesi 'için görevlendirilmiş müstakil ekip
ler bulunup bulunmıadığına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) 

56. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, elek
trik ücretlerine yapılan zamlara ve vatandaşların elek
trik ihtiyacının daha uygun şartlarda karşılanabilmesi 
için alınacak tedbirlere ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/920) 

57. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in daha 
ucuz ve kaliteli ekmek üretilebilmesi için alınacak 
tedbirlere ilişlkin Barbakandan sözlü soru önergesi 
(6/921) 

58. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, PTT kıyı telsiz istasyonlarında görevli persone
le ve bu istasyonların çalışmalarına ilişfcin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesii (6/922) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
.1. — 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Ka- , 

nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Hükmünde Kararname ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/797) (S. Sayısı: 522) (Dağıtma tarihi : 
29.1.1987) 
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2. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Balı-
bey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni Islimyeli'nir., Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum 
Milletvekili İhsan Tombuş'un, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (2/191, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e l i n ç i 
Ek) (Dağıtma tarihleri : 11.6.1985 - 21.11.1986) . 

3. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 
25.8.1971 Tarih ve 1475 Sayılı iş Kanununun 25 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/330) (S. Sayısı 512) (Dağıtma tarihi : 23.12.1986) 

4. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in. Arıcılık Ka
nunu Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komis
yonu Raporu (2/348) (S. Sayısı: 514) (Dağıtma ta
rihi: 12.1.1987) 

5. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, İpekböcekçi-
liği Kanunu Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonu Raporu (2/139) (S. Sayısı : 515) (Dağıtma 
tarihi: 12.1.1987) 

6. — Nevşehir Milletvekili Ali Babaoğlu ve 2 Ar
kadaşının, 26 Kişi Hakkında Özel Af Kanunu Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/371) (S. Sayısı : 520) 
(Dağıtma tarihi ; 26.1.1987) 

7. —• 2659 Sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/810) 
(S. Sayısı: 521) (Dağıtma tarihi: 27.1.1987) 

8. — Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Ku
rulması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçiş
leri komisyonları raporları (1/812) (S. Sayısı : 525) j 
(Dağıtma tarihi : 6.2.1987) i 

X 9. — Sermaye Piyasasının Teşviki, Sınaî Mül- j 
kiyetin Tabana Yaygınlaştırılması ve Ekonomiyi Dü
zenlemede Alınacak Tedbirler ile 5422 Sayılı Kurum
lar'Vergisi Kanunu, 213.Sayılı Vergi Usul Kanunu 
ve 3182 Sayılı Bankalar Kanununda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarıs ive Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/817) (S. Sayısı : 523) (Dağıt
ma tarihi : 6.2.1987) 

X 10. — Kayseri Milletvekili Cengiz Tuncer'in, 
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (2/386) (S. Sayısı : 524) 
(Dağıtma tarihi : 6.2.1987) 

11. — Eskişehir Milletvekili'Mustafa Balcılar ve 
3 Arkadaşının, 17.10.1983 Tarihli ve 2926 Sayılı Ta
rımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar kanununun 2 nci Maddesine Bir Fıkra Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal iş
ler Komisyonu Raporu (2/319) (S. Sayısı : 526) (Da
ğıtma tarihi : 6.2.1987) 

X 12. — Evlilik Dışında Doğan Çocukların Ta
nınmasına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Ha'k'kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve 
Dışişleri (komisyonları rap onları (1/780) (S. Sayısı : 
527) (Dağıtma tarihi : 25.2.2987) 

X 13. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Mı
sır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hükümlü
lerin Transferine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve, Ada
let ve Dışişleri ikomlsyonları. .raporları (1/816) (S. 
Sayısı : 528) (Dağıtana tarihi : 25.2.1987) 

X 14. — Hükümlülerin Nakiline Dair Sözleş
menin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları 
ıraporîan (1/778) (S. Sayısı : 529) (Dağıtma tarihi : 
25.2,1987) 

X 15. — Türkiye 'Cumhuriyeti ile Macaristan 
Halk Cumhuriyeti Arasında Cezaî Meşalelerde Adlî 
Kararların Karşıilı'klı Olarak İnfazı Hakkında Söz
leşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dâir 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve D;şişleri 'komisyonları 
raporları (1/815) (S. Sayısı : 530) (Dağıtma tarihi : 
25.2.1987) 

16. — 13 Mart 1913 Tarihli İdarei Umumlyei 
Vilayat Kanunu Muvakkatinin Adının ve Bazı Mad
delerinin Değiştiriilmes,iıne, Bu Kanuna 'Bazı Elk ve 
Ek Geçici- Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ile Yozgat Milletvekili Mehmet Bağçecl ve 
Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'in, Kars Millet
vekili Ömer Kuşhan ve 4 Arkadaşının, İstanbul Mil
letvekili Halil Orhan Ergüder'in Aynı Kanunun 116 
vo 140 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifleri ve İçişleri; Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/808, 2/231, 2/306, 2/365) (S. Sa
yısı : 531) (Dağılma tarihi : 27.2.1987) 

(X) Açık oylamaya tabi isleri gösterir. 


