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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Malatya Üyesi Hamdi özer; millî sporumuz 
olan güreşte hezimete uğramamızın nedenleri 
üzerinde görüşlerini açıklıyarak, ilgililerden 
gerekli tedbirlerin alınması temennisinde bu
lundu. 

G-ençlik ve Spor Bakanı Sezai Ergun; her 
spor dalı gibi güreş sporunun da temel eğiti
mi olan atletizme ve uzun vadeli plân prog
ramlara dayanmadığı için alman neticelerin 
başarısızlıkla sonuçlandığını, Bakanlıkça bu 
konularda çözüm yolu getirecek uzun ve kısa 
vadeli plânların yapılmış olduğunu beyan etti. 

Kontenjan üyesi Ragıp Üner; Nevşehir'in 
Derinkuyu ilçesine bağlı Kuyutatlar köyünde 
vukubulan sel âfetinin meydana getirmiş ol
duğu tahribata temasla, alınması gereken ted
birler konusunda Hükümetin yardımını istedi. 

Ulaştırma Bakanlığından istifa eden Halûk 
Arık'm istifasının kabul edilmiş olduğuna ve 
asaleten tâyin yapılıncaya kadar bu Bakanlığa 
Bayındırlık Bakanı Cahit Karakaş'ın vekillik 
etmesine, 

Enerji ve Tbiî Kaynaklar Bakanlığından 
istifa eden ihsan Topaloğlu'nun istifasının ka

bul edilmiş olduğuna ve asaleten tâyin yapı
lıncaya kadar bu Bakanlığa Adalet Bakanı 
İsmail Arar'm vekillik etmesine dair Cum
hurbaşkanlığı tezkereleri okundu ve bilgi edi
nildi. 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işa
retli cetvelde değişildik yapılması hakkında 
kanun teklifi ile; 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasana 
görüşülerek kabul edildiler, 

17 . 7 . 1964 tarihli ve 508 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 123 ucu maddesinin ta
dili hakkındaki kanun teklifinin tümü üzerin
de bir süre görüşüldü. 

5 Ekim 1971 Sah günü saat 15,00 te toplan
mak üzere Birleşime saat 19,17 de son verildi. 

Başkan Kâtip 
Ba3kanvekili Kastamonu 

Hayri Mumcnoğlu Mehmet Çamlıca 
Kâtip 

Mardin 
Abclüll:erim Saraçoğlu 

SORULAR 

Yazılı soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi il-

yas Karaöz'ün, çimento fabrikalarında yapılan 
2. — GELEN KÂĞITLAR 

•grevlere dair yazılı sora önergesi, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir. (7/843) 

Tasarılar 
1. — 8 . 6 . 1985 tarih ve 625 sayılı özel 

öğretim kurumları Kanununa ek iki madde ek
lenmesine dair kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni (Millet Meclisi 1/451; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1269) (Millî Eğitim ve 
Bütçe ve Plân komisyonlarına) (Müddet : 15 
er gün) 

2. — Köy işleri Bakanlığı kuruluş ve gö« 
revleri hakkında kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni (Millet Meclisi : 

1/310; Cumhuriyet Senatosu 
çe ve Plân Komisyonuna) 

1/1270) (Büt-

Teklif 
3. — Şehit Komando eri Mevlût Meric'in 

annesine, eşine ve çocuğuna vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanması hakkında kanını 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan met
ni Millet Meclisi 2/503; Cumhuriyet Senatosu 
2/343) (Malî ve iktisadi işler ve Bütçe ve 
Plân komisyonlarına) (Müddet : 10 nar gün) 

920 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Hayri Mumcuoğlu 

KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamionu), Abdülkerim Saraçoğlu (Mardin) 

BAŞKAN — 121 noi Birleşimi açıyorum. 

3. — BOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır efendim. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yeter çoğunluğumuz vardır, 
müzakerelere başlıyor ve gündeme geçiyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANÎNİN GENEL KURULA SUlfUŞLARI 

1. — 6 . 10 . 1971 Çarşamba günü saat 15.00 
te Birleşik toplantı yapılacağına dair Başkanın 
bildirisi. 

BAŞKAN — Sayım arkadaşlarım, 6 Ekim 
1971 .Çarşamba günü saat 15,00 ele, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi toplantısı yapılacağımı 
-bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 17 . 7 . 1964 tarihli ve 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununun 123 ncü maddesinin 
tadili hakkındaki kanun teklifinin Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Sosyal İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları (Millet Meclisi 2/496; Cumhuriyet Se
natosu 2/341) (S. Sayısı : 1664) (1) 

BAŞKAN — Geçen Birleşimde 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun 123 ncü madde
sini değiştiren kanun teklifinin görüşülmesine 
başlanmıştı. Gruplar adına konuşmalar yapıl
mış, lehte, aleyhte kişisel birer konuşma da 
yapılmıştı. Şimdi, söz sırası üzerinde konuşa
cak olan Sayın Hamıdi özer'de. 

Ondan sonra, Yüce Kurulun tensibi veç
hile lehte, aleyhte, üzerinde konuşmalar ya
pılacaktır. Sırasiyle arz ediyorum; Sayın Ham-
di özer'den sonra lehte Sayın Mirkelâmoğlu, 
aileyhte Sayın Alâeddin Yılmaztürk, üzerinde 
Rıfat öztürikçine. 

Sonra, lehte, aleyhte, üzerinde tertibini 
sıralarında arz etmek üzere, söz alanları mü
saadenizle okuyayım: Sırrı Atalay, Mehmet 
Hazer, Ziya Termen, Nafiz Ergeneli, Vahap 
Güvenç, Mümin Kırlı, Şevket Koksal, MuJsta-

() 1664 S. Sayılı basmayazı 30 . 9 . 1971 ta
rihli 120 nci Birleşim tutanağı sonuna eldioUr. 

fa Tığlı, Mehmet Nuri Âdemoğlu, Nurettin Ak-
yurt, Hüseyin öztürk, Kâzım Karaağaçlıoğlu, 
İskender Cenap Ege, Cemalettin inkaya, Faük 
Atayurt, İbrahim Eteım Erdinç, Fehmi Baysıoy, 
Celâl Ertuğ ve Celâl Tarlan. 

Hükümet adına Sayın Çalışma Bakanı ye
rindeler, Komisyon başkanı yerindeler. 

Buyurun Sayın Hamdi Özer, üzerinde. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 123 ncü maddesindeki değişiklik 
teklifi üzerinde görüşüyoruz. 

Benden önce konuşan saym senatörler, çe
şitli yönlerden açıklama yaptılar. Ben daha zi
yade bu teklifin sosyo-psikolojik yönü üzerin
de duracağım, Bu teklif, yurdumuzda iki taraflı 
cereyanın, oldukça hareketli çalkantısına se-
bebolmuştur. Bir yandan işçi ve işçi haklarının 
korunması isteği, diğer yandan eczacıların ve 
esel sektörün korunmasıyle, ilâç sanayiinin ge
liştirilmesi isteği karsımıza çıkmış bulunmakta
dır. Eczacılar müşterilerinin azaltılmasını iste
miyor, işçiler ise, nafakalarının biraz daha art
ması yolunu arıyor. Böylece, bir yandan servet 
bir yandan da nafaka isteği ile karsı karşıya-
yız. öyle ise, vicdanımızın tercihi ve isteği ne 
ise kararımız o olacaktır, işçiler kendi kazanç
larına sahip çıkıp kendi yağîarıyle kavrulmak 
gibi çok masum bir hakkın peşindedirler. Ken-
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di ilâcını ucuza inal ederek tasarrufta bulun
mak isterken, onu zorla bankalarına müşteri 
yapmak ve teşebbüslerini baltalamak ne özel 
teşebbüs anlayışına ne de demokratik hak ve 
hürriyet ilkelerine uygun değildir. Özel sektö
rü koruyalım ama, isçi kütlesinin geçim hakkını 
peşkeş çekmek suretiyle değil. Çalışma Bakan
lığının 1969 yılı bütçe müzakeresi sırasında, 
bugünkü teklifin bir hükümet tasarısı olarak 
getirilmesini bu kürsüde ısrarla belirtmiştim. 
«Özel sektörü koruyalım ama, işçinin sırtından 
değil, »demiştim. 

Sayın senatörler, Türk isçisi fedakâr ve ka
naatkardır. Fakat, servet hırsı ile çırpman bü
yük servet fukaraları da, bunda insaflı ve tak-
dirkâr olmalıdır. Servetlerini koruyabilmenin 
tek çıkar yolu ancak budur. Aksi halde talana 
kucak açmış olurlar. İsçilerimizin, mercii rejim 
içinde ve meşru yoldan nafakalarını artırmak 
için, teşebbüslerine balta vurmaya kalkışanlar 
kendi bacaklarını koparırlar. Çünkü nafaka ile 
servet çarpışmasında kesin sonuç nafakanındır. 
Bunu böyle bilerek, fukarayı soymak yalan
dan vazgeçilsin. Haysiyetli ve masum Türk iş
çisinin emeğinden doğan kazancına el konulma
sın. Bu kaşanem tasarruf hakkına dokunu İma
sın. Onun almteri şehit kanı kadar kutsaldır. 
Onun alınteri viski değildir içilmesin. Nedir 
bu telâş soruvorum, Kabul edilsin ki. Türk işçi
si hasta olmuyor. Onu zorla müşteri edinmeye 
çahşmak, onlara olan merhametten mi. mııhah-
beten mi, yok^a onlan sömürmek iştahasmdan 
mı doğuyor? Bu sevdadan vazgeçilsin. Bunda 
ısrar edenleri uyarıyorum. Eğer köşkleriniz, 
kâşaneleriniz, rengârenk otomobilleriniz, iklim 
iklim yerleriniz va^sa, bunları Türk isçisinin 
faziletine borçlusunuz. Onu kendinize karşı çı
kartma^ mz; bırakınız, herkes kazancına, hak
kına ve kaderine rıza gösterirken buna devam 
etsinler. 

Her ce-it menfi proıoa^a^'dava .̂ "-PHÎS 5*even. 
p"??, vurman kulak tıkayan ilcileri zorla tahrik 
edecek kendinizi onlara hedef etmeyiniz. Bu 
düzeni korumak düzensizlikle olamaz, Herkese 
yaşama hakkı tanımıyan yaşayamaz. 

Sayın senatörler, bu kanunla sağlanan hak
lardan yararlanmak istiyen işçiler, kendi ka
zançlarını bağlı bulundukları kurumda birikti
rerek, onu güçlü bir kaynak haline getirmek 

suretiyle emekli, dul ve yetimlerini biraz daha 
refaha kavuşturmak istiyorlar. Vicdanında in
saf izi bulunan hiç bir kimse bu isteğe karşı 
duramaz. Eczacılarımız aydın vatanperverler
dir. Bu hakkı teslim edeceklerinden asla şüphe 
edilemez. Kendilerine müşteri olarak işçilerin 
dışında kalan 30 milyon vatandaş ve dış pazar
lar vardır. Kaliteli ve ucuz ilâçlarla ilâç sana
yiini geliştirmek ve eczacılara daha üstün bir 
refah sağlamak daima mümkündür. 

Patron olmıyan eczacılara Sosyal Sigortala
rın kadrolarında da yer vardır. Birçok il ve 
ilçelerimizde eczane boşlukları ke*ndilerini -bek
liyor. İstanbul ilimizde 785 eczane olduğu hal
de, Hakkâri ilimizde bir tane dahi yoktur. Tür
kiye'de bulunan 2 500 eczanenin yarıdanfazlası 
4 ilimizde toplanmıştır. Sosyal Sigortalar Ku
rumunun yataksız tesisleri etrafında yoğunlaşan 
eczaneler de % 37 kazançla Kuruma sattıkları 
ilâçlardan yılda 25 ilâ 30 milyon lira kâr sağ-
lamışlardır. 

Eczacılarımızın, böyle bir kazancın sağlan
ma lığı yolundaki iddialariyle, Kurumun ecza
ne açmaması yolundaki ısrarları tam bir çelişki 
göstermektedir. Bu çelişkiden doğan gerçek 
takdirlerimize müessir olmalıdır. Kurumun 
açacağı 30 - 40 eczanenin yarattığı tepki bo
şuna değildir. Kuram, kendi kazancını koru
mak ; eczacılar da bu kazancı kendilerine almak 
istiyorlar. Bütün mesele budur. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun ucuza mal ede
ceği ilâçlar, ha~ka satılan aynı ilâçların kalite 
ve f-iya'darım tesbit edişte de insaf ölçüsü ola
caktır. işçjler doktorunun yazdığı ilâcı alacak, 
yani istediği ilâcı alacak; eczacının istediğini 
almak sorunda kalmayacaktır. İddialar ve yay
gın şayialar bunda toplanıyor. Bu şayialara son 
vermek için, dışarıdaki eczaneler doktorun 
kontroluna lüzum kalmadan, işçilere ilâcın ay
lımı değil, benzerini satmak suretiyle elindeki 
fazlalıkları satmak istiyor. Tıpkı bir manavın 
çürümeye yüz tutan ve elde kalan meyvalarını 
sattığı gibi. Bu iddialara ve ilâç yerine ilâç 
olmıyan madde trampası iddiası karşısında bu 
kanun, hem değerli eczacılarımızı hem de işçi
lerimizi itham lekesinden kurtaracaktır. 

Sureti katiyede kendilerini tenzih ettiğim 
; için onların bu şüphelerden kurtulmasını gönül-
| don diliyorum. Aynca, ilâç aramak için kay

bedilecek zamandaki iş saatleri de tüketilmiye-
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cek ve dolayısiyle üretim gücü korunacaktır. 
İlâcı ucuza sağlamakla elete edilecek tasarruf
tan işçi yararlanacaktır. Yatak yokluğundan 
yerlerde kuvranan ve bir yatakta çifter yatan 
haftalar hastaneye daha çok sahibolacak ve do
layısiyle, hastaneleri de eczacıya kapılarını daha 
çok açacaktır. Gönül ister ki; işçilerimiz kendi 
yiyecek, giyecek ve mesken konularında da 
örgütlensinler. Emeklerini vurgunculara peş
keş çekmesinler. Bu yurt kalkınmasında ve 
sosyal gelişmede çabukluk ve yaygınlık sağiıyan 
en etkili bir tutum olacaktır. Gerçek okul ger
çeği uygulamak içindir. Her teşekkül sosyal 
güvenliğini artırma yolunda Devlet tarafından 
frenlenmek değil teşviık ve destek görmek ister 
ve görmelidir. Eczacılarımızın da refahını ar
tırmak bu anlayış içinde olabilir. Devletin des
teği onlarla beraber olmalıdır. Fakat, muayyen 
bir kütleyi onlara koltuk değneği yapmak su
reti ile değil. Eğer, iyi bir düzenleme yapılırsa 
daha binlerce eczaneye ihtiyaç vardır. Telâşe 
lüzum yoktur. Devlet, hastane ve doktorları 
yurt sathına yaydıkça eczacılar ve eczaneler 
kendilerini boşlukta hissetmiyeceklerdir. 

Bu teklifin aleyhinde konuşan Sayın Tevei-
oğlu Türkiye'deki ilâç fiyatları ile Almanya'-
daki ilâç fiyatlarının mukayesesini yaparak 
Türkiye'deki ucuzluğundan bahset tiler. Ancak, 
Türkiye'deki işçi ücretleri ile Almanya'dairi, işçi 
ücretlerini kıyaslamadılar. Almanya'da bir ma
den işçisi bizim paramızla günde 300 lJra alır
ken biz de bir işçi bu parayı 15 günde alabiliyor. 
Alman işçisi bir günlük ücreti ile 45 paket as
pirin alabilirken bizim işçimiz 10 paket aspirin 
alabiliyor. Ayrıca, ilâç fiyatları ile gıda mad
deleri fiyatları da kıyaslanırsa Almanya'daki 
ilâç fiyatlarının ile sivrilen bir fiyat olmadığını, 
bizdeki gıda maddelerine ve diğer maddelere 
göre ilâç fiyatlarımızın fazlalığını göreceklerdir. 
Aynı cins ilâçların bizdeki ve Almanya'daki ka
liteleri de incelenirse daha ucuza maledilen ilâç
ların daha pahalıya satılmakta olduğu anlaşıla
caktır. 

Sayın Tevetoğlu en önemi bir noktaya da 
dokunarak, Sosyal Sigortalar Kuruımuna ecza
ne ve ilâç f abrtükası açma hakkının tanınanaısını 
mahzurlu buldular. Böylece Devlettin özel sek
töre el atmakla devletçi bir tutuma gireceğini 
söylediler. O halde; ordu pazarları, Gima, Mig-
ros, Toprak Ofisi ve Et - Balık Kurumu gibi I 
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teşekküllere de engel olahm. Bunların karşısın
da müşterileri azalıyor diye ses çıkartmıyan es
nafın durumunu hesaba katmıyoruz da aynı 
duruma gelen eczacıların yükselen sesi karşı
sında mı devletçi tutuma geçiöımiş oluyor. Top
rağını işleten vatandaşın bu özel teşebbüsüne 
Devletin el atması, Vergi ve Finansman Kanu
nu, Personel Kanunu bir reform olarak nitele
niyor da işçi kütlesinin sosyal haklarını koru
mak ve kendilerine teslim ederek onların da 
refahı yolunda kanunlar çıkartmak neden bir 
reform niteliğinde kabul edilmiyor. Reform, 
aksaklığı görülen kökleşmiş uygulamaların kö
künü kazıyıp toplumun yararına yeni uygula
malara geçmektir. Elbette ki, bu, kanunlarla 
ve Devletin eli ile olacaktır. Bu elin dışındaki 
ellerle sağlanması demokratik olamaz. Olsa oba 
anarşik veya oligarşdk ellerin tahripkâr yumru
ğu ile olabilir. Buna meydan bırakmamak ge
rek. Demokratik reform sınıf ve zümrelerin 
menfaatlerini toplumun menfaatinde eritmekle 
olur. Şu veya bu kişilere ve zümrelere dokunur 
endişesi ile reform yapılamaz. Küçük çapta da 
olsa, bu teklifte bir reform niteliği vardır. Ana
yasamızın öngördüğü reformun şümulü parlö-
manter demokratik cumhuriyet düzeni içerisin
de yapılmabdır. İçinde bulunduğumuz çok 
önemli bir noktanın altını çizerek arz ediyorum; 
12 Mart muhtırasını kabullenmiştik. Buna rağ
men yeni uyanmışçasına bu muhtırayı zamanın
da anlamamış gibi davranmak veya bu muhtıra
ya ve onun istediği reformlara sanki itiraz eden 
varmış gibi bahaneler" aramak suretiyle milletin 
kaderi üzerinde karşılıklı meydan okumalara 
kalkışmak ateşle oynamaktır. Millet sevgisin
de, Atatürk sevgisinde ve demokrasi sevgisin
de samimî olanlar bundan vazgeçsinler. Bu fa
kir milletin canından bezdirilmemesi lâzım. Her
kes haddinin çizgisi içinde tasarruf hakkını kul
lanmalıdır. Parlâmentoya saplanan hançerler 
bir milletlin sinesini parçalamıştır. Bu yaraların 
kapanmasını.... 

BAŞKAN — Sayın Hamdi özer, lütfen ko
nuya geçiniz efendim. Sayın Hamdi Özer, lüt
fen efendim. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Bu yaraların 
kapanmasını yalnız milletimiz değil demokratik 
hür dünya ısrarla beklemekte ve Yüce Parlâ
mentomuza sabır ve basiret tavsiyesinde bulun-

I maktadır. Rejimin berrak suyunu bulandırma-
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ya kalkışanları uyaralım ve onlara fırsat ver-
miyelim. Hırsın hırçınlığı boğucudur. Sahibini 
tatanimden ziyade kendisini de toplumu da zehir
ler. Toplumun yararı ile sınırlanmış olan reji
min korunması yolunda gayretlerimizi birlıeşti-
reliım. Alışkanlığın tabiatında reformu yadırga
mak olduğu gibi aklın tabiatında da değişen ve 
gelişen şartlara uymak vardır. Aklımızı kullan
maya mecburuz. 

İşte, reformist bir görünüşte olan bu kanun 
teklifi de ilk bakışta yadırganacaktır. Fakat, 
zamanla meyvalarını verecek ve bundan zarar 
umanlar da yarar bulacaktır. Ancak, imal edi
lecek ilâçların Sosyal Sigortalar Kurumu bün
yesinin dışında piyasaya sürülmemesine ve ka-
çırılmamasına son derece dikkat edilmesi gerek
tir. Bu sağlandığı takdirde bu kanundan sayın 
eczacılarımız ve özel sektör daha sağlam ve da
ha güvenli yararlar elde edeceklerdir. Servet 
ihtirası ile nafaka masumiyeti birbirleri ile çar-
pışmamahıdır. Toplumun huzuru ve devletin dü
zeni bunların çarpışmasında değil, uzlaşmasın
da yaşıyabilir. Bu bakımdan bu kanun teklifi 
geç kalmış olmasına rağmen zararın neresin
den dönülse kârdır diye kabul edilmelidir. Bu 
teklifi getirenlere ve onu gayretle desteküyen 
Hükümete bunun için teşekkür eder, aynen ka
bulü dileği ile Yüce Senatoya saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Söz sırası lehte konuşacak olan 
Sayın Mirkelâmoğlu'nda. Buyurunuz efendim. 

NECİP MiRKELÂMOĞLü (izmir) — Sayın 
Başkan, değerli senatörler, Sosyal Sigortalar 
Kurumunun yataksız sağlık tesislerinde de ec
zaneler açabilmesine ve kendi özel ihtiyaçları 
için ilâç fabrikaları kurmasına olanak sağhya-
cak olan kanun teklifi müzakeresi huzurunuza 
gelmiş bulunuyor. 

Bu konu bundan 7 yıl önce de yine meclis
lerimizin kürsülerinde tartışılmıştır. Ben o za
man milletvekili idim ve 506 sayılı Kanunun 
müzakere edildiği Geçici Komisyonda, Bütçe 
Encümenine seçilmiş üye olarak bulunuyordum. 
Komisyonumuz o zaman tasarının öngördüğü 
gibi kuruma bütün sağlık tesislerimde eczane 
açmak olanağını da kabul ederek Millet Mecli
sine göndermişti. Benim bu konu ile ilgim ve 
bu konunun perde arkasında geçen oyunlar ve 
olaylar hakkındaki bilgim o zamandan baş
lar. O zaman komisyonumuzda bu konuyla ilgi-
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li olan maddenin müzakeresi zamanı yaklaştık
ça hayale, tasavvura sığmıyan bir baskı ve etM 
ağı komisyon üyelerinin etrafında örülmeye 
başlanmıştı. Ben yasama hayatımda çıkar çev
relerinin tesir kudretini ilk defa o zaman ve 
dehşetle gördüm. 1964 te aynı ceketin muhtelif 
ceplerinde her partinin kimlik kartını taşıyan
lar her çareye ve araca ihmalsiz ve noksansız 
başvurarak sonunda istedikleri sonucu sağla
mışlardı. 

işte değerli arkadaşlarım, 7 yıl aradan ve 
icradan sonra konu, Yüce Senatomuzun huzu
runa tekrar gelmiş bulunmaktadır ve bu sefer 
7 yıllık uygulamanın kötü, kirli ve süflü birçok 
örnökleıini peşinden sürüyerek muhterem hu
zurunuza getirmiştir. 

Değeri senatörler, bu sefer A. P. M ve 
G. H. P. li milletvekili arkadaşlarımız ayrı ayrı 
teklifler hazırlamışlar ilgili meclis komisyonu 
her iki teklifi aynı mahiyette olduğu için birleş
tirmiş, kabul etmiş ve Yüce Meclise sunmuş. Ora
da da kabul olunmuş, Sosyal Sigortalar Kuru
munun yataksız sağlık tesislerinde de eczane 
açabilmesine ve kendi ihtiyacı için ilâç üretme
sine olanak sağlıyan hali ile Senatomuzun ilgili 
komisyonuna intikal etmiştir. Senatomuzun ih
tisas komisyonu olan ve şimdi raporunu görüş
tüğümüz Sosyal işler Komisyonu teklifi Mec
listen geldiği gibi kabul ve akçeli olması hasebi 
ile Bütçe ve Plân Komisyonumuza sevk etmiş
tir. Ben buradaki, muhterem huzurunuzdaki 
konuşmamda Sosyal Sigortalar Kurumunun ya
taksız tesislerinde de eczane açmasına olanak 
sağlıyan teklifin reddolunduğu. Bütçe Encüme
ninin raporunu, bu konu aleyhinde söylenen 
bütün sözleri, bütün iddiaları ihtiva ettiği için 
ve aynca Meclis dışındaki çevrelerle de ağız 
birliği halinde gördüğüm için bu encümen ra
poru üzerindeki fikirlerimi serdederek, bu ko
nu aleyhine söylenmiş ne kadar söz varsa hep
sini de cevaplamış olacağım mülâhazasındayım. 

Bütçe ve Plân Komisyonumuz kendisine ka
dar aksamadan yürüyüp gelen teklifi reddet
miş ve bu şeküıde konuyu 1964 te atıldığı uçu
rumun dibine tekrar itmiştir. Hem de geçen 
6 - 7 yıl içinde çıkar çevrelerinin ve baskıcıla
rın kandırıcı iddialarının bütün iyi niyetleri 
hüsrana uğratacak biçimde iflâs etmiş olması
na rağmen. 
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Yüce Senatomun değeri üyeleri, 1964 yılın
da Sosyal Sigortalar Kurumunun yataksız sağ
lık testlerinde eczane açına olanağını kaibui et-
miyen parlöananterlerin, kendilerine belli çev
relerce söylenen kandırıcı sözlere inanışlannıda-
ki saffeti kabul ediyorum. Ve bugün Senato
muzun Bütçe Komisyonunun bu teklifi redde
derken kendisine hakim olan iyi niyeti de aynı 
derecede kabul ediyorum; iyi niyeti ve aynı de
recede de gafleti. 

Simidi Yüce huzurunuzda teklifi reddeden 
Bütçe Komisyonunun ve onunla bu kürsüde 
ağız birliği yapanların ve bu kürsü dışında ağız 
birliği yapanların iddialarını teker teker muh
terem huzurunuzda eleştiriden geçirmek istiyo
rum. 

Bu eleştiriyi yaparken bir diyalog kurarak 
yedi yıllık uygulamanın bu sorunlara bulduğu 
hal tarzlarımı da karşılıklı gözden geçirmiş ola
cağız. 

Geçmiş uygulamada görüldü ki, sigortalı 
hastalar çoğu zaman doktordan aMıMarı reçe
teleri serbest eczanelıere götürüp ilâç bedelimin 
altında, ondan daha düşük bir para ile eczane
ye satmakta; ya da ilâç yerine şimdi artık bak
kaliye malzemesi de satan eczanelerden makyaj 
ve tuvalet malzemesine kadar her şey almakta
dırlar. Kurum pek yaygın bir hale gelen bu iş
leme engel olamamaktadır. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Yüce 
Meclisi töhmet altında bulunduruyorsunuz be
yefendi. 

NECİP MİRKELÂMOĞLU (Devamla) — 
Sayın senatörler, muhterem huzurunuza çıkar
ken elime geçen, derinden tetkik imkânını ve 
fırsatını bulamadığım dumanı üstünde, terüta-
ze 2 belgeyi muhterem huzurunuzda sunmak is
tiyorum. Şu biraz evvel kaydettiğim ve ifade 
ettiğim hususu doğrulayan ve belgeliyen iki 
olayı huzurunuzda sunuyorum. 

Elâzığ'da, Kebanlda Sosyal Sigortalar Ku
rumunun işçi hastaları doktora gidiyorlar. Dok
tor kendilerini işleme tabi tutuyor, ilâç yazı
yor. Bakınız bunlar ne diyorlar: «O gün ba
na, muayene olduğulm gün ne reçete verildi, ne 
de Keban eczanesinden ilâç aldım. Fakat bu 
reçetedeki imza da benimdir.» Doktor bey ve 
eczacı bey bir anlaşma yapmışlar, işçinin sır
tına binmişler, onu muayene eder, reçete yazar 

görünüyorlar ve eczaneden o işçi ilâç almış gö
rünüyor, fakat işçi ilâç aümaımıştır. Bu tek 
olay değildir, elimde bunu doğrulayan, bunu 
belgeleyen ondan fazla belge vardır. Muhterem 
huzurunuzu fazla işgal etmiş olmamak için, 
böyle olay olmuyor, böyle olayın aslı yoktur, 
uydurmadır, uyduruluyor, tasni ediliyor, mu
sannadır diye şu kürsüden konuşan arkadaşı
ma bir misal olsun diye muhterem huzurunuz
da takdim ediyorum. 

Bu konuda Kurumun eczanelıere yapmış ol
duğu uyarmalar, ihtarlar, ikazlar, cezalandır
malar hiçbir sonuç vermiyor. Vermediğini Ku
rum söylüyor. Eczaneler yapılan işlemin, yani 
biraz evvel anlattığım biçimde, anlattığım ka
dar, anlattığım kadar rezil, anlattığım kadar 
alçak olan işlemlerin önüne geçilemeyeceğini 
söylüyorlar; eşyanın tabiatında vardır diyor
lar, uyarmalara karşı çıkıyorlar. Eğer Ku
rum eczaneleri cezalandırmak için anlaşmayı 
feshetmek isterse, feshederse o eczaneler buna 
aldırmıyorlar. Meslek tesanüdü içinde başka 
yollar buluyorlar. Reçeteleri kabul etmekite 
devam ediyorlar, fakat parayı tahsil edecekle
ri zaman henüz takibe uğramamış, bir başka 
meslektaşların m firmasını, reçetesini, fatura
sını, kaşesini kullanarak muhasebeden parayı 
öyle tahsil ediyorlar. Serbest eczaneler bu gi
bi işlemler üzerinde Kurumun kontrolünü de 
kabul etmiyor. Kurum kontrol amaciyle, ör
neğin: Faturalara sigortalıların sicil numarala
rını yazın diyor, ya da reçetelere ilâçların fi
yat kupürlerini yapıştırın diyor. Eczaneler 
bunu reddediyor. Ve her türlü kontrol usulü
ne engel olimiak için -yüce vicdanlannızdaki 
bu halk için duyduğunuz dikkat ve şefkat his
lerini uyandırarak arz ediyorum size - bu ka
bil kontrole karşı gelmek için, aralarında mes
lek tesanüdünün beraberliğini, birliğini kuru
yorlar. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
Beyefendi, orada eczane açabilir mi?... 

BAŞKAN — Sayım. Ademoğlu, zatıâlinızin 
de sırası var efendim. Hemen şimdi... 

M. NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Müm
kün olmıyan şeylerden bahsediyor. 

SAFFET URAL (Bursa) — Belli, beUi... 
NECİP MİRKELÂMOĞLU (Devamla) — 

Sayın Âdemoğlu, bunların... 

— 925 — 
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NUHETTİN AKYURT (Malatya) — Sen ilâç 
temsilcisi değilsin, o galiba temsilci, istediğini 
söylesin. 

NECİP MİRKELÂMOĞLU (Devamla) — 
Bunların içimde HEKTAŞ firmasının ilâçları 
var mı acaba? 

BAŞKAN — Saym Ademoğlu?... Sayın Mir-
kelâmoğlu?... Sayın Mirkelânroğlu, rica ediyo
rum efendim; Sayın Ademoğlu, istirham edi
yorum müdahale etmeyin, söz sırası sonra zatı-
âlimizin efendim. 

NECİP MİRKELÂMOĞLU (Devamla) — 
Mcdek tesanüdüyle bir araya gelerek... 

HALÛK BERKEL (istanbul) — HEKTAŞ 
firması kimin? 

NECİP MLRKELÂMOĞLU (Devamla) — 
Var mı diye sordum Beyefendi? 

BAŞKAN — Sayın Berkol, lütfedin efen
dim. 

NECİP MiltKELÂMOĞLU (Davamla) — 
Bu söylediğim beraberliği noter mukavelesiyle... 

HALÛK BESKOL (İstanbul) — Alakasın 
sözler sarfediyor. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir daki
ka 'Sayın 'Mirkelaanoğlu. Sayın Berkol, eğer 
zatıâliniz de Cumhur'yet ıSena tosumun idaresi
ne oradan kal-ılırsanız burada her hanigi bir 
müzakereye imkân olmryacağıııı takdir buyu
racağınızdan eminini. Bu itibarla lütfedin efen
dim, idareye lütfedin efendim. 

HALÛK BEPv̂ KOL (istanbul) — Sayın Baş
kan, ben idareye katılmıyorum, HEKTAŞ'la, 
hususi firmalarla ns alâkası var bunun? 

BAŞKAN — Lütfedin efendim, zatıâlini-
zin de 'sözü var, onu sırasında söylersiniz. De
vam buyurun efendim. 

NECİP MİREELAMOĞLU (Devamla) — 
Bu 'serbest eczaneler kendi aralarında meslek 
tesanüdü kurarak bu beraberliği noter muka
velesiyle peldstirmektel&r. iffet hissiyle, mes
lek iffeti ve haysiyeti hissiyle buna karşı ge
len meslektaşlarına onbinlerce liralık tazminat 
cezaları hükmetmektedirler, noter mukavelele
rinde. Ve bu kabil hareketlerini düzenli, de
vamlı ve sistemli bir işlem haline getirmekte
dirler. 

Bütçe Komisyonumuz ve onun ağızdaşları 
bakınız bu kabil iddialar karşısında cevafo'ûla-
rak ne diyorlar: «Bu aksaklıklar yürürlükte
ki kanunların yetersizliğinden değil, cari uy-
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gulanıalardaki kontrol ve murakabe yetersiz
liğinden ve kısmen de bâzı serbest eczanelerin 
tutum ve davranışlarımdan ileri gömlektedir» 
Devam ediyor: <«Eğar ilgili ve yetkili kuruluş
lar yeterli denetim ve gözetimi yaparlarsa 
muhtemel olarak - kesin olarak değil] yine -
bu aksaklıklar düzelebilir» diyor iSayım Bütçe 
Konıisyonumus. 

Evet, sayın senatörler, komisyonumuz ye
terli denetim ve gözetim yapılsa bile muhteme
len bu kötüye kulüanmıalarm ancak önlüne geçi
lebileceğini söylüyor. Bütün iyimserliğine, bü
tün iyi niyetime rağmen yine de, ancak muh
temelen düzelebilir diyor. Yani Komisyonumu
za ve onunla beraber yürüyenlere göre kusurlu 
olan üç kuruş menfaati uğruna bu karanlık 
işlemleri yapan. serbest eczam&lsir değil. Ya 
kini? Onu yeteri kadar denetleyip bu kirli iş
lemlere eagel oiımıyam Sosyal Sigortalar Ku
rumu. Görülüyor ki, tuzaklarını insan sağlığı 
üzerinde kurmuş oüan fatura ve re-çete oyun
bazlarının bu ifadelerle yanağı okşanmakta; 
bu marifetleri ortaya 'seren, yakman ve tedbir 
istiyen, tedbir getiren Kurum ise, âdeta sen de
netim ve gözetimi kâfi ölçüde yapmadın 'diye 
a^aiiCaaiimaktadır. Taibiî olarak bu kabil hâdi
seler kötü ve kirli olaylar prim kazanmış ol
maktadır. 

Hemen ifade ve ilâve edeyim ki, benini kul
landığım ve daha da kullanacağını kmayıcı 
kelimeler bütün meslek sahiplerine değil, ten
zih ederim, bu işlemlere tevessül eden ve te
nezzül eden ıs ayılarının asıl yekûnlarına oranla 
az olduğuna inandığım kişilere, müesseselere 
karşıdır. 

Bütçe ve Plân Komisyonumuz raporunun 
bir yerinde teklifim reddine seıbeboiarak: «Ku
rum zararlı çıkar» demektedir. 'Halbuki, yapılan 
ve yatırım giderleri artar ve bundan da ku
rum zaarrlı çıka» demektedir. Halbuki, yapılan 
hesaba göre aşılacak her eczane için Kurum, 
ortalama 120 000 lira harcıya çaktır. Bu 
kanundan sonra açılacak 40 - 50 eczane içim 
toplam harcama 5 - 6 milyon lira civarındadır. 
Halbuki, bu eczaneleri açmakla Kurumun yıllık 
tasarrufları en az hesapla 40 milyon liradır. 

Ayrıca, yeniden işsiz bulunan, şu anda iş
siz bulunan bir çak eczacıya istihdam alanı da 
açılmış bulunacaktır. 
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Yine Komisyon raporunun tbilr yerinde': 
«Sosyal 'Siilgorbailar Kurumunum eozane asmak 
konusunda ramtıaJbiiıifce ve rasyomalizasyom he
sapları yapmış olduğu şüphelidir» deniyor. 
EkcmomJii kitaplarınım, hemen tedarik edilecek, 
el altında budamam ekonomi kitaplarının ta-
mmlarını arz 'ediyorum, ramtaibilibe nedir, r:.s-
yonalizasyon nedir. 

'RanbafoİJİbe, Abdır inletmede bedii bir sürede 
kullanılan sermaye ile elde «dilen safi kâr ara-
sundaki münasebettir. 

Rasyomalimsyon, bir işletmede Tbdar kârı elde 
eıtimelk içim yapılan masraflarla kârın orantısı-
dır. 

Terimlerim yerimde kullanılıp kullanılma
dığı Ibioc* yana, bu konuda kurum tarafımdan or
taya pek açık hesaplar konmaktadır. Şöyleki: 
506 sayılı Kamunun yürürlük senesi olan 1965 
teoı 1975 © kadar Kurum, •eczanelere fazladan 
92 milyon lira para ödetmiştir, diyor. 

receği lü'âcı sormak için yine dispansere 
dönmektedir. Bu nedenlerle hem yorulmakta,, 
hem de doktor, hasta ve eczane arasında 
ibâzı sürtüşmekler, frotmamılar ocrtaya çıkılmakta
dır. 

Sayım senatörler, kamun teklifinin reddo-
lunmaisuna neden olarak, ya da reddolunması 
gerEktiğime neden olarak gösterilen (bir diğer 
gerekçe de şudur : «Eğer hiz sertbest eczaneleri 
bu yılık 40 milyon lira kârdan malhrum bıra
kırsak Hazine de ödenecek vergi oranımda, za
rar görmüş olur» daniliyor. Böylesine hafif, 
böylesine gayri ciddî şeylere fikllr ciddî şey
lere fikir değeri atfediip »cevaplandırmaktaki 
zorluğu takdirinize arz ederken, Devle'tin soy
guna benzer usullerle sigortalımın alın terinden 
haksız 'olarak sağlanmış 40 milyon liranın 3 - 5 
milyon liralık vergisine tenezzül etmiyecek ve 
muhtaçolmıya-cak kadar yüce ibir varlık oldu
ğunu belirtmek is tefim. Devleti böyle b'ilr rüş
vetin aracı ve muhatafbı haline getirmek Ibiza-
tühi Devlet fikrine karşı işlenmiş (bir saygısızlık 
sucudur. 

ıSayın senatörler, ikinci Beş Yıllık Kalkın
ma Plânınma dayalı 1971 yılı programı icra 
plânının 94 mcü sayfasında yer lalan 411 sayılı 
tedbiri aynen okuyorum: 

«Sosyal Sigortalar Kurumunun yataksız 
sağlık tesisleri (bulunan yerlerde hizmetim bü
tünleşmesi yönünden eczane açabilmesi sağla
nacaktır.» Bu dokümanda bu işlemin 1971 yı
lında yapılacağını kamu oyu karşısında yüküm
lenen de Sayın Denııirsl Hükümetidir. Sayın 
Demire! Hükümetini kendi içindem çıkarıp, 
oyları liıle destekliyem muhterem A. P. Grupu-
nun önüne kendi hükümetlerinin hür taahhüdü
nün gerçekleştMlmıesi için toir fırsat »çıkmış bu
lunmaktadır. 'Ancak sayın koımiSyonuımuz ve 
onumla aynı teraneyi terennüm edenler bu fır
satın da önünü kesmek istemektediır. Hem de 
o kaJdar fgayri ciddî, hafif ve kendi fikrî se
viyesine yakışmıyam İbir medenle ki1; arz edi
yorum : 

«Her ne kadar 1971 yılı icra programında -
satır satır okuyorum - Ibu konunun (gerçekleş
tirileceği yer almış ise de, ibu iş geırcekleşiir-
se, - yani yataksız tesislerde eczane açılırsa * 
hu defa kaırma ekonomi diye ortada hirşjey 
kalmaz». (Sonra, «ekonomik denge ve ekonomik 

S huzur da bozulmuş olur» diyor sayın komisyon. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — 1975 
de dediniz, rakamı anlayamadım. Kaç? Zabıt
larda düseSbelliım, yanlış olmasın. 

iSOİSYAL İŞLER KOMİSYONU ADINA FA
RUK KINAYTÜRK (Burdur) — 1970 olacak. 

NECİP MİRKELAMO&LU (Davamla) — 
1971 yılımda, yani bu yıl, Sigorta kapaamı ge
nişlemiş ve ilâç fiyatları da artmış olduğu için 
hir yıllık farzla 'ödeme 44 milyon lira olacak
tır, en ıaz. Hele maliyet, an'balaj gibi diğer ince 
hesaplar da yapılırsa bu tasarrufun yılda 100 
milyon liraya doğru yükseleceği, yine o biraz 
evvel arz ettiğim ve raporda sözü edillen rasyo-
naliızasyon ve rantaJbilite hesapılarına göre or
taya çıkarılmıştır. 

Bu rakamlar muhterem komisyona ilgililer 
tarafından söylenmemiş midir? Ayrıca hesap 
isteniyor, ayrıca rakam isteniyor? 

AcaJba fou rakamların, bu hesaplarım dışında 
haşka nasıl rakamlar, naısıl hesaplar isteniiliyor, 
hurdam söylenmelidir, hu anlaşılmahdır. 

Müşfik ve rakik komisyonumuz: «Eğer ku
rum ibu eczaneleıni açarsa, işçiler vakit kaybe
decekler ve yorulacaklardır» diyor. Şaşılacak 
şeyki, 6 yıllık uygulama bunun tam aksini or
taya koymuştur. Dispanserden reçete alan has
ta 'dışarıdaki eczanelere gitmekte, çoğu zaman 
ilâçlarını yaptırıp doktora dönmekte, kullanı
lış taırifi yaptırmaktadır. Reçetede yazılı ilâç 
eczanede yoksa, eczacının onun yerime ve-
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Bu iıddüa öle çıkar çevrelerinim i'thamlaırındaki 
taülhsiilz paralelliğe dikkat çekmek isterim. Ta-
1964 ten beri o çevrelerüjn bu fikrim taraftar
larımla savurdukları itham hep bu olmuştur. 
«Karma ekonomiye aykırılık, ekonomik rejimim 
değıilşmesi rvıe sosyalistlik» burada da söylemdi 
bu Sözler. 

Yani, bu iddialar karşısımda sayın senatör
ler, 'başta konuyu 1971 icra programıma alam 
Sayın Demire! ve Hükümeti, somra ıomu destek-
liyem muhterem Adalet Partisi Grupu, sonra, 
bu kanun tefisilfdini Meclise sumam Adalet Par-
tifli Milletvekili arkadaşlarımız, sonra teklifi 
kabul eden Millet Meclisi ve sonra fikrim Se
natodaki taraftarları bMer, hepiımiz karma eko-
niomd düşımamı sosyalistler loluyoruz, bunlara 
göre. 

Değeri semaJtförleır, bendemiz ekonomi tah
sil etmiş bir (arkadaşınızım. Çalışam insanların 
el ve kafa emeMerimdem ayırarak, 'alın terle
rimden artırarak kurdukları ve yaşattıkları bir 
sosyal güvenlik kurumunum kasasından kanun 
zoru lüle her yıl 50 - 100 milyonu allıp 40 - 50 
karcı ve çıkarcının cebime aktaran bir düzeme 
karma ekonomi- diyen Ibir kitabı ben şimdiye 
kadar görmedim, okumadım. Hangi kitaplıkta, 
hangi yayınevimde, hangi yasarın imzası ile 
çıkmışsa lütfen söylesinler gidip bulalım, oku
yalım. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — 10 
miilyar lirayı yazsa karma ekonomi mi ölüyor? 

BAŞKAN — Lütfen Sayım Öztürkçine. 
NEGİP MİRKELÂMOĞLU (Devamla) — 

Karma Ekonomi diye bilinen şu: En basUt eko
nomi kitaplarımın ufak bir zahmet ihtiyar ede
rek sayfaları karıştırılırsa karma ekonomi di
ye öğrenilecek, (edinilecek biHgi şu: 

«özel ve resmi sektörün zamana, koşullara 
ve memleket ihtiyaçlarına g'öre değişen sınır
ları ilcinde üretüm ve hizmet lalamımda bir ara
da bMunmıalarıına ve çalışmalarına olanak sağ-
hyam bir ekonomik düzen karma ekonomidir». 
Ve en sağlam örneğini Atatürk Türkijyesimde 
vermiştir. Bu kamum teklifi bütün serbest ec
zaneleri kapayarak bu alamı yalınız Devletin 
tekelime mü teslim ediyor ki karma ekonomiye 
aykırı olsun?. Kamu yararı sosyal fayda gerek
tirirse, - farzumıahal böyle de olabilir - Devlet 
bir alanı kamu menfaati ve sosyal fayda nede
niyle serbest sektöre, özel sektöre kapayabilir. 

Eğer diğer hizmet ve üretim kesimlerinde özel 
ve resmî sektörler yan yana bulunuyor ve ya
şıyorsa o memlekette geme karma ekonomi 
düzemi var demektir. Hattâ bir paradoks gibi 
görünmesine rağmen ıasıl bugün sürdürülmek 
istemem uygulama karma 'ekonomiye aykırıdır. 
Çünkü, kanun zoru üe bir hizmet sahası mün
hasıran özel sektör tekelime tsrkedilmdlş bulun
maktadır. Yürüyen mevzuata ve yürüyen usule 
ve yürütülmek istemem usule g'öre böyle olu
yor. Bu kamun teklifi kabul edilirse ne olacak; 
serbest leczaneler yine 30 milyondan fazla in
sana - kendi tâbarleri ile - memleket hikmeti 
yapmaya devam edecekler. Bıakımız memleket 
hizmeti kendilerimi nerelerde bekliyor. 

Memlekette 2 500 eczane varmış. 1970 yı
lında İstanbul'da 786, Ankara'da 234, izmir'de 
189, Hakkâri'de hâlâ yok, Bingöl'de 2, Muş'ta 
2 v.s. işte kendi tabirleriyle ımemleket hizmeti 
gören, memleket hzimeti gördüklerime inandı
ğımız bu memleket çocukları bu memleketin 
çocukları Hakkâri'de, Bingöl'de, Muş'ta, Van'
da, Elâzığ'da kemdileriıni bekliyem hizmet saha
larına gitsinler; orada 'dertli dmsıamların, hasta 
'insianlanm, kemıdüerini »dört gözle bekliyen in
sanlarım dertlerine şitabetsimler ve hakikaten 
memleket hizmeti yapmanın fahrini, gururu
nu, şevkimi ruhlarında duyarak adımlarını 
yükseltsinler. 

Değerli arkadaşlarım, bu kamun kabul edi
lirse 80 milyon vatandaşa yine bunlar 'hizmet 
edeceklerdir. Yalnız ellerini iSosyal Sigortalar 
Kurumunun ceplerimden çekmiş olacaklardır. 
Elleri sigortalıların cebimde olan eczanelerin 
sayısı da öyle demiJldiği ve sanıldığı kadar; bu 
gürültücülerim mübalâğa ederek her şgüm hepi
mize yüzlerce, bine yakım teilgrofiar göndererek 
abartmak istedikleri mübalâğanın yanında çok 
mütevazı bir rakamdadır, belki de 100 rakamı-
nın içimdedir. 

Arkadaşlarımı, bdlr hafta oluyor, belki geçi
yor, gazetelerde ufak, birkaç satır içine sığ
mış bir haber yayımlandı. Bu eczacılar toplan
mışlar Ihür araya gelmişler, 4 - 5 milyon üira 
para temin etmişler. Bu para ile bu ise engel 
olacaklarını gazetelerde ifade etmişler. Bu ha
ber çıktığı zaman ben söz almış bulunuyor
dum, bu kamumun o güm geleceği zammı ille 
söz almış bulunuyordum. Ve bu haberi kul-
lanmamak için çizmiştim. Çünkü hemen tekzijp 
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edilmesi gereken, hemen küme atfedüdiyse onu 
çok küçültecek, onu rezailet gayyalnmda kay-
bolacak kadar ufaltacak bir mahiyet taşıyor
du. Çünkü, - geme de doğru ise kaydı üe Söy
lüyorum, doğru olmamasını temenni ediyorum -
bu paranın toplanması, tabiî konu parlâmen
toda konuşulduğu için her ihalde parlâmentoyu 
istihdaf eden bir tedbir ve bir hazırlık mahi-
yötünde ve halinde efkârı unıuımdyeye aksettd-
ıriilmiş bulunuyordu. îSiiizlerin iadına, bütün mü
essese adına şunu ilfıade ©diyorum ki, Türk 
Parlâmentosunu satınailacak değerde bir para 
türü henüz dcadolunmamıştır. Herkes bunu bil
sin. («bravo» sesleri) 

Değeri 'arkadaşlarım, kanun teklifini kar
ma ekonomi düzenine aykırı bulanlar, karma 
ekonominin Devlet eliyle fert zemıgin etmek, 
ya da çalışkan insanların alıntıerlerini 3 - 5 çı
karcıya kaptırmak demek o'lmadığını anhyarak 
fikirlerini mutlaka tashih etmelidirler. 

!Bu teklifi 'savunmakla sosyalist olunacağı 
ithamına gelince: Kendi adıma açıklıkla ve 
iiftilharlla şunu belirtirim .ki, sayın senatörler, 
yurdumuza her yıl en az 500 yataklı bir hasta
ne kazandıracak kadar bir tasarrufu 'Sosyal Si
gortalar Kurumuna asğlıyacak, çalışan insan-
ilanm ceplerinde çıkarcı ellerini çektirecek olan 
böyle bir teklifle beraber olmayı biz milliyet-
çiiMğimizin, Atatürkçülüğümüzün ve halk sevgi
mizin bür gereği olarak görüyoruz. Ancak, bu
na sosyalistlik adını takan varsa haykuıyoruz, 
«evet sosyalistiz».. Komünistlik adını yakıştı
ran varsa gene iftiharla ihaykınyoruz, «evet 
komünistiz». Var mı başka bir diyecekleri?.. 
(O. H. P. sıralarından «bravo» sesleri1) 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Ada
let Partisi plânında bunu söylemişti. 

BAŞKAN — iSayın öztürkçiıne lütfedin efen
dim. 

NECİP MİRKELÂMOĞLU (Devamla) — 
iSöz burada iken çıkarları bozulacak olanların 
yayınladıkları bir bâdiriden de bahsetmek isti
yorum. 

RİFAT Ö8TÜRKÇİNE (İstanbul) — Ada
let Partisi sıralarına dönerek, bize söyledi. 

NECİP MİRKELÂMOĞLU (Devamla) — 
Tenzih ederim, bütün Adalet Partili arkadaşla
rımı. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — öyle 
söyle. 

NECİP MİRKELÂMOĞLU (Devamla) — 
Bu bildiride Millet Meclisi Başkanı ve üyeleriy
le bütün Parlâmento tezyif olunmaktadır. Heza-
resef M, binlerce esefki bu kürsüden de bu mü
essesenin mensubu bir arkadaşımız bu iddiaya 
ve bu tezyife iştirak etmiştir. Şöyle İd, bildiriye 
göre ve buradaki iddiaya göre; «Bu teklif Mil
let Meclisinde çok az sayıda Milletveîrilinin ha
zır bulunduğu bir oturumda tartışılmaya imkân 
bırakılmadan onaylanmıştır ve oylanmıştır de
niliyor.» Ve bu iddiaya bu kürsüden de iltihak 
edildi ve iştirak olundu. Esefle, ıstırapla ifade 
ediyorum. Açıkça denmektedir ki, «Mecliste ye
ter sayı yoktu ve Başkan - o celsede Başkanlık 
eden değerli arkadaşımız kimse - Millet Meclisi
nin Başkanlık Kürsüsünü işgal etmek şerefiyle 
bübahi olan o arkadaşımız, o celsede kim ise 
ona mütevecih - işi el çabukluğuna getirdi ve 
yeterli sayı olmadan kanun teklifi çıkarılmış 
bulundu.» deniliyor. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Çok 
ayıbetti. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Demek 
işler her saman böyle yürüyor. 

NECİP MİRKELÂMOĞLU (Devamla) — 
Şimdi çıkarları bozulunca saygısızlık cüretini 
nereye kadar götürdüklerini görüyorsunuz sa
yın senatörler. («Bravo» sesleri.) Bilmezlerini 
ki, Meclislerin müzakereleri içtüzüklerinin ge
reklerine göre yürütülür. Bu gereklere uygun 
olarak çıkan her kanun 450 milletvekilinin tüm 
mevcudundald ittifak kudretini ve sağlamlığını 
taşımaktadır. 

Meclisler toplanır, idam hüldimlerim onay
lar. O zaman bu halk dostları, bu memleketse-
verler, bu vatan kahramanları nerededirler. Ne
den Meclislerin kaç kişi ile toplanıp, insan ha
yatı üzerinde karar verirken, kaç kişi olarak sa
londa bulunduklarının hesabını yapmıyorlar. 
Çünkü, kendilerinin menfaati, insan hayatından 
da daha fazla önemlidir, daha fazla değerlidir 
kendileri için. 

Değerli senatörler, huzurunuzdaki kanun 
teklifinin bir diğer yönü de, Sosyal Sigortalar 
Kurumuna kendi ihtiyaçları için ilâç fabrikası 
kurma olanağım getirmesidir. Eczane açma ko
nusunda söylenilebilecek, halk yararına ve si
gortalı yararına ne kadar husus varsa, gerekçe 
varsa, hepsini de bu konu için tekrar etmek 
mümkündür ve faydalıdır. Ancak, komisyonu-
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muz bu konunun da karşısındadır. Neden mi? 
Bakınız neden, plânda olmadığı için. Biraa ev
vel, «plânda olduğu için» denerek bundan ev
velki yataksız sağlık tesislerinde eczane açma 
konusunu eleştirilirken, komisyonumuz buna ge
rekçe ararken, «her ne kadar plânda var ise de» 
deyip, altına bir gerekçe sokuşturuyor ve kar
ma ekonomiye aylarıdır diyordu. Şimdi bu 
mevzuda da plânda yoktur diyor. Oha, yine 
muteber değil, olmazsa hiç muteber değil. 

Yukarıda eczane açma konusunu anlatırken 
arz ettim ki, plânda olmasına rağmen, komisyo
numuz karma ekonomiye aykırı diye reddetmiş
tir, şimdi de plânda yok diye reddetmektedir. 

Sayın Komisyonumuzu, üç - beş satırlık ya
zıda, böyle tutarsızlıklara, sıkıntılara ve çeliş
kilere düşmüş görmek de gerçekten üzüntü ve
ricidir ve hüzün vericidir. 

Sayın senatörler, yurdumuzda ilâç imâli 
için dışarıdan 120 milyon liralık hammadde 
gelmektedir. îlâç haline geldiği zaman bu 120 
milyon, 1 milyar liralık değer kazanmaktadır. 
Bir istitrad yapmak, bir saptama yapmak isti
yorum. 

Sayın senatörler, yurdumuza dışarıdan ge
len yabancı sermayenin büyük ölçüde kaynağı 
İsviçre'dir. İsviçre'den gelen yabancı sermaye
nin, büyük ölçüde teveccüh ettiği saha da bu 
ilâç sahasıdır. İsviçre'deki yabancı sermayenin, 
bu memlekette en verimli kaynağı döviz kaçak
çılığıdır. Memleket parasını dışarıya kaçıran
lar, İsviçre bankalarında biriktirirler. Düşünü
nüz, gayrimeşru, karanlık yoldan, yer altında, 
vatan toprağı altından İsviçre'ye kaçan bu 
gayrimeşru servetler, sonradan Türk halkının 
hayatı ve sıhhati üstünde tuzak kurmak için, 
meşru yollardan ilâç macerasına ve kanalına 
girerek memlekete gelmektedirler ve meşru i 
kârlarını da, Yabancı Sermaye Kanununa göre j 
hemen memleket dışına transfer etmektedirler, 
Başından gayrimeşru, vatansız, namusuz bir 
şekilde başlıyan böyle bir macera, sonunda bir 
takım yollardan faydalanılarak, birtakım ka
nunların kendisine sağlamış, maalesef sağla
mış bulunduğu yollardan faydalanılarak mem
leketimize gelmekte ve Türk halkının sağbğmı, 
sıhhatim çalarak ve derisini bir kat daba şova- I 
rak, tekrar yurt dışına bu sefer meşru olarak, ; 

elini kolunu sallayarak gitmektedir. Bu istifc- ; 

radı yapmakta da fayda mülâhaza ediyorum. j 

— 93 

Bu 120 milyon liralık ilâç hammaddesi it
hali, şişiyor 1 milyar liralık bir değer kazanı
yor. Nasıl? Şöyle, c/c 9 ancak işçilik, % 14 pro
paganda, °/c 17 ambalaj masrafı biniyor, 120 
müjden, 1 milyar oluyor. 

Eğer, Sosyal Sigortalar Kurumuna kendi 
ihtiyaçları için ilâç imal etme olanağı verilirse, 
maliyet unsurlarındaki % 14, propaganda mas
rafı tamamen, c/c 17 ambalaj masrafı büyük öl
çüde ortadan kalkacak, kurum ve kurum vası-
tasıyle toplum büyük oranlarda tasarruf sağla
mış olacaktır. Verilen bilgilere göre, bugün, 1 
litrelik serom fizyolojik piyasada 15 liraya sa
tılmaktadır, maliyeti ise, 60-70 kuruştur. Bu 
örnekleri çoğaltmak mümkündür. Bu örnekler 
ve gerçekler karşısında kuruma, kendi ilâçla
rından bâzılarını üretmek hakkını neden ve 
ne hakla, hangi crerekçe ile veımıiyeceğimizi 
anlamak mümkün dsğildir. 

Bugün ilâç sanayiimiz pek az istisnası ile, ilâç 
hammaddesi imaline değil, ambala i lamaya, ku-
tu!amaya dönüktür. Güçlü ve olanaklı bir mil
li kuruluş olan Sosyal Sigortalar Kurumu ilâç 
üretim alanına sokmakla, milli ve gerçek ilâç 
sanayiimizin doğmasına ve gelişmesine de im
kân şa-Tİaımş olacağız. Ayrıca, millet olarak 
T,ûyük bir fayda daha sağlamış bulunacağız ki, 
ilâç imAlatınm gerçek masraflarını ve maliyet
lerin'. öğ-enmek imkânını bulacağız. Oünkü bu-
nriin, bu makyeti imalciden başka hiç kimse 

:v:lm5"rek*^r1ir. 'Sağlık Bakankğı güya bildiğini 
zannetmektedir, ancak zannetmektedir. 

Saym senatörler, geliniz elele vererek ve 
parti farklarım kaldırarak bu teklifi kabul 
edip kanunlaştıralım ve böylece, Türkiye'de 
baskıcı çıkar çer/relerinin borularının her za
man ötmediğini ve ötmiyeceğini güzel bir Ör
nekle belgeleyelim. Hakkın ve sosyal adalet 
gereklerinin biraz geçte alsa, sonunda güzel 
çehresini göstereceğini ortaya koyalım. Bu 
önümüze talihimizin koyduğu bir fırsattır. Bu 
fırsatı, halkımızın, çalış anlarımızın yararına 
kullanarak gönlümüzü ve vicdanımızı saadetle 
dolduralım, takdir Yüce Heyetinizindir. 

Teşekkür ederim. (Soldan ve ortadan al
kışlar) 

BAŞKAN — Efendim, lehte, aleyhte, üze-
rinde tertibi esasına göre, şimdi söz sırası aleyh
te Ss.ynı Mehmet Nuri Ademoğlu'mmdur. Bu
yurumuz efendim. 
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ALÂEDDİN YILMA2TÜRK (Bolu) — Ben 
de söz istemiştim. 

BAŞKAN — Çok affedersiniz, bir sürgü li
san oldu, zatıâlinize tekaddümen söz alınış Sa
yın Nuri Ademoğlu, bu itibarla sözü kendileri
ne verdim. 

MEHMET NURİ ADEMOĞLU (Adana) — 
Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın 
üyeleri, bendem evvel konuşan çok muhterem 
arkadaşım, o kaıdar heyecanlı ve o kadar cüm
lelerle süslenmiş bir konuşma yaptı ve hisleri
nize o kadar hitabetti M, kanunun uçurumun 
diibine atılmasından, baskıcı çıkar çevrelerin 
menfaatinden, Bütçe Komisyonunun mütalâası 
ile beraber olan arkadaşlarımıza ithaf ettiği 
kelimelerden, ellerini Sosyal Sigortanın cebin
den çekmesi icaJbeden kimselerden ve bir kısım 
rakamlar da verdiler, Sağlık Bakanlığının 
bilmediği, bilemediği bâzı malûmattan da bah
settiler M, bu sayıcı arkadaşımızın konuşma
sından, sonra, benim konuşamam belki biraız 
bahtsızlık olacaktır. Ama, ben yine bildiğim 
gerçekleri rakamlara istinadettirere'k'en, belki 
sayın arkadaşım kadar şatafatlı, belki muhte
rem arkadaşını kadar hislere hitabeden konuş
ma yapamayacağım ama, rakamlara isti-
nadederekten bildiğim ve kolay bir meslek 
olan, mesleğimin yakınındaki bir mesleğin 
bildiğim hususlarını tebarüz ettirerek t en, Tür
kiye'deki gerçekleri meydana koyaraktan ko
nuşmaya çalışacağım ve konuşmalarıma gerek 
karma ekonomi hakkındaki arkadaşımın ifade
lerini, yine sayın arkadaşımın partisinden ve 
Meclis kanadını teşkil eden ço/k sayın bir üye
nin ifadeleri ile cevaplandırmaya çalışacağım. 

Bu partinin grup adına konuşan çok muh
terem grup başkanvekili, bu kanunun yüzde yüz 
karşısında bulunurken ve yine biraz evvel ko
nuşan çok kıymetli arkadaşım, dediğim gibi 
çok heyecanlı bir konuşma yaparken, bakınız 
tyu partinin Meclis kanadındaki bir grup söz
cüsü ne diyor. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — C.H.P. 
nin Grup Sözcüsü. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Hata etmiştir. 
MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Devamla) 

— Hata bana. ait değil, ben müzakerelerde 
cerayan eden hususları tebarüz ettiriyorum, ha
ta ve sevap ona aittir. Sizm iç mevzuunuzdur, 
buna da katiyen karışamam. 

I «Biz, C. H. P. Grupu olarak, Sosyal Sigor
talar Kurumunun sadece işçi kesiminde değil, 

' toplum düdenimizde de sevilen, örnek alınan 
j müesseselerden olmasının yanındayız. Bildiğiniz 

gibi, yasaların uygulanması, onların yapılma
lından daha zordur» sözü, hapiınizin acısını 

i çektiğimiz ve birleştiğimiz bir konudur. 
«Değişiklik nedir, 123 ncü maddenin 3 ncü 

fıkrası, bugüne kadar şu hükmü taşıyordu Ku
rum, her türlü yataklı sağlık tesisleri ile, ser
best eczane bulunmıyan yerlerdeki yataksız sağ
lık tesislerinde sorumlu eczacı bulundurabilir 
va usulüne göre ruhsat almak suretiyle eczane 
ağabilir. Bu fıkradan anladığımız şudur, de
meden tatbikata bakalım. Kurum, tüm yataklı 
telislerinde eczane açmıştır, ilâcını imalâtçıdan 
ya istediği gibi yahut istiyenlerin emrine uya
rak almıştır ve almaktadır. Hastanede yatırıl
madan ayakta tedavi olanlara da, hastanedeki 
eczaneden ilâç verilmektedir, verilmiştir. Kanun 
hükümlerine ve Anayasa haklarına bakmadan 
keyfi bir uygulama yapılmıştır. Tatbikat böy
le devam etmesine rağmen, acaba kanunun bu 
maddesinin değiştirilmesinin isteyişinin sebebi 
nedir.» 

«3 ncü fıkrayı okuyalım» diyor sayın millet
vekili, «serbest eczane bulunan yerlerdeki sağ
lık tesislerinde, kurumca eczane açılmaz, bu gibi 
yerlerde, kurum serbest eczanelerden biri veya 
birkaçı ile anlaşma yapar. Şu kadar İd, mevcut 
serbest eczanelerle anlaşma yapılması mümkün 
ölmıyan veya kurumca mahzurlu görülen» - İd 
biras evvel kıymetli arkadaşımın üzerinde 
hassasiyetle durduğu, bizim de kmadığı-
dığımız ve fakat maalesef her meslek da
lında bu gibi şeylerin bulunduğunu bildi-

I ğin's bir hususu, burada arkadaşımız tebarüz 
ettiriyor ve diyor ki, «böyle hallerde kurumca 
mahzurlu görülen yahut eczanesi kapanan yer
lerde, kurum Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığının muvafakati ile eczane açabilir.» 

Şimdi, burada arkadaşlarım, sayın milletve
kilinin karma ekonomi hakkındaki sözlerini 
okuyorum. «Yurdumuza özel eczanelerin sattı
ğı ilâç, üretimimizin yansı kadardır. Diğer ya
nsını, kamu kuruluşlarındaki eczaneler ve Sos
yal Sigortalar Kurumu yapmaktadır, örneğin 
1987 yılında % 49,7, 1963 % 50,93, 1969 
% 48,S7, 1970 de de % 47,14 oranında ilâç 

I satabilmiş serbest eczaneler ve piyasa kuruluş-
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lan vardır. Anayasamızda karma ekonomi dü
zeninde olacağımız kesinlikle belirtilmiş, mes
lek güvenliği 11 ve 40 ncı maddelerle teminat 
altına alınmışken ilâç satışımızın yarısı devlet-
leşmiş, şimdi de eczanelerin kapatılmasına yöne
len bir karara hazırlanıyoruz.» diyor sayın 
milletvekili. Daha başka şeyler de var. Ama, 
uzatmıyayım. En sonunda da diyor ki, «Aziz 
arkadaşlarım, konuşmalardan sonra yine söz 
hakkımı kullanmak üzere hepinize grupum adı
na saygılarımı sunarım.» Bu okuduğum husus
ların hepsi Millet Meclisinde biraz evvel konuş
ma yapan arkadaşımın partisinin grup sözcüsü 
tarafından zikredilmiş sözlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de eczane 
açtırmak salâhiyeti Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığının salâhiyeti cümlesindendir. Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığından müsaade al
madan ne özel şahıs ne de bir kurum eczane 
açabilir. 

Şimdi, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
nun 123 ncü maddesinin, yataksız sağlık tesis
lerinde eczane açma salâhiyetini istiyen bu de
ğişikliği Başbakanlık Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığına göndermiş. Şimdi de Sağlık Ba
kanlığının bu husustaki mütalâasını huzurunuza 
getireceğim. Sağlık Bakanlığı Danışma ve İn
celeme Kurulunun 2295 sayılı kararı. Bu karar 
Başbakanlığa 12 . 3 . 1971 gün Kanunlar ve 
Kararlar Tetkik Dairesi Başkanlığına 69 - 107 -
3040 sayılı yazıya cevap diye gönderiliyor. Vak
tinizi almamak için mütalâanın hepsini değil 
son kısmını okuyacağım. «Bu itibarla belli 
prensiplere bağlanmış elan yürürlükteki siste
min ihtiyacı karşıladığı ve ayrıca bunun dışına 
çıkılması 'halimde serbest eczacılığın hayat 
sahasının daralacağı ve meslekin istikbalinin 
gölgeleneceği mütalâa olunmuş ve bu nedenle 
teklif olumlu mütalâa olunamamıştır.» imza : 
Sağlık Bakanı Prof. Türkân Akyel. (A. P. sı
ralarından «Kim kim» sesleri.) 

Sağlık Bakanı Prof. Türkân Akyol. 
Muhterem arkadaşlarım, esas mevzu, ortalığı 

vaveylaya veren husus şudur : 
Sosyal Sigortolar Kurumu, yataksız sağlık 

tesislerinde eczanesi olmadığı için dispanserler
de viziteye çıkan rahatsız işçilerin reçetelerini 
serbest eczanelerden - Anlaşmak ve % 6 iskon-
to temin ettikleri eczanelerden,.. - temin etmek
tedirler. işte, son iddiaya göre, 1970 senesinde 

45 milyon olan - bu rakamı kati söyliyemem 
belki 50 milyondur. - bu serbest eczanelerden 
temin edilen reçete bedeli, 1971 senesinde 
120 000 000 a çıkmak ihtimal dahilindedir. Ma-
lûmuâlmiz sene bitmediği için bunu tam rakam 
olarak veremiyorlar. Fakat, hali hazırda 
60 000 000 dur. Bunun sene sonuna kadar 
120 000 000 a çıkacağını iddia ediyorlar. Diyor
lar ki, eğer 120 000 000 olursa, bu miktardan 
serbest eczacıların yaptıkları kâr; kimine göre 
30 000 000, kimine göre 35 000 000, kimine göre 
37 000 000, sayın arkadaşım da bugün 40 000 000 
dediler. Esasen bütün vaveyla işte bu 40 000 000 
ıı bu çıkarcı gruptan almaktan bahisle koparılı
yor. Çıkarcı grup kim arkadaşlar? Bu memle
kette kanunların kabul ettiği fakültelerden çı
kan ve yine kanunların kabul ettiği eczaneleri 
açan arkadaşlarımızdır. Bunlar yabancı değil, 
bunlar gâvur da değil. Nihayet bunlar bu mem
leketin evlâdı. Ama, bunu söylerken hiçbir za
man sahtekârlığı, hiçbir zaman kanunun verdi
ği kârın dışında bir metelik fazla kâr alan kim
seleri katiyen müdafaa etmiyorum ve sizinle be
raberim. Kanunun verdiği kârı yaptığı takdir
de, dürüst, namuslu, karakterli çalıştığı takdir
de bütün memleket evlâdım müdafaa etmeye 
mecburuz. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun ilâç sarfiyatı 
artıyormuş. Artacak arkadaşlarım. Türkiye'de 

I her şey artıyor. Geçen sene 10 ise bu sene 15 
I oluyor. Sebebi ne? Sebebini size söyîiyeyim. 
I Türkiye'de sigortaya bağlı olan işçilerin adedi 

artıyor. O adet artınca elbetteki, hasta olanla-
i nn adedi artacak, viziteye çıkanlar çoğalacak 

ve ilâç sarfiyatı artacak, öbür taraftan geçen 
sene 10 senelik, 15 senelik olan sigortalı bir iş
çi bu sene 16, gelecek sene 17 senelik olacaktır. 
Yani yaşı yükselecektir. Yaşının çoğalması de
mek, hastalığa biraz daha yaklaşması veyahut 
da senede belki bir defa daha hasta olması de
mektir ikinci sebep. Üçüncü sebep, miadını dol
durmuş olanlar, sigortalı emekliye ayrılıyorlar 
ve sigortalı emekliler de yaşlılık dolayısiyle faz
la viziteye çıkıyorlar. Siz istediğiniz kadar ec
zaneyi açın, bu şartlara mâni olamazsınız. Tabi
at şartı bu, tabiat kaidesi bu, öbür taraftan siz 
muhterem arkadaşım rakamı kolay söylüyorlar. 
40 000 000 un heba olduğunu, çıkarcıların cebi
ne gittiğini söylüyorlar ama, bu 40 000 000 a 

\ mâni olmak için, alacakları tedbirin malî por-
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tesini iktisatçıyım dediği halde arkadaşım bu
raya getirmediler. Sosyal Sigortalar Kurumu 
hastanelerde mevcudolan eczanelerin aylık sar
fiyatını yani personel giderini, oraya yatırdığı 
yatırımın karşılığını ve binanın kirasını bize 
global bir rakam olarak getirmeliydiler. Bunu 
ne komisyonda getirdiler, ne de burada. 

Şimdi, işte ben sözlerime başlarken rakam 
getireceğim dediğim zaman size bunları ifade 
etmek istiyordum. Bir tarafta 37 000 000 var. 
- Bize verilen rakama göre. - Bu rakam hakika
ten serbes meslek icra eden eczanelere giden re
çetelerden elde edilen kârlar. Peki, buna mâni 
olmak için sayın Çalışma Bakanı «İlk etapta 40 
eczane açacağız.» dediler. Kaldı ki, Çalışma Ba
kanlığının, Sosyal Sigortalar Kurumunun halen 
111 tane yataksız dispanseri var. Çok muhte
meldir M, gelecek sene 111 inde de veya hiç ol
mazsa 80 - 90 mda da eczane açmış olmaları ih
timali var. 

Şimdi, bir eczanenin personel masrafını, ya
tırım masrafını ve kirasını huzurunuza getirece
ğim. Bir eczane sabah saat 08,00 den aksam sa
at 22,00 ye kadar çalışsa, iki ekip çalıştıracak 
demektir. KaldıM, üç ekip çalıştırması çok muh
temeldir. Her ekipte bir eczacı olacağına göre; 
2 eczacı, 2 kalfa, 2 çırak ve temizlik yapması 
için bir de hademenin çalıştırılması mecburidir. 
Bugün bir eczacı 4 000 liradan, bir kalfa 1 500 
liradan, bir çırak 800 liradan, bir hademeyi 
700 liradan aşağı çalıştıramazsınız. Bu ahvalde 
iki ekip çalışırsa, eczacı, kalfa, çırak ve hade
menin toplam aylık masrafı yaklaşık olarak 
14 000 lira yapıyor arkadaşlarım. 4 000 lira ec
zacı 1500 lira kalfa, 800 lira çırak, 700 lira ha
deme toplam 7 000 den 14 000 lira yapıyor. Bu
na 1000 lira da su, elektrik, telefon ve kırtasi
ye masraflarını koyunuz lütfen. O za,man 
15 000 lira yapıyor. Bu bir eczanenin bir aylık 
masrafıdır. Ben demiyorum ki bu rakam yüz
de yüz doğrudur. Ama, % 90 mutlaka doğru
dur. Belki azdır da. 

SAFFET URAL (Bursa) — Çalışanların 
hepsi öyle mi çalışıyor? 

M. NURİ ÂDEMOĞLU (Devamla) — Ec-
sacısız eczane çalışamaz beyefendi. Sağlık Ba
kanlığı müsaade etmez. 

SAFFET URAL (Bursa) — Diploma olun
ca çalışıyor. 

M. NURİ ÂDEMOĞLU (Devamla) — Çalı
şamaz efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim karşılıklı ko
nuşmayın. 

M. NURİ ÂDEMOĞLU (Devamla) Ka
nun vardır. 6197 sayılı kanuna göre Türkiye'de 
hiçbir eczane eczacısız çalışamaz. Kanuna kar
şı çıkıyorsanız diyeceğim yok. 

îşte, bu 40 eczanenin personel masrafı sene
de 7 000 000 yapıyor beyefendiler. Halbuki, ra
porunu müzakere ettiğimiz Sosyal İşler Komis
yonu personel masrafını 2 000 000 olarak gös
termiştir. Arkadaşlarım burada hakikatleri 
mi konuşacağız, yoksa tetkik edilmeden etüt 
edilmeden gözden kaçmış hususları mı dile ge
tireceğiz? Ben size rakam verdim arkadaşlar. 
7 000 000, 40 eczanenin personel masrafıdır. 
Bir eczanenin aylık kirası 3 000 lira olsa, 40 ec
zane için 120 000 lira eder ayda. 12 ayda 
1 500 000 lira yapar. Bunu da kayıt buyurun. 
Verdikleri rakama göre 120 000 000 luk bir ci
ro yapılacak. Şimdi, Sosyal Sigortalar Kurumu 
120 000 000'u 40 eczaneye yatırdığına göre, 
120 000 000'u bankalardan çekecek ve burala
ra yatıracak. % 9 faizden banka faizi 11 000 OD0 
eder. 

Şimdi, eczaneden aldıkları iskonto da dâhil 
olarak bu rakamları cemederseniz 7 000 000, 
1 500 000. 11 000 000, 2 500 000 bunun mecmuu 
22 50O 000 lira eder arkadaşlar Geriye 15 000 000 
kaldı. Şimdi, ben büyütüle büyütüîe ecza-
nelerdeM reçete bedelinden yapılan kârın kar
şılığına Sosyal Sigortalar Kurumu ve Çalışma 
Bakanlığı bu 37 000 000 kârı yarlarken bilan
çonun bu gelirine karşılık giderini vermezken 
ben size giderini getiriyorum. 22 000 000 geriye 
kalıyor 15 000 000. 37 000 000'un hazineye ver
diği ver'gi 13 000 000 dur. Geriye, 3 milyon, 2 
milyon veya 4 milyon civarında bir para kalı
yor. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) Galiba zarar 
ediyorlar, eczacılara yardım edelim. 

M. NURİ ÂDEMOĞLU (Devamla) — Beye-
fendiciğim, istirham ediyorum; bir kurulu tez
gâhla o tezgâha ilâve olacak bir satış bedeli ile 
veni kurulacak bir tezgâhın arasında fark var
dır. 

Ben burada, çok istirham ediyorum, ne ec
zacıların müdafiiyim, ne sunum, ne bunum, 
ama, hakikatleri getiriyorum. İki sene sonra 
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bu kanun kabul edildiği taktirde herhangi bir 
soru karşısında, Sosyal Sigortalar Kurumu in
şallah bize eczanelerden sarar getirmez, inşal
lah. 

Şimdi, Sosyal İşler Komisyonuna ben soru
yorum; diyorum ki, siz bu 37 milyon kârı, he
men hemen aynen gösterirken, eczacıların ha
zineye ödedikleri 13 milyonluk vergiyi acaba 
kaale aldınız mı? Eğer bu 13 milyon kârı dik
kate almadınızsa, Hazinenin vergi kaynağım 
kısıtlama diye bir şey gözetmiyor musunuz bu 
hususta? 

Muhterem arkadaşlarım, biraz evvel dedim 
ki, Sosyal Sigortalar Kurumu, bu kanun kabul 
edildiği taktirde eczane açacaktır, inşallah 2 
sene sonra —karşımıza zararla gelmez. Zira, 
ben sİ2e gene rakamla ispat edeceğim ki, Sos
yal Sigortalar Kurumu sağlık mevzuunda Tür
kiye'nin en pahalı tesislerini çalıştırmaktadır. 

Sağlık Bakanlığı bir hastası için günde 17 
lira sarfederken, Sosyal Sigortalar Kurumu 
1969 senesinde 73 lira küsur kuruş sarfetmiş-
tir. 1970 senesinde de 89 lira masraf yapmıştır. 
Sağlık Bakanlığı 17 lira, fakat bunun içerisin
de personel masrafı yok; 3 lira da onu kabul 
ederseniz 20 lira eder; en çok 25 lira. Halbuki 
Sosyal Sigortalar Kurumu 1970 senesinde 89 
lira sarfetmiştir. Yine Sağlık Bakanlığı bir ya
tağı için -inşasından hasta yatacak hale gelince
ye kadar- 50 bin lira sarfederken, Sosyal Si
gortalar Kurumu 120 bin lira sarfetmektedir. 

îşte ben, bu rakamlara dayanarak diyorum 
ki, Sosyal Sigortalar Kurumu eczanesini de aç
tığı zaman pahalıya maledecektir ve temenni et
mem, ama inşallah da zarar etmeyecektir. 

Bu kanunda ikinci bir husus da. ilâç sana
yiidir. 123 ncü maddenin 4 ncü fıkrasında -ne 
hazin bir tecellidir ki, Sosyal Sigortalar Kuru
munun 506 sayılı Kanununun değişikliği geti
rilirken- teklifi getiren arkadaşlarımız tarafın
dan belki düşünülmüş, ama teklife konmamış 
ve çok büyük etütler, genişlemesine ve derin
lemesine tetkike tabi tutulması icabeden ilâç 
mevzuunda, ilâcı ancak eczanede ve hasta ba
şında görmüş bir arkadaşımız Sosyal Sigorta
lar Kurumu ilâç fabrikası da kursun diye, ga
liba Yüksek Meclise bir teklif yamvor ve ecza
neler kısmını fevkalâde büyük bir iştiyakla 
müdafaa eden Sayın Çalışma Bakanına bu tek-

I lif hususundaki fikri sorulduğu zaman, Yüksek 
s Meclisin takdirlerine bırakvorlar ve fakat bu 
j fıkra da kabul edilmiş oluyor. 

Arkadaşlarım, plânlama devresindeyiz. Ka
mu teşebbüsleri, iktisadi devlet teşebbüsleri, 
teşekküleri ve Sosyal Sigortalar Kurumu bir 
yatırıma gideceği zaman geniş bir tetkik yapı
yor, proje hazırlıyor ve bu projeyi Devlet Plân
lama Teşkilâtına veriyor; ben bunu yapacağım 
deyip, mali portesini de hazırlıyor. Bütün bun
ların bu hazırlıkları Yüksek Plânlamaya veri
liyor, orası da teknik elemanlarına bunları tet
kik ettiriyor; evet veya ha3nr diyor. 

Şimdi, böyle bir hazırlık olmadan, hiçbir 
tetkik yapılmadan, hiçbir etüt yapılmadan, 
Plânlamadan da geçmeden, dediğim gibi arka
daşımızın bir tanesi teklif yapıyor, ki yapılabi
lir teklif, kınamıyorum ama bu bir ihtisas işi
dir, bu bir bilgi ididir, herkesin bilmeyeceği iş
tir. hattâ içimizde bir eczacı olsa o da bilemez, 
ben hekimim ben de bilemem, ama sunu bilivo-
^ r a ve bi.in.un ^üvük. geniş, çok derinlemesine 
etüt edilmesi lâzımgeleu bir mevzu olduğunu 
idrak ediyorum. Böyle olmadan geliyor ve o da 
kabTil ê i'Kvo'v*. 

Bunun sonu ne olur? Bunu kabul ederseniz 
ne olur? Türkiye'de artkadaslarım, otuza yakın 
imalât yapan yerli firma var. Şimdi, deniyor 
iki, efendim yerli firmalar hammadde yapmıyor. 
Yapıyor. Zaten mesele burada. Herkes bildiğini 
söylese mesele kalmıyacaik. Ama, biran için ku
laklarımızın içine giriyor ve kafamızda yer edi
yor: yerli firmalar hammadde yapmaz. Yapar. 
Yerli firmalar antibiyotiğin iptidai maddesi
ni yapıyor. Türkiye'de hammadde yapan yeri 
firmalar vardır. Dünyanın her tarafında, en 
ileri memleketler dahi kimyada çok ileri olan 
Almanya da.Aımedika da bütün iptidai madde
leri kendileri yapmıyorlar. 

Size rakam da verebilirim. Amerika senede 
83 milyon dolarlık, Almanya senede 129 milyon 
dolarlık, Fransa senede 120 milyon dolarlık 
iptidai madde ithal ediyor arkadaşlarım. Bizim 
hammadde yapan tesislerimiz henüz yenidir. 
Mazisi 3 - 5 seneyi geçmez. Onun için bunlar 
da yapacaktır, yalnız antibiyotiğin iptidaî 
maddesini değil, fenasetin yapmaktadır, ana-
bolizen hormon yapmaktadır, yeni bir fabrika
nın temeli atılmış ve asit sitrik yapacak bir te-

I sis kurulma hazırlığı içindedir. Bu firmaların 
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malî porteleri 800 milyon Tl. dır. Aynı zaman
da bu tesisler Türkiye'nin ilâç ihtiyacının tama
mından fazlasını yapacak kudrettedir, ama bu
gün için ancak % 50 sini yapabilmektedirler; 
çünkü, dışardan da ithalât oluyor. 

Şimdi, fazla bir şikâyet de yok, yani AN
SA'nın yaptığı isim de veriyorum, ANSA'nm 
yaptığı antibiyotik iptidai maddesinden şu 
şikâyetler var diye bir şikâyetiniz de yok; duy
madık şimdiye kadar. Bu kanunu getirenlerden 
de duymadıik. Şimdi, böyle bir şikâyet olmadı
ğı halde ve karınca kaderince, kendi çapında 
çok da iyi çalıştığı halde, 800 milyonluk yatı
rımın karşısına bir devlet teşekkülünü dükeeek-
ısiniz ve diyeceksiniz ki, «bunun yaptığının ay
nısını yap.» Ne olacaktır? Bir kere o tesisler, 
doların 280 kuruş veya 9 lira olduğu zamanda 
getirilmiş ve kurulmuştur. Sosyal Sigortalar 
Kurumu eğer bir tesis yapacak olursa, 13 lira
dan dolar alacaktır; daha pahalıya mal edecek
tir, bir. 

ikincisi, maliyeti pahalı olacaktır. 
üçüncüsü, dövize ihtiyacımız bulunduğu bir 

ıdevrede ve bence lüzumu da olmadığı halde 
- çünkü 800 milyonluk bir yatırım yapmışız, o 
yatırımın istihsali bize kâfi geliyor - Devletin 
ıdolârları, dövizleri dışarı çıkarılacaktır. PeM, 
buna ne lüzum var arkadaşlar? 

Suiistimal olursa yakalıyalım. Suiistimal ya
panın peşindeyiz hepimiz; peşinde olacağız. 
Ama, suiistimal yapmıyorsa ve bugün imalâtın
da da bir kalite noksanlığı yoksa ııe diye bu
nun karşısına memleketin milyonlarını yığaca
ğız? Ne olacak yığınca? Yığınca yer i firma, bu 
koca Devlet teşekkülünün karşısında dayama-
mıyacak ve yıkılacaktır. Yeri firma yıkılacak 
da Sosyal Sigortalar Kurumunun açacağı, M, 
teknik eleman meselesi, bilgi meselesi ve büyük 
yatırım meselesidir, yani bu müesseste çok mu 
muvaffak olacak? Eğer yabancı firmaları bu 
memlekette bırakırsanız, Sosyal Sigortalar Ku
rumunun açtığı ilâç fabrikası da devamlı ça-
lışamıyaoalktır. Yabancı firmaların, Türkiye'
nin bütçesi kadar malî imkânları var arkadaş
larım. Buluşları var, patentleri var ve bunların 
hepsinden daha mühim olanı, iptidai madde ya
pıyorlar. O iptidai maddeyi siz bile almaya mec
bursunuz. Efendim ben bu iptidai maddeyi yap-
smıyacağım derseniz, o zaman doğrudan doğru

ya yerli ilâç yapan firmaların mahvı için bir te
şekkül kuracaksınız demektir. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun ilâç sanayiine 
kayması, sanayiin diğer kollarında da bir endi
şe yaratacaktır arkadaşlarım. Şöyle ki, bugün 
ilâç sanayiine el uzatan Devlet, acaba yarın be
nim kuruluşuma el uzatmıyaoak mıdır? Bir 
endişe, katî bir şey yok tabiî, ama içinde duya
cak bu endişeyi; yarın da benim falanca sama-
yiime el ızatacak mı acaba diyereikten o sana
yiinin gelişmesi için bir icaba sarf etmiyecek ve
yahut da yeni kurulacak bir sanayi kolunun 
teşebbüsünden vazgeçecektir. Bu da memleket 
ekonomisine zarar verecektir. Ve herkes, hasta
sına dışarda çok kâr ediliyor, eczacılar çok kâr 
ediyorlar, düşüncesiyle herkes, her teşekkül, 
kendi hastasına kendi ilâcını yapmaya kalkar
sa, yarın Emekli Sandığı da, öbür gün Devlet 
Demiryolları da, toptan söylyeyim, umumi söy-
liyeyim, iktisadi Devlet Teşekkülleri de eczane 
açacaklar ve kendi hastalarının oradan ilâç al
malarını şart koşacaklardır. Buna da mâni ola
bilir misiniz? Bu kanunu çıkardıktan sonra ya
rın bunların karşımıza gelmeyeceğini Mm temin 
edebilr bize? 

Muhterem arkadaşlarım, hiçbir zaman sah
tekârlık yapan - hangi meslekten olursa olsun -
bir meslek mensubunun yanında olmamalıyız. 
Hiçbir zaman hatalı, suiistimal yapan bir mes
lek mensubunun yanında olmıyacağız, olma
maktayız. Ama, normal kân yapan, kanunun 
kendine verdiği kârı yapan bir meslek mensu
bunun da kârımda gözümüz olmamalıdır, işte 
bu mütalâalarla ve Devletin serbest sahalara 
doğru yayılmasının vereceği sakuıcalarla bu ka
nuna müspet oy veremiyeceğimi arz ederim. 

Teşekkür ederim. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Söz sırası, üzerinde Sayın Ri-
fat özltürkçine'nindir. Filhal yeterlik önergesi 
gelmişse de, altı saym üye konuşmamış bulun
duğundan Sayın öztürkoime'den sonra işlemle 
tabi tutulacaktır, arz ederim efendim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Saym 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununun 123 ncü maddesini 
değiştiren teklifin üzerinde konuşmamın sebebi 
fıkranın birisinin lehinde olmam, diğer fıkra
nın da aleyhinde olduğum içindir. Aynı konu
da bir leh ve bir aleyhte konuşma olamıyacağı 
için konuşmam üzerimde olacaktır. 
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Lehinde olduğum, fıkra «Kurum lüzum gör
düğü takdirde her çeşit yataklı ve yataksız sağ
lık tesislerinde eczane kurup isletebilir.» 

Bunun lehinde oluşumun nedeni, doğrudan 
doğruya İkinci Beş Yıllık Plânın 1971 yılı uygu
lama programının 668 nci maddesinde (I) bölü
mü Sosyal Sigortalar Kurumunun yataksız sağlık 
tesisleri bulunan yerlerde hizmetin bütünleşmesi 
yönünden eczane açabilmesi sağlanacaktır deni
yor. Bu İkinci Beş Yıllık Plânda öngörülen bir 
husus olduğu için Sosyal Sigortalar Kurumu
nun 95 tane yataksız tesisinde, 95 inde de ecza
ne olmasa, 94 ünde eczane olup birinde de ol
masa, madem ki plân bunu öngörmüştür bir 
tek yataksız tesiste eczane de olmasa plânın 
öngördüğü bir konuda evet demek durumundan 
başka hiçbir şey yoktur. 

Diğer kıisım, Sosyal Sigortalar Kurumu ilâç 
fabrikaları da kurabilir. Bu İkinci Beş Yıl
lık Plânın 1971 yılı uygulama programında, 
plâna aykırı düşmektedir. Şimdi plâna aykırı 
düşenlerin de sayfalarını arz edeceğim. Evve
lâ Sosyal Sigortalar Kurumu böyle bir teşek
kül kurabilir mi, kuramaz mı? 43 ncü madde
de İktisadi Devlet Teşekkülleriyle müesseseleri 
ve iştiraklar hakkında 440 sayılı Kanuna göre 
karma teşebbüslere kamunun iştiraki, 43 ncü 
maddenin (A) fıkrasına göre ancak Sosyal Si
gortalar Kurumu, eğer plâna inancımız var ise, 
karma teşebbüslere iştirak edebilme hakkını 
tanıyor veya karma teşebbüs kurup ondan son
ra da halka açık şirket halinde çalışabileceğini 
öngörmektedir. Zihinlerde bir tereddüde mey
dan vermemek için (A) fıkrasını yüksek huzur
larınızda okumayı bir vazife •bilmekteyim. 
Çünkü, konu her yönü ile söylendi, ama plâna 
gelince bâzı arkadaşlarımız değindiler, fakat 
esasa girmediler. Esası bu, «Karma teşebbüs 
özel teşebbüsün yönelmediği bölge ve sektörler
de veya özel teşebbüsün sermaye yetersizliği 
sebebiyle girişemtiyeceği ölçüde büyük teşebbüs
lerde veya belli bir süre kâr imkânı vermiyen 
veya özel tasarrufu teşvik etme gayesi ile veya 
yeni bir teknolojinin uygulanması için geniş 
(teşkilâtlanmaya ihtiyaç duyulan üretim konu
larında kurulur» diyor. Şimdi bu üretim komu-
larma bankalar, Sosyal Sigortalar Kurumu, 
özel mahiyette Sosyal Güvenlik kurumlan ser
maye iştirakleri şirketleri, kooperatifler veya 
bunların birlikleri yardımlaşma ve biriktirme 

sandıklan ve 6224 sayıüı Kanundan istifade 
eden yabancı serm'aye müteşebbisleri diğer işti
rakçilerde olduğu gifbi hisselerinin % 49 nun 
üstünde olmak üzere işıtirak edebüeceklerini 
öngörmektedir. Şimdi bir karma teşebbüse, 
Sosyal Sigortalar Kurumluna plânın 43 ncü 
maddesi gereğince öngörülüyor. Şimdi devam 
ediyoruz, yine plânın öngördüğü 300 ncü say
fada kimya sanayiinin durumu vardır. Plân 
bunun da hedefini çizmiştir ve burada «"Bâzı 
hammaddeleri belirli bir oranda yerli üretime 
dayanması ve bu konuda araştırmaya yönelme
si faydalı mütalâa olunmaktadır. Hammadde 
veya müstahzar imalinde daha güçlü kuruluş
lara yönelmek üzere birleşen veya tesislerini 
modernleştiren yerli sermaye teşebbüslerinin 
desteklenmiesine ihtiyaç vardır» diyor. Şimdi 
/buradaki konumuzla ilgili olarak, hammadde ve 
müstahzar durumu yine plânın öngördüğü di
ğer bir husus olarak ifade edeyim; bunların 
ancak dengeli ve benzeri olan müstahzarların 
imalinin durdurulmasını ve hammaddeye yönel
mesine plânlama uygun mütalâa etmektedir. 

Bütün bunların yine yapılabilmesi için ev
velâ bu konuların Bakanlar Kurulumda konuşul
madan önce Yüksek Plânlama Kurulunun mü
talâasının alınması lâzım. Simidi bütün gerek 
Çalışma Bakanlığının ve gerekse Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığının karşılıklı mütalâala
rını tetkik ettiğimiz zamanda evvelâ Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı bu konuya hayır de
miştir. Bunun hayır deyişinin sebebi, «6197 
sayılı Kanunun ruhuna aykırı olarak eczane 
açamazsın» demiş olmaJsıdır. Esasında bu ka
nuna aidolan değişikliklere karşı gelmediğini, 
yalnız açılacak eczanelerin 6197 sayılı Kanunun 
ruhuna uygun olmasını istemekte ve 324 sayılı 
Sosyalizasyon Kanununun ruhuna uygun ola
rak yapılmasını mütalâa ve beyan etmektedir. 

Nitekim bugün Sayın Sağlık Bakanı ile yap
tığımız üç saatlik özel konuşma sonunda plân 
müzakerelerine göre varılan kararda Sayın 
Bakanımız; «yurdumuzda Özel sektörün ilâç 
hammadde yapımını yeteri kadar gerçekleştire
mediği bilinmektedir. Büyük bir malî güce sa
hip bulunan Sosyal Sigortalar Kurumunun ilâç 
hammaddesi yapımına büyük ölçüde katkıda 
bulunacağında şüphe yoktur.» demektedir. Bu 
itibarla bizim Sayın Bakandan istirhamımız plâ
nın öngördüğü veçhile ilâç sanayiini değil, mem-
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leket ekonomisinde daimî bir gelir sağlıyacak 
ilâç hammaddesinin yapılmasına doğru yönel
mesinde daha büyük bir fayda olacağı kanaatin
deyim. 1962 yılı Sağlık Bakanlığının bütçesi 
üzerinde konuşurken, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığında bir Prodoşimi Genel Müdürlüğü 
kurulmasını bâzı müesseselerimiz, - bugünkü gi
bi hatırlarım, verdiğim misal de B 12 vitamini
dir. - İngiltere'den getirmek suretiyle ve ingil
tere'den almış olduğu yüksek fiyat listesiyle, 
yüksek fiyat almaktadır. Halbuki bu firma son
radan daha ucuza temin ettiği israil'den B 12 
vitaminini getirtmektedir ve bu itibarla büyük 
bir ilâç suiistimali olmaktadır. «Gelin bu işi bir 
yönde Prodoşimi Genel Müdürlüğü kurmak su
retiyle organize edelim.» demiştim. Aradan uzun 
bir zaman geçmesine rağmen bu iş şimdi tahak
kuk safhasına girmiş olsa idi, bize ancak tesel
li vermektedir. Yalnız bâzı arkadaşlarımız ko
nuyu enine, boyuna derinleştirdiler. Ben bu ka
nunun, eğer Sosyal Sigortalar Kurumunu ha
kikaten ayakta tutmaya niyetli ve gönüllü isek 
ve bunda kararlı isek bütün dünya sigorta teş
kilâtları diğer Devlet yatırımlarına ve diğer 
sektörlere finansman kaynağı olarak kullan
maktadırlar. Sosyal Sigortalar Kurumunun her 
gün yeni yeni emeklilik kökeni gün geçtikçe 
artmaktadır. Bu günün birinde bir finansman 
kaynağı olmaktan çıkacak, kendisi bir finans
man kaynağı arıyacaktır. işte aranacak finans
man kaynağı, plânın da öngördüğü hammadde 
imalâtıdır. Bugün, yine açık konuşuyorum, ra
kamları da yüksek huzurlarınızda arz etmek is
terim. Sosyal Sigortalar Kurumunun finansman 
kaynağı olarak teşkil etmiş olduğu Devlet Ya
tırım Bankasında - yine rakamı plândan alıyo
rum - 6 milyar 386 milyon lirası Devlet Yatırım 
Bankasmdadır. Ayrıca, yine mevcut kanunlara 
göre Sosyal Sigortalar Kurumu tahviller ve ta
sarruf bonoları almıştır. Bunların yekûnu 
4 512 000 000 liradır. Sosyal Sigortalar Kuru
munun 10 898 000 000 liraya karşılık aldığı fa
iz, 571 800 000 liradır. 

Aziz senatör arkadaşlarım, Sosyal Sigorta
lar Kurumuna yatırılan 2 - 3 - 4 milyonlar üze
rinde değil, milyarlar üzerinde duralım. Bu ara
da Sayın C. H. P. Sözcüsünün de milyonlar 
üzerinde değil milyarlar üzerinde durmasını is
terim. 

10 808 000 000 liranın bir senede getirdiği faiz, 
571 milyon liradır. Halbuki, bu para ile Maliye 
Vekâletinin % 14 faizli hisse senetlerine iştirak 
edilmiş olsaydı faiz miktarı, 1 525 720 000 lira 
olarak Sosyal Sigortalar Kurumuna gelecektir. 

Yüce Mecliste bir partinin siyasi sözcüsü, 
grup sözcüsü bu kanunun aleyhinde konuşur ve 
«Bu kanun çıkmamalıdır» der ve ondan sonra 
yine aynı partinin grup sözcüsü bu defa «Bu ka
nun çıkmalıdır» derler. 

Adalet Partisi, bu konuda vicdani kanaatle
rini, plân ve programa göre uygun mütalâa ede
bilmeleri için gruptaki arkadaşlarımızı serbest 
bırakmıştır. 

Sosyal Sigortalar Kurumu yakında iflâs bay
rağını çekecektir. Kurumun finansman kaynak
larını bünyesine faydalı olabilecek bir şekilde 
organize etmek zorundayız. 

Bir senatör doktor olarak bugün Sosyal Si
gortalar Kurumu hastanelerinde müşahede etti
ğim hususları açıkça ifade edebilirim: Üremi 
hastası tedavi edilememektedir, üremi hastasına 
gerekli diyaliz yapılamamaktadır. Bir manya 
nöbeti geçiren, melankoli hastalığı geçiren si
gortalı bir vatandaşımızın, elektroşok tedavisi 
başka hastanelerde yapılagelmektedir. Bugün 
bir endekriroloji seksiyonu yoktur, kardiyoloji 
seksiyonu yoktur, bir geriatri seksiyonu yoktur. 
Sosyal Sigortalar Kurumunda bir hematoloji 
seksiyonu yoktur. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun elinde milyar
ları olduğu halde bu paraları temin ettiren si
gortalıların lehinde kullanma imkânını bulamı
yoruz. Bunların yanında eczane işleri ufak işler
dir. 

Şimdi, suç eczacıda mı? Burada bir meslek 
yönüne ileri geri taarruzlar yapıldı. Bir sena
tör olarak adaletli ve doğru yolda yürümek 
bizim de vazifemizdir. 

Biraz evvel teknolojiden bahsettik. Bâzı 
hastanelerde teknoloji çok ileri gitmiştir. O ka
dar ileri gitmiştir ki, Sigorta hasta tabelâsında 
yahut da alım -satım isinde bir horoz, 6 kilo gel
miştir. Bir horoz 6 kilo... 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
Bunun horoz ile ne alâkası var? (Gülüşmeler) 

PviFAT ÖZTÜEKÇİNE (Devamla) — Evet 
simdi o konuya geleceğim. İhaleyle alınan bir 
kümes hayvanı yemek tabelasında 6 kilo geliyor. 
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Haziran, Temmuz aylarında değilde, Ocak ve 
Şubat aylarında hasta tabelasında kavun, kar
puz yazılı olduğunu görüyoruz. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun yine plânda 
öngördüğü sosyal meskenler ve işçi kredileri hu
susunda meselâ 100 kooperatifin yapmış olduğu 
işlerden 99 tanesinde plâna aykırılık olduğu 
için ferdileşme imkânını bulamamıştır, 49 bin 
liraya malolan bir işçi meskeni ferdileşme ol
madığı nedeni ile bugün 75 - 80 bin liraya mal 
olmaktadır. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun iç bünyesinde 
yapılan işleri dahi komtrola tabidir. Bir inşaa
tın devamı için ona yetkili raportör gerekli 
tahsisatı verir. Gerekli tahsisat alınıyor, in

şaat bitiyor ise de fen heyeti geliyor «plâna, 
projeye aykırıdır» diyor ve ferdileşme olmuyor. 
Şimdi, suç kooperatifteki üyede mi? Yoksa 
plân ve proje dışı tahsisat veren teşekkülde mi? 
Eczane işi de tıpkı böyle. Şimdi suç, hastada 
mı, suç eczacıda mı? Sigorta, bu gibi konular
da sık sık müfettişlerini bir işçi sıfatı ile gön
derir, ilâçlarını değiştirtme cihetine gider ve 
ondan sonra bunları bir cürm-i meşhut yaparak, 
mukavelesini f esh etmek yetkisi mevcuttur. Bun
ları yapmayıp bir ilâç teşekkülünü töhmet al
tında bırakmayı ben uygun mütalâa edemiyo
rum. Eğer Sosyal Sigortalar Kurumu ve onu 
temsil eden Saym Bakanımız aynı konuda ısrar 
ediyor ise, bu kontrolü yapamama hususu, bir 
aczin ifadesi olur. Ama, genç bakanımız her 
halde şimdiden sonra bu konulara lâyıkı veçhile 
eğilecek, bu gibi eczanelere de bu imkân sağ
lanmış olmıyacaktır. 

Biraz evvel arz ettiğim gibi teklifin 2 nci 
fıkrası, 2 nci 5 Yıllık Plâna uygundur, ilâve 
edilen 4 ncü fıkra ise, plân ilkelerine aykırı
dır. Hammadde imâli hususu da plân ilkelerim© 
uygun olacaktır. 

Beni dinlediğinizden dolayı teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Faik Atayurt, ne münasebetle söz 

istiyorsunuz? 
FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Başka

nım bundan önceki Birleşimde de Bütçe Plân 
Komıisyomu raporu üzerinde çok konuşuldu. 
Bendeniz şahsan söz istemiştim, fakat ilk Bir
leşimde bana söz verilmedi. Müsaade ederse
niz bu kadar önemli bir konuda Plân Komisyo

nu olarak raporun değerlendirilmesi istikame
tinde yapılan bâzı ithamlara kısaca arzı ce-
vabetnı&k zarurıe-tindeyim. Bu benim için bir 
görevidir ve bir mecburiyettir. Bahusus, Sa
yıca Mirkelânroğlu'nun son defa vaki isnatları 
muvacehesinde de artık bu, ciddî bir zaruret 
halini almış bulunmaktadır. Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Faik Atayurt, zatıâliniz 
tüzüğe aşina bir arkadaşımızsmızdır. Cumhu
riyet Senatosunda söz, malûmuâliniz içtüzüğe 
ve hususiyle 56 nci maddeye göre veridir. 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporunun aley
himde konuşanlar müzakereye esas olan Sosyal 
işler Komisyonu raporunun lehinde konuşan
lardır. Lehinde konuşmaların bünyesinde, 
aleyhindeki fikrin sahiplerine bir tariz mevcut 
ise de yapılan konuşmaları zatıâlinizde izledi
niz, bir sataşma niteliğimde tariz yoktur. 

Zalıâlinizin Bütçe ve Plân Komisyonu Baş
kan ve Sözcüsü olmanız nedeni ile söz isteme
nize gelince; filhal Sosyal işler Komisyonu ra
poru müzakereye esas alınmıştır. Bütçe ve 
Plân Komisyonu, 35 nci maddemize göre ko
misyon yerimde mevki almamıştır. Bu nedenle 
zatıâlinize şahsan bir sataşma da vaki olmadığı 
için sıramız geldiğimde söz hakkınızı kullanabi
leceğinizi arz ederim. 

Yalnız, bir tarizden bahsettiniz, bir sataş
madan bahsettiniz eğer bu nedende söz istemek
te ısrar ediyorsanız Tüzüğümüz gayet sarihtir. 
Heyeti Umumiyemim hakemliğine başvururum 
efendim. Bumu arz etmiş oldum efendim. 

FAİK ATAYURT (Uşak) — istirham edi
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Faik Atayurt, şahsına 
bir sataşma vaki olmamakla beraber Bütçe Plân 
Komisyonuma tarizlerde bulunulmuş olması me
deni ile söz istemimde ısrar etmektedir. Baş
kanlık, Bütçe Plân Komisyonunum, ayrıca bu 
müzakerede Tüzüğümüzün 35 nci maddesine 
göre yer almaması nedeni ile de söz hakkımun 
doğmadığı kanısındadır. Arkadaşımız ısrar edi
yorlar, bu ısrarları medemi ile Sayın Faik Ata
yurt'a söz verilmesi hususumu oylarımıza sunu
yorum. Kabul ©demler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiş'tdr. Buyurun efendim. 

FAİK ATAYURT (Uşak) — Saym Başkan, 
saym senatörler; halen Yüce Senatomuzda mü
zakere edilmekte bulunan 506 sayılı Kanunun 
123 ncü maddesinde vâki olan değişikliğin, bir 
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teklif halinde ortaya atılması suretiyle meyda
na gelmiş bulunan müzakere sisteminde, bura
da grupları adına ve şahıslan adına söz alarak 
gayet faydalı ve vukuflu bilgi ve mütalâalarını 
serd etmiş bulunan C. H. P. Grupu adına Sayın 
Fikret Gündoğan, Millî Birlik Grupu adına Sa
yın Vehbi Ersü ve özellikle C. H. P. sinden Sa
yın Necip Mirkelâmoğlu, görüşlerini dile getir
dikleri zaman Cumhuriyet Senatomuzun Bütçe 
ve Plân Komisyonu raporunu eleştirirlerken 
sarf etmiş oldukları birtakım ifade ve ibarele
rin; komisyonun çalışma, görüş, düşünce ve ile
ri sürmüş olduğu fikirleri dermeyan ederken, 
bunları itham eder ve gölgeler vaziyette bulun
muşlardır. Ben, bu kelime ve ifadeleri aynen 
sarf etmekten teeddüp etmekteyim. 

Muhterem arkadaşlar, Cumhuriyet Senato
muzun bütün komisyonları partilerin kuvvet
leri oranlarında teşekkül etmekte ve burada, bu 
tetkik ve incelemeler tamamen teknik mahiyet
te yapılmakta, muhassala fikri ortaya çıkarak 
bir rapor halinde huzurlarınıza gelmiş bulun
maktadır. 

Yakinen takibettiğiniz veçhile Cumhuriyet 
Senatomuzun Bütçe ve Plân Komisyonu 15 üye
den ibarettir. Fakat bu üyelerimizden bir sayın 
arkadaşımız istifaen çoktan Komisyonumuzdan 
ayrılmış, bir 'başka arkadaşımızı da Divana seç
miş bulunuyorsunuz. Bu suretle, Komisyonu
muzda 13 sayın üye kalmış bulunuyor. Bu 13 
sayın üyeden de, müzakerelerin cereyan ettiği 
sırada, 2 sayın üye vazifeten dış ülkelerde gene 
Cumhuriyet Senatomuzun tasvipleriyle bulun
makta idiler. O itibarla, Komisyonun çalışmala
rına katılamadılar. 11 sayın üye ki, bu zaman 
Türkiye'de mevcudölah üyelerin tam sayısı 
- Bütçe ve Plân Komisyonu olarak - 11 arkada-
şımızdı; 11 i de bu çalışmalara katılmışlar ve 
katıldıktan sonra sizlere arz ve takdim edilen 
rapor sunulmuştur. 

Burada raporu eleştiren arkadaşlarımız dai
ma rapordan bâzı kelime ve ifadeleri dikkate 
almak suretiyle, bunun tutarsızlığı ve dolayı-
siyle muayyen bir zümrenin, bahusus eczacı ve 
ilâç imal eden firma ve müesseselerin temsilci
si sıfatiyle böyle bir tutum ve davranış içerisi
ne girmiş gibi, bir zehaiba kapıldıklarını beyan 
ve ifade etmek durumuna düşmüşler ve hattâ 
Sayın Mirkelâmoğlu, sonunda kısmen tashih et

miş olmakla beraber, 4 - 5 milyon liralık bir pa
ra toplanmak suretiyle bâzı hareketlere de ge
çilmiş olduğunu beyan ettiler. 

İMuhterem arkadaşlar, kanunların gerek ta
sarı ve gerekse teklif olsun aynen, değiştirile
rek veya ret suretiyle müzakereye talbi olup bir 
neticeye vâsıl olması keyfiyetinde, Yüce Sena
tomuzun Anayasa ve içtüzük gereğince mutlak 
bir salâhiyeti haiz olmadığı hepinizce malûm
dur. Burada hiç bir kimse mutlak bir salâhiyeti 
haiz olarak hareket etmemektedir. Durum, oy
larınıza açıkça sunulmaktadır. Düşünülmekte
dir, icabında açık oya müracaat edilmektedir. 
Bu suretle teşekkül etmektedir. Buradan çıkan 
ve bilhassa Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
tedvin edilmiş kanunlarda herhangi bir spekü
latif harekete veya istisnai muamelelere katiyeto 
vesile olunmadığını ve imkân hazırlanmadığını 
hepiniz de yakinen bilmektesiniz ve görmektesi
niz. Bu, şimdiye kadar, Cumhuriyetin teşekkü
lünden bu yana daima bu tarzda olagelmiştir 
ve daima ilelebet de böyle olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, sonra söz sıranı 
geldiği zaman, kanun teklifi üzerindeki şahsi 
görüşlerimi ayrıca arz edeceğim. Yalnız, Bütçe 
ve Plân Komisyonu raporunda yeni bir tez or
taya getirmiştir. Bu tezde, muhtelif kamu sek
törünün çeşitli kesimlerinde ilâç istihlâk edil
diği ve bu ilâç istihlâkinin hakikaten gittikçe 
arttığı ifade edilmektedir. 

Diğer taraftan muhterem arkadaşlar, birta
kım sigorta müesseselerimiz vardır, emeklilik 
müesseselerimiz vardır. Meselâ, Emekli Sandığı 
mevzuatında yapmış olduğumuz bir değişiklikle 
emekliler için de sağlık meseleleri bahis konusu 
olmuştur. Sonra, BAĞ - KUR kurulmuştur, onun 
da sağlık meseleleri zuhur edecektir. Bundan 
•sonra, Genel Sağlık Sigortası müessesesi, Sos
yalizasyon gibi velhasıl Anayasanın öngördüğü 
tarzda, şüphesiz bütün vatandaşlarımızın en 
önemli meselesi olan sağlığı ile, ilâç sorunlariy-
le, onun patenti, royalitesi, ithali, imali, tevzii 
ile yakinen hepimizin de alâkadar olacağımız 
tabiîdir ve hu başlıca vazifelerimizdendir. 

Cumhuriyet Senatomuzun, muhakkak ki 
akılcı, modern bilim ve teknoloji metotlarını 
memleket gerçekleri muvacehesinde mütalâa 
ederek, en uygun bir hal tarzını bulacağından 
emin bulunmaktayız. Bu itibarladır ki, raporu-
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muzun son kısımlarında - aynen okumaya lüzum 
görmüyorum çünkü tutanaklara geçmiş bulunu
yor - bu meselenin yeni Hükümet tarafından 
zirai ilâçları, veteriner ilâçlarını ve kimya sa
nayii ile diğer meseleleri de nazarı itibara ala
rak ve bahusus mevzu ile yakinen alâkadar ol
ması icabeden Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığının liderliği altında, bilimsel ve teknolojik 
açılardan iyi ve ciddî bir surette tetkik edilme
sinin daha uygum ve yararlı alacağı noktai na
zarını belirttik ve böyle bir tezle, «itici» bir tez
le ve meseleye bir öncelik ve ivedilik verilme
si ve bunun ne kadar şümullü bir memleket 
dâvası olduğu noktai nazarını işaret etmek 
suretiyle temas etmiş bulunduk. 

Raporun daima kendi fikir ve görüşleri is
tikametinde delil teşkil edebilecek bir kısım 
ifade ve ibareleri sübjektif ve enfüsi görüşlere 
tâbi tutmak suretiyle değerlendirme yapmanın 
gerçeklerle bağdaşmadığını ve komisyonumu-
zun muhterem üyelerine karşı cidden bir hak
sızlık da teşkil etmiş olduğunu ve dolayısiyle 
arzu etmemiş olduğumuz halde, Parlâmentomu
zun da bu şekilde maateessüf gölgelenmek gibi 
bir noktaya doğru sürüklenmek istendiğini ma-
ateessüf burada kaydetmek mecburiyetindeyim. 
Arkadaşlarım gerek muvafık şekilde oy kulla
narak bu raporu imza etmiş bulunanlar ve ge
rekse muhalif görüşlerini gayet açık bir şekil
de belirtmiş olan arkadaşlarımız, hakikaten 
komisyoında görülmemiş derecede ciddî çalış
malar yapmışlardır. Hiçbir tarafın tesiri altın
da kalmamışlardır. Komisyonumuz, her iki sos
yal sınıf arasında bir tercih noktasını seçmemiş; 
yalnız, meseleyi mümkün olan dokümanlarla 
huzurlarınıza getirmek durumunda bulunmuş 
ve sadece içtüzüğün bir icabı olarak bu kanun 
teklifini benimsemediğiım, benimsiyemediğini 
ifade etmiştir. Ve tabiî benimısiyemediği için de 
reddedilmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, içtüzüğümüzün 19 
ncu maddesinin ilk fıkrasının ilk cümlesinde, 
takdir edersiniz ki, uzun vadeli plânla ve yatı
rımlarla alâkalı meselelerde Cumhuriyet Sena
tosu Başkanının kanun teklif ve tasarılarını en 
son Bütçe ve Plân Komisyonuna havale edece
ği kaydedilmiş bulunmaktadır. Ve gene, 19 ncu 
maddenin son fıkrasında da bu hususta Bütçe 
ve Plân Komisyonunun noktai nazarını bildir
mesi esası kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Şimdi, bir dakikanızı istirham 
edeyim, Sayın Atayurt. 

Şimdi, 30 Eylül tarihli Birleşimde Yüce Ge
me! Kurul, 19 ncu madde hükmünü de nazarı 
dikkate alarak, Sosyal işler Komisyonunun ra
porunun müzakereye esas olmasını kabul et
miştir. Şimdi zatıâliniz Yüce Kurulun verdiği 
karanını münakaşasına giriyorsunuz ki, zatıâli-
ndıze, Yüce Kurul bu hususta ruhsat vermedi 
efendim. Ve zaten ben de bu hususta konuş
maktan zatıâlinizi mene mecburum. Lütfedin 
sadediniz dâhilinde, verilen ruhsat dâhilinde 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporunu savunma
ya devam buyurun efeınıdim. 

M. FAİK ATAYURT (Devamla) — Sayın 
Başkanım, bendeniz anladığınız mânada bu 
maddeyi ileri sürmüyorum, katiyen. Bir nâçiz 
arkadaşınız olarak... 

BAŞKAN — Hayır, 19 ncu maddenin son 
fıkrası bu münakaşayı getirir efendim. 

M. FAİK ATAYURT (Devamla) — Hayır, 
müsaade ediniz. Bir nâçiz arkadaşınız sıfatiy-
le hiçbir zaman esası; usule ve şekle, teferruata 
feda etmek arzusunda değilim. Yani, ben bu nok
tai nazarı ifade ederken, Genel Kurulumuzun 
çoğunlukla ittiilhaz etmiş bulunduğu bir karara 
karşı gelme durumunda bir cesareti kendimde 
bulamam ve usule uygun olmaz. Bendeniz, sa
dece ittihaz edilmiş bulunan bu karara rağımein, 
daima müzakrelerin mihrak noktasının Bütçe 
ve Plân Komisyonunun baihusus envestismanla 
alâkalı bu fabrika kuruluşu ve ilâç imali nok
tasına doğru yönelmesi suretiyle ifade edildiği
ni arz ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, şunu sarih olarak 
tekrar arz ve ifade edeyim ki, bu konuşmam 
sadece sataşmalar münasebetiyledir. Söz sıman 
geldiğinde hakkımız baki olacaktır. Şüphesiz, 
Genel Kurul o şekilde karar buyuracaklarıdır, 
öyle ümit ve temenni etmekteyim. 

Bendeniz - birtakım iddia ve ithamlar ileri 
sürüldü - Türkiye Büyük Millet Meclisini ve 
onun muhterem üyelerini, hangi meclislerde 
olursa olsun, bu ithamlardan tamamen tenızdh 
etmek istiyorum. Arkadaşlarımızın bu şekildeki 
iddiaları varsa, bunların bağımsız mahkemeler 
tarafından, bağımsız savcılar tarafından - çok 
istirham ediyorum - bir ihbar telâkki ©diülerek 
tetkikat ve tahkikat icra edilmesini ve Yüce 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin her hangi bir 
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sosyal zümrenin tutum ve davranışı istikaıme-
ıtinıde bir oy kullanmak suretiyle, her hangi bir 
şekilde, kanunun esas istikamet ve mecrasını 
değiştirmek gibi sübjektif ve enfüsî bir görüşe 
katiyen iltifat etmeyeceğini, onun, daima Yüce 
Türk Milletinin faydasına, yanarına ve kamu 
menfaatlerini dikkate alan ciddî tutum ve dav
ranışlar içerisinde faydalı mevzuatı her zaman 
tedvin edeceğine ve buma muktedir bulunduğu
na ve dolayısiyle yasıamııa görevlerinin Anayasa
nın icapları içerisinde ve yapılan yemin çerçe
vesinde yürütülmesinin mümkün olduğunu arz 
eder ve tekrar, beni dinlemek lûtfunıda bulum-
ıduğunuz için, Başkama ve diğer arkadaşilamma 
saygılarımı sunarım. 

Teşekkür ©derim. 

BAŞKAN — Esasen Sayın Mirkelâmoğlu da 
bu hususu tekraren tavzih etti. Parlâmentoyu 
tenzih ettiğini ifade etti. Bu hususu da kayde
derim efendim. 

NECİP MİRKELÂMOĞLU (izmir) — Ye
rimden tavzihe imkân verir misiniz Sayın Baş
kanım? 

BAŞKAN — Buyurun efendim, kısa bir şe
kilde. 

NECİP MİRKELÂMOĞLU (izmir) — Sayın 
Başkanım, bendeniz gazetelerde çıkan ve bugü
ne kadar tokzibedilmemiş bulunan ve 4 - 5 mil
yon İra toplanarak bu konu Parlâmentoda gö
rüşülürken kendi lehlerinde bir karar istihsali 
istikametinde kullanılacağımı, bir haber halin
de yayan çevrelere teveccüh ederek dedim ki: 
«Türk Parlâmentosu, Parlâmentonun organları 
ve üyeleri zaman zaman yanılabilirler, zaman 
zaman hattâ etki altında da kalabilirler, zaman 
zaman belki gaflet de gösterebilirler; ama bun
ların hepsinin kaynağı iyi niyettir. Hiç bir su
retle ve asla satınalınamazlar ve Türk Parlâ
mentosunu satınalacak bir para henüz icadolu-
namamıştır.» demek suretiyle ben zaten Parlâ
mentoyu savundum, bundan da şeref duyanım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Bunu bendeniz de tavzih ettim 
efendim. Tekrar tavzihten zevk duyanm. 

Efendim, bir kifayet takriri gelmiştir. Sa
yın Hükümet ve Komisyon tümü üzerinde söz 
isterler mi efendim? 

ÇALIŞMA BAKANI ATTİLÂ SAV — Evet 
Sayım Başkan. 

SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI 
FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Hayır 
efendiım. 

VAHAP GÜVENÇ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Kifayet takririnin aleyhinde. 

BAŞKAN — Buyurun Sayım Çalışmıa Bıaka-
nı. Sayın Bakanın konuşmasından sonra kifayet 
takririni muameleye koyacağım. 

ÇALIŞMA BAKANI ATTİLÂ SAV — Sa
yın Başkan, Senatonun sayın üyeleri; huzuru
nuzda bulunan kanun teklifi, 506 sayılı Kanu
nun bir maddesinin değişikliği olarak gelmiş 
bulunmaktadır. Bu kamum teklifi ile Sosyal Si
gortalar Kurumuna yüklenmiş bulumam ağır sağ
lık hizmetlerinim yapılımasmda, yeni bâzı olanak
lar getirilmek istenmektedir. 

Bu kanunun aslında Sosyal Sigortalar Kuru
mu için pratik bir kâr sorunundan başka bir 
amacı bulunmamaktadır. Bununla beraber bu 
kanuna çeşitli yönlerden eleştiriler, saldırılar 
yöneltildi. Hattâ, kanunun içerisinde kesinlikle 
bulunmadığı halde, birtakım ideolojik; suçlama
lar da yapılmak istendi. Fakat, çok şükür M, 
Yüce Senalto meseleyi asıl yörüngesinden sap
tırmak istidadı gösteren bu türlü salıdınlara 
ve gereksiz eleştirilere aldırmamış bulunmakta
dır. Mesele, asıl özü itibariyle tartışılmış ve ko
nuşulmuş bulunmaktadır. 

Bu kamun Sosyal Sigortalar Kurumunun 
yüklenmiş bulunduğu 1,5 milyona yaklaşan si
gortalı ve onların aileleri ile ulaştığı 5 milyon
luk kütleye daha iyi bir şekilde sağlık hizmeti
ni götürebilmek amaciyle getirilmiş bulunmak-
taıdır. Kurumum yataksız tesislerinde eczane 
açma imkânı bugün, yürürlükte bulunan kanun 
ile kısıtlanmış bulunmaktadır. Bu, gereksiz ve 
yersiz bir kısıtlamadır. Çünkü, bu kanun yürür
lüğe girmeden evvel, yürürlükte bulumam 5502 
sayılı Kanun zamanımda Sosyal Sigortalar Ku
rumunu, yataklı tesislerinde olduğu gibi, ya
taksız tesislerinde de eczane açabiliyordu. Yine 
de bu süreler içerisinde, bu hizmetlerinde Sois-
yal Sigortalar Kurumu kesinlikle bir aksaıma 
göstermemiş bulummaıktaldır. Hâlâ da 15 tane 
yataksız tesisinde 506 sayılı Kanun yürürlüğe 
girmeden evvel açılmış bulunan ve bir nevi ka
zanılmış hak olarak sürdürülmekte olan ecza
cılık hizmeti yapılmaktadır. 

Bu itibarla, Sosyal Sigortalar Kurumu, ecza
cılık hizmetlimi özel sektör kadar iyi yapamaz, 
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yolumda yapılan eleştirilerin gerçeğe uygun ol
duğunu kabul edebilmek mümkün değildir. Ger
çekten Sosyal Sigortalar Kurumu bugün 12 000 i 
aşkın yatağı, 100 ü aşkın sağlık tesisleri ile Tür
kiye'de Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından 
sonra halka, daha doğrusu sigortalılara en bü
yük sağlık hizmetini arz eden bir kuruluştur. 
Bir sayın senatörün de belirttiği gibi, Sosyal 
Sigortalar Kurumu Sağlık Bakanlığımdan daha 
da çok para hareıyabilmek imkânını bulmakta
dır. Çünkü, Sosyal Sigortalar Kurumu, ükesim-
-dıe paralı balkım esasını getirmiş bulunmakta
dır ve çok küçük bir azınlık, mutlu azınlık de
nilen yüksek kazanç imkânını elde etmiş kişi
lerden sonra Türkiye 1de sağlığına en çok para 
harcıyan zümre Sosyal Sigortanın sigortalıları
dır. 

Bu itibarla, elbette ki, biz sigortalılarımıza, 
Sosyal Sigortalar Kurumu olarak hizmetim en 
iyisini, en elverişlisini, en az şikâyet doğuranı
nı ve en tatmin edenini götürmek zorundayız. 
Bunu bir eleştiri olarak değil, olsa olsa Kuru
ma yapılmış bir övgü olarak belirtmek gerekir 
sanıyorum ve eğer Kurum bu hizmeti yapabili
yorsa bununla övünonemiz gerekir kanısında
yım. Esasen bu övünme yersiz ve haksız da de
ğildir. Çünkü, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
hizmetlerinde birtakım aksamalar bulunduğu
nu biz de kabul etmekle beraber, bugün Tür
kiye'de en iyi sağlık hizmetlerinin Sosyal Si
gortalar Kurumunun sağlık tesislerinde yapıl
dığını kamu oyu önünde açıklamamız uygun 
olur kanısındayım. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun yataksız tesis
lerinde eczane açılmasını yasaklıyan hükmün 
kalkmasını niçin istiyoruz? 

Çünkü, bugün Sosyal Sigortalar Kurumu 
hastanelerinde bir ilâç israfı ve bir ilâç suiisti
mali vardır. Bunu inkâr edebilmek mümkün 
değildir. Bu konuda en kesin ve en beliğ konu
şan düşünce rakamlardır. Size birkaç rakam 
arz ederek Sosyal Sigortalar Kurumu tesislerin
deki ilâç israfının açıkça bir delilini vermek is
tiyorum. 

Bugün Türkiye'de 1 milyar 50 milyon lira
lık ilâç tüketimi yapıldığı resmî istatistiklerle 
belirlenmektedir. Bunun 1971 yılında 310 mil
yon liralık kısmının Sosyal Sigortalar Kurumu 
tesislerinde tüketilmek ihtimali bulunmaktadır 
ve 8 - 9 aylık bir dönemim rakamları da yıllık 

projeksiyonun doğruluğumu ortaya koymuş bu
lunmaktadır. Yani, nüfusun % 5 i kadarM bir 
topluluk Türkiye İdeki toplam ilâç Irölkestâminim 
% 30 uma tekabül etmektedir. Beynelmilel Sos
yal Güvenlik Kuruluşunum dergisinde çıfcam 
bir istatistiğe göre kişi başına düşen gelir iti
bariyle dünyada en çok ilâç tüketen zümre Tür
kiye'deki Sosyal Sigorta mensuplarıdır. Türki
ye gibi genellikle yoksul ve gelişme yolunda 
olan bir ülke için bu kadar çok ilâç tüketimi bir 
lüks sayılmalıdır. 

Sağlık tesisierdimiızim istemesindeki mükem
meliyetin yamısıra, önlenmesi gereken bir ilâç 
israfının bulunduğu da açıktır. Bunun yamısıra 
ve aşağı - yukarı aynı kaynaktan gelme sakın
calarla bir de ilâç suiistimali vardır. Biz, Sos
yal Sigortalar Kurumundaki bu ilâç israfımı, 
- ki, bir millî kaymak israfıdır, bumu kabul et
mek gerekir - ilâç israfını ve ilâç suiistimalimi 
ömliyebilmenin çeşitli yollarını deneanişizdir. 
Fakat, bütün konu gelip aynı noktada, aynı 
dar boğazda düğümlenmektedir. O da, birtakım 
tesisler dolayısiyle bir kısım sigortalılarım ilâç
larımı serbest eczanelerden, temim etme duru
mudur. Bu sakıncalı durum önlemmedükçe Sos
yal Sigortalar Kurumundaki ilâç israfımı ve 
ilâç suiistimalini önlemenin mümkün olmadığı 
sonucuna varılmıştır. Bu husus, bugün ortaya 
çıkmış bir durum değildir, Sayım senatörler. 
5 yıldan beri Sosyal Sigortalar Genel Kurulla
rında dile getirilmiş bir şikâyettir. 5502 sayılı 
Kanunun kalkmasından ve 506 sayılı Kanunum 
yürürlüğe girmesinden bu yama gecem 6 yıllık 
uygulama dönemi içerisinde sürekli olarak bu 
konu şikâyet konusu olmuştur; ve bu şikâyetle
rin ışığı altında bir kısım sayın mjiilleltveikilleri 
bu teklifi yapmışlardır. Teklif, Hükümeıtiınizce 
de benimsenmiştir. Çünkü, bizim de teknisyen
ler seviyesinde yaptırdığımız incelemeler ve 
Hükümet içinde yaptığımız incelemeler bumdan 
başka çıkar yol bulunmadığını ortaya koymuş 
bulunmaktadır. 

Dışarıdan hizmet niçin satmalmır? 
Sosyal Sigortalar Kurumu bu hizmeti yapa-

mıyacak durumda olursa, o zaman dışarıdan 
daha ucuza ve daha elverişli şartlar ile alınabi
lir. Nitekim, komisyonlarda yaptığımız açıkla
malarda da belirttiğimiz gibi, bu kanun Sena
todan da geçer ve kanunlaşırsa Sosyal Sigor
talar Kurumu yarından itibaren bütün yataklı 
tesislerinde eczane açmak niyetinde değildir. 
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Bize, eczane açmanın muayyen bir maliyeti var
dır. Sayın senatörlerden birisinin belirttiği gibi, 
zannediyorum ki; Sayın Âdemoğlu bu konu üze
rinde durdular, eczanenin bir maliyeti var
dır; ama tabiî Sayın Âdemoğlu'nun verdiği 
rakamlar bu konuda gerçeklere uygun değildir, 
biraz sonra sırası geldiğinde o rakamların da 
gerçek mahiyeti hakkında Yüce Senatoya bilgi 
arz edeceğim; bu maliyetin altında ilâç tüketimi 
yapan yataksız tesislerimizde eczane açmak ni
yetinde değiliz. Çünkü, Sosyal Sigortalar Ku
rumu da elbetteki her tesisin ve her hizmetin 
maliyetini hesaplamakta ve hizmeti arz ederken 
birtakım ciddî ve programlı etütler yapmadan 
hizmete girişmemektedir. Esasen, girişmesi de 
beklenemez. Milyarların sahibi olan, 100 mil
yonlarca liralık hizmet arz eden bir kurumun, 
M, 22 000 i aşkın personel ile çalışmaktadır, 
elbetteki bu hesapları yaptıracak personeli de 
bulunmaktadır, öyle, bir kısım sayın senatör
lerin izhar buyurdukları endişeler gibi, Sosyal 
Sigortalar Kurumunun ne Yüce Senatonun bu 
kanun çıktığı takdirde derhal ve hiçbir hesaba 
dayanmaksızın paîdurküldür bütün tesislerinde 
eczane açmak niyeti olabilir; ne de ilâç imalâtı 
ve ilâç fabrikasyonu alanına hiçbir inceleme 
yapmadan girmesi düşünülebilir. Esasen, bu
günkü plânlı kalkınma döneminde ve kanunla
rın hükümetler üstünde, Devletin politikasının 
plânlı kalkınma olduğu bir dönemde buna im
kân yoktur. Değil bir ilâç fabrikası açmak, 
Sosyal Sigortalar Kurumu normal sağlık hiz
metlerini yürütmek için, 40 - 50 ambulans al
mak için dahi Plânlama teşkilâtından izin ve 
onay almak zorundadır. Nitekim, bundan 10 
gün kadar önce Sosyal Sigortalar Kurumundan 
yazılmış bir onay yazışma Plânlama Teşkilâtı 
karşı koymuş bulunmaktadır. Bu yılki projek
siyonlar ve yatırım imkânları dolayısiyle 50 am
bulansı bu yıl almayın da 1972 yılını bekleyin, 
1972 yılında bu ihtiyacınızı karşılarsınız, denil
mektedir. 

Bu kadar basit ve olağan bir hizmet için 
dahi Plânlama Teşkilâtından izin alman bir dö
nemde bir ilâç fabrikasının hiçbir ciddî incele
meye dayandırılmadan açılacağını düşünebilmek 
esasen mümkün değildir. 

Bu itibarla, biz Sosyal Sigortalar Kurumu
nun bugün yapmakta olduğu ve mükemmel ola
rak yapabildiği bir hizmeti, bâzı tesislerinde de 

yapılmasını engelliyen bir hükmün kaldırılma
sını istiyoruz, Yüce Senatodan. Bunun hesap
larını yaptık, dedik ki, bu hizmeti yapmaktan 
ailıkonumak bize yılda 37,5 milyon liraya malol-
maktadır. Bu hesabı çok basit olarak bir kere 
daha huzurunuzda yapmama izin veriniz. 

Sosyal Sigortalar Kurumu yataklı tesisleri 
ile ve halen eczane açabildiğini bahsettiğim 15 
dispanseri için gerekli ilâcı ithalciden veya imal
ciden doğrudan doğruya almaktadır. 100 ku
ruşluk veya 100 liralık bir ilâç alalım, rakkam-
ları kolayca arz edebilmek için, misâl olarak. 
imalciden aldığımızı veya ithalciden aldığımız 
zaman Sosyal Sigortalar Kurumuna büyük mu
bayaa yaptığından dolayı bize % 4 - 6 oranında 
bir indirim yapılmaktadır. Bu suretle bu ilâç 
94 - 96 kuruşa malolmaktadır. Buna nakliye 
masrafları, ve saire de eklenirse Kuruma mali
yet 100 kuruşun daima altındadır. Buna kar
şılık aynı ilâç imalciden depocuya % 10 kâr 
île, 110 kuruşa; depocudan eczacıya % 25 kâr 
ile, 27,5 kuruş ilâvesi ile 137,5 kuruşa intikal 
etmiş bulunmaktadır. Yani, Sosyal Sigortalar 
Kurumu hastanesinden ilâç alan, 100 kuruşluk 
bir ilâcı alan sigortalıya biz bu ilâcı 94 - 96 ku
ruşa, veya en çok 98 kuruşa mal edip veriyoruz. 
Aynı ilâcı eczaneden almak mecburiyeti oldu
ğu zaman, yani yataklı tesisin yakınındaki 
dispanserlerden almak zorunda kaldığınız za
man 137,5 kuruşa alıyoruz. Aradaki fark % 40 
nisbetinde, % 39 nisbetinde bir yükseliş gös
termektedir. 

1971 yılı için Sosyal Sigortalar Kurumunun 
tüketeceği ilâç 310 milyon liralıktır, demiştim. 
Bunun 190 milyon liralık kısmı yataklı tesis-
lerimizdeki kendi eczanelerimizden, 120 milyon 
liralık kısmı ise, yataksız tesislerimizden ve ec
zaneler, serbest eczaneler aracılığı ile sağlan
maktadır. % 37,5 - % 39 arasında fark olduğu
nu belirttiğimiz için, 120 milyonluk ilâcı muba
yaa ederken eczacıya ödemek "zorunda kaldığı
mız kârın, tabiî tümünü eczacı almıyor, bir kıs
mını depocular alıyor ve saire, ama Sosyal Si
gortalar Kurumunun fazladan ödemek zorunda 
olduğu mebaliğ 37,5 - 40 milyon arasında gö
zükmektedir. Bizim için durum bu kadar kesin 
ve matematik bir ifade göstermektedir. 

Buna karşılık elbetteki Sosyal Sigortalar 
Kurumu aynı hizmeti kendi eczanelerinde ya
parsa bir gideri olacaktır. Sayın Âdemoğlu 
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da üzerinde durdular. Şimdi, size, yaptığımız 
gerçek hesapları arz edeyim. Bu hesaplar ha
yali değildir, Çünkü, Sosyal Sigortalar Kurumu 
bugün 90 kadar tesisinde eczane çalıştırmak
tadır, 130 a yakın eczacıyı da istihdam etmek
tedir. Binaenaleyh, mevcudu vardır, bu hizme
tin. Mevcut hizmetleri değerlendirirsek bir ec
zane için bizim yılda harcayacağımız para 
120 000 liradır, efendim. Onun da hesabı gayet 
basit. Biz eczaneleri tesislerimizin dışında aç
mak mecburiyetinde değiliz. Çünkü, ticari ec
zane değildir, bunlar. Sadece sigortalılara, ya
taksız tesise başvurmuş olan sigortalıya ilâç 
temin etmekle mükelleftirler, üçüncü kişilere, 
sigortalı olmıyanlara ticari hizmet arz etmek 
mecburiyetinde olmadığımız için, şehrin mute
na yerinde eczane açmak mecburiyetinde de
ğiliz. Tesisimizin bir odası bizim için eczanedir. 
Bu itibarla ayrıca kira, ve saire gibi masraflar 
bildirmek biraz gereksiz oluyor. Sosyal Sigor
talar Kurumu yataksız tesisinin içerisinde bu
lunan bir odayı eczane yapmak sureti ile, bu
rada 3 personel çalıştırılmak yolu ile eczane açı
labilir. Bir eczacı, bir kalfa, bir de müstahdem 
çalıştırılır. Biz eczacıya ortalama ayda, Saym 

* ademoğlu 4 000 lira dedi, 5 000 lira vereceğimi
zi hesaplıyoruz, bir kalfaya ayda 1 500 lira ve
receğimizi hesaplıyoruz, bir müstahdeme de 
1 000 lira vereceğimizi hesaplıyoruz. Bu suret
le 7 500 lira personel gideri; aydınlatma ve çe
şitli döşeme vesaire giderleri gibi ufak tefek 
müteferrik giderler de hesaplanırsa bunun top
lamı yılda kuruma ortalama üstüste 120 bin li
radır. 30 eczane açacağımızı arz ettik; 3 600 000 
lira eder. 40 eczane açarsak 4 800 000 lira. 90 
tesisimizde eczane açacağımız iddia edilss bu 
takdirde 10 800 000 lira eder. Fakat, bir başka 
rakam daha arz edeyim. Hangi tesislerde ecza
ne açmamız zorunludur? Hangi tesislerde ecza
ne açmaya mecbur değiliz ve dışardan bu hiz
meti daha ucu.za elde edebiliriz? Efendim, Sos
yal Sigortalar Kurumunun 20 yıllık deney
lerden sonra vardığı bir sonuç var. Sosyal 
Sigortalar Kurumunda ortalama bir reçetenin 
maliyeti 25 liradır. Serbest tesisten yapılan 
alış - verişte 25 liranın 10 lirası eczaneye öde
nen kârlardır. Binaenaleyh, yılda 12 000 re
çeteden fazla reçete yazılan bir dispanserde 
eczane açmamış mümkün olabilir. 12 000 in 
altında reçete yazılan bir tesiste eczane açma-

j miza gerek yoktur. Bunlar, aşağı - yukarı ku
rumun bugün yaptığı hesaplara göre 30 civarın
dadır. Yani kanun çıkarsa bu yıl içerisinde 30 
kadar eczane açabiliriz. Bunların içerisinde 
şöyle eczaneler var efendim, müsaade edin onu 
arz edeyim. Kurumun bu işten beklediği kâr 
niçin büyüktür? Bizim istaaıbul'da Beyoğlu'nda 
bir dispanserimiz var, bir de Ankara'da Yeni-
şehirde dispanserimiz mevcut. Sayın senatör
lerin hepsinin bildiği gibi Necatibey caddesi 
üzerinde bir dispanserimiz var. Bu iki dispan
sere yılda yaklaşık olarak 280 000 müracaat 
yapılmaktadır ve 220 000 reçete yazılmaktadır. 
220 000 reçetenin yıllık tutarı 6 000 000 lira
dır, 6 000 000 liralık ilâç tüketimi bulumam ve 
bunun tümü serbest eczanelerden sağlanmak 
zorunda olan bir tesiste yalnız ilâç için ödenen 
kârlar toplamı 2 milyonun üstündedir. Bura
da Sosyal Sigortalar Kurumu bu hizmeti aynı 
derecede mükemmellikle 120 000 liraya elde 
edebileceğine göre Sosyal Sigortalar Kurumu
mun kârının ne kadar açık ve ne kadar ortada 
olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim, bunun so
nucu olarak Sosyal Sigortalar Kurumunun bu 
gibi tesislerinin yakınında birtakımı aşırı sayı
da eczanelerin de kümelenmiş olduğu görülür. 

Sayın Tevetoğlu konuşmasında Çalışma Ba
kamının bir meslek zümresini karşısına alması
nın sakıncalı olacağını belirtti. Bu görüşe ca
nı yürekten katılırımı. Gerçekten hiçbir mese
lede, hiçbir meslek karşısına geçmek doğru de
ğildir. Hiçbir mesleğin bir belli çatışma içine 
girmedikçe ne karşısında olmam düşünülebilir 
ne de bir mesleği küçümsemek itiyadı bende 
mevcut. Ben de bir meslek adamıyım. Yal
ınız, Yüce Senatonun huzurumda bulunan mese
lede iki çıkar çatışması mevcut. Hukukta hu^ 
kuk alışkanlığı olan kişiler bilirler ki; her dâ
vada mutlaka iki tarafın çıkarı çatışır. Yargıç 
adalet icra ederken, çatışan çıkarlardan bir ta
nesinin daha çok korunmaya muhtaçolduğunu 
düşünür, bunu tesbit eder, adalet esaslarına 
göre tesbit eder. Onun ölçüsü adalettir ve da
ha çok korunmaya muhtaç/olanın menfaatini 
korur. Adaletin görevi budur. Yüce Senato 
da bu konuda âdilâne bir şekilde ve tıpkı bir 
yargıç gibi hareket etmek zorundadır. Ortada 
bir kısım eczacıların çıkarları söz konusu ola
bilir, bunun karşısında da Sosyal Sigortalar 

| Kurumlunun çıkarları vardır. Sosyal Sigortalar 
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Kurumu, kabul etaek lâzımgelir ki, bugün 
Türkiye'nin en büyük kamu kurufeşııdur. Ka
mu kuruluşlarımdan biridir demiyorum. En bü
yük kamu kuruluşudur. Gerçekten 13 milyara 
yaklaşan fonları ile ve yöneldiği 5 milyona ya
kın sigortalı kütlesi ile Türkiye'de en çok sa
yıda insana en geniş biçimde hizmet ifa eden 
toir kamu kuruluşudur. Böyle bir kamu kuru
luşunun menfaati bir zümremin menfaati ile 
çatıştığı zaanan hiç şüphesiz ki Sosyal Sigorta
lar Kurumunun çıkarını korumak yanı ağır 
basmaktadır. Bunu bir yargıç gibi ve tama
men adaletle; yani tek yol göstericisi, tek ölçü
sü adalet olan .bir yargıç gibi düşündüğüm za
man; kendi, keoıldinne vicdan muhasebesi yaptı
ğım zaman da çok büyük bir huzurla bu sonuca 
varıyorum ve başka türlü bir sonuca varma
nın mümkün olduğunu da ben kolay kolay dü
şünemiyorum. Çünkü, bu konu başından bugü
ne kadar ©ok dalgalammıalar geçirdi. Meclis 
müzakereleri sırasında kesin olarak hiçbir po-
nıik konusu olmadı. Komisyonlardan kolaylık
la geçti, Meclis Genel Kurulundan da geçti. 
Falkat, Senatodaki görüşmeleri bilindiği gibi 
biraz muhataralı oldu, bâzı dalgalanmalar gös
terdi. Bu arada elbette ki, sayın senatörler gi
bi biz görevliler de acaba sahiden ihmal edil
memesi gereken bir çıkarı haleldar mı ediyo
ruz diye çok uzum düşündük. Fakat, vicdan 
huzuru ile vardığımız sonuç hep aşağı - yuka
rı aynı oluyor ve Sosyal Sigortalar Kurumunun 
bu konudaki çıkarının mutlaka korunması gere
ken bir çıkar olduğu sonucuna varıyoruz. 

Bunda karma ekonomiye aykırı bir ideolo
jik sapma görme eğiliminde olan sayın konuş
macılara da şunu belirtmek isterim. Bunda 
fearma ekonomiye aykırı bir yön yoktur. Tam 
tersine, bugün mevculdolan durum karma eko
nomiye aykırıdır. Buradaki konuşmalar sıra
sında birçok sayım konuşmacının! tekrarladığı 
bir hususu tekrar ederek zamanınızı işgal et
mek istemiyorum. Yalnız, Anayasamızın em
ri ve Hükümet pr/ogramıtnida da kafbul ettiği
miz sistem olan karma ekonomiden sapmak, 
ayrılmak niyetinde değiliz. Ama, karma eko-
momidem fedakârlık etmek niyetinde de deği
liz. Karma ekonomi eşit şartlar içerisinde ka
mu kesimine ve özel kesime yarışma olanağı 
verir. Burada özel kesim yararına kamu kesi
minin eli kolu bağlanmıştır. Böyle şey olmaz. 

I Bu karma ekonomicilifk de değildir. B«nim an
layışım bu, Hükümetimizin anlayışı bu. öyle 
sanıyoruz ki; bir noktada kamu kesimine sen 
şuralarda şu işi yapamazsın bunu yalnız özel 
kesim yapar demek karma ekomomıicilik değil
dir efendim. Bu itibarla bu konuda da yapılan 
eleştirileri haklı bulmamız mümkün olamadı. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun bir ilâç suiis
timali ile karşı karşıya olduğunu da arz ettik. 
Bu nokta biraz allerjik bir nokta. Fakat, bir
çok konuşmacılar bunun maddi, somut örnekle
rini burada dile getirdiler. Ben de çok kısa gö
rev sürem içerisinde en az 3 - 4 tane örnekle 
karşılaştım. Bunlar Sosyal Sigortalar Kurumu
nu üzmektedir. Hizmet arzı için yapılan çalış
malar sırasında görüldü ki, maalesef özel ecza
nelerden alınan ilâçlar, bizim doğrudan doğru
ya imalciden alıp kendi eczanelerimizde sigorta
lının hizmetine sunduğumuz ilâçlar kadar elve
rişli değildir. Çünkü, biz hastane ambalajları 

I içerisinde, büyük ambalajlarla alıyoruz ve has
tanın, sigortalının gerçek ihtiyacı ne ise buna 
göre kendisine veriyoruz. Halbuki, bilindiği 
üzere ticarî ambalajlar çoğunlukla küçük boy
larda yapılmakta ve bu ambalaj küçüklüğü do-
layısı ile ilâca bâzı gereksiz ambalaj masrafları 
da binmektedir. Bunlardan da sarfınazar etti
ğimiz takdirde kârımız artacaktır. Bazan hasta
nın ihtiyacından fazla ilâç yazmak mecburiye
ti oluyor ve hekimlerimiz de tedaviyi ihmal ede-
miyecekleri için yazıyorlar. Bunun örneği şu
dur : Diyelim M; bir hastaya 3 gün süre ile 4 
ilâç vermek gerekli. Bu ilâç 10 luk ambalaj
lar içerisinde piyasada bulunuyorsa 12 tane ilâç 
ihtiyacı için hekim iki flakon yazmaktadır, iki 
şişe yazmaktadır. Bunun 8 tanesi gereksiz ola
rak evde kalıyor. Bugün sanıyorum ki; hemen 
bütün sigortalıların evlerine gittiğimiz takdirde 
hepsinin evinde bu şekilde artık pek çok ilâç 
bulunacaktır. Bunun yanı sıra bâzı kullanılma
mış, ambalajı bozulmamış ilâçların tekrar piya
saya arzı hevesinin doğurduğu birtakım sürtüş
meler de var. Burada onlar da dile getirildi. 
İlâç yerine ilâcı iade edip onun yerine tuvalet 
malzemesi almak gibi birtakım sakıncalı sonuç
lar da doğmaktadır. 

Bizim için, tekrar arz etmek isterim, Sosyal 
Sigortalar Kurumu için, konu bir ilâç israfı ve 

I suiistimali konusunun tek dar boğazıdır. Çözüm 
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yolu buradan geçmektedir. Sosyal Sigortalar 
Kurumunun bu hizmeti özel kesim kadar iyi ya-
pamıyacağını iddia etmek mümkün değildir. 
Çünkü, Sosyal Sigortalar Kurumu 1964 yılma 
kadar, yani 506 sayılı Kanun yürürlüğe girin
ceye kadar bu hizmeti yapmıştır. Halen bir kı
sım tesislerinde yapmaya devam etmektedir ve 
bunu, Sosyal Sigortalar Kurumu kendi tesisle
rinde yaptığı zaman daha da iyi yapmaktadır. 
Çünkü, tedavi bir bütündür. Sigortalı hasta bi
zim tesisimize girdiği zaman hekim muayenesi, 
teşhis, teşhise yardımcı bütün muayeneler, rönt
gen muayenesi, lâboratuvar muayenesi gibi mu
ayeneler yapılmakta, kesin teşhis konmakta ve 
tedavi için gerekli ilâçlar kendisine verilerek 
tesisten yollanmaktadır. Eğer, yatırılması ge
reken bir hasta ise yatırılmaktadır. Şimdi, bu 
mevcut kanunla biz ilâç verme hizmetini kurum 
tesisi içerisinde yapamıyoruz. Sosyal Sigortalar 
Kurumu görevlileri ilâca kadar olan kısmı ya
pıyor, ilâç verme safhasına geldiği zaman hasta
mız, sigortalımız reçeteyi alıyor, gidiyor dışar
dan ilâcını temin etmek mecburiyetinde kalıyor. 
Sigortanın kendi tesisinin içerisinde ilâç temini 
mümkün olursa bunun sigortalının zararına de
ğil, yararına olacağı çok açıktır. Çünkü, sigor
talı hastaneyi, dispanseri terk ettiği anda has
talığı ile ilgili her türlü müdahale yapılmış ve 
bitirilmiş olarak evine gitmek imkânını bula
caktır. Bu emek ve zaman kaybını da önlemek 
bakımından yararlı bir yöntemdir. 

Bir noktayı belki konuşmakta yarar olabi
lir. Bugün eczane sektöründe bir tıkanıklık bu
lunduğu düşünülebilir ve gerçekten bâzı zama
nında yapılması gereken müdahaleler yapılma
dığı için bugün ülkemizde ihtiyaçtan fasla ec
zane açılmış ve bunun doğurduğu bir rekabet, 
bir yarışma özellikle bâzı yerlerde oldukça tat
sız sonuçlar verme eğilimini göstermiştir. Belki, 
böyle bir tıkanlıklığı gidermek için Devlet poli
tikası olarak her yıl 35 - 40 milyonun eczacılık 
sektörüne akıtılması düşünülebilir. Denir ki; 
efendim eczacılık sektörü, eczacılar bir kamu 
hizmeti görmektedir, eczacılık sektöründe tıka
nıklık vardır, 35 milyonla sübvansiyone edelim. 
Bu bir Devlet politikasıdır. Bunun kararı poli
tika olarak verilebilir. Ama, her halde bu süb
vansiyon Sosyal Sigortalar Kurumunun fonla
rından sağlanamaz. Buna hiç kimsenin hakkı 
yoktur. Çünkü, Sosyal Sigortalar Kurumunun 

fonlarının hangi maksatla toplandığı kanunda 
yazılmıştır ve dünyanın hiç bir yerinde Sosyal 
Sigortalar Kurumu fonları bu amaçlar dışında 
kullanılamaz. Böyle bir kullanmaya da hiçbir 
makamın, - gerek siyasi gerekse teşriî- hakkı ol
mamak gerek. Bu itibarla eczacılık kesiminde
ki tıkanıklık, eğer var ise, bunun tartışması ay
rıca yapılır, bu tıkanıklığı gidermenin çarele
ri bir hükümet politikası olarak araştırılır. Fa
kat, her halde Sosyal Sigortalar Kurumunun 
bünyesi içerisinde böyle bir çözüm aranmamalı
dır, aranması haksızlık olur. Bu hastalığı baş
ka türlü bir ilâçla, yanlış bir ilâçla tedavi et
meye benzer. Yani, aç kaılan bir kimseye :siz gı
da temin etmek için kanunun tecviz etmediği 
yollara başvurmasını tavsiye etme gibi, olmıya-
cak, yanlış ve hatalı bir tutuma düşmüş olu
ruz. 

Nitekim, eczanelerin illere göre dağılımını 
bir sayın senatör burada okudu. Gerçekten bu 
dağılımın listesini okumak dahi bugün ülkemiz
de eczacılığın kendisinden beklenen kamu hiz
metini yapmakta birtakım sıkıntılar ve aksak
lıklar içinde bulunduğunu göstermektedir. Ör
neğin; Türkiye'de mevcut eczaneler 1971 raka
mına göre aşağı yukarı, yaklaşık olarak 2 500 
dür. Bunun 1 019 tanesi, yani % 40 ı Ankara 
ve İstanbul'da toplanmıştır. Buna karşılık Hak
kâri'de hiç eczane yoktur. Tunceli'de bir ecza
ne vardır, Bingöl'de iki eczane vardır, Bitlis'
te iki eczane vardır, Muş'ta üç eczane vardır. 
Toplam olarak 16 eczane bulunmaktadır, İstan
bul'da yaklaşık olarak 2 922 kişiye bir eczane 
düşerken bahsettiğimiz bu doğu illerinde 
71 560 kişiye bir eczane düşmektedir. Eczacılık 
sektöründeki, eczane sektöründeki tıkanıklığı 
gidermek istiyorsak Ankara ve İstanbul'a yı
ğıldığını gördüğümüz bu eczanelerin bir kısmı
nı belki eczane hizmetinden mahrum bulunan 
bu illere, ki hepsi doğu ili de değil, aralarında 
Çankırı gibi Orta-Anadolu'nun göbeğinde bir 
ilimiz de var, buralara sevk etmek ve dağıtıl
mak düşünülebilir. Ama biraz evvel de arz et
tiğim gibi, bizim konumuz Sosyal Sigortalar 
Kurumunun bir problemini çözmektir. Tümü 
ile eczacılık ve sağlık sorununa çözüm bulmak 
değildir. Ama, genel olarak düşünüldüğünde 
böyle bir tıkanıklık tesbit edilebilir. Onun çö
zümü her halde 506 sayılı Kanunun içinde aran
mamalıdır. 
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Bu teklifin bir kısım sayın senatörler ve 
karşı çıkanlar plâna uygun olmadığını ifade 
buyurdular. Benden önce konuşan sayın konuş
macılardan bir kısmı aslında tedbirin plânda 
bulunduğunu belirttiler. Ben bir kere daha be
lirtmekte yarar umuyorum. Gerçekten 1971 yı
lı programında ve uygulama plânında bu ted
bir yer almış bulunmaktadır. Uygulama plânı
nın 411 numaralı tedbiri olarak gösterilmiştir. 
Bu itibarla bunun plânsız ve programsız bir 
tedbir olduğu düşüncesine katılmamız da müm
kün değildir. Tedbir kesin olarak siyasi niteli
ği olmıyan bir tedbirdir, partilerüstü bir ted
birdir. Daha önce Yüce Meclislerden geçmiş 
Beş Yıllık Kalkınma Plânının bir uygulaması 
zımnında daha önce kabul edilmiş bir tedbir
dir. Bu bakımdan da maddenin gerçeğe, ihti
yaçlara uygun olduğunu tesbit etmek yerinde 
olur inancındayım. 

Nihayet bir eleştiriye de cevap vermiş ol
mak için arz edeyim, eczaneleri devletleştirme 
tehlikesinden bahsetti kamu oyunda bâzı karşı 
çıkanlar. E ezan eleri devletleştirmek her halde 
her insaf sahibinin de takdir edeceği gibi böyle 
olmaz. Bugün Türkiye'de 2 500 eczane vardır. 
'Sosyal Sigortalar Kurumu arz ettiğimıia gdlbi 
30 eczane açmak niyetindedir. Bilemediniz en 
çok, en fazla, en karamsar bir tahminle - kendi 
ihtiyacı 90 tesisinde eczanesi yoktur - 90 tane 
eczane açabilir. Bunlar kesin olarak ticari bir 
mahiyet, bir nitelik göstermemektedir. Doğ
rudan doğruya kendi sigortalılarımıza yönel
miştir. Ve bunun yanı ısıra 2 500 eczane normal 
ticari çalışimasına devam edecek durumdadır. 

Kadı ki, eczacılığa hizmet mutlaka eczane
lerin çok para kazanmasını teinin etmekle de 
olmaz. Çünkü eczacılık mesleki eczane açıma 
sanatı ile aynı değildir. Bugün ülkemizde her
kesin bildiği ıbir gerçektir ki, eczane açma mut
laka eczacı olmayı gerektirmez. Ama, buna 
mükalbill, sermaye saJhilbi olımayı gerektirir. Yani 
sermayesi olmıyan bir kimse eczacı da olsa ec
zane açamaz. Eczacı olmıyan biir kişi serma
yesi varsa 'bir mesul müdür tutmak suretiyle 
pekâlâ eczacılık yapaJbilir. Nitekim faulün ül
kemizde bu türlü çalışan pek çok eczane de 
vardır. 

Buma karşılık ıSosyal 'Sigortalar İKurumu 
kendi 'tesislerinde eczane açmak suretiyle bu

gün 130 kadar eczacıya istihdaim alanı açmış
tır ve bu istihdam alanı iyi şartlar altında açıl
mıştır. Maalesef, ibüraz üzülerek söylemek ge-
re'kir, bu anda Kurumumuza başvurmuş 72 ta
ne eczacı vardır ki, tâyinlerini yapamıyoruz 
kadroları olmadığı için, Kanun çıkarsa bunla
rın 'bir kısmına da istihdam ulamakları sapa
rnamız mümkün Olacaktır. Bizim inancımda 
ĝ öre eczacılığa (bir çeşit hizmet 'böyle olur. 
Yani yüksek tahsilini yapmış, eczacılik yapma 
imkânını edinmiş vatandaşlarımıza Sosyal Si-
igortalar İKurumu gibi güvenilir, itiibaırlı bir 
(müessesede çalışma olanağı sağlamak da ecza
cılık me'slekine bir hizmettir. 

Huzurunuzda 'bulunan 123 ncü maddenin 
'bir ikinci yönü, ilâç fabrikası kurmak yönüdür. 
ilâç fabrikası kurma konusu İSosyal Sigorta
lar Kurumunun çevresinde eczane açmak ka
dar, hattâ da!ha da büyük foir heyecan fırtınası 
kopardı. Biz ibunun da anlamını kavrayamıyo-
ruz, açıkça itiraf etmek isterim. Çünkü, «'Sos
yal Siogrtalar Kurumu ilâç fabrikası açabilir» 
'hükmü konmuş (bulunmaktadır 'Millet Meclislim
de. Bu hüküm Sosyal Sigortalar Kurumunun 
kanun çıkar çıkmaz derhal ilâç sanayiine, ilâç 
yapma alanına girmesini emretmemektedir. 
Esasen Yüce Meclisler böyle bir emri verseler 
dahi ıSosyal Sigortalar Kurumunun inceleme
ler, araştırmalar yapmadan bu alama girmesi 
mümkün değildir. Çünkü her alamda olduğu 
gilbî, biraz önce de arz ettim, bugün plânlı dö
nem içerisinde Sosyal Sigortalar Kurumu gibi 
milyarları tasarruf etme imkânı da olsa hiç
bir kamu kuruluşu istediği alana kendi kendine 
giremez. 

Yüce Senato kanunu kabul ederse (Sosyal 'Si
gortalar Kurumuna bir yol açılmış olacaktır, 
(bîr olanak sağlanmış olacaktır. Sosyali 'Sigor
talar Kurumu 'bunun incelemelerini ve araştır
malarını yaptıktan sonra imkân görürse, kem-
diki içim yararlı görürse belki /bâzı alanlarda 
ilâç hammaddesi imalime girişebilir. 

Burada Sayın öztürkçine'nin yönelttiği bir 
eleştiriye cevap vermek, daha doğrusu kendisi
ni inamdırmak isteriz. Bizim amacımız hiç 
şüphesiz ki, mümkün olduğu kadar ilâç ya
pımında kaynağa gitmek olmalıdır. Yani, 
'Devletimizin politikasının bu olması temenni 
olunur. Bir kamu kuruluşu ilâç yapma alanıma 
girdiği zamam, ilâcın bugün Türkiye'deki 
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bir kısım firmaların yaptığı gibi anbalajlama 
kısmını yapmakla yetinmemeli; tam tersine, 
doğrudan doğruya ilâcın hammaddesinin yapı
mına yönelmelidir. Çünkü Türkiye'de bugün 
gerçekten ilâç alanında da birtakım tıkanıklık
lar ve şikâyet konuları vardır. G-erçi Sosyal Si
gortalar Kurumu Kanununun bir maddesini de
ğiştiren bu maddenin müzakeresi sırasında 
Türkiye'deki ilâç sorunuuna girmemiz belki 
doğru olmıyabilir. Ama, bir kısım sayın konuş
macıların, özellikle Sayın Tevetoğlu'nun konuş
ması sırasında belirttiği bir hususu cevaplan
dırmak isteriz; Türkiye'deki ilâç yapımı aslın
da pek de tatmin olunacak ve memnun olunacak 
bir nitelikte değildir. Çalışma Bakanlığının 
görevi olmamakla beraber bunu tesbit etmek 
zorundayız. Çünkü 1969 yılında Millet Mesli-
siııce yaptırılmış olan bir Meclis araştırmasın
da varılan sonuç da budur. 

Bunun yanı sıra, sağlık konularında en yet
ki! danışma organlarından birisi olan Yüksek 
Sağlık Şûrası da Temmuz ayında yapmış oldu
ğu toplantıda kamu kuruluşlarının kendi kul
lanacakları ilâçları yapmalarının ülke yararına 
olacağını tesbit etmiş bulunmaktadır. Sosyal 
Sigortalar Kurumu ilâç tüketen en büyük ka
mu kuruluşlarından, önemli kamu kuruluşla
rından birisidir, Sosyal Sigortalar Kurumunun, 
kaynak bakımından bu alana girdiği takdirde, 
hiçbir ciddî sıkıntıya uğraması düşünülemez. 
Gerek malî kaynaklar bakımndan, gerekse in
san kaynakları bakımından... Günkü hepsinin 
en iyisini yapma olanağına sahiptir Sosyal Si
gortalar Kurumu. 

Bunun bir devletleştirme niteliğinde olduğu, 
böyle bir kaynağının hissedileceği bâzı çevre
lerce ileri sürüldü. Eczaneler için belirttiğimiz 
gibi burada da belirtmek isteriz, bugün ülke
mizde 127 - 128 ilâç fabrikasının bulunduğu bi
linmektedir. Bunların arasında sadece bir ta
nesi kamu kuruluşudur, Millî Savunma Ba
kanlığının bir ilâç imal yeri vardır. Bir tane 
daha katılırsa Türkiye'de ilâç sanayiini devlet-
leştiriyoruz diye bir şey ortaya konulamaz. Da
ha eşitlik bile sağlanamamştır, 127 rakamının 
yanında bir ya da iki rakamı çok oransız derece
de cılız kalmaktadır. 

Bu itibarla biz devletleştirme tehlikesini ve
ya niyetini bu teşebbüsün altında görmüyoruz, 

saklamaya da esasen muktedir değiliz.. Çünkü 
böyle bir niyet arz ettiğim gibi olamaz, yoktur. 

Bunun yanı sıra ülkemizde ilâç sanayii, ki 
yılda 1 050 000 000 liralık belki önümüzdeki yıl
larda daha da artacak 1 500 000 000 liralık ilâç 
tüketimini karşılıyan ilâç sanayiinin, yalnız % 2 
oranında ilâç maddesini Türkiye'de yapıldığını 
rakamlar ve bilgiler doğrulamaktadır. Yani bu 
ilâç sanayii alanında % 98 oranında ithalât ya
pılmaktadır. Bu korkunç bir kaynak israfıdır. 

Kanunun karşısına çıkan sayın konuşmacı
lardan bir tanesi Türkiye'nin bu yolla bir döviz 
israfı tehlikesine ıığrıyacağmı ifade buyurdu. 
Sosyal Sigortalar Kurumu ilâç fabrikası açarsa 
döviz israfı olunun, olmazmı, bilinmez. Ama, 
bugün Türkiye'de bu alanda bir döviz israfı 
mevcuttur. Yani belki Sosyal Sigortalar Kuru
mu bu alana girerse teşehhüt miktarı bu isra
fı önlemenin yolu bulunabilir. Mevcut tehlike
leri görmeyip de çok uzakta bir imkânı tehli
ke gibi göstermenin doğru olduğuna inanamı
yorum. 

Biraz önce Yüce Senatoya bir rakam arz et
tim; Türkiye'de tüketilen ilâçm ancak % 2 sinin 
hammaddesi Türkiye'de yapılmaktadır. % 98 i 
ithal edilmektedir. Böyle bir sanayie millî bir 
sanayi dememiz mümkün değildir. Çünkü bu 
sanayiin kaynağı, yurt dışındadır, sınırlarımızın 
dışındadır. Ve istendiği zaman rahatlıkla bir
takım tehlikeler içerisine memleketimiz itilebi
lir. Nitekim, zaman zaman bunun denemeleri 
yapılmıştır. Çok yakın bir geçmişte idrak et
miş olduğumuz gibi, Hükümetin Sağlık bakan
larından birisinin böyle bir denemeye girdiği 
zaman Türkiye'nin bâzı çok hayati ilâçlarda im
kânlarının kaldırılmak istendiğini biliyoruz. Bu
nu tekrar hatırlatmakta belki yarar olur, bâzı 
hâtıraları tazelemek bakımından. 

Ayrıca 1970 yılı Şubat ayında Türkiye Bilim
sel ve Teknik Araştırına Kurumunun yapmış 
olduğu bir sempozyumda verilmiş rakamlar var. 
Bu rakamlar resmî rakamlardır. Türkiye'deki 
ilâç fiyatlarının teşekkülünde % 17, yani yüz 
kuruşluk bir ilâcın 17 kuruşu, 100 liralık bir 
ilâçm 17 lirası ambalaj gideri olarak, % 14 ü 
propaganda ve reklâm gideri olarak teşekkül 
ettiği halde işçilik sadece % 9 dur. 

Sayın senatörler, başka hiçbir endüstri ala
nında işçiliğin % 9 olduğuna raslıyamayız. 
Hattâ izin verilirse böyle bir yapımcılığa sanayi 
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demek dahi mümkün değildir. Çünkü işçiliğin, 
emeğin sadece % 9 olduğu bir yapım dalma 
sanayi demek, endüstri demek hattâ yapımcılık 
demek mümkün değildir, işçiliğinin bedeli yurt 
dışında ödenmekte, Türkiye'ye mamul olarak 
gelmekte, yarı mamul olarak gelmekte, Türki
ye'de ambalaj lanmakta ve satışa çıkarılmakta
dır. Yani ilâç sanayiinde de bir nevi montaj 
sanayii görüntüsü maalesef vardır. Montaj sa
nayiinin ülkemize neler kaybettirdiğini her hal
de tekrar etmeyi fazla ve gereksiz sayıyorum. 

ilâç sanayii hakkında konuşmak, ilâç sana
yiini eleştirmek bu kanun zımnında bizim göre
vimiz değildir dedim. Bu daha geniş bir konu
dur. Konunun asıl sorumlusu ve sahibi Hükü
met içerisinde de Çalışma Bakanlığı değildir. 
Ama, yeri gelmiştir bunları Sayın Senatonun 
bilgisine sunmak zorundayız. Çünkü kanunun 
çıkmasına engel olmak ve kanunu eleştirmek is-
tiyen bir kısım çevrelerce bu noktalarda bâzı 
gerçeğe uygun olmıyan bilgiler sunulmaktadır. 
Bunların da gerçeklerini hatırlatmamız zorunlu 
olduğu için arz ettim. Yoksa ilâç sanayii konu
sunda konuşmaya başladığımız zaman belki 
günler yetmiyecektir. Bu itibarla bunu kısa 
olarak arz ediyorum. 

Yalnız bizim Sosyal Sigortalar Kurumu ola
rak başından beri kabul ettiğimiz bir ilke var
dır. Sosyal Sigortalar Kurumu, ki bütün sos
yal güvenlik kuruluşlarının temel ilkesidir, in
san sağlığı hiçbir zaman ticaret ve kâr konusu 
edilemez. Bu her yerde, dünyanın her ülkesin
de siyasal rejimi ne olursa olsun bütün ülke
lerde insan sağlığı bir kamu hizmeti konusudur. 
Sosyal Sigortalar Kurumu bu kamu hizmetini 
yapmak amaciyle örgütlenmiştir. Konuşmamın 
başında da arz ettiğim gibi Sosyal Sigortalar 
Kurumunun bu hizmeti yapacak tesisleri mü
kemmele yakın derecede iyi örgütlenmiştir, im
kânlarımız geniştir. Eğer Yüce Senato kanunu 
geldiği şekilde geçirirse Sosyal Sigortalar Ku
rumuna yeni birtakım hizmet olanakları açmış 
olacaktır. Uzun süreden beri süre gelen birta
kım şikâyetler önlenmiş olacaktır. Konuşmamın 
başında da arz ettiğim gibi bu kanun Sosyal Si
gortalar Kurumu için pratik bir hizmet sorunu
dur. Bunun dışında anlamlar yüklenmek çaba
ları yerinde değildir. Yüce Senatonun Sosyal 
Sigortalar Kurumuna lâyik olduğu güveni gös

tereceğine emin olarak kanun teklifinin olduğu 
gibi kanunlaşmasını arz ve rica ederim efendim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Bir dakika Saym Bakan, üye
ler soru soracaklar. 

Sayın Tığlı buyurunuz. 
MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Sayın Ba

kanın, yataksız sağlık tesislerinde eczane açabil
me imkânı veren bu kanun hakkındaki izahatı 
ile ihtilâfım yoktur. Ancak kendileri de buyur
dular ki, «idare ettiği takdirde yataksız sağ
lık kurumlarında mesul eczacının nezareti al
tında eczane açacağız.» 

ÇALIŞMA^ BAKANI ATİLÂ SAV — Evet 
efendim. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Haklı ola
rak... «Etmediği takdirde serbest eczanelerle 
anlaşmak suretiyle ilâcımızı alacağız» dediler. 
Buna da iştirak ediyorum. Fakat madem ki, 
şartlar bu haldedir. O halde ecza dolabının an
lamı nedir? Bir fıkra halinde kanuna konmuş 
bulunan ecza dolabının anlamı nedir? 

2. Ecza dolabı kanunlaştığı takdirde, bu 
dolapların, kalan dolapların başında mesul ec
zacı bulunacak mıdır, bulunmıyacak mıdır? 

3. Bulunmıyacaksa, lalettayin bir kimsenin 
ilâç satması durumu olacak ki, bu eczacılık pren
sibine karşı gelmek değil midir? Bunu cevap
landırmanızı rica edeceğim. 

BAŞKAN — 3 maddeden ibaret sorunuz var. 
Sayın Bakan buyurunuz efendim. 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Sayın 
Tığlıya önce şunu arz etmek isterim. Ecza do
labı hükmü bugün yürürlükte bulunan kanunda 
da mevcuttur. Kanunun asıl değişiklik getiren 
hükmü ecza dolabı ile ilgili olan hüküm değil
dir. Yataksız tesislerde eczane açmasını engel-
liyen fıkra kaldırılmaktadır. Ancak, Sayın 
Tığlı'nm sorusunu şöyle karşıhyayım: Ecza do
labı Sosyal Sigortalar Kurumunun hizmet gö
türmek zorunda olduğu bir kısım sigortalı grup
ları vardır ki, bunlar meskûn yerlerden uzakta 
çalışmaktadırlar. Özellikle maden işyerlerinde 
bu hizmet zorunlu olmaktadır. Bunların başın
da genellikle bir hekim bulunur. Ecza dolap
larında zaten öteden beri hizmet bu şekilde gö
türülür efendim. Ve bir endişe konusu değildir. 
Yine sorumlu ve uzmanlık sahibi bir kişi başın
da bulunmaktadır. Esasen Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının da hizmeti böyle yürütül-
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inektedir efendim. Yani, bizim Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığının götürdüğü hizmetten 
farklı şartlarla hizmet götürmemiz eczacılık ko
nusunda söz konusu değildir. Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Gümüşoğlu buyurunuz. 
O. ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (istanbul) — Efen

dim, Sayın Bakanın konusu değil ama, mevzu 
içine girdiği için bir hususu bendeniz soraca
ğım. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — işitemiyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen biraz daha yüksek ses
le efendim. 

O. ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) — ilâç 
sanayiinde âtıl kapasite var mıdır? işittiğimize 
göre kurulan sanayi dallarında ihtiyaçtan fazla 
imalât olduğu ve bu sebeple hammadde ithaline 
bâzı tahditler geldiği söylenmektedir. Bu itibar
la mesele resmî sektör, özel sektör, kamu sek
törü meselesi değildir. Kaynak israfı bakımın
dan bir endişe var. Bu konuda vâki bir yatırım 
var ise ve âtıl kapasite mevcut ise yenilerinin 
kurulması hususu Devlet Plânlama Teşkilâtın
ca da tercih edilmez kanaatindeyim. Ama böy
le bir şey var mı, yok mu? Bakandan öğrenmek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. Buyurunuz Sa
yın Bakan. 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Efen
dim soru sahibinin de belirttiği gibi aslında ta
bii bu benim uzmanlığımın dışında. Yalnız.... 

BAŞKAN — Cevap vermek mecburiyetinde 
değilsiniz. 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Bildi
ğim kadariyle arz edeyim. Bugün ülkemizde 
ilâç endüstrisinde bir âtıl kapasitenin bulunduğu 
söylenmektedir. Yalnız şunu arz edeyim; Tür
kiye'ye gelmiş yabancı sermayenin % 21 i ilâç 
endüstrisi konusunda gelmiştir ve bunların hepsi 
ihracata dönük imalât yapmak üzere gelmişler
dir. Yıllardan beri yabancı sermaye ile gelmiş 
olan ilâç sanayii ihracat yapmamaktadır. Atıl 
kapasitenin sebeplerinden birisi bu olabilir. Tür
kiye'nin ihtiyacının üstünde bir ilâç sanayii te
şekkül etmiş olabilir. Bunu ihracata dönük hale 
getirmek mümkün olabilir. Ama Sosyal Sigor
talar Kurumunun ilâç fabrikası açma olanağının 
doğrudan doğruya bu konu ile ilgisi olmadığını 
konuşmam sırasında da arz ettim. Burada ve

rilecek olan bir imkândır. Senatonun veya Par
lâmentonun kararı ile Sosyal Sigortalar Kurumu 
hangi konuda ilâç imaline gireceğini' burada 
karar altına alamaz. Yalnız, bunun yanı sıra 
önemli olan bir konu vardır; âtıl kapasitede 
olsa ithal yolu ile gelmiş ilâçlar konusundadır. 
Asıl önemli olan, hammadde imalciliği hâlâ 
% 2 oranındadır. Ülkemiz için asıl önemli olan 
konu budur efendim. Yani Türkiye'de ilâç ham
maddesi imal edilmemektedir. Sayın öztürkçi-
ne son derece doğru ve haklı bir noktaya do
kunmuştur. Sosyal Sigortalar Kurumu da ilâç 
imalâtına girişirse hammadde imaline yönelme
lidir. Bu bizim de temennimizdir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın. Kalpaklıoğiu buyurunuz efendim. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Sayın Başkan 
BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğiu bir dakika 

efendim. Sayın Yılmaztürk ne emrettiniz efen
dim? 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sa
yın Bakan konuşmalarına devam ederken, henüz 
bitirmemişken sual soracağımı zatiâlinize işaret
le buyurmuştum. Hâlâ söz vermediniz. 

BAŞKAN — Beyefendi sual soracağınızı vu
zuhla ifade buyurmadan işaretle anlaşılıp an
laşılmayacağını Heyeti Celilenin takdirine arz 
ederim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Se
simin çıktığı en yüksek noktaya kadar ifade et
tim efendim. 

BAŞKAN — Lütfedin de bunu... Hayır, on
dan evvel tekaddüm eden bir kifayet önergesi 
aleyhine söz istemiştiniz. Bendeniz o mânada 
telâkki ettim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — O ay-
n Sayın Başkan. 

BAŞKAN — İşaretle anlaşılması eğer müm
künse Heyeti Umumiyenin hakemliğine razıyım. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Se
simin çıktığı kadar ifade ettim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — İşitemedim efendim, işiten ar
kadaşlarım olsaydı beni ikaz edeceklerdi. 

Sayın Kalpaklıoğiu buyurunuz efendim. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Sayın Başkan, Sayın Bakanı dinledim. Bu mev
zuu Sayın Bakanın bir hayli tetkik ettiği anla
şılıyor. Şimdi sualimi tevcih ediyorum : 
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Kendileri bu kadar geniş tetkik yaptıklarına 
göre ve şu tasarı ile getirdikleri ilâç imalâtı ve 
her yerde eczane aşma sekli diğer batı memle
ketlerinde, emsal memleketlerde - sn tetkik 
nsticcsinde - var mıdır? Kendisi şalıidolmuş 
mudur? Var ise bu türlü tatbikat hangi mem
leketlerde vardır? Onu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bav cevap vereeekıüsiniz 
efendim? 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Arz 
e de o eğim efendim. Efendini, Sosyal Sigortalar 
Kurumunca cayın senatörlerin incelemesine su
nulma!?: üzere bir metin hazırlamıştık. Bu met
nin içerisine de bâzı yabancı ülkelerde de ben
zeri uygulamaların bulunduğunu dereetlik, Mz-
cümlc isveç'te bizim burada istediğimiz yetki
den daha geniş bir uygulama vardır. Biz bu 
kadar genişini düşünmüyoruz. Ama, bâzı ül
kelerde vardır, örneğin; son defa Fransa'da 
sosyal güvenlik kuruluşu benzer bir durumdan 
şikâyet ederek sağlık tesislerinde eczane açıl
masını ve ilâç arz hizmetlerinin de sosyal gü
venlik kuruluşu tarafından yapılmasının uygun 
olacağını, aksi takdirde aşırı ilâç tüketiminin ve 
ilâç suiistimalinin sosyal güvenlik kuruluşunu 
güç durumda bıraktığını ve fonlarını hısia erit
tiğini görmüştür ve bu konuda incelemeler ya
pılmaktadır. Bu konuda elimize geçmiş bir yazı 
vardır. Özetini bu metne koymuş bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Ayrım, Sayın cz-
türkçine, Sayın Yılmaztürk soru soracaklar, 
Sayın Yılmastürk, benim de gördüğüm fakat 
kifayet önergesi aleyhine söz istiyor şeklinde 
telâkki ettiğim söz isteminde tekaddüm etmek
tedirler. Arkadaşınıza söz sıranızı verirseniz 
söz sırası Sayın Yılmaztürk'ün olacaktır?,. Bu
yurunuz Sayın Yılmaztürk, söz sırası zatıâlmi-
zin olmuştur. 

AIA.EBBİN YILMASTÜRK (Bolu) — Sa
yın Başkan teşekkür ederim. Evvelâ bir hususu 
tavzih etmek istiyorum, önerge aleyhinde söz 
talebinde bulundum. Ayrıca da... 

BAŞKAN — Beyefendi, geçti efendim. Ar
kadaşlarınız feragat ettiler. Söz sırası satirliniz
de. Buyurunuz efendim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Tür
kiye'de bugünkü tatbikattan ecza dolabı açma 
keyfiyeti sağlık hizmetlerinin ulaşamadığı, az 
ulaştığı, sağlık tesislerinin bulunmadığı yerler
de hakimlere; serbest hekim veya vazifeli hükü

met tabibi kişilere verilen bir haktır. Bu he
kimler ecza dolabı açarlar. Şartı da. 10 kilomet
re mesafede eczane bulunmıyacaktır. Ve orada 
sağlık tesisleri, yataklı hastane olmazsa, olsa 
dahi eczacısı bulunmadığı takdirde ecza dola
bı acar. Sosyal Sigortalar Kurumunun da ecza 
•dolabı açma isteği ve bu arada S3 kadar eczane 
açacağı işaret edildiğine ve 90 kadar da sağlık 
kurumu bulunduğuna sröre - daha önce de ecza 
dolabının varlığını ifade ettiler - aşılacak bu 
ecza d olası işçi sigortalan tarafından istihdam 
edilen hekim veya eczacı dışında tutulan kişi
ler tarafından mı idare edilecek?.. («Allah Al
lah» sesleri, gürültüler) 

B4ŞKAN — Şimdi Sayın Yılmaztürk... 
AIÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Eğer 

hekim tarafından idare edilecekse o saman he
kim; hem hekim ve aynı zamanda hem de dolabı 
idare edecek kişi olarak mı istihdam edilecek? 
Yoksa munhauran eczacı bulunması düşünersi 
karşısında hekim bolluğundan istifade ederek 
münhasıran ecza dolabından ilâç sarf etmek 
üzere mi bir hekim istihdam edilecek? 

!B*ŞXâN — Sayın Yılmaztürk, şu hususu 
z a i l i n i z e arz edeyim. Biraz evvel başkanlıkça 
da zühul oldu. Sayın Tığlı'da aynı mahiyette ec
za dolaplarına ilişkin bir soru sordular. Ssru 
hükümetten her zaman sorulur, ancak sadet 
dâhilin ie sorulur. Müzakere ettiğimiz kanun 
teklifi ecza dolaplarına ilişkin yeni bir hüküm 
getirmemektedir, 

ALÂEDDİH YILMAZTÜRK (Bolu) — Var 
efendim. 

BASK AİT — Ecza dolaplarına ilişkin yeni 
bir hüküm getirmemektedir. Eski hükümdür 
o. Gek.n hüküm eczanelere ilişkindir. Bu iti
barla hu suali şoramazsm:z. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sa
yın Başkan rica ediyorum, var burada. 2 nei 
fıkrada var. 

SAFFET URAL (Bursa) — Eskiden de var
dı, eskiden vardı o. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, rica ede
rim lütfen... Ama lütfen efendim... 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sa
yın Başkan eskiden olabilir, yok demiyorum. 
Teklifin 2 nei fıkrasında açıkça ecza dolabı aça
bileceğine e'air beyan var. Bu im susta tenvir 
edilmek maksadiyle Sayın Bakana sual tevcih 

î ediyorum. 
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BAŞKAN — Efendim, Saym Bakan bu ko
nudaki sorulara cevap vermek mecburiyetinde 
değildir. Emsal-i adidesi burada bütçe müzake
releri sırasında geçti. Bâzı .sayın bakanlar, «bu 
cevaptan müstağnidir» dendi ve cevap verilme
di. İcbar e de sek bir husus yoktur. Yalnız mu
rakabe konusundaki sorular cevap verilme mev
kiinde, mecburiyetindedir. Zatıâliniz sadet dışı 
sorduğunuz için benim müdahalem araya giri
yor. Bu itibarla ben Sayın Bakana bu sorunun 
sorulmasına imkân vermiyorum efendim. 

IS ayın Ayrım buyurunuz efendim. 
RİFAT öZTÜEKÇİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, ben de soru soracağım. 

BAŞKAN — Efendim çıranızı okudum, sıra
danınız. Buyurunuz Sayın Ayrım. 

Y. ZİYA AYRİM (Kars) — Sayın Ba~kan, 
bugün Türkiye'de olduğu gibi dünyanın her ta
rafında eczaneler birer bakkal dükkânı seklin
dedir. Acaba Sosyal Sigortalar Kurumunun aça
cağı eczaneler da aynı nitelikte mi olacaktır? 
(Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA BAKAMI ATİLÂ SAV — Efen

dim, ehayır.» 
VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Anlıyamadık 

Saym Başkan. 
BAŞKAN — Şimdi cevabından anlatılacak

tır efendim. 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Soru
nu:! karşılığı tabiî «hayır» d:r kısaca. Esasen 
beyle bir şey mümkün değil. Çünkü Sosyal Si
gortalar Kurumunun eczane açmakla giderece
ği ihtiyaç sadece ilâç sağlamaya yönelmiş bu
lunmaktadır, Yari eczaneleri biz gerçek ama
cına uygun olarak kullanacağız, eğer izin ve
rilirse. 

BAŞKAN — Saym Öztürkeine, buyurumız 
efendim. 

RİFAT ÖZTÜBKÇİNE (İstarbul) — İımn 
sağlığı ticareti üzerinde oynanmamasını Sayın 
Bakan rahatlıkla buyurdular. Djherdro - strop-
tom.l'Sİn'::ı injan sağlığında ve bilhassa kulak sa
ğırlığı yaptığı meydana çıktığı halde Sosyal Si
gortalar Kurumu, elinde buferan bu insan sağ
lığına sarar veren i,lâcı gizli t aminler! e 'kulla
nıl nıarna-ı hususunda hekimlere ve eczacılara bir 
talimat verdi mi, vermedi mi? Sorunum birin
cisi bu. 
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SAFFET UEAL (Bursa) — Ne alâkası var 
bunların.. 

BAŞKAN — Efemdim lütfen. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sen 

anlamazsın. 
SAFFET URAL (Bursa) — Sen gecekondu

dan anlarsın^ tababetten ne anlarsın. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, Sayın Ura!, 

lütfen müdahale buyurmayın efendim. Sayın 
Öztürkçine, biz müdahaleyi yaptık, siz lütfen 
devam buyurun efendim. Rica ederim. 

ItîFAT ÖZTÜBKÇİNE (istanbul) — Efen
dim Sayın Bakan İsveç'i misal aldılar, isveç 
Hükümeti, ilâç ve eczane işlerinin 2/3 nisbetin-
de 15 sen e müddetle devletleştirilme simi ve ile
ri sosyalist bir Devlet olmasınla rağmem bu şe
kilde bir yola gitmiş. Acaba Sayın Bakanımız 
isveç dâhi, 15 sene müddette 1/3 nisbetinde 
şerbet ilâç sanayini, serbest; eczacılığı bırak
tığı biliniyor Saym Bakan ve Hükümetin bu 
'konudaki fikirleri nedir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV (Devam
la) — Efendim, Sayın Öztürkçiıne'nin ileri sür
düğü hususta şu anda kesin bir cevap verecek 
kadar bilgi sahibi değilim. Yalnız, böyle bir uy
gulama da olsa, eğer hata ise, bu bir tıbbi ha
tadır. Bunun ticaret konusu ile yapılması ile, 
yani bejer tababetinin, insan sağlığının ticaret 
konusu yapılması ile ilgisi yoktur. Olsa olsa bu bir 
yanılgıdır, tıbbi bir yanılgıdır. Bunum önlen
mesi gerekir. Ama, takdir buyurulur ki biraz 
evvel ifade ettiğim genel ilke ile doğrudan doğ
ruya ilgili yoktur efendim. 

ikincisi, efendim ben konuşmamda da müm
kün olduğu kadar açık ifade etmeye çalıştım. 
Bir Hükümet bâzı hizmetleri devletleştirmek 
isterse, bunun yollarını ona göre hazırlar. Ya
ri, kendilini daha seçime arz ederken, muhak
kak ki demokratik yoldan işbaşına gelecek Hü
kümetlerde kamuoyunun bu konuda muvafaka
tini almak uygun olur. Kamuoyundan aldığı 
yetki ile' gelirse devletleştirme işlemine giri
şir. Nitekim, dünyada demokratik ülkelerde uy
gulamalar beyle olmuştur, ingiltere'de, ikinci 
Dünya Savaşından hemen sonra işçi Partisi se
çime belli vaatlerle, belli projelerle girmişti. 
Kamu oyunun desteğini kazandı ve vadettiği 
devletleştirmeleri yaptı. 
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Arz ettiğim gibi, bizim Hükümetimizin 
böyle bir devletlestinme niyeti yoktur. Devlet
leştirme niyeti esasen belli maddelerin altına 
saklanamaz, biz bu inançtayız. Bizini istediği
miz yetkinin hizmeti devletleştirme ila alâkası 
yok efendim. Biz, Türkiye'de 2 500 tane serbest 
eczane var, bunlar hizmetlerine devam etsinler 
diyoruz, ama Sosyal Sigortalar Kurumunun 
yüklendiği çok ağır ve geniş sağlık hizmetleri 
vardır. Biz bunları daha iyi, daha elverişli ve 
daha ucuza yapaMmek için betahsis sağlık te
sislerimizde de eczane açılmasına izin verilme
sini işitiyoruz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Eskisi 
gibi. 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLİ SAV (Devam
la) — Evet eskisi gibi efendim. Yani, evvelden 
de o yetki vardı. Halen bir kısım tesislerimizde 
bu uygulama devam etmektedir. Bu uygulama
yı biz em iyi şekilde yaptığımız inancındayız. 
Daha ucuza da yapabileceğimize inanıyoruz. 
Bakamlarla arz ettim. Böyle bir devletleştirme 
niyetimiz yoktur efendim. 

Bu bakımdan*, Yüce Senato emin olabilir. 
Eğer devletleştirmek istersek, onu da Yüse Se-
natoya arz ederek ona göre yetki i:;:eriz. Ama, 
arz ettiğim gibi devletleştirme böyle olmaz efen
dim. Yani, bu karam maddeleri arasında bir 
devletleştirme hükmünün saklandığını iddia 
•etmeyi, bilmiyorum ama, ben mümkün göre
miyorum. 

BAŞKAN — Tamam efendim, Sayın Er-
tuğ, buyurunuz efendim. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Balkan, 
kanun teklifinin, 506 sayılı Kanunun 123 ncü 
maddesinde Yüce Mecliste değişiklik yapılır
ken yataksız merkezlerde eczane açılması ama
cı ile gelmiştir. Ve kanun Mecliste görüşülür
ken bir fıkra eklenmiştir. Bu fıkraya göre de, 
kurumun ilâç endüstrisini ele alması öngörül
müştür. 

Şimdi, Sayın Bakandan soruyorum, ilâç 
endüstrisi ve buna istinadeden kimya endüstri
si gibi çok mühim ve hattâ çok riskli bir is de 
Bakanlık ne gibi incelemeler yapmıştır, fizibili
te hesapları yapılmış mıdır, işletmecilik bakı
mından hazırlık hesapları yapılmış mıdır? Ya
ni esasları ortaya koyaoaJk şekilde bir çalışma
ya girecek midir? Siz, bize olanak veriniz, 
araştıracağız buyuruyorlar. Bu, bana evvelâ eh-
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liyet veriniz, ondan sonra ben araba kullana
yım demek gibi oluyor, ben bunu anlıyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakam. 
ÇALÎŞIÎA BAKANI ATİLÂ SAV (Devam

la) — EıenbUm, konuşmamda da arz ettim. Sos
yal Sigortalar Kurumunun ilâç fabrikası açma
sı konusundaki yetkisi, Millet Meclisinde bir 
önerge ile verilmiş ve Millet Meclisinde tem
silcisi bulunan bütün partilerin oyları ile Mil
let Meclisinden geçmiştir. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun bu kamuda, 
daiba ence bir verimlilik ve yapılabilirlik etü
dü yapmadığı açıktır. Çünkü, Sosyal Sigortalar 
Kurumunun bu kanun Meclise gelinceye kadar 
böyle bir görevi yapmasına, kanuni olanak yok
tu. Ancak, bu kanunla bu olanak verildiği tak
dirde, Sosyal Sigortalar Kurumunun inceleme 
ve araştırmalarını yapması mümkündür. 

ilâç endüstrisi, gerçekten önemli ve incelik
leri olan bir endüstridir. Ama, Türkiye'de ilâç 
endüstrisi yapılamaz diye bir önyargıya biz ta
raftar değiliz. Çünkü, gerek insan kaynağı ba
kımından, gerekse malî kaynaklar bakımından 
Sosyal Sigortalar Kurumu, Türkiye'de çalışan 
127 ilâç fabrikasından daha zengin olanaklara 
sahiptir. Binaenaleyh, onlar ne kadar yapıyor
larsa, biz en az onlar kadar iyisini yapabiliriz. 
Yeter ki, Yüce Meclis bize bu yetkiyi, bu gö
revi versin. 

BAŞKAN — Sayın Yurtsever. 
AEİF HİKMET YUETS2VEE (Bingöl) — 

Efendim, tereddütte bulunduğum bir husus 
vardır. Bunu Sayın Bakandan rica aderek açık
lığa kavuşmak işitiyorum. 

Sualim şu, Sayın Bakanımız sualleri eleşti
rirken verdikleri cevaplarda, ilâç sanayiini dev
letleştirmek gayesinde olmadıklarını açıklıkla 
beyan ettiler, memnunluk duydum. Gerçekten 
üzerinde durulan bir mevzu, olduğu için, üze
rinde çek münakaşa edilen bir mevzu olduğu 
için bu cevaplarından kısmen aydınlandım. 

Ancak, bir husus vardır, bunu istirham 
ediyorum cevaplandırsınlar. 

Şu anda, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan-
lığınıra hazırladığı İkinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânının öngördüğü genel sağlık sigortası ta
sarısı vardır. Bu tasarı, Devlet Plânlama Teş
kilâtında kabul edilerek, Sağlık Bakanlığı ta-
anııılan da zannederim bu günlerde Bakanlar 

Kuruluna verildi, bu tasarı kanunlaştığı tak
dirde, tüm vatandaşlar sigortalı olacaktır. Bu 
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takdirde Sosyal Sigortalar Kurumu vazifeyi ifa 
etmek igib bu kanonun tanıdığı hak icabı bir 
ilâç sanayi'kurmak yolunu elbette düşünmek 
nısaburryetinde olacaktır. Bunun neticesi ola
rak da tüm vatandaşları kapsıyan bir genci si
gortayı tahakkuk ettirdikten sonra, halliyle ilâç 
sanayiini devktleftireceğim durumu ortaya çık-
anıyacak mıdır? Bunu, bugünden bir hakim 
olarak ilerisi için söylüyorum. (Böyle uzun 
sual olmaz s ekleri...) Bm bunu bir hekim ola
rak söylüyorum, anlamıyan arkadaşlarım mü
dahale etmesinler. 

BAŞKAN — Ama, uzun konuşma şaklinde 
değil, lütfen telhis edin efendim. 

ARİF HİKMET YUETSEVEB (Bingöl) — 
Bu kanunla verilen hakla, ilâç sanayiinin dev-
lotleştirilrp, devlsıtleştirilmiyeceği hususunda 
teraidıdüt içindeyim. Bu hususu rica ediyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA BAKANI ATîLÂ SAV (Davam

la) — Sayın Yurfesvar'in sorusunu eğsr yanlış 
anlamadıysam, sağlık sigortası uygulaması 
başladığı zaman, ilâç sanayiinin devletleştirdl-
ma.:* ihtimali olacağımdan söz ettiler. 

Ban, böyle bir ihtimali varit görmüyorum. 
Çünkü, sağlık sigortası ile Sosyal Sigortalar 
Kurumunun germekte olduğu hizmet nitelik 
itibariyle birbirine benzemektedir, fakat alan
ları itibariyle aynı değildir. Sosyal Sigortalar 
Kurumu sadece, kendi sigortalılarına yönelik 
hizmet yapmak durumundadır. Biz, iliç fab
rikası kursak, ilâç imaline girbsek bile, ticari 
nitelikte ilâç yapımı ve satımı söz konusu ola-
nııyacaktır. 

Bu bakımdan, Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kuruluş Kanunu bunu emretmektedir. Bu iti
barla, böyle bir tehlike yahut böyle bir ihtimal 
daha uzun bir süre söz konusu olamaz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Baysoy. 
FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Efendim 

Sayın Bakan buyurdular ki bugünkü ilâç sana
yii aşağı - yukarı montaj fabrikaları mesabesin
dedir ve ayrıca Türkiye'de yapılan ilâçların da 
% 2 sinin Türkiye'de yapıldığını bildirdi. 

Şimdi, bir taraftan ilâç sanayiinin âtıl ka
pasitede bulunduğundan bahsediyor. Şu hale 
göre 2 nci bir ilâç sanayii Sosyal Sigortalar 
Kurumu tarafından yapıldığına göre, bir ilâç 
sanayii enflâsyonu olmaz mı Bu sadece hanı-

— 9 
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ma İdeye inilir:; r ettirilir ve böylece % 2 nisbe-
ti da yükselecek ve ilâç sanayii de montaj sa
nayii olmaktan kurutlacaktır. 

Acaba, Hükümet bu hususta ne düşünür. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, 
ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV (Davam-

vamla) — Arz edeyim efendim. Efendim, ev
velâ şu noktayı açıklamak isterim, ben buyur-
madım, ben Yüce Meclise, daha evvel bu ko
nuda yeikili olan organların, makamların ve 
kuruluşların yaptığı incelemelerin sonuçlarını 
arz ettim. Benim arz ektiğim bilgilerin bir kıs
mı Millet Meclisince yapılmış olan Meclis araş-
tırma'i':nd:.n, bir kısmı Türkiye Bilimsel ve Tek
nik Araştırma Kurulunca düzenlenmiş ilâç sen-
pözyunıımdaîi, bir kısmı da Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının yapmış olduğu çalışma
lardan el do edilmiştir. 

Arz ettim efesdim, Türkiye'de bugün bir 
ilâç enflâsyonu zaten mevcuttur. Bugün Tür
kiye'de 20 bin ruhsat vardır. Gerçi bir kuruluş 
bunu yalanladı, ama dün sabah Sayın Sağlık 
Bakanındaırü tekrar sordum, tecilli ruhsatların 
adedi 20 bindir. Bunun 4 500 tanesi sirkül efc-
mekteymis, - ilâçcılarrn terimi ile; - yani bugün 
piyasada daha çok kullanılanı 4 500 tane imiş. 
Bunların arasında yine bir rapordan bâzı bil
giler arz etmek isterim. Bâzı ilâçlar var ki, esa
sen memleketimizdir! ihtiyaçlarının çak üstün
de. Zaten ilâç sanayiindeki tıkanıklığı biraz da 
bu meydana getiriyor efendim. Şimdi belli 
ilâçlar, örneğin ağrı dindiricilar. 

Memleketimizde ihtiyacın çok üstünde ağrı 
dindiriei ilâç yapılmaktadır. Şu rakamı arz 
edeyim; 71 firma 148 tane (analyesigve) imal 
etmektedir. Bunlar aşağı - yukarı aynı sonucu 
elde etmek için yapılan ve hammaddeleri de 
aşağı - yukarı aynı olan terkiple:dir. 79 fir
ma, 219 tane öksürük şurubu imal etmektedir. 
Öksürük şurupları bilindiği gibi iki anagrupta 
toplanmaktadır. Bir tanesi teskin edici, bir ta-
nasi söktürüeü. Binaenaleyh, bu kadar çok ök
sürük şurubu birbirleriyle kıyasıya bir yarış
maya girmektedirler, kendi firmalarının şurup
larını sattırabilmek için. Zaten reklâm ve pro
paganda masraflanımın da böyle % 14 gibi aşı
rı bir ssviyeye yükselmiş olmasının nedenlerin
den birisi bu olarak gösterilmektedir. Aynı şe
kilde 175 tane vitamin müstahzır bulunmak
tadır piyasada. Ülkemiz halkının % 80 nin 
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aşağı - yukarı parazitlerle enfekta okluğu ifa
da edilmektedir. Buna karşılık piyasada sadece 
5 ya da 6 tane anti parazitler ilâç bnluırtmak-
tadır. Bu da gösteriyor ki, ilâç yapımı, ülkenin 
ve halkımızın ihtiyaçların dan çek başka amaç-
lavla yapılmaktadır. Bu itibarla, Türkiye'deki 
ilâç enflâsyonu aslında bir arz fazlası elmak 
niteliğinden barka nitslikter taşımakta ve 
kötü, tehlikeli mahiyet göstermektedir. 

Sosyal Sigortalar Kurunıımuıa bâzı örnek-
b r alma:ı mümkün. Efendim, Amerikan ordu
sunda sadece 3 tane analjezik kullanılmakta 
İmiş. Biz, 146 tana analjezik piyasada bulun
duğu için bunun büyük bir kısmını firmalar 
arasında birtakım haksız yarışmaları engelle
mek bakımından ilâç listelerimize almaktayız 
ve bu doktorlar arasımda, sigortalılar arasında 
da csşidi L'Lirtüfmelerin nedeni olmaktadır. Oy
sa, Sosyal Sigortalar Kurumu ilâç tüketimini 
tek kanaldan yani doğrudan doğruya yapım
cıdan veya iihaloiden ilâç almak suretiyle ka-
nalize edebilirse yani biran içbı fabrikasyona 
gitmediğini düşünsek dahi belli analjezikleri si
pariş verLiick suretiyle ve ihale suretiyle yap
tırabilir. Eo:;koea Amerikan ordusunda ki,-bi
lindiği. gibi liberalizmin bugün dünyadaki en 
yetkili tsmsilcisidi - Amerika'nın bir kamu ku
ruluşunda sadece 3 analjezik kullanılmaktadır 
ve bunlarda*! bir tanesi APC adiyle anılıyor. 
Aspirin fenasitin ve kafeinden:! kurulu bir anal
jeziktir. Sosyal Sigortalar Kurumu da bu tür
lü bir tasarrufa rahatlıkla gidebilir, teklif 
kanur. olarak gerçekleştiği takdirde. 

Bilmiyorum tatmin edici oldu mu? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Mümin Kırlı. 
MÜMİN KIRLI (İzmir) — Sayın Balkan, 

gerçi söz çıram vardı. İFakat, bugün söz sıra
mın gslmiyeceği belli olduğuna göre Sayın Ba
kana sual soracağım. 

1 uöisi; Sayın Bakacı, ilâç sanayiinde işçi
lik payının % 9 olduğunu söyledi ve bunu mon
taj sanayii gibi göstermek istedi. Acaba bunu, 
bu mânada mı anlıyalım, yoksa bütün dünya
nın giitmck üzere olduğu otomasyona gitmek 
mânasında mı anlıyalım Diyelim ki, ilâç sa
nayii bir şeyi yeni baştan imal etmez. Hammad
deyi birtakım safahattan geçirerek bir mamul 
haline sokar. Sayın Bakan, ilâç hammaddesi 
eğer bunun imali imkânı bu kuruma verildiği 
takdirde ilâç hammaddesi yapımına gitmeleri-
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nin de mümkün olduğumu söylediler. Bu demek 
midir İd, % 9 gibi az bir öncelik veren bir sa
nayie yönelmek istemiyoruz. Fakat, bunum çek 
d?.ha üstünde işçilik vereceğimiz ilâç haımmad-
deii'l saırıayiine yönelmek istiyoruz. Yani üötü 
kapalı olarak böyle mi denmek istenmiştir, bu
nu eğrenimek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz efen
dim, 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV (Devam
la) — Efendim, biraz önce arz ettim. Türkiye'
de 100 lira değerindeki bir ilâcın fiyatının te
şekkül unsurları şöyle: 

G-ayrimamul ve ithal edilen hammadde, 
% 18,94. Yerli, hammadde % 3,25. Ambalaj, 
% 17,82. işçilik, % 9,25. Ben sadece bir karşı
lattırma yaptım ve Türkiye'de, otomasyon yal
nız ilâç sanayiinde söz konusu değildir. Oto
masyon her sanayide söz konusudur. Ve bilin
diği gibi bugün istihdam açısından yalnız Tür
kiye 'giiibi... 

MÜMİN KIRLI (izmir) — Otomasyonda iş-
ciiJb fada veriiımez de onum için. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV (Devam

la) — Efendim, elbette ki, konu sadece o değil. 
Türkiye'de büyük bir otomasyon olduğu da id
dia edilmez ilâç sanayiinde. Esasen bir ikinci 
raıkaım daha arz ettim. Yani hammaddenin sa
dece % 2 sinin Türkiye'de yapılması da işçili
ğin nİDİn bu kadar düşük olduğunun bir başka 
belirtisidir. 

Bilmiyorum tatmin edici olur mu? 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — ilâç hammadde
si sanayiine yönelmek istediğinizi de söyledi
niz. Acaba diyorum % 9 gibi az işçilik verilen 
ilâç sanayicine yönelmek istemiyor musunuz? Bu
nu mu söylemek istediniz üstü kapalı olarak. 

BAŞKAN — Efendim, bir cevaba icbar edi-
Lo-m&z. Sayın Bakan gerekli cevâbı verdiler, 
Başka izahınız olacak mı Sayın Bakan? 

REF3T E3NDECİ (Samsun) — Sayın Baş
kan bir sual de benim olacak. 

(Ö.H.F. sıralarından «yeter arisk» sesleri). 
BAŞKAN — Bir dakika efendim. Kifayet 

önergesi verilene kadar sorular devam edebilir. 
Buyurun Sayın Rendeci. 

REFET RENDEOİ (Samsun) — Şimdi, efen
dim Sosyal Sigortalar Kurumu bir sosyal gü
venlik müessesesidir. Seneler sonra mensupları-
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nm ihtiyarlık, hastalık hallerinde güvenliklerini 
sağlıyacak. Sosyal Sigortalar Kurumunu bir 
ilâç sanayii içerisine soktuğumuz takdirde, ilâç 
sanayiindeki krizlerin ileride bu sosyal güven
likleri kendisine tevdi edilmiş kimselerin duru
munu kurumun karşılamaması sonucunu doğu
rtabilecek bir sanayi krizi iüe zarar etmesi halin
de Devlet olarak bu zararı nasıl karşdıyacak-
lar? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA BAKANİ ATİLÂ SAV (Devamla) 

— Efendim, evvelâ şu noktayı arz etmek iste
rim. Sosyal Sigortalar Kurumunun 7 dalda yap
mış olduğu sosyal güvenlik hizmetlerinin fon
ları ayrı ayrıdır. Yani uzun süreli dediğimiz 
ölüm, malûllük ve yaşlılık fonlarımız müem
mendir. Belli kanuni ilkelere uymak sur £ tiyle 
bunlar işletilirler. Bu itibarla, bizim ilâç imaline 
yönelmemiz halinde bu giderleri hiç şüphesiz ki, 
öncelikle sağlıkla ilgili fonlardan karşılamamız 
söz konusudur. 

Bu itibarla, Sosyal Sigortalar Kurumu in
celemelerini ve araştırmalarını yaptıktan sonra, 
ilâç imaline yönelmek gereğini duyarsa, bunun 
sonucunda zarar etmesi söz konusu değildir. 

'Sayın senatörlere ben şunu arz edeyim : Bu 
konu ortaya çıktıktan sonra bir kısım ilaç ya
pımcıları ilâç irnalcileri özellikle milli sanayi 
dediğimiz ilâç sanayiine hizmet ed?n ilâç yapım
cıları Hükümete müracaat etmişler, Sağlık Ba
kanı ile görüşmüşler ve Sosyal Sigortalar Ku
rumunun ilâç imali alanına girmesinin millî 
ilâç sanayiinin yararına olacağını belirtmişler
dir. Gerekçe olarak da demişlerdir ki, «yabancı 
sonmaye ile bu alanda millî sanayiin mücadele 
etmesi zor olmakladır. Sosyal Sigortalar Kuru
mu gibi bir kamu kuruluşunun bu alana girmesi 
ve millî sanayie yardımcı olması yalnızca yarar
lı sonuçlar verir, bundan zarar umıüamaz.» Bu
nu öncelikle bilginize sunmak isterim ve Tür
kiye'de''bugün ilâç sanayii ile uğraşan sadece 
ilci firma bulunduğu bilinmektedir. 

İlâç sanayiinde çalışan firmaların zarar et
mesi söz konusu değildir. Bilindiği gibi ilâç sa
nayii firmaları ortaklarına çok tatmin edici 
kârlar verebilmektedir. Bunların içerisinde millî 
ölçübre en uygun şekilde çalışanlarından bir 
tanesi olan BEVA'nın son yıl vermiş olduğu 
kârın % 35 oranında olduğu söylenmektedir. 

Bunun da ne kadar verimli olduğunu göster
mesi bakımından arz ediyorum ve bizim de mo
delimiz ve yardım sahamız DEVA gibi, ANSA 
gibi bu konuda millî ilâç imâline yönelmiş sa
nayi dalları olacağını da arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
'Muhterem arkadaşlarım, sorular cevaplandı

rılmıştır, Sayın Bakana teşekkür ederim. 
Bir hususu it tıklarınıza arz etmek isterim. 

Bir sayın üye arkadaşımız - Sayın Suphi Gür-
soytrak - kanunun müzakeresine bitinceye ka-
daiT devam edilmesini önermektedir. Bundan 
evvel de yeterlik önergesi gelmiş lir. Evvelâ tü
mü üzerindeki müzakerelerin yeterlik önerge
sini samanın:izm elverdiği süre içinde ıttılalan
nıza sunuyorum efendim. 

Yüksek. Başkanlığa 
Yapılan görüşmelerle durum aydınlanmıştır. 

Yeterliğin oylanmağını saygılarımızla arz ederiz. 
Sadık Artukmaç Ekrem özden 

Mukadder öztekin 

BAŞKAN — İki arkadaşımız, bu önerge söz 
konusu edildiği zaman söz istemişlerdir, Bende
niz o sırada Sayın Komisyon Başkanına ve Hü
kümete teveccüh etmiştim. Divan Üyesi arka
daşlarım Sayın Mehmet Camlıca ve Sayın Sa
raçoğlu Valıap Güvenç Beyin takaddüm ettiğini 
söylediler. Bu itibarla ona söz veriyorum. Buyu
rma Sayın Güvenç. Yeterlik önergesinin aley
hinde. 

Yalnız, sözünüz çok uzayacaksa Heyeti ümu-
miyeden uzatma kararı alacağını. 

VAHAP GÜVENÇ (Cumhurbaşkanınca S.ü.) 
— Çok teşekkürler ederim Sayın Başkan. Çok 
kısa keseceğim. Zaten yorulmuş olan sayın üye
lerin usun müddet zamanını aimıyacağım. 

Değerli arkadaşlarım, yeterlik önergesinin 
aleyhinde söz almamın sebebi; Yüce Ssnaıtomu-
zun ilci komisyonunun aynı konuda ayrı ayrı ra
por vermesinin gerek Parlâmentonun içinde ve 
gerekse dışında birçok münakaşalara sebebolma
sından doğmak, tadır. 

3 arkadaşımız grup adına konuşmuşlardır. 
Onun dışında 6 sayın üye de şahsı adına konuş-
muştue\ Gerçi İçtüzüğümüze göre 6 sayın üye
den sonra yeterlik önergesi verilebilir ama, tak
dir edersiniz ki, çek önemli olan bu konuda gün
lerden beri Türk basınını meşgul eden Türk 
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kamu oyunu meşgul eden çeşitli söylerJtilere s-e-
bebolan 'bu konuda 6 sayın üyeden sonra konuş
maların kesilmesinin yeterli olacağı karasında 
değilim. 

'Biraz evvel Sayın Bakanın, konuşmacından 
sonra sorulan sorulara da bakılacak olursa Cum
huriyet Senatosunun içerisindeki sayın üyeler de 
bu konunun yeterince müzakeresi yapılmadığın
dan dolayı tatmin olamadıklarını göstermekte
dir. 

Onun için Yüce Senato, müsaade edecek olur
sa, kanun teklifi üzerende lehte ve aleyhte söy
lenmiş olan Eİ'Jsjari, söz alarak sıraya girmiş olan 
üyeler konuşur. Hem Yüce Senatonun tatmin 
olmamış, ikna olmamış olan üyelerini ikna etme 
imkânını bulur ve hem de kamu oyunda yapılan 
bu tartışmaları daha g'eniş konuşma imkânı bu
larak bir sonuca vardırmış oluruz. 

Mamafih, Saym Çalışma Bakanımızın yapmış 
olduğu geniş konuşmadan sonra Yüce Senato
nun büyük bir kısmı tatmin olmuş görünmekle 
beraibor 'bendeniz bu meselenin müzakeresinin 
biraz daha uzamasını arzu etmekleyim. Zaten, 
gündemimiz de bildiğiniz gibi yüklü bir gündem 
değil. Kanun teklifinin bu maddesi üzerinde de 
bir hafta evvelden söz almış belki 10 kişiden 
fazla saym üye var. Bu demek oluyor ki, konu 
kendiliğinden Perşembe günkü celseye kalacak
tır. 

O bakımdan, yeterlik önergesinin aleyhinde 
oy kullanarak, Perşembe g'iutkü celsede de hiç 
değilse 3-4 sayın üyenin, tümü üzerindeki ko
nuşmalarına imkân vermenizi hassaten rica edi
yor, saygılar sunuyorum. 
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I BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Yeterlik önergesi okundu, aleyhinde konu

şuldu. Tümü üzerindeki yeterlik önergesini oy
larınıza sunuyorum. Kabul buyuranlar.. Kabul 
etmiy enler.... 

Efendim tereddüt var, -ayağa kalkmak sure
tiyle rica, edeceğim. Heyeti Celileyi rahatsız et
miş oluycTum; yeterlik önergesini kabul buyu
ranlar lütfen ayağa kalkarak işaret buyursun
lar. Yeterlik önergesini kaibul edenler.. Kabul 
etmiyenler lütfen efendim... Yeteciiik önerge:! 
reddedilmiştir efendim. (C.H.P. sıralarından 
«kaç kaç» sesleri) 

EHEEM ÖZDEN (İstanbul) — Kaç kae Sa
yın Başkan? 

BAŞKAN — Bunun ifadesine lüzum yok, 
sarih olarak reddedilmiştir; çok bariz fark var
dır efendim. 

SUPHİ GÜESOYTRAK (Tabiî Üye) — Sa
ym 'Baykan önergemi geri alıyorum. 

BAKAN — Sayın Gürsoytra'k önergesini geri 
alıyorlar. 

' Efsr.dirn oylamanın sonucunu arz edeyim. 
• 41 07a karşı 50 oyla reddedilmiştir. 

; Muhterem arkadaşlarım çalışma süremiz de 
i bitmiştir. 7 Ekim 1971 Perşembe g'dnü saat 
i 15,00 t e toplanılmak üzere birleşimi kapatıyo-
!" ram. 
I 0 Ekim 1071 Çarşamba günü birleşik top-
j lan ti olduğunu tekrar arz ederim efendim. 

I Kapanma saati : 19,05 

• * • 
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6. - SOBULÂE VE CEVAPLAE 

B) YAZILI SOBLAR VE CEVAPLAR 

1. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Ahmet Demir Yücemin, yabancı bâzı ülkeler
de bulunan Türk mallarına dair yazılı soru 
önergesi ve Dışişleri Bakanı Vekili Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısı Sadi Koçaşhn ce
vabı (7/831) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığıma 
İlişikte takdim ettiğim sorularımın içtü

züğümüz gereğimee yazılı olarak Dışişleri Ba
kam tarafından eevaplamdırılmasıma tavassu-
tumusu istirham eylerim. 

Saygılarımla. 
Zonguldak Senatörü 
.Ahmet Demir Yüce 

'Sayın Osman Olcay Dışişleri Bakam 
Malûmunuz olduğu veçhile, Osmanlı İmpa

ratorluğundan ayrılmış ve birer bağımsız Dev- | 
let halime gelmiş Yugoslavya, Bulgaristan, 
Yunanistan, Suriye, Irak ve saire gaibi ülkeler
de, henüz hallediSLmemiş veya 'halle rap t olmuş 
da sonuçlan salim bir tarzda alınmamış Türk ! 
malları konusu mevcuttur. 

Bu meseleler hakkında ne gibi inkişaflar 
'olduğunu öğrenmek için aşağıdaki soruları 
sormak lüzumunu hissetmiş bulunuyorum. 

I - Yugoslavya : 
1. Türk vatandaşlarına aidolup Yugoslav 

Federatif Halk Cumhuriyetine 3 millileştirilmiş 
bulunan mal, hak ve menfaaMarım tasfiyesi 
hakkındaki kamumun hükümleri, istenen tempo
da yürümekte midir? 

2. Şimdiye kadar, bu kanun gereğince kaç 
Türk vatandaşı, mal, hak ve menfaatlerini ala
bilmiştir ve bunun bedel olarak ifadesi nedir? 

II - Yunanistan : 
Yunanistan'da da Türk vatandaşlarının bir

takım mal, hak ve menfaatleri mevcuttur. Bun
ların iade şekilleri hakkında zannediyorum ki, 
Türkiye ile Yunanistan arasında bir emprotokol 
imzalanmıştır. Bu konu, oldukça karışık bir 
mahiyet arz edebilecek bir .dikkat edilmediği 
takdirde, tatbikatlarda bir tarafın lehine, di
ğer tarafın aleyhine neticeler doğuracak nite
likleri haizdir. Şöyle ki, Türkiye'de Yunanlı
ların da mal, hak ve menfaatleri mevcuttur. 

Bunlar, Türk Hükümetlerinin bir karşılık ola
rak tutması gereken vüs'atta elde bulundu
rulduğu takdirde, Yunama tandaki Türk mal
larının hak vs menfaatlerini hakiki mânasında 
elde edllebiIme'Sİmim t:nıimatı olabilir. 

Meselâ, .Kıbrıs buhranı sırasında ımemleke-
timiz aleyhindeki faaliyetlerimden dolayı 1964 
yılımda istanbul ve izmir illerimden 8 000 ci
varında Yunanlı hudut dışı edilmişti. Bu Yu
nanlıların Türkiye'de mal, hak ve memfaaileri 
mevcuttu. Duyduğumuza göre, hudut dışı edi
len bu Yunanlılar, birtakım borç senetleri tan
zimi suretiyle bu malların bâzı açıkgöz Türk ve 
Rumlara intikalimi temin ederek aldıkları para
ları gizli yollardan- Yunanistama kaçırmış
lardır. 

Yunanlılarım Türk mallarını vermek veya 
•hakla değerlerinim, intikalimi temim etmemek 
için büyük bir direnç içerisinde oldukları an
laşılmaktadır. Her hangi bir işte karşılıklı den
ge bozulduğu takdirde, tazyik veya teminat di
renmeleri de, bittabü ki biir tarafım İsmime, di
ğer tarafım aleyhime olarak tecelli edecek d3-
mektlr. Bu işte de, şayet, söylenenler doğru 
işe, Türkiye'deki Yunan malları muvazaa ila 
Yunam malı olmaktan. çıktı vs hakiki bedelimi 
de birtakım yollardan. Yunanistan a gitti ise, o 
zaman, bu denge bozukluğu Türkiye aleyhine 
tecelli etmiş olacaktır. Bina em aleyh, 

1. Memleketlimiz aleyhindeki faaliyetlerim
den dolayı hudut dışı edilen 8 009 Yunanlının 
bıraktıkları mal (emlâk, fabrika, arazi, ve 
saire) hak ve memfaatianm o günlerde hasır
lanmış sağlam biir tutamağı mevcut mudur? 

2. Bu zabıtta, mal, hak ve menfaatlerim 
kıymetleri ne sekilide tesbit edilmiştir ve tu
tan nedir? 

3. Bu mal, hak ve menfaatlerin gelirleri 
hangi statüye tabi tutulmuş ve idare ediliş şe
killeri ve ayrıntıları nedir? 

4. Bu hak, mal ve menfaatlarcla ilk tuta
mak tarihinden bugüne kadar, hangi gayeye 
matuf olarak ne gibi değişiklikler yapılmıştır? 

5. Şayet değişiklikler yapılmışsa, bu de
ğişiklikler yapılırken, Yumamlistamın Yunanis-
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tandaki Türk mal, hak ve menfaatlerimde ay
nı muameleye tevessül etmediği, göz önünde 
tutulmuş mudur? 

6. Bu değişikliklere tevessül, karşılıklı 
olmadığı için, Türkiye'ye zarar iras etmiş mi
dir? Şayet zarar varsa ilgililer hakkında her 
Ihamlgü bir işlem yapılmış mıdır veya düşünül
mekte midir? 

7. Yukarda arz ettiğim gibi Türkiye'deki 
Yunan malları bâzı muvazaalarla elden çıka
rılmış ve bedelleri igMî yollıardam YumJamistsma 
intikal ettirilmişse, bu meselsleıri ciddî olarak 
ele aimryan müsebbipleri hakkımida her hangi 
'bir işlem yapılmış mıdır? 

8. Bu gibi muamelelerin iptali cihetime gi
dilmiş midir? Veya ıgidiınilmesi düşünülmekte 
midir? 

9. YuımanistaLnıla aktedilen, Yumanisfcam-
daki Türk mail, halk ve menfaatlerimin korun-
«ması ve bedellerinim Türkiye ye transferine mü
tedair !Önp<rotokol hükümlerimin işleır hale gel
mesi muallakaki konuların biran evvel halli 
içim gföstedlleın çabalar nelerdir ve konu hangi 
noktaya kadar getdrüebtilmiştir? 

İÜ - Suriye ve Irak : 
1. (Suriye'deki Türk mal, hak ve men

faatlerinim korunması ve menfaat hakla
rını alıaJbümeieriıni teman edecek müzakereler 
ne saifbadaJdır? Birçok vatandaşımızın cidden 
mağdur duruanıunum kale edilebileceği) bu ko
nunun ne zaman halledilebileceği umulmakta
dır? 

2. Irak'taki Türk mal, ıhak ve memifaatleri-
nıin korunması ve temimi hususları hangi saf
hadadır? 

Yukardaki sorularımın C, Senatosu içtü
züğü hükümleri dâhilimde yazılı olarak cevap-
lamdırilmasını isCrham eylerim. 

Aynı konular için Sayın iMaliiye Bakanın
dan da cevaplar istirham etmiş bulunuyorum. 

Saygılarımla. 
Zonguldak Senatörü 
Ahmet Demir Yüce 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 1 . 10 .1971 

ISayı : 510.063 
Cumhuriyet iSanıatosu Başkanlığıma 

İlgi : 26 . 8 . 1971 tarih ve 11690 - 12438 
sayılı yazıları. 

Cumhuriyet Senatosu Zonguldak üyesi Ah

met Demir Yüce'min Yugoslavya Yunanistan, 
Suriye ve Irak'ta bulunan Türk mallarına dair 
sorularının cevapları ilişikte sumulınuşıtur. 

Arz ederim. 
Dışişleri Bakamı V. 

1. Yugoslavya : 
Soru 1. — Türk vatandaşlarıma aıidolup Yu-

•gasilaiv Federatif Halk Cıımhuriyetilnce milî-
leştirilmiş bulunan mal, ihak ve menfaatlerin 
tasfiyesi hakkındaki kamumun hükümleri, üste-
nsn tempoda yürümekte midir? 

Cevap 1. — Türk vatandaşlarına aidolup 
Yugoslav Federatif Halk Oumhuriyetıiince mil-
lîleştiiırlıMiiş bulunan mal, hak ve menfaat
lerin tasfiyesi 'hakkında kamım adını taşıyan 
17 . 3 . 1989 tarihli ve 1135 sayılı Kamunun 
5 nci maddesine göre 'Maliye Bakanlığında ku
rulan Takdir ve Tevzi Komisyonu 4 . 9 . 1971 
tarilhi «itibariyle 3478 aded dosya tetkik etmiş 
ve karara bağlamıştır. 

incelenip karara «bağlamam dosyalardan1 

(2510) unda hak »amiplerinim komisyonla ibraz 
etmeleri gesreken ve kanunum 4 mcü maddesin
de sayılan mülkiyeti, tâbiiyeti, millîleştirme ta
rihindeki kıymetleri tevsik edi;ci belcelerim bir 
veya birkaçımın noksan olduğu görülmüştür. 

'Bu vatandaşlara tebligat yapılarak belgele
rinim tamamlanması istemmiştir. Vatamidaşlairı-
mızın bilhassa mal, hak ve menfaatlerime Yu
goslav Hükümetince el konulduğuma dair Yu
goslav makamlarından anuta 'belgeyi ibraz ede
memekte ve işbu belgenin sözü geçen Kamu
nun 9 ncu maddesi hükmü gereğince takdir ve 
tevzi Komisyonunca sağlammasımı istemektedir
ler. Vatamdaşlarımızım bu talepleri kendileri 
tarafından tanzim edilen beyannamelere isti
naden Dıs temsilcil'Meriimiz vasıtasiyile Yu
goslav Hükümetime imtilkal ettirilmektedir. 

Bü yoldan araman belgenin temıimi zamam 
almaktadır. Zira vatandaşlarımızın malllariyle 
ilgili olarak verdikleri malûmat ya çok eski 
veya noksan olmakta binmetioe Yugoslav ma
kamları verilen bilgilerle maili tesbit edememek
tedir. Bu durumda ek malûmat taletbe'dilnnekbe 
ve istemen ek malûmatın yeniden derlenip Yu
goslav Devletime intikal ettirilmesi ve yeniden 
araştırılmaya tabi tutulması işlemin ayrıca ge
cikmesine sebebiyet vermektedir. 
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Soru 2, — Şimdiye kadar, bu kanun gere
ğime© kaç Türk Vatandaşı, ınıal, hak ve mem-
faaitilerdîmi alaMmiştir ve bunum bedel olarak 
ifadesi nıediır? 

Cevap 2. — Bu soru Maliye Bakanlığını 
ilgdllemdiirmekbedir. Bu konuda Maliye Bakan-
Işğındam alamam bilgilere g*öre: 1135 sayılı Ka
muna göre. kesin ödeme yapılabilmesi komis
yonla yapılmış müracaatların tamamımın du
rumlarının teöbit edilmesine bağlı bulunmıakta-
dır. 

Burnum da zaman alacağı göz önünde tutu
larak aynı kanunun 11 noi maddesime göre dos
yası incelenip hak sahibi olduğu anlaşılanlara 
kesim ödeme beklenilmeden bir miktar avans 
ödenmesi yoluma gidilmektedir. 

Şimdiye kadıar incelemen dosyalardan 110 
adedinim hak sahibi olduğu komisyonıca tesbit 
ediöoniş ve bu 110 dosya sahiplerine 1 361 471 
Tl. avans ödenmesine karar verilmiştir. 

2. Yunanistan : 
Yumamd&tam'diaki Türk mal, inak ve memfaat-

lerânim korunması ve Ibedelleranim Türkiye'ye 
transferi hakkımda Yunanistan ile ibdir proto
kol akdedilmiştir. 

Yuman uyruklu şahısların memleketitmiz-
idek! gayrimemkıiileri üzerinde mülkiyete ve 
mülkiyetten gayri aynî haklara ilişkin temlik 
tasarrufları durdurulmuş fölup, marifete mukim 
Yunan uyruklularım Türkiye'de salhip buîum-
duMan gayrimenkul malların gelirleri ile sa
tış bedelleri, meınfkul kıymetler ile bunların ge
lirleri ve satış bedelleri, Türkiye tâeki faaliyet-
leaânden mütevellit kâr, temettü, kazamç, faiz, 
tastfüye ve iştirak hfeseleri ile bunların devir ve 
sataş bedelleri ve menkul 'malların gelirleri 
ile satış bedelleri ve Türk parası ile olan her 
mevü mevcut hak ve alacakları Türk Parası 
kıyme'timi koruma hakkımda 17 sayılı Karara 
düşkün tebliğ (Seri: V - Sermaye (hareketleri) 
htikümlerine igöre Iblokedir. Blokajdan istisna
lar, blokajın tesisi ve deblokajda mezkûr teb
liğ ile hükme tağfamıştır. 

Yuffiiamüstam'da «emlâki bulunan vatandaşla-
ramızım l>u emlâkten mütevelliıt gelirleri de Yu
nam Merkez Bankasında blokedir. Bu gelirlerin 
belli esaslar dahilimde deblokajına müsaade 
olunmaktadır. 

3. Suriye : 
Soru : Suriye'deldi Türk mal, (hak ve men

faatlerinin korunması vs menfaatdarlanm hak
larımı" ^alabilmelerimi tamim edecek müzakereler 
ne safhadadır? Birçok vatandaşımızın eiddem 
mağdur durumunun izale edilebileceği bu ko
nunun ne zaman (halledilebileceği umulmakta
dır? 

'Cevap : Türkiye - Suriye arasımda karşılıklı 
mal, ihak ve menfaatlerim korunması ille ilgili 
emlâk müzakerelerinin üçüncü kısmı 11 - 25 
Şubat 1971 tarihleri arasında Ankara'da akde-
dümilştir. Görüşmelere Hükümetlerle danışma 
içim ara verilmiş olup, önümüzdeki aylarda de
vam edilecektir. 

Halen her iki taraf birer sözleşme tasarısı 
hazırlamıştır, ömümübdeki müzakerelerde bu 
tasarılar ele alınacaktır. 

Suriye'deki Türk emlâkinin hukukî ve fiili 
durumunu ilgilendiren müzakereler umut vere
cek sekide üerlemekksdir. delecek toplantı ne
ticeye ulaşmak bakımından önem taşıyabilir. 

4. Irak : 
Soru : Irak'daki Türk mal, hak ve menfaat

lerinin korunması ve teimini 'hususları hangi 
saühadadiir? 

Cevap : 15 Ağustos 1961 tarihli ve 38 sayılı 
Kanun, Arap memleketleri tsCaâsı hariç, ya
bancılarım, bu arada Türk vat an d aşlarının, 
Irak'da edinebilecekleri; taşınmaz malları, biz
zat ikamet edecekleri bir ev ve bizzat icra et
tikleri sanata ait bir işyeri ile tahdidetmiştir. 

Kamum ayrıca, bu miktarlardan fazla ta
şınmaz malın her hangi hür sebeple yabancıya 
intikali hailinde, fazla kısmın, 1 sene zarfında 
Irak uyruklu bir şahsa devredilmesini, aksi 
takdirde, cebri icra ile satılarak bedelinin hak 
sa'hiplefrime ödenmesin;]! öngörmüştür. 

BilâJbara çıkarılan 46 sayılı Kanun, 38 sa
yılı Kanunun yürürlüğe girmesinden ence ya
bancılarım sahip bulundukları taşınmaz mallar 
için de, fazla miktarın, aynı şekilde tasfiye 
edlrnesi hükmünü getirmiştir. 

Tasfiye tarihi, 1982 yılından bu yana her 
sene yapılan teşeıbbüslerinniz sonucu, vatandaş
larımız içim, birer sene müddetle ertelenmiş ve 
son olarak 15 Ağustos 1972 tarihine kadar 
uzatılmıştır. 

öte yandan, başta vakıf gelirleri olmak üze
re, Türklerin Irak'taki taşınmaz mallarımdan 
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mütevellit Mumum gelirlerin Türkiye'ye trams-
f erü, Irak makamlaırınea 1982 yılından itibaren 
durdurulmuştur. Irak yetkilileri, buna ısebebo-
uiarak memleketimizde Türk Parası Kıymetini 
(Koruma Hakkında 17 sayılı Kararın uygulan
masını 'göstermekte ve meseleyi mütekabiliyet 
açısından mütalâa ettiklerimi ifade etmektedir
ler. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Adana İ'ıjesi 
M. Nuri Âdemoğlıı'nun, Mahmut Tali Öngö
ren'e devir yazılı soru önergesi ve Kültür Ba
kam Talat İT alman" in cevabı (7/835) 

Cumhuriyet (Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Kültür Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırilmaısına müsaa
delerinizi arz 'ederim. 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
M. Nuri Âdemoğlu 

I - Mlaihmut Tali öngören'in Bakanlığınıza 
bağlı müesses elerde !bir vazifesi var mıdır? 

II - Eğer vazifeli ise vazifeye başlama tarihi 
nedir? 

III - Mahmut Tali •öngörenle şahsi biir 'ga
rabetinim var mıdır? 

T. C. 
Kültür Bakanlığı 

1109 
Sayın Tekin Arıburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
21 . 9 . 1971 

Cumhuriyet Senatosu Adana üyesi Sayın 
M. Nuri Ademoğlu'nun Maihmut Tali Öngören'e 
ilişkin sorusuna cevaptır : 

1, Maihmut Tali öngören, Kültür Bakanlı
ğının seçtiği 7 üyeli «Sinema Danışma Kurulu» 
üyesidir. Kurulun öteki üyeleri TET yetkilile
rinden iSemiSı Tuğrul, Anadolu Ajansından Ne
jat özön, içişleri Bakanlığından Alini Şerif 
Onaran, Sinematıiik.Derneği Genel Yönetımeni 
Onat Kutlar, film tenkideisi Atilâ Dorsay ve 
Hayat - Ses Dergileri yazarı Sezai Soleılli'dir. 
Kurul, ilk toplantısında Semih Tuğrul'u Baş
kan segmiştir. 

'Sinema Danışma Kurulu, Türk sinemasının 
sorunlarını inceleyip Kültür Bakanlığına ra
por sunmak üs ere geçici olarak kurulmuştur. 
îstigari 'bir çalışma yapacaktır. 'Hiçbir icra yet
kisi yoktur ve olmıyacalstır. Türk Sineması 

hakkında 'bilgi top'lıyaralk değerlendürecek ve 
!bıııı«!arı Kültür Bakanlığına sunacaktır. Bu 
işini tamamlayınca Danışma Kurulu dağılacak
tır. 

Danışma Kurulunum (hiçbir üyesi Kültür Ba
kanlığında kadrolu veya ödenekli bir göreve 
tâyin edilmiş değildir. Üyeler, maaş, ücret, hak
kı huzur v. s. almama'ktadır ve aıimıyacaktır. 
Yalnız îs.anbuldan Ankaraya toplantılara ge
len üç üyeye- (Onat Kutlar, Attilâ Dorsıay ve 
Sezai Solelli'ye) yolduk ödenmektedir. Bütün 
üyeler fahrî olarak çalışmaktadır. 

2. 'Maihmut Tali öngören, «vazifeli» değil
dir. Kurul üyesidir. Aslî görevi, TET Kurıı-
•'iirındadır. 'Maaşım TET dan almakladır. Kül
tür Bakanlığı, öngörene hiçbir ödeme yapma
mıştır. Kendisi, Kültür Bakanlığında hiçbir 
göreve atanmış değildir. Sinema Danışma Ku
mlu toplantılarına •katılması İçin, TET Genel 
Müdürlüğünden yazılı olarak İZM istenmiştir. 
Danışma Kurulu, şimdiye kadar üç toplantı 
yapmıştır, öngören ilk toplantıya katılamamış
tır. Katıldığı toplan tıların ilki, 9 Eylül 1971 
güı^â. yapılmıştır. 

3. «Garabet» kelimesinden Sayın Ademoğ
lu'nun ne kaydettiğin] bilmiyorum, «gariplik», 
«tuhaflık», «acayiplik» anlamına gelen bu ke
lime yanlış kullanılmıyorsa soruda Kültür 
Bakanına karşı hakaretâmiz bir isnıad var de
mektir. «Garabet» ile başka bir kavram kas-
dediiiyorsa bunu !Saym Ademoğlu'nun belirt
mesini rica ederim. 

Talât Halman 
Kültür Bakanı 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mukadder Öztekin'in, Adana İlinin Kara
isalı - Çat al an- Bucağı m takiben yapılmakta 
olan asfalt yola dair yazdı soru önergesi ve 
Bayındırlık Bakanı Cahit Karakuş'uı cevabı 
(7/839) 

15 . 9 . 1971 

CumhurL'yet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâleti erinizi saygılarımla arz ve rica ederim. 

Adana Senatörü 
Mukadder öztekin 
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•Soru : | 
Adana ilinin. Karaisalı - Çatalan Bucağını j 

takiben € aitler Köyü istikametimde (Karsantı | 
Bucağına kadar Karayolları taraf nidam devanı i 
etmekte olan asfalt yol yapımımın, simidi Kara- ! 
isalı - Erkeeıa - Sorulu Köyü istükametime çev- \ 
ric misinin 'sebebi nedir? ! 

'Başlangıcında tesbi't edilen istikamette da-'; 
ha çok köyü içime afjacağındam ilçenin kalkm- ; 
ması yönünden daha faydalı olmaz mı? ; 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı \ 

Hususi Kalem 
Sayı : 567 28 . 9 . 1971 

Konu : Cumhuriyet Senatosu 
Adana Üyesi Mukadder özte-
kin'iln yazılı sorusu 

5 . 10 . 1971 O : 1 

Cumhuriyet ıSsaatosu Başkanlığına 
% i : 20 . 9 . 1971 gün ve 11758 -12589 

7/839 sayılı yazınız. 

Adana ilimim Karaisalı - Çatalan 'bucağını 
takiben yapılmakta alam asfalt yola dair Cum-
huriyst Senatosu Adana Üyesi Mukadder üs
teldin tarafından verilen yazılı soru önergesi 
a:ağıda cevaplamdurılîiîiştır. 

1971 yılı Bitümlü Kaplama- programımızda, 
Adama ilinin Karaisalı ve Çatalan bucakları 
ciı carında bir çalışmamız yoktur. Bu halkımdan, 
bitümlü kaplama yapılan istikametin değiştiril
mesi de söz konusu değildir. 

Bilgilerimize arz ederim. 

Dr. Cahit Karakaş 
Bayındırlık Bakanı 
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121 XCİ BİRLEŞİM 

5 . 10 . 1971 Salı 

Saat : 15,00 

1 
A - B A Ş K A N L İ K D İ V A N İ N İ N OLNEL 

KURULA S UN USLA] i I 

1. — Anayasa MalıMemesine 
secini i. 

bir yedek üye 

B - İ K İ N C İ D E F A OYA KONULACAK 
İ Ş L E R 

I I 
SORULAR VE G E N E L GÖRÜŞME 

i. — Cumhuriyet Senatosu İs tanbul Üyesi 
Ril'at Öztiirkç'ine'niii, Anayasa Mahkemesince 
iptal edilen Melodiye Gelirler Kanununun bâzı 
hükümler ine dair Maliye Bakanından sözlü 
sorusu (6/554) 

2. —- Cumhuriyet Senatosu Kırşehir İşvesi 
i laii l üzmemin, ceza. evleri gardiyanlar ın ın gün-
iük yaşant ı lar ına dair. A d a h t Bakarımdan am;-
!ü sorusu (G/527) 

:). — Cumhuriyet Senatosu Kars Uy* 
suf Ziya Ayr ın rm ı r — - 1-—1 

tosum dair En (no 
dan sözlü, sorusu (G/562) 

-İ-. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mii ke lâmoğlu 'nun Tütün ve Tü tün Tekeli 
Kanununa dair Gü 
sözlü sorusu (6 5G-U 

a \ u-
•\ars u ı koyJernun su sıkım 
o Tabii K a m alda r Baknnm-

Tekel Bakannidan 

.','. — Cumhuriyet Senatosu İçel. (iyesi LûU'i 
Bilgemin, Akdeniz Gübre Sanayiine dair Sanayi 
ve Ticare t Bakan ından sözlü sorusu (6/566) 

(i. — Cumhuriyet Senatosu Teki rdağ Üyesi 
Cemal Tar lamın, Diyanet İşleri ve Vakıf lar 
Genel Müdür lüğüne dair Devlet Bakan ından 
sözlü, sorusu (6/568) 

7. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne-
oip Mirkclâmoğlu 'num bir Fransız gazetecisinin 
Türk iye 'ye çağrı lmasına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/569) 

8. —• Cumhuriyet Senatosu İs tanbul Üyesi 
Rifat Üztürkçine/ ı in 28 . 2 . 1971 ta r ih ve 
i 376 sayılı Bütçe Kanıl ınınım 16 neı madde
sine dair Başbakandan sözlü sorusu (G/570) 

9. ----- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
H a y d a r Tunçkana tnn . E t i b a n k m özel şahıslar
dan devraldığı maden sahalarına dair Enerj i ve 
Tabiî Kaynak la r Bakan ından s"zlü sorusu 
(o/ö?n 

10. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi 
H a y d a r Tuuçkanat İn, kömür satışına dalı' 
Ener j i ve Tabiî Kaynak la r Bakan ından södii 
sorusu (6/572) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Mala tya Üyesi 
Haindi Özemin, Vunanis tan 'da bulunan Türk 
azınlığı ile Türkiye 'de bulunan Rum azınlığına 
dair Millî Eği t im ve Dışişleri bakan/ar ından söz
lü sorusu (6/567) 

.3 2. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin üz tü rk 'ün , öğretmen sorunlar ına dair, 
Millî Eğit im Bakan ından sözlü sorusu (G/57-]] 

i/î. —• Cumhuriyet Senatosu Teki rdağ Üyesi 
Cemal Tarhanan , ayçiçeği istihsaline dair San Ti
yi ve Ticaret Bakan ından sözlü sorusu (6/574) 

1-i. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarl ıeal ı / ı ın, Türkiye Sınai Kalkınma 
Bankası aracılığı ile verilen kredilere dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/575) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Ragıp Üner'in, Kü l tü r Bakanl ığına devre eli 1-
miyen bâzı dairelere dair Millî Eğitim ve Kül
t ü r bakan la r ından sözlü sorusu (G/576) 

li). — Cumhur iye t Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan/m, Gümrük teşkilât ına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/577) 

17. —• Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Ziya 
Aynımın , Kars şehir merkezinde PTT şubesi 
açılmasına dalı- Ulaşt ı rma Bakanından sözlü so
rusu (G/579) 

TTT 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

T I R I L A N İ Ş L E R 

1. — 17 . 7 . 196-1 tar ihl i ve 506 sayılı Sos
yal Sigor ta lar K a n u n u n u n 123 ncü nıaddesiniiıı 
tadili hakk ındak i kanun teklifinin Millet Mee-



lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Sosyal İsler ve Bütçe ve Plân komisyon
ları raporları (Millet Meclisi 2/496; Cumhuri
yet Senatosu 2/341) (S. Sayısı : 1664) (Dağıt
ma tarihi :21 . 9 . 1971) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEEA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. —• Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğat Köker ile İstanbul Üyesi Halûk Berkol'un 
TRT Ankara Televizyonuna dair Senato Araş
tırması istiyen önergesi (10/34) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay in, son beş yıl içinde açılan ve kulla
nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerine dair Senato rastır-
ması istiyen önergesi (10/42) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalayin, bölgelerarasmda artan farklılık ve 
bölgesel plâna gitme zorunluğu olup olmadığı 
hususlarında Senato araştırması istiyen önerge
si (10/43) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunekanat ve Adana Milletvekili Ahmet 
T opal oğlu iran. Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarihli ve 29 sayı
lı Haftalık Karar Cetvelindeki 2143 sayılı Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karına Komisyonu raporları 
(Cumhuriyet Senatosu 4/77) (S. Sayısı : 1120 
ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) (Mil
lî Savunma Bakanlığı ile ilgilidir/) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Orhan Sücrsaııin, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 12 . 11 . i 969 tarihli ve 71 
sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 5894 sayılı 
kararının Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Cumhuriyet Senatosu 4/81) (S, Sayısı : 1574) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) (Millî Savunma 
Bakanlığı ile ilgilidir) 

6. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan 
Türkkan'm, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 12 . 7 . 1967 tarihli ve 38 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararının 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu (Cumhuriyet 
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j Senatosu 4/80) (S. Sayısı : 1575) (Dağıtma ta
rihi : 4 . 6 . 1971) (Millî Savunma Bakanlığı ile 

j ilgilidir) 
! 7. —• Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
i Haindi Özerin, Demokratik Cumhuriyet dü-
! zeııiııi yok etmek amacını güdenlerin adalete 
! teslimi hususunda Senato Araştırması istiyen 
I önergesi. (10/45) 
| 8. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üvesi 
| Kadri Kaplan'm, yasama dokuııulmazhğmm 
! kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
I ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
] Komisyonu rapora (3/991) (S. Sayısı : 1582) 
; (Dağıtma tarihi : 14 . 6 . 1971) 
I 9. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah-
' met Yıldızın yasama dokunulmazlığının kaldı -
, i iknası hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ounı-
'• hıuiyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo-
; nu raporu (3/988) (S. Sayısı : 1639) (Dağıtma 
; tarihi : 26 . 7 . 1971) 

10. —• Üste fiilen taarruz suçundan hüküm-
! lü 1946 doğumlu Şevketoğlu Aykut Alpergün 
i hakkında Af kanunu tasarısının Millet Meclisin

ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senato
su Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi: 1/375; Cumhuriyet Senatosu: 
1/1261) (S. Sayısı : 1655) (Dağıtma tarihi : 
20 . 8 . 1971) (Ret) (Bitiş tarihi : 2 . 11 . 1971) 

j 11. — İçel iline bağlı Gülnar ilçe Belediyesi-
I nin gecekondu önleme bölgesi inşaatı konusunda 

kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu raporu (10 37) (Dağıtma tarihi : 
10 . 9 . 1971i 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Tedbirsizlik, dikkatsizlik neticesi ölü
me sebebiyet vermekten hükümlü 1938 doğum
lu Mehmet Saitoğlu İbrahim Recep Ayışık hak
kında Af kanunu tasarısının Millet Meclisine-
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi : î/369; Cumhuriyet Senatosu : l/J260) 

I (S. Sayısı : 1653) (Dağıtma tarihi : 18 . 8 . 1971) 
(Bitiş tarihi : 2 . 11 . 1971) (Birinci görüşme 
tarihi : 28 . 9 .1971) 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
I İŞLER 
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