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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

6 . 10 . 1971 Çarşamba günü saat 15,00 te 
Birleşik Toplantı yapılacağı bildirildi. 

17 . 7 . 1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununun 123 ncü maddesinin tadili 
hakkındaki kanun teklifinin tümü üzerinde 
görüşmelere devam olundu. 

10 . 1971 Perşembe günü saat 15,00 te 
SORULAR 

toplanmak üzere Birleşime saat 19,05 te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Baskanlvekili Kastamonu 

ffayri Mumcuoğlu Mehmet Çamlıca 
Kâtip 
Bitlis 

Orhan Kürümoğlu 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye

si Kasım Gülek'in, Siyasi partilere yapılan pa
ra yardımlarına dair yazılı soru önergesi, Baş
bakanlığa gönderilmiştir. (7/844) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi özer'in, özel yüksek okullar yerine açı
lacak olan resrnıî yüksek okullara dair yazılı 
soru önergesi, Millî Eğitim ve Maliye bakan
lıklarına gönderilmiştir. (7/854) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanıvekili Hayri Mumcuoğlu (Tekirdağ) 

KÂTİPLER : Orhan Kürümoğlu (Bitlis), Abdülkerlm Saraçoğlu (Mardin) 

BAŞKAN — 122 nci Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklamada bulunmıyan sayın 

üyeler lütfen işaret buyursunlar, efendim. 
Çoğunluğumuz vardır, müzakerelere başlı

yoruz efendim. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Vazife ile yurt dışına giden Dış Ekono
mik İlişkiler Bakanı Özer Derbil'e, dönüşüne ka
dar, Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı Attilâ 
Karaosmanoğlu'nun vekillik etmesine dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/1084) 

BAŞKAN — Başkanlık Divanının sunuşları 
var, okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Dış Ekonomik 

İlişkiler Bakanı Özer DerbiTin dönüşüne kadar 
Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığına Devlet Ba
kanı - Başbakan Yardımcısı Atillâ Karaosman
oğlu'nun vekillik etmesinin Başbakanın teklifi 
üzerine uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

'Cumhurbaşkanı 
Cevdet Sunay 
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BAŞKAN — Bilgilerinize arz olunur efen

dim. 
2. — Avrupa Konseyi Danışma 31eclisi tara

fından düzenlenen ve 18 - 20 Eim 1971 tarihleri 
arasında Viyana'da yapılacak olan İnsan Hak
ları Parlâmento Konferansına T. B. M. M. den 9 
kişilik bir Parlâmento heyetinin katılmasına dair 
Başkanlık tezkeresi. 

BAŞKAN — Bir teskere daha var, okutuyo
rum. 

Genel Kurula 
Avrupa Konseyi Danışma Meclisi tarafın

dan düzenlenen ve 18-20 Ekim 1971 tarihleri 

4. — GÖRÜŞÜLEN 

1. — 17 . 7 . 1964 tarihli ve 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununun 123 ncil maddesinin 
tadili hakkındaki kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Sosyal İşler ve Bütçe ve Plân komisyon
ları raporları (Millet Meclisi 2/496; Cumhuri
yet Senatosu 2/341) (S. Sayısı : 1664) (1) 

BAŞKAN — 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 123 ncü maddesinin tadili hakkın
daki kanun teklifinin müzakeresine devam 
ediyoruz. 

Çalışma Bakanı Sayın Âtilâ Sav?.. Burada
lar; sayın Komisyon?. Buradalar. 

Efendim, müzakerelere geçmeden evvel bir 
hususu açıklamak istiyorum. 

Geçen birleşimde Sosyal Sigortalar Kuru
munun ecza dolabı açabileceği hükmünün 123 
ncü maddede mevcudolduğu zuhulen ifade 
edildi. 123 ncü maddede ecza dolabı açılacağı 
hakkında bir hüküm olmamakla beraber genel
likle Sağlık Bakanlığının ruhsatına binaen he
kimlerin ecza dolabı açabilecekleri hususuna 
müsteniden bu beyanın yapıldığını tavzihen 
arz ederim. 

Söz istiyen sayın üyeleri tekrar ıttılâmıaa 
arz ediyorum. 

RİFAT ÖZTÜRKÇÎNE (istanbul) — Olma
dı Sayın Başkanım, ifadeniz olmadı. 

BAŞKAN —- Oldu efendim, rica öderim. 

(1) 1664 S. Sayılı basmayazı 30 Eylül 1971 
tarihli 120 nci Birleşim tutanağı sonuna eklidir. 
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arasında Viyana'da yapılacak olan İnsan Hak
ları Parlâmento Konferansına T. B. M. Mecli
sinden 9 kişilik bir parlâmento heyetimizin ka
tılması müşterek Başkanlık Divanının 7 Ekim 
1971 tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Yüksek Genel Kurulun tasviplerine arz 
olunur. 

. C. Senatosu Başkanı Y. 
Mehmet Ünaldı 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler.. Kabul etmiyenler... Kabul edü-

] mistir. 

İŞLER 

Nedir efendim, sizin söyleyeceğiniz? Buyu
run, kalkınız yerinizden söyleyiniz, lütfen. 

RİFAT ÖZTÜRKÇÎNE (İstanbul) — Sa
yın Başkan, Sosyal Sigortalar Kanununun 123 
maddesinde Kurumun ecza dolabı açabileceği 
şeklinde, İmâ yoluyla dahi olsa, bir hüküm 

; yoktur. Bunu kanunun ruhu ve ilkesimden de 
anlamak mümkündür. 

Bu sözlerimi zabıtlara bu şekilde geçmesini 
lütfetmeniz için arz ettim. (C.H.P. sıralarından 
«Öyle söyledi» sesleri) (A.P. sıralarından «Öy-

, le söylemedi» sesleri). 

I FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Dinle
memişsiniz, öyle söyledi. (A.P. sıralarından 
«Öyle söylemedi sesleri) yalan ısöylüyorsunu-

| nuz. 
I MEHMET ÇAMLICA (Kastamonu) — Ne 

bağırıyorsun?.. 
BAŞKAN — Biz de öyle ifade ettik efen

dim, Sayın Rifat Öztürkçine, rica ederim, efen
dim. (C.H.P. ve A.P. sıraları arasında karşılık
lı konuşmalar) çok rica ediyorum, efendim, 
müzakereleri aksatmıyalım, istirham ediyorum. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sa
yın Başkan, bir hususu arz etmek istiyorum. 
(Karşılıklı gürültüler). 

i BAŞKAN — Rica ediyorum, istirham edi
yorum efendim. 

Buyurunuz efendim. 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Ge-

' çen celsede 123 ncü maddede «Ecza dolabı» 
tabirinin bulunmadığını, teklifin 3 ncü fıkra
sında bulunduğunu ifade ettim ve hattâ «var
dır» şeklindeki bir beyanınıza rağmen «yok-
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tur» şeklinde ifade etmiş ve bunu isbadetmek 
için de kütüphaneden kanunu getirtmiştim. 
Fakat konuşma imkânı bulamadığım için bu 
hususu tescil ve arz etme imkânımız olmadı
ğından şimdi söylüyorum. Zatıâlinizin bunu, 
Sağlık Bakanlığının hekimlere ecza dolabı 
açabilme salâhiyetini tanımış olmasına binaen 
Sosyal Sigortalar Kurumunun da açmış olduğu 
şeklinde zabıtlara ifade etmeniz kanuni ve hu
kukî değildir. Bu şekilde bir tesbit senedata 
müstenit bulunmamaktadır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Söz alan sayın üyeleri tekrar 

arz ©d'lyoruım efendim : 'Sayım Sırrı Atalay, Sa
yın Mehmet Hazer, Sayın Ziya Termen, Sayın 
Nafiz ErgeneM, Sayın Vahap Güvenç, Sayım 
Mümin Kırlı, Sayın Şevket Koksal, Sayın Mus
tafa Tığlı, Sayın Nurettin Akyurt, Sayın Alâ-
eddin Yılmaztürk, Sayın Hüseyin öztürk, Sa
yın Musa Kâzım Karaağaçlıoğlu Sayın isken
der Cenap Ege, Sayım Cemalettin inkaya, Sa-
ym Faik Atayurt, Sayın İbrahim Ethem Er
dinç, Sayın Fehmi Baysoy, Sayın Celâl Ertuğ, 
iSayın Cemal Tarlan, Sayın Sabahattin Orhon. 

Şimdi, lehte, aleyhte, üzerinde tertibi ile 
konuşmalar devam ediyor. 

Sayın Celâl Ertuğ?. Yok. Sayın Tarlan 
üzerimde mi efendim? 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın Tarlan üzerinde. Sayın 

Sabahattin Orhon? 
SABAHATTİN ORHON (Giresun) — 

Aleyhinde. 
BAŞKAN — Aleyhinde. Söz sırası kanu

nun lehinde Sayın Sim Atalay'dadır. Buyu
run Sayım Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Cumhuriyet 
Senatosunun sayın üyeleri, konu, 3 ncü Birle-
şjime gelmiş bulunmaktadır. Sanırım ki yasa
lar üzerinde bunun kadar dikkati çeken ve et
rafında ilgileri toplayan bir yasa teklifine pek 
az rastlanır. 3 birleşimdir bir esas maddeyi ta
şıyan bu yasa teklifi üzerinde görüşmeler, ha
raretini muhafaza ederek ve sıralar dolu olarak 
devam etmektedir. Gönül ister ki yasama or-
ganlanmızda bütün yasalar böyle bir talihe 
mazhar olsun. 

Konu, iki görüşte toplanmaktadır. Birinci 
husus, Sosyal Sigortalar Kurumunun ilâç imal 
etenesi, hamımadeden ambalajına kadar kendi 

mensuplarımın muhtaçolduğu ilâçları imal ede
bilmesi. ikinci konu, Sosyal Sigortalar Kuru
munun yataksız tedavi kurumlarında da ecza
ne açabilme imkânı ile ilâç israfına ve suiisti
maline bir set çekme ile bunun karşısında olan 
fikirdir. Bunun karşısında olan fikire göre, 
Sosyal Sigortalar Kurumu yataksız tedavi ku
rumlarında da eczane açtığı takdirde ülkede 
sayısı bir hayli kabarık olam eczaneler ve ecza
cılar büyük zararlara uğrayacaklardır. Hele 
ilâç fabrikası kurulduğu takdirde karma eko
nomi ilkelerine aykırı olarak bir durum meyda-
ma gelecektir ve böylelikle Sosyal Sigortalar 
Kurumu bir haksız rekabete girmiş olacaktır. 
Karşı görüş daha ileriye giderek; bunun bir 
devletleştirme, millileştirme veyahut kamulaş
tırma olabileceğini de söylemektedir. 

Eğer karşı fikir, normal düşünce prensip
leri içerisinde, çıkarların meşru müdafaası 
hudutları içerisinde görüşlerini savunabilseydi 
buna ancak saygı duymak mümkündü. Amıa, 
Sosyal Sigortalar Kurumunun ülkemizde ilâç 
sanayiine; kendi mensuplarının ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere ilâç fabrikaları kurmasının 
bir devletleştirme veyahut kamulaştırma oldu
ğunu iddia ve feryadını koparmakla karşı kar
şıya geldiğimiz takdirde bu iddiaların artık 
meşruiyet hüviyetini ve niteliğini taşımadığını 
açıkça ifade etmek gerekir. Kaldı ki Cumhu
riyet Senatosunda dahi konuşan bir kısım ar
kadaşlarımızın, Sosyal Sigortalar Kurumunum 
yataksız tedavi kurumları nezdinde eczane 
kurması ile ilâç fabrikaları veyahut tesislerini 
kurmasının devletleştirme veyahut kamulaştır
ma olduğunu iddia ettiler. 

Görülüyor M devletleştirme veyahut kamu
laştırmanın ne olduğu hususunda henüz berrak
lığa kavuşmuş değiliz. Cumhuriyet Senatosu 
üyeleri dahi bilerek veya bilmiyerek teklifin 
bir millileşjtirme, devletleştirme, kamulaştırma 
olduğu kanısmdadırlar. O halde meselenin 
berraklığa kavuşmaya ihtiyacı vardır. 

Türk hukuk lûgatımda ve bizim hukuk mev
zuatımızda kamulaştırma iki şekilde mümkün
dür. Ya özel mülkiyete ait gayrimenkullere 
kanunda belirli şekillerde Devlet tarafından el 
konulması veyahut ona müdahale edilmesi, ya
hut özel teşebbüsün kamu niteliğindeki çeşitli 
sahalarımın yine kanunda belli edilen şekilde 
Devlet tarafımdan el konmasıdır. Müşterek ni-
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teliik, kanunda belli edilen şartlar ve usuller 
içerisinde, ister özel teşebbüs, ister özel mülki
yete aidolsun, bu gibi gayrimenkule Devlet ta
rafından el konmasıdır. Bu kanun teklifi ile 
hangi şekil ve surette özel mülkiyete yahut 
özel teşebbüse ait sınayi fabrikalara el konmak
tadır veyahut eczanelere el konmaktadır? Bir 
el korama söz konusu mudur ki basında beya
natlarla ve yasama organında beyanatlarla bir 
ıdevletleşlfciıime ve mlillfleşı irmeden bahsedil
mektedir. 

Bundan 15 gün önce Avrupa Ekonomik Top
luluğunun müzakereleri sırasında, topluluğun 
üyelerinin Türkiye ile münasebetlerinde öne 
sürdükleri hususların başında, Türkiye'de bir 
devletleştirme ve millîleştirme havasının estiği 
ve bunun bâzı tezahürlerinin görüldüğü ifade 
edilmişti. Bunun içerisinde de ilâç sanayim
den bahsedilmektedir. Komu, Türkiye'nin hu
dutlarının dışına kadar götürülmüş ve bu yasa 
teklifinin bir devletleştirme, bir kamulaştırma 
niteliğinde olduğu ifade edilmiştir. 

Kamulaştırmanın, ister Devlet yönü ile ister 
kamu niteliğinde olsun mümtaz ve belirli vas
fı el koymaktadır. Sosyal Sigortalar Kurumu 
hangi şekil ve surette Türkiye'de eczanelere el 
koymaktadır veyahut ilâç sanayiine el koy
maktadır? Bunun karşılığını kanunda hangi 
hüküm belli edilen şekil ve surette vermektedir. 
Bu söz konusu mudur ki özellikle A. P. sine 
mensup bâzı arkadaşlarımız, kürsüde bunun 
bir devletleştirme veya kamulaştırma olduğunu 
söylemektedirler. Hangi şekil ve surette bu 
bir kamulaştırmadır? Kamulaştırma söz konusu 
değildir. Mesele şu; Türkiye'de de bir gerçek 
vardır, yabancı sermaye, en çok tatlı kârın et
rafında ilâç sanayiinde toplanmıştır. Yabancı 
sermaye ve özel teşebbüs, bu kolay ve tatlı çı
karın muhafazasını istemektedir. Bu konu ay
nıdır. Ama, gerçekler ayrıdır. Gerçekte bir 
mililîleştirme ve devletleştirme var mıdır? 

Anayasanın 38 ve 39 ncu maddelerinde, bi
zim hukuk mevzuatımızda ve hukuk lûgatında 
mlillüeştûrmıe ve devleltlaşitirmıeriin uzağından ve 
yakınından geçilmemiş olan bir hususu, Tür
kiye'de bir fırtına estirip ve yurdun dışına ka
dar götürüp, Avrupa Ekonomik Topluluğun
da dahi tartışma ve eleştirmeleri yapılmak üze
re Türkiye'de sanki yeni bir iktidar dönemi 

içerisinde, özelikle 12 Marttan sonra bir dev
letleştirme yoluma gidilmekte ve bunun için 
ilâç fabrikalan yapmak suretiyle sanki bir is
timlâk fırtınası başlamıştır. O halde Türki
ye tte ceza ve tevkif evlerinde halılar dokun
makta hattâ çoraba kadar dokuma işleri yapıl
maktadır. Halı, seccade ve çorap dokuma ile 
uğraşan sanayi kolunda çalışanlar veya bu işin 
ticaretini yapanlar, bir halı veyahut çorap ka
mulaştırmasına gidildiğini mi iddia edecekler? 
Yahut Ordu Yardımlaşma Kurumu otomobil 
sanayiinin bir koluna iştirak etmektedir; oto
mobil sanayii ve otomobil işlerinde çalışanlar 
fırtına koparıp «Türkiye'de Ordu Yardımlaş
ma Kurumunun, otomobil sanayiinin, yedek 
parça sanayiinin millîleştirme veyahut devlet
leştirme olduğunum» iddiasında mı olacaklar. 
Bunda bir gerçek payı mevcut mudur? Sosyal 
Sigortalar Kurumunun yapma yetkisi değil, 
kendisine eczaneler açabilme imkânının sağ
lanmasını istemesi ile kendisine gerektiğinde 
ilâç" tesis veya fabrilkalamnı kurma izninin ve
rilmesi ve imkânının sağlanması istenmektedir. 
Yapma zorunluğu mevcudolmıyan bir husus 
içerisinde bu imkânın sağlanması istenmektedir. 
Aslına bakarsanız, bu imkânlar sağlanmadığı 
takdirde Anayasaya aykırı bir durum vardır. 
Anayasada hiçbir teşebbüs, hiçbir zümre, imti
yaz hakkına sahip değildir. Sosyal Sigortalar 
Kurumuna ilâç sanayinde faJbrika kuramıya-
caksın demek, bu teşebbüsün önüne set çekmek, 
Sosyal Sigortalar Kurumuna «yataksız tedavi 
kurumları nezdinde eczaneler açamıyacaksım» 
şeddini kurmak ve böyle bir yasağı getirmek 
Anayasaya aykırıdır. Asıl bu yasa ile Anaya
sanın gereklerine uyulacaktır. Anayasaya ay
kırı olan bu fırsat eşitsizliği ve bir zümreye ta
nınan yarar imkânlarından gereği ndsbetimıde 
Sosyal Sigortalar Kurumu da istifade edecek
tir. Hayır sen bundan istifade etmdyeeeksini 
demeye imkân var mıdır? Anayasaya aykıni 
olan bir durum düzeltilecektir. Bir imtiyaz 
ortadan kalkacaktır. 

Türkiye'de % 60 oranımda yabancı serma
yenin tatlı kâr gördüğü ilâç sanayiine Sosyal 
Sigortalar Kurumu da iştirak edebilecektir. O 
Sosyal Sigortalar Kurumu ki Türkiye'de ilâç 
tüketiminin % 30 nu yapmaktadır. TüMye'-
nin % 30 tüketimini yapan bir Devlet kurumu
na «sen bunu yapamıyacaksım» demek Anaya-
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saya aykırıdır, iste bu husus düzeltiliyor. Bu 
yasa kabul edildiği takdirde, Anayasanın gere
ğine ve ilkelerine uygun bir duruma getirilecek
tir. Bu yasa kabul edilmediği takdirde, Ana
yasaya aykırı olan bir durum devam edecektir. 

Geçen Birleşimde Çalışma Bakanı «Sosyal 
Sigortalara mensubolamlar nüfusun % 5 i olup 
ilâç tüketiminin de % 30 unu yapmaktadır ve 
dünyada en lüks bir şeMMe ilâç tüketimi için
dedir» demiştir. Dünya rekorunu kırmakta
dırlar. «Biz bu ilâç tüketimindeki israfı ve 
suiistimalleri önliyeceğiz, bu imkânlar bize sağ
lansın» diyor. Hayır, sama bu imkânları ver-
miyeceğiz, en büyük tüketici olan, milyarla
rın üzerindeki ilâç sanayii içerisinde en büyük 
tüketici olan zümre, kendi çıkarlarını korumak 
üzere özellikle yabancı sermayenin % 60 ora
nında içinde bulunduğu ve büyük kârlar sağ
layarak dışarıya transfer ettiği ilâç sanayiin
de; ben, plânın öngördüğü hallerde ve plâna 
uygun bir şekilde -rastgeie değil, keyfî değil -
plânların öngördüğü takdirde, plân emrettiği 
takdirde, plânın hedef ve stratejisi içerisinde 
üâç fabrikaları kurabilme imkânına sahibola-
bileyim diyecek; biz de Türk Parlâmentosunda 
çıkıp ona diyeceğiz M; hayır, sen bu imkânlar
dan yoksun kalacaksın.. Bir güreş sahasına çı
kan İM pehlivandan birisine diyeceksin ki; sen 
güreşeceksin, ama kolundan, bacağından tut
mayacaksın, bir karış yukarısından tutacak
sın ve bu şartlar eşittir diyeceksin. Yok, buna 
imkân yok... Türk Parlâmentosunda, Çalışma 
Bakanının ifade ettiği açılar içerisinde, ger
çekçi düşünceler içerisinde, bir imkânı millî 
ıbdr kuruma tanımamak suretiyle onun önüne 
ısetler getirmenin nasıl mümkün olabileceğine 
benim düşünce prensibim bir türlü yaklaşamı
yor. Ve bunun aleyhinde oy kullanacak üye
lerin, kendi vicdanlarında nasıl bir rahatlık his
sedebileceklerini gerçekten düşünüyorum. Ve 
gerçekten bu konu uzun yıllar evlâtlarımıza 
bırakacağımız şeref mirasları içerisinde biri 
olarak yer alacaktır. Türkiye'nin ve toplumun 
yararının yanında olanlar bu teklifin yanımda 
olacaklardır. Yabancı sermayenin yanında 
olanlar ve fırsat eşitliğini tanımıyanlar şüphe
siz ki bu teklifin karşısında olacaklardır. Bu 
aynı zamanda bar toplum yararının da imtiha
nı ve gerçek bir geçişi olacaktır 

Eczacıların bundan mağdur olacakları söy-
lenmektedıir. Belki bunda bir gerçek payı var
dır, belki bir kısım eczacılar, eczaneler bun
dan zarar göreceklerdir, ama toplumun men
faati ile özel kişilerin menfaatlerini yan yana 
ölçeceğiz. Sayın Çalışma Bakanı ĝ eçen gün 
diyordu: «Türkiye'de 2 - 3 ilimizde mevcut ec
zane sayısı gösteriyor ki, bâzı illerimizde 2 000 
nüfusa bir eczane, bâzı illerimizde de 70 000 
nüfusa bir eczane düşmektedir. 35 kat fırsat 
eşitsizliği bulunan bir ülkede, elbetteM, top
lumun menfaatlerini ileri ve demokratik bir 
görüş içerisinde savunmak yerindedir ve müm
kündür. 

Çok şeyler söylenildi, ben bu teferruatlara 
bu ayrıntılara girecek değilim. Eczaneler şu 
miktarda ve şu yerlerde bulunacak; ilâç mali
yetleri ve reklâm ücretleri bunların hiçbirisi 
toplumun yaran kadar önem taşımaz. Mühim 
olanı, Sosyal Sigortalar Kurumunun Anayasa
nın kendisine tanıldığı iki hakka sahibolması, 
fırsat eşitsizliği olarak karşısına çıkarılan set
lerin yıkılması ve çıkar yarışında, özellikle ya
bancı sermayenin hâkim olduğu ilâç sanayiin
de, 140 küsur tesis içerisinde Sosyal Sigorta
ların da bu imkâna sahibolmasıdır. Hangi 
mantık açısından diyebileceğiz ki; hayır, Sos
yal Sigortalar fabrika kur amasın. 

Plân bunu öngörmüyormuş (!) ikinci Beş 
Yıllık Plân bunu öngörmüyor mu? icra Prog
ramlarında bunlar öngörülmüyor mu?. Bunlar 
öngörülüyor. Plânda öngörülmüyor, Türkiye'
de ilâç sanayiinde yeni fabrikalar, tesisler açıl-
mıyacak ve bunu da Sosyal Sigortalar yapmı-
yacaktır şeklinde bir düşünceyi getirirsek, ger
çekten âdil ve mazbut bir Devlet nizamında 
böyle bir plâna gülünür, böyle bir plâna acınır. 
Bu ne realist olur, ne de sağlam bir düşünce 
prensibi içerisinde bir plân olur. Aksine, plân 
bunu emretmektedir ve öngörmektedir. 

O halde, teferruatına varıp bir kısım ecza
ne sahiplerinin veyahut ecza deposu sahipleri
nin yararlarının burada muhasebesi değil; Ana
yasa gereğince Sosyal Sigortalar Kurumunun 
fırsat eşitliği içerisinde bu imkânlara sahibolma
sıdır. 

Ama, bunu nasıl kullanacak? işte, plân 
onu nizamlayacaktır. Plân, Sosyal Sigortalar 
Kurumunun ilâcın hammaddesini mi diğer saf
halarını mı ve ne miktarda iştirak edip etmiye-
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ceğini düzenlyeoektir. Çalışma Bakanlığı da 
Sosyal Sigortalar Kurumunun çıkarlarını dü
şünerek, 90 yerde birden mi; yoksa, evvelâ 
2 - 3 yeride mi -hesabını verdi genç Çalışma 
Bakanı teker teker, bir eczanenin maliyetini 
ve kaç reçete verildiği takdirde bir eczane açıl
masının gerekli olduğunu- yoksa gÖ2t\i kapalı 
çıkıp da rastgele eczane açmak değil. Sigor
talıların ihtiyacı olan ilâçları hazırlamak üzere, 
ama ekonomik olacak durumda, gerektiği tak
dirde eczane açılacaktır. Bir gün içerisinde 
ve derhal, bütün yataksız tedavi kurumlarında 
eczane açılacak değil. Sayın Çalışma Bakanı 
böyle bir iddiam yoktur diyor. Zaten bu müm
kün değildir. Bunu plân öngörecektir ve bu
nu ben kendiliğimden dahi yapamam diyor. 
Ben amlbulâns almak için bir teşebbüse geçti-
ğüude karşıma plân çıkmıştır, diyor. Bunları 
plân düzenliyectektiir. O halde bu yaygara ve 
feryat ne? Sanki özel teşielbbüse, ilâç sanayiine, 
eczanelere el konmuş gibi. Ama bir şey var; 
bütün bu feryatlar bir şeyi gösteriyor ki, büyük 
çıkarlar korunmak isteniyor. E, büyük çıkar
lar elden de gütmüyor. Kamunun bir kurumu, 
muayyen sahalarda sigortal,mn ve Devletin; 
menfaatini korumak üzere, imkân ve yetki is
temektedir. Bütün bu yaygaralar ve bütün bu 
yan çıkmalar nedendir anlıyamıyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Söz sırası, 

aleyhte Sayın Alâeddin Yılmaztürkte, buyu
runuz efendim. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Bir öner
ge vermiştim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir daMka Sayın Alâeddin 
Yılmaztürk. 

Bir önerge var, okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Sosyal Sigortalar Kurumunun tadili hak

kındaki tasarı üzerinde konuşmak istiyenlerin 
çokluğu nazara alınarak, konuşmaların 10 da
kika olarak sınırlandırılmasını saygı ile arz 
ederim. 

Denizli 
Hüseyin Atmaca 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen 
sayın üye var mı efendim? 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — 
Aleyhinde. 

f SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Lehinde. 
BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, aleyhinde 

buyurun efendim. 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sa

yın Başkan, Yüce Senatonun muhterem üyele
ri; hakikaten hepinizin malûmu olduğu gibi 

1 bu kanun teklifi birçok yönleriyle hepimizin il
gisini toplamış, dikkatini çekmiş bir tekliftir. 

Geçen celsede de, gerek kifayet ve gerekse 
tahdit üzerinde önergeler verildiği halde, bu 
önergeler reddedilmişti. Ve bu sebeple bu celse
de de bu kanun teklifinin görüşülmesine devam 

I edilmesine karar verilmiş idi. Gündieonimizde 
öyle uzun boylu yüklü kanunlar yok. Henüz 
celse yeni açılmış ve ancak bir arkadaşımız ko
nuşmuştur. Hiç olmazsa böyle lehte, aleyhte 
ve üzerinde birkaç arkadaş konuştuktan sonra 
tahdidi veya kifayeti değerlendirmenin daha 
yerinde olacağı kanaatindeyim. Bunun için 
önergenin reddini istirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Türkmen, leh
te. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; birkaç günden 
beri müzakeresi devam eden bu kanun teklifi 
bir maddeden ibarettir. Bu bir maddelik teklif 
üzerinde söylenmedik söz kalmadı. Hiçbirimiz, 
hiçbir sözcü yeni bir şey getirmiyor. Hep aynı 
fikirler başka kelimelerle söyleniyor. Bunun 
üzerinde söylenen sözlerden sonra hâlâ söz ta
lebinde bulunmuş en az 15 üye vardır. Hakika
ten bu konuşmaların gayesi bir şey öğretmek 
değildir. Herkes bu kanun teklifini az çok bili
yor. Ne şekilde karar vereceği ve oy kullanaca
ğı hakkında âdeta fikir sahibidir. Konuşmala
rın gayesi daha ziyade; benim de bu sahada 
sözüm Vardır, veyahut bu kanun teklifini dışa
rıdan telgraflarla, mektuplarla takilbedenlere; 

I bakın ben sizin sözünüzü tuttum, sizin tezinizi 
müdafaa ettim şeklinde söz söylemek ve ken
disinin burada söylediklerini radyoda tekrar 
ettirmek gayesiyle herkes sıraya girmiştir. Ri
ca ederim bir madde üzeerinde bu kadar ko
nuşmanın sebebi nedir? Neyi öğretiyoruz? He
pimiz öğrendik. Eğer, daha 15 Mşi kürsüye 
çıkıp da bu kanun mütemadiyen konuşulsun; 
bakılsın çıkmasın veyahut öyle bir zamana gel
sin M, ekseriyet kalmasın muhtar şekilde, iste-

I diğimiz şekilde bunu çıkartalım. Bu böyle arzu 
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ediliyorsa, bu böyle bir oylama taktiği ise bu
na ûenezzül etmiyelim. Artık hepimiz öğren
dik. Bu itibarla tehdidedilmiyorsa, o halde hiç 
olmazsa, 15 kişi konuşacaksa en azından bunu 
10 dakika ile tahdidedelim de herkes fikrini 
söylesin. Yoksa, başkası gibi ben de yazar çı
karım, bir saat konuşabilirim bu mevzuda. Ga
zetelerde bu konuda yazılan yazılan okusam 
1 saat sürer. 

Onun için rica ediyorum, 10 dakika ile tah
didedelim de hiç olmazsa bunu bir neticeye 
bağlıyalım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, önergenin 
lehinde, aleyhinde konuşuldu. Konuşmaların 
10 ar dakika ile tahdidini istiyen önergeyi oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... önerge kabul edilmiştir efendim. 

Sayın Alâeddin Yılmaztürk, buyurunuz 
efendim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; benden 
evvel konuşan Sayın Türkmen arkadaşımız; bu 
kanun teklifi üzerinde çok şey söylendi ve ko-
nuşulmıyan husus kalmadı, dediği halde, bu ka
nun teklifinin yeni şıkkında «dolap» mevzuu-
nun olduğu eskisinde olmadığını biz ifade etti
ğimiz halde, Yüce Senatonun büyük bir gru-
punun «var» sesleri karşısında bugünkü Sayın 
Başkanın tavzihi ile, o da kifayetsiz şekilde, 
bizim ifadelerimizle ancak mesele halledildi. 
Ben şimdi 10 dakikada bugüne kadar konuşan 
hatiplerin hiç birisinin temas etmediği husus
lara temas etmek suretiyle kısa mâruzâtımı 
arz etmeye çalışacağım. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, ben de bir 
hususu açıklıyayım, konuşmanıza devam etme
den önce. Üç birleşimdir cereyan eden müza
kereler «ecza dolabı» üzerinde değil, eczane ve 
fabrika mevzuu etrafında cereyan etmektedir. 
Bu nedenle esasa müessir değil ecza dolabı üze
rindeki ifadeler. Konuşmanızda buna avıdet et
memenizi istirham edeceğim efendim. Buyurun 
devam edin, 10 dakikanız var. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sa
yın Başkan, kanun teklifinin üçüncü fıkrasın
da «ecza dolabı» ibaresi olmasaydı, ben buna 
işaret etmiyecektim. Kanun teklifinin tümünü 
görüşüyoruz. Tümü üzerinde konuşuyoruz. Bir 
fıkrasını bir tarafa bırakıp da, konuşmanın 
ağırlığı diğer fıkraların üzerindedir, öyle tek

sif edilmiştir buyuruyorsunuz, ben böyle bar 
kanun müzakeresi bilmiyorum. 

Arz «derim. 
BAŞKAN — Buyurun devam edin efendim. 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 

Muhterem arkadaşlar, bu kanun teklifimin, he
pinizin malûmu olduğu üzere geçen celsede Sa
yın Bakanın da ifade ettiği gibi, Sosyal Sigor
talar Kurumunun ilâç suiistimali ve ilâç israfı
nı önlemek maksadiyle getirilmiş bir kanun tek
lifi olduğu ve buna bakanlıik olarak da iştirak 
ettiklerini ifade ettikleri gibi, ayrıca bu kanun 
teklifinin gelişinde çok dikkatimizi çeken; Par
lâmentonun Meclis kanadında Adalet Partisi ve 
Cumhuriyet Halik Partisi Grupu adına konuşan 
hatiplerin kanun teklifinin aleyhinde - heyetti 
umumiyesi itibariyle - bulundukları halde, ka
nun teklifinin konuşma istikametinin zıddına, 
önergelerde fabrika ilâvesi gibi bir - İM ilâve
lerle geçmiş olması bizim dikkatimizi çekmek
tedir. Bunun mânası, ya büyük parti grupları 
bu kanun teklifini gruplarında görüşmemişler 
veyahut kanun teklifi kesif ekseriyetin olma
dığı bir saate denk gelmiş olarak çıkmış olma
sı ihtimali üzerinde bizi düşündürmektedir. 
Onun için bu kanuna Yüce Senatonun gereği 
şekilde eğilmesinde büyük fayda vardır. Hiç
bir zümreyi himaye etmenin ne mânası vardır, 
ne bizler için yakışır bir harekettir. 

ilâç israfı ve suüstâmali meselesinde yalnız 
sigortalı vatandaşı, hastayı değil, tüm vatan
daşlar üzerinde inceleme yaptığımız zaman, 
eğer bir hastanın evinde, dolabında bol sayıda 
ilâç varsa bunun en azından mânası onun has
talığının iyi teşhis ve tesbit edilmediğidir, o 
mânaya gelir. Ondan dolayıdır M; devamlı he
kime taşınmış ve devamlı tedavi sistemlerini 
değiştirmiştir. O halde ilâç israfının, ilâç sarfi
yatının tek ve başlıca köklü nedeni evvelâ teş
his meselesidir, sigortalı hastanın hastalığının 
teşhisidir, bunun için teşhis vasıtalarının temi
nidir. 

öncelikle Sosyal Sigortalar Kurumu sigor
talı hastasının tedavisi için gerekli hastane, 
gerekli yataklı sağlık tesislerini kurmasını; bu
nu temin etmesini öncelikle Sosyal Sigortalar 
Kurumunun görevi olarak kabul ediyoruz. «Ye
teri kadar vardır» diyenlere cevabımız, bir he
kim yüz civarında hasta muayene ediyorsa, 30 
dan fazla hastayı bir günde tetkik etmek mec-
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buriyetinde ise, bu hasta sayısına nispetle he
kim sayısı az demektir. Sosyal Sigortalar Ku
ruma evvelâ ihtiyacı olan hastane, yataklı sağ
lık testisi sayısını, ondan sonra hekim sayısını 
artırmalıdır ve görevi de esasen budur. Eczane 
ve eczacılık ,ilâç meselesi ancak teşhisten ve 
tedavi faslına gelindikten, durum tesbit edil
dikten sonra düşünülecek husustur. 

Eczanelerin dağılması, suçlanması meselesin
de: Burada esas itibarı ile hiçbir hakkımız yok
tur. Çünkü, eczacı ve eczane reçetenin yazıldı
ğı yeri kovalar, orayı gözetler. Eğer, Hakkâri'
de bir tek eczane varsa, orada reçete yazılmı
yor demektir. Eğer Muğlaka 3 tane eczane 
varsa orada hekim az veya hekim yok; reçete 
yazılmıyor, onun için eczane açılmıyor demek
tir. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Hasta yok 
mu? 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Hasta çok. O halde evvelâ hekimi oraya götür
mek lâzım. Sigortalı hastayı tedavi etmek is
tiyorsak, ilâç israfından evvel sigortalı hasta
nın tedavisi için gerekli sağlık teşhisi ve evvelâ 
hekimi oraya götürmek lâzım. Hekimin gittiği, 
reçetenin yazıldığı yere eczacı mutlaka koşa
caktır ve koşar. Onun için meselenin bu yönü
nü evvelâ ele almak lâzımgelir. 

Sonra, ilâç suiistimali ve israfı meselesinde: 
Eğer ilâç suiistimali varsa, bu yalnız hasta, he
kim ve eczacı arasında değil, Sosyal Sigortalar 
Kurumunda listenin temininde, Sosyal Sigorta
lar Kurumunun kullanacağı ilâçların tesbitinde 
de suiistimaller vardır. Bunu üç kademede dü
şünmek lâzım. Yoksa yalnız hekim, işçi, eczacı 
noktasında düşünmek ilâç suiistimalini hallet
mez ve önlemez. Sayın Bakanın bu noktaya dik
katini çekerim. 

Dünyadaki emsallerine bakarak bu meseleyi 
memleketimizde halletmek istiyor ve eğer işçiyi 
lâyıkı veçhile, sigortalı hastayı gereği şekilde 
tedavi etmek ve çalışma imkânına onu kavuş
turmak istiyor isek, Dünyadaki emsallerine ba
karak yapacağımız mühim birkaç husus vardır, 
oraya ilgililerin dikkatini çekerim. 

1. Sigortalı hastaya yeteri kadar yataklı 
sağlık tesisi kurulmalıdır. Bu yeteri kadar yok
tur, yapılmıyor. 

2. Sigortalı hasta istediği hekime gidebil
melidir. Bütün dünyadaki emsalleri, Almanya'-
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dan, Fransa'dan, Norveç'ten misaller verilirken 
acaba sigortalı hastanın istediği hekime gitmek 
imkânını getiren prensibi üzerinde Sosyal Si
gortalar Kurumu neden durmamış ve bu husus
ta gerekli kanun teklifi veya değişikliği getir
memiştir? Asıl meselenin mühim noktası bura
sıdır. Sigortalı hasta aldığı reçeteyi dilediği ec
zanede yaptırabilmelidir. Evet, Sosyal Sigorta
lar Kurumu eczane açabilir. Liste icabı gereği
ni yapabilir. Burada fayda mülâhaza edebiliriz. 
Ama, bütün ilâç kalemlerini listesini almasına 
imkân olmadığı ve hekimi istediği ilâcı yazdır
maya icbar edemediğine göre, hekim inandığı 
ilâcı yazacağına göre eczane açılsa dahi elbet
te ki dışardan, eczaneden yine bir miktar ilâç 
alınacaktır. Bunun alınmak mecburiyeti vardır. 
O halde; bu durum karşısında neden Sosyal 
Sigortalar Kurumu büyük bir prensip getire
rek, ana prensiplerle tüm eczaneleri serbest bı
rakmak gibi bir yolu ihdas etmeye gidemiyor? 
Bunun kolayı var. Ben arz edeyim; sigortalı 
hastanın sicil numarası, hekimin diploma numa
rası, protokol numarası ve birtakım kayıtları, 
hekim yardımcı personeli tarafından temin edil
dikten sonra, bir reçetenin her hangi bir hasta
neye giderse gitsin, o hastane tarafından o ilâcı 
yapılıp, bilâhara bedelinin Sigortalar Kurumu
nun ilgili müessesesinde ödenmesinde ne mah
zur vardır? Hiçbir mahzur yoktur, tşte eczacı
lar arasındaki rekabet ve münakaşayı da böy
lece kökünden kesmiş olursunuz. Bu prensibi 
getirmekte güçlük yok. 

Yine başka bir nokta : Sigortalı hasta ilâç 
bedelinin muayyen kısmını veya tamamının 
belli yüzdesini kendi ödemelidir. Nasıl ki; si
gortalı hastanın ailelerine yüzde muayyen mik
tarda reçete bedeli ödenme mecburiyeti konu
luyor ise aynı şekilde, sigortalı hastaya, işçiye 
de ya muayyen fiyatın üstünde, meselâ 25 lira
ya kadar reçete bedava, 25 ten yukarı fiyat için 
% 10 - 20 gibi bir kıstas getirilmek veya tümü 
üzerinde muayyen yüzde bedel ödenmek siste
mi dünyada olduğu ve emsalleri gibi getirmek 
sureti ile elbette bu işin hem suiistimali hem de 
israfı önlenmiş olur. Ne için bu yola gidilme
mektedir?. 

Yine, sigortalı hasta istediği hastanede te^ 
davi olmak imkânına sahibolmalıdır. Meselâ; 
Allah muhafaza etsin, bir sigortalı işçi beyni 
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tümörüne müptelâ olmuş olabilir. Türkiye'de 
beyin cerrahlarının şöhret olanları muayyen 
merkezlerde toplanmıştır. Evet, Sosyal Sigorta
lar Kurumunda da vardır. Ama, bu hayat mese
lesi. İnsan kendi hayatını kurtaracak müdaha
lenin en ehil ve en ehliyetli merkezlerde yapıl
masını ister. Maalesef sigortalılar bu imkândan 
mahrumdur. Ancak, heyeti sıhhiye kararların
dan geçirildikten sonra ki, fevkalâde nadir hal
de, elbette ki beyin cerrahının bulunduğu bir 
heyeti sıhhiye içerisinde hekim olarak bunu 
prestij meselesi yapıp bunu ben yapamam, fi
lânca yapsın demez. Onun içindir ki; sigortalı 
hastaya bu imkân da verilmemiştir. Dünyada 
emsallerinden bahsedilirken ne için bu nokta
lara temas edilmiyor? Almanya'da, Fransa'da 
isveç'te Norveç'te bu hususlar vardır. Ama, 
Sosyal Siigortalar Kurumunun ilâç fabrikası 
•açtığı, ilâç ımüstahzarlığı yaptığı emsali dün
yada yoktur. Fransa ve Norveç'ten misaller 
gösteriliyor. Orada ilâç müstahzarlığı yö
nünden değildir. Ancak tüm sosyalizasyon ve
ya bütün vatandaşın sigortalı olması gibi 
prensipler getirilmiştir. 

Binaenaley, vaktin darlığı dolayısı ile çok 
geniş yapacağım mâruzâtımı süratle ve hülâsa 

etmek durumundayım. Eczane sayısı 2 500 de
niliyor. 35 milyon nüfusa taksim edilirse 
14 000 kişiye bir eczane düşer ve böylece % 10 
vatandaşı hasta kabul eder, bir hastayı da se
nede 6 defa doktora gittiği! ortalamasını dü
şünecek olursak, aşağı yukarı ayda 700 reçe
te, günde de 23-25 reçete eczane başına düşer 
ki bu da çok değildir. Nasıl ki, işçi Sigortala
rı müessesesi eczane açmak mevzuunda 120 000 
i hesaibederken elbette eczacı da eczanesini 
açarken reçetenin yazılmadığı ücra bir kö
şeye eczane açmayı düşünmeyecek, reçetenin 
çok yazıldığı beldelerde eczane açmak sure
ti üe ranteablitesini hesa'bedecektir. Ondan 
dolayı büyük merkezlerde çok sayıda eczane 
•terakümüne raslıyoruz. 

'BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, lütfeder mi
siniz, süreniz doldu. Lütfen bağlayın efendim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Toparlıyayını Sayın Başkan. 

O halde; muhterem arkadaşlar, fabrika me
selesi sonradan ilâve edilmiştir. Memnuniyet
le, cam gönülden şu kadarını arz edeyim; bir 
hekim olarak kendi memleketimde, Düzce 

Ovasında, Karadeniz saibillerinde, birçok yer
lerde, vijitalis senata denilen, dünyada, tümör
lerden ve trafik kazalarından sonra büyük ye
ri olan kalp hastalıklarının tedavisinde kul 
lanılan mühim hammaddenin üretilmesinin 
g-ayreti içinde olduğumu burada işaret etmek 
isterim. O halde, ilâç hammaddesi sanayii me
selesinde elbette ki Sosyal (Sigortalar Kuru
munun da iştirakini isterim, ama evvelâ yatak
lı tesislerini yapsın, sigortalı hastasının teda
vi imkânlarım temin etsin, ondan sonra arta
cak parası varsa, ilâç sanayiinin hammaddesi
ne yatırsın. Canımla beraber, elbette biz de be
raber oluruz, ancak o kayıt ve şartı ile. Nasıl 
ki; Petro - Kimya tesisinde muayyen yüzde
si, Türkiye Petrollerinin, Emekli Sandığının 
ve Ordu Yardımlaşmanın hisseleri varsa,ay-
nı bu şekilde Ortak Pazara hazırlandığımız bir 
devrede, katıldığımız bir devre de yerli ilâç 
sanayii ilgililerini de toplıyarak ilâç sanayii 
mevzuuna eğilmek sureti ile, Çalışma Bakan
lığının da bumda hissedar olduğu büyük bir 
dev tesisin kurulması ve dünya çapında bü
yük, dev ilâç tesisleri ile rekabet edecek tearz-
da hammadde ve ilâç istihsaline gidilmesi için 
gayret göstermesini memnuniyetle ve cam gö
nülden kabul ederiz. Ama, bu bir önerge ile 
halledilecek mesele değildir. Bumu Çalışma Ba
kanlığı getirsin, daha çok detayları ile, Tür
kiye'deki kültür arazisinin rantablitesi ve 
envanteri yapılmak sureti ile; hangi tip ham
maddelerin yetiştirilebilme imkânı varsa 
onun üzerine eğilmek sureti ile geniş ve mu
fassal bir kanun tasarısı getirsin, bir ay için
de getirsin, derhal onun lehinde olacağız ve 
elbette ona yardımcı olacağız. Ama, bir öner
ge ile halledilecek bir mesele değildir, ilâç fab
rikası mevzuuna şimdilik, bu şartlarda ta
raftar olmadığımı ifade etmek isterim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, vaktiniz epey 
geçti. Lütfen. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Topluyorum Sayın Başkanım. 

O halde bir mesele kalıyor. Sayın Bakanın 
ifade ettiği gibi eczane mevzuunda Sosyal Si
gortalar Kurumunda ilâç israfını, suiistima
lini önlemek bakımından, bir nebze, tamamen 
değil, fayda mülâhaza ederiz. Eczane açılma
lıdır; ama mutlaka mesul eczacısı bulunan bir 
eczane eçılmalıdır. 
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Dolap meselesine katiyen taraftar olma
dığımı ifade etmek isterim. Bunun için bu tek
lifin üçüncü fıkrasındaki «dolap açabilir» ke
limelerinin kanun teklifinden kaldırılmasını 
teklif ediyorum. Çünkü Sayın Bakan 70 ka
dar eczacının müracaat ettiğini, 'beklediğini, 
30 - 40 eczane açılacağını ilâve etti, bunu işa
ret etti. Bu demektir ki yeteri kadar eczacı 
talep halimde 'hazır duruyor. O halde ne için 
mesul eczacısı bulunmadan, hekimi bulunma
dan dolap açmak gibi bir acaip ve abes fikri 
bu teklifte buraya ilâve etmiş oluyorlar. Bu 
yalnız hekimlere tanınan bir mevzudur. Bina
enaleyh, Sosyal 'Sigortalar 'Kurumu bir kurum 
olarak bunu ya mesul hekime ya eczacıya ve
rebilir. Kaldı ki>, mesul eczacısı da, hekimi de 
ancak kendi meslekine ait isi görebilecek du
rumdadır. Ancak, özel hallerde verilecekteir ki, 
kurum olarak buna imkân yoktur. Binaen
aleyh.. 

BAŞKAN — Sayın Yllmaztürk, vaktiniz 
çok geçti efendim, istirham ediyorum. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, meselenin, ilâç fiyat
ları mevzuunun ve bu kanun teklifinin diğer 
yönlerini burada eleştirme imkânını vaktin 
darlığı dolayısı ile bulamamış durumdayım. 
Sözlerimi hülâsa ederken bu kanun teklifinin 
fabrika kurma ve dolap açma teklifine şim
dilik hayır; fakat eczane açma imkânını sağ-
lıyabiHmesini temennini ederek hepinizi saygı ile 
selâmlarım. 

BAŞKAN — Bir önerge var efendim, oku
tuyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının tümü 

üzerinde yeteri kadar sayın üye konuşmuş ve 
konu bütün yönleri ile vuzuha kavuşmuş, leh
te ve aleyhte konuşan hatipler meseleyi en in
ce teferruatına kadar değerlendirmiş bulun
duğundan kifayet teklifimizi arz ederiz. 

'Sakarya Afyon Karahisar 
Osman Salihoğlu Kâzım Karaağaçlıoğlu 

BAŞKAN — önerge aleyhine söz istiyen 
var mı?.. 

Sayın Kırlı, kifayet önergesi aleyhinde ko
nuşacaksınız, buyurunuz. 

'MÜMİN KIRLI (İzmir) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; dün de müzakerelerin 

bitimine yakın Sayın Vahap Güvenç tarafın
dan verilmiş olan bir kifayet takriri var idi 
(«aleyhinde idi» sesleri) 

BAŞKAN — ıSayın Vahap Güvenç kifayet 
önergesinin aleyhinde konuşmuştu. 

MÜMİN KIRLI (Devamla) — Vahap gü
venç değil, her halde başka bir arakadaştı, ha-
tırlaımıyorum. 

ıSaym arkadaşlar şimdi, altı kişi konuş
muş, kifayet reddedilmiş, arkadan bir kişi 
veya iki kişi konuşturuyorsunuz ondan son
ra bir kifayet veriyorsunuz. Bunun mânası 
şudur, benim anladığıma göre: 6 kişiden son
ra konuşturmak istediğiniz bir veya iki kişi 
veya üç kişi vardır, ondan sonra da bu konuş
turmak istediğiniz insanlar konuşuyor. Zan
nediyorsunuz ki fikir tavazzuh etmiş, her şey 
anlaşılır hale gelmiştir ve kifayeti verip ka
bul ettirmek istiyorsunuz. 

Halbuki' bunu ben şöyle anlıyorum: 6 ki
şiden sonra kifayet reddedilirse mantikan bir 
6 kişinin daha konuşmasından sonra kifaye
tin verilmiş olması lâzımdır. Benim mantığım 
bunu böyle anlıyor. Ümidederim ki, Genel Ku
rulunuz da bu istikâmette oy verip kifayeti 
reddedecektir. 

Hürmetlerimle. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 

Lehinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, kifayet önergesinin 
lehinde olmaz. 56 ncı maddenin son fıkrasına 
göre yalnız aleyhinde konuşulur. 

Kifayet önergesi aleyhinde konuşulmuş
tur. Kifayet önergesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul buyuranlar.. 

Efendim, Divanda tereddüt var, rica edi
yorum, ayağa kalkmak suretiyle yapalım. Ki
fayet önergesini kabul buyuranlar... Kabul et-
miyenler... Kifayet önergesi kabul edilmiştir 
efendim. 

ISon söz Vahap Güvenç'indir. Buyurun efen
dim,, 

MEHMET NAFİZ ERGENELİ (Edirne) — 
Sayın Başkan, ben Bütçe ve Plân Komisyonu
nun raporuna muhalif kaldım, söz hakkım 
mahfuzdur dedim. Söz hakkımın Başkanlıkça 
muhafaza edilmesini rica ederim. 

SAFFET URAL (Bursa) — O Komisyo
nun raporu görüşülmüyor ki? 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Yahap Güvenç. I 
Son söz sayın üyenindir, söz sırası da Sayın I 
Vahap Güvençte'dir. tteerinde konuşacaklar. I 

VAHAP GÜ^VÎEN'Ç (Cumhurbaşkanınca I 
İS. Ü.) — Sayın (Başkan, sözlerime başlamadan ı 
evvel bir hususu Yüce Senatodan rica etmek 1 
istiyorum. | 

'Bu önemli konuda, işçi kesiminin içerisinde I 
bir idareci olarak da bulunduğum için, di
ğer sayın üyelerden daha çok işçilerin dert 
ve düşüncelerini bilen bir kimse olarak | 
onların arzu ye dUdklerini, görüşlerini siz- | 
leri çok yormadan Yüksek Senatonun bilgi- j 
lerine kısa hatlariyle sunmak istiyorum. Bu- ! 
nun için Sayın Başkan, Yüce Senatonun sa- ; 
yın üyelerinden aracılığınızla zaman istiyo- j 
rum. 10 daflrikalık tahdite tâbi tutulmadan S 
sözlerimi en çok 25 - 30 dikakada bitirmek i 
üzere zaman istiyorum. 03u talebim kabul edil- j 
diği takdirde beni ve tüm Türk işçilerini i 
memnun etmiş olacaksınız. i 

i 
Sayın Başkan, Yüce Senatonun muhterem 

üyeleri; 506 sayılı Kanunun 123 ncü madde
sinin tadili hakkında Millet Meclisinin önce
lik ve ivedilikle görüşerek kabul ettiği kanun 
Cumhuriyet iSenatosu Sosyal İşler Komisyo
nunda değişiklik yapılmaksızın kabul edildik
ten sonra, Senatomuzun Bütçe ve Plân Ko
misyonunda teklifin tümü ekseriyetle redde- , 
dilmiiştir. t 

Kanun teklifini, Anayasamızın temel ilke- j 
leri, iktisadi ve sosyal gelişme açısından tah- j 
lil ederek, teiklifin aleyhinde ileri sürülen j 
görüşleri ele alarak, teklifin reddi hakkın- j 
daki görüşlerin isabetsiz olduğunu açıklığa t 
kavuşturmaya çalışacağım. 

Bulgun, gelişmiş denilen ülkelerde olsun, 
az gelimiş ülkelerde olsun temel amaç, ki
şinin mutluluğu ve yarınından emin olarak 
yaşaması noktasında toplanmaktadır. Türkiye 
sosyal güvenliğe gelişmiş zengin memle
ketlerden daha fazla muhtaç bulunmaktadır. I 
Bu ihtiyaç Anayasamızın başlangıç kısmın- I 
da «ferdin ve toplumun huzur ve refahım ger-
çeMeştirmeyi ve teminat altına almayı mum- I 
fcün kılacak demokratik hukuk Devletini bü- I 
tün hukukî ve sosyal temelleriyle kurmanın» I 
Türk Milletinin amacı olduğu belirtilerek ifa- I 
desini bulmuştur. | 
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Yüne Anayasaanı^m 2 nci maddesinde : 
^Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına ve 
başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan 
millî, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk 
Devletidir» şeklinde taanmlananakt-adır. Devle
tin yapısını ve işleyiş kurallarını gösteren 
Anayasamız, hukuk Devleti ilkesiyle, hak ve 
özgürlüklerle donattığı vatandaşın , hayatın 
güç şartları karşısındaki zayıf durumuna da 
çözüm bulmak için sosyal Devlet ilkesini 
getirmiş ve benimsemiştir. Fakat, bu toada-
riyle de yetinmiyen Anayasamız sosyal hu
kuk Devletinin gerçekleşmesi için Devletin 
bunu hangi vasıtalarla nasıl sağhyacağmı 
«dSosyal ve iktisadi haklar ve ödevler» baş
lıklı 3 ncü bölümünde açıkça belirtilmiştir. 
Türk Anayasa hareketleri içinde bugünkü 
Anayasamızın ayrı bir önem ve yenilik taşı
masının asıl sebebi, bu sosyal Devlet ilçesini 
benimsemiş olmasıdır. 

Modern Anayacıihk hareketlerinin en saf 
örneklerinden biri sayılan Anayasamızın hu 
temel hükümleri üzerinde duruyorum. Çünkü 
bunlar sosyal politika tedbirleri ve sosyal gü
venlik mevzuatımızın temel taşlarıdır. Bu ka
nun teklifini incelerken Anayasanın amaçla
rını ve çizdiği çerçeveyi her an hatırda tut
mak gerekir. O zaman ileri görünen görüş
leri daha açıklıkla değerlendirmek mümkün 
olacaktır ve yine o zaman son günlerde 
Sosyal Sigortalar Kanununda yapılacak bu de
ğişiklik için bâzı çevrelerin ileri sürdüğü gö
rüşlerin haklı mı, haksız mı, olduğu daha iyi 
anlaşılacaktır. 

Muhterem senatörler, ferdin ve toplumun 
huzur ve refahının sağlanması, herkes için in
sanlık haysiyetine yaraşır bir yaşama seviyesi
ni mümkün kılacak bir: şekilde iktisadi ve sosyal 
hayatın düzenlenmesi gerektiğini belirten Ana
yasamız; «Herkes sosyal güvenlik hakkına sa
hiptir. Bu hakkı sağlamak için sosyal sigorta
lar ve sosyal yardım teşkilâtı kurmak ve kur
durmak Devletin ödevidir» demektedir. Böyle
ce sosyal adaletin gerçekleşmesi ve ekonomik 
hayatın doğurduğu adaletsizliklerin giderilmesi 
bir görev olarak Devlete verilmiştir. Kişinin 
mutluluğu ve refahı, yarınından emin olması, 
işinde bir kazaya uğradığı zaman veya hasta
landığı zaman gerekli tedavi ve bakımı g-örebil-
mesine bağlıdır. Bunun için Anayasamız, Dev-
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leti, «herkesin beden ve ruh sağlığı içinde ya
şayabilmesini ve tıbbi bakım germesini sağla
makla ödevli» kılmıştır. 

Bu temel hükümlerin ışığında 506 Sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun 123 ncü madde
sinin tâdili hakkındaki teklifi incelemeye geçi
yorum. 

Teklif iki noktada değişiklik getirmekte- ; 
dir. Bunlardan biri, Sosyal Sigortalar Kurumu- . 
na yataksız sağlık tesislerinde eczane açabilme
si imkânını vermektedir. Diğeri de Sosyal Si- ; 
gortalar Kurumunun ilâç fabrikası kurabilmesi- ; 
ni sağlamaktır. Kanun teklifiyle ilgili görüşle
rimizi bu iki nokta üzerinde toplıyarak sıra ; 
ile arz etmek isterim. i 

Sosyal Sigortalar Kanununun 123 ncü mad- \ 
desinin üçüncü bendi: ^Serbest eczane bulunan ; 
yerlerdeki yataksız sağlık tesislerinde Kurum- i 
ca eczane açılamaz» hükmünü taşımaktadır. \ 
Bugün yürürlükteki kanunla konulmuş bu sınır- \ 
lama gereksizdir. Çünkü Sosyal Sigortalar Ku- j 
rumu işçi sağlığıyle ilgili görevini yaparken \ 
hiçbir ticari amaç ve kâr gayesi gütmeden, has- { 
talanan yahut iş kazasına uğrayan isçiyi ve ; 
onun hastalanan eşini çe çocuklarını tedavi ede- ] 
rek tekarar sıhhatine kavuşturmayı ve sağlam 
olarak işine iade etmeyi amaç edinmiştir. 

Bunu sağlamak için imkânlarım en iyi ve en 
rasyonel, en süratli şekilde yapmak ister ve 
yapmak da gereklidir. Halbuki yataksız sağlık 
tesisi bulunan yerlerde Kurumun eczane aça-
maması ve 123 ncü maddenin 3 ncü bendinde 
ifade olunan «serbest eczanelerle Kurumun an
laşmaya mecbur tutulması» hükmü tatbikatta 
bir çok mahzurîar ortaya çıkarmaktadır. Ku
rum sağlık tesisinde muayene olan hastanın, he
kimin tavsiye ettiği ilâçları alması için sağlık 
tesisinden çıkıp bir eczane araması gereklidir. 
Bir eczane arayıp bulması da her zaman ilâç 
almasına imkân vermemektedir. Hastanın bul
duğu eczanenin Kurumla anlaşması olan bir ec
zane olması da gereklidir. Yani, tedaviye muh
taç hastayı. Kurum bu madde sebebiyle muaye
nesini müteakip sokağa çıkarmakta, eczane ara
maya mecbur bırakmaktadır. Bu hastayı yor
makta, zaman kaybına sebebolmakta ve hatta 
iyileşme süresini uzatmaktadır. 

Mesele bununla da bitmemekte. Dar gelirin
den ayrılıp ödenen paralarla, hastalandığı za

man ihtimam göreceğini uman işçi ve ailelerinin 
sokak sokak üç aramak mecburiyetinde bırakıl
maları onların güven duygularını sarsmakta, 
Sosyal Sigortalar Kurumuna olan itimatlarını 
azaltmakta, tedirgin ve bedbaht olmaktadırlar. 
Halbuki Kurumun bu konuda görevini yapma-
yışı söz konusu değildir. Kurumun sağlık hiz
metlerini aksatan 123 ncü maddenin bu hükmü
dür. Onun için Kurumun bütün sağlık tesislerin
de eczane bulunmalıdır, bunu sağlıyacak mev
zuat da getirilmelidir. 

BAŞKAN — Sayın Güvenç, devam edecek
siniz galibi, konuşmanızı 10 dakikada bitirme
niz mümkün değil. 

VAHAP GÜVENÇ (Devamla) — Saym 
Başkan, sözümün basında gerekli ricada bulun
muştum. 

BAŞKAN — Başlangıçta ifade ettiğiniz bu 
talebinizde ısrar ediyorsunuz?.. 

VAHAP GÜVENÇ (Devamla) — Evet. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Sayın 

Vahap Güvenç son söz sayın üyenindir hükmü
ne imtisalen konuşmasını yapmaktadır. Konuş
masını 10 dakikada bitiremiyeceğini ifade bu
yurmaktadır. (Ne kadar sürer sesleri) 

Ne kadar süreceği soruluyor Sayın Güvenç. 
VAHAP GÜVENÇ (Devamla) — 15 dakika 

daha sürer. 
BAŞKAN — 15 dakika daha imkân bahse

dilmesini istemektedirler. 
VAHAP GÜVENÇ (Devamla) — Bitinceye 

kadar, belki bir iki dakika daha erken veya geç 
olabilir Sayın Başkan. 

RIFAT ÖZTÜRKÇÎNE (îstanbul) — Bitin
ceye kadar olsun. 

BAŞKAN — Efendim, konuşmanız ne ka
dar sürer? 

VAHAP GÜVENÇ (Devamla) — 15 dakika 
kadar tahmin ediyorum. Ama, belki iki, üç daki
ka aşabilir diye kesin söylemek istemiyorum. 

BAŞKAN — Konuşmasının bitimine kadar 
Sayın Vahap Güvenç'e konuşma imkânı veril
mesini kabul buyuranlar... Eemeyenler... Kabul 
edilmiştir. Buyurun. 

VAHAP GÜVENÇ (Devamla) — Çok teşek
kür ederim. 

123 ncü maddenin 3 ncü bendimin bugünkü 
sekli uygulamada ilâç israfına da sebebolmak-
tadır. Meselâ, bir hasta için bir ilâçtan 8 tab
let alması yeterli iken 20 tabletlik kutulanmış 



€. Senatosu B : 122 7 . 10 . 1971 O : 1 

ilâcı almakta; 8 tanesini kullanmakta, geri ka
lan 12 tanesi ise işe yaramıyarak israf edilmek
tedir. Halbuki Kurum eczanelerinde hastaya 
ihtiyacı olduğu kadar ilâç verilmesi mümkün 
olduğundan bu israf önlenecek, daha çok sayı
da hastanın o ilâçlardan faydalanması mümkün 
olacaktır. 

Bugünkü tatbikatın bir diğer mahzuru da 
Kurum hekimlerince yazılan ilâçların özel ec-
335 milyon lira olarak tahmin edilen giderler 
338 milyon liraya çıkacaktır. Bu, kurumun 
yıllık giderlerinin yüzde birinden daha az bir 
miktardır. 1971 yılı giderlerinin bin de 8,9 unu 
teşkil etmektedir, önümüzdeki yıllarda kurum 
eczanesinin mefruşat v. s, gibi ilk tesis masraf
ları yapılmıyacağından giderler, personel ücreti 
ve ilâç amortismanlarına inhisar edeceğinden 
masraflar daha da azalacak ve toplam giderler 
içindeki nisbeti daha çok küçülecektir. Bu ba
kımdan yeni açılacak eczanalerin cari masraf
ları artırıcı etkisi söz konusu edilemiyecek ka
dar az olacaktır. 

ikincisi, «Yeni açılacak eczanalerin kuru
mun kendi takdir ölçüleri içerisinde konunun 
önemli bir yanı olduğu hakkındaki görüş» de 
talihsiz bir ifadedir. Malî ve idari muhtariyete 
sahip Kuruma milyarlara baliğ olan sosyal si
gorta fonlarının kanunla vereceğiz, «al bunu 
idare et» diyeceğiz, sonra «sigorta kanunları
nın verdiği ödevleri bihakkın yap» diyeceğiz. 
Kurum bu maksatla nerede, ne kadar kapasiteli 
sağlık tesisi yapacağını kendi kanunlarının ver
diği sınırlar içinde ve kendi takdir ölçülerini 
kullanarak yapabilirken; bu sağlık tesislerin
den bâzılarına, meselâ eczane açma konusuna 
gelince bu yetkiyi vermiyeceğiz. Bu, bırakınız 
hukuk prensiplerini, asgari mantıkla da kabili 
telif midir? 

Konuyu resmî rakamlarla da kısaca açıkla
mak isterim: Sosyal Sigortalar Kanununun fa
aliyet raporunun 33 ncü sayfasındaki rakamları 
aynen alarak arz ediyorum. 1970 yılı sonuna 
kadar inşaatı tamamlanan sağlık tesisleri için 
sarf edilen meblâğ 602 985 623 liradır. Bu meb
lâğın yanı sıra halen inşası devam eden sağlık 
tesislerine 203 057 240 lira daha yatırılmış bu
lunmaktadır. Netice itibariyle 1971 yılı sonuna 
kadar sağlık tesisleri inşaatı için 806 042 863 
lira yatırım yapılmıştır. Evet kurumun 806 mil
yon lira harcalarak meydana getirdiği sağlık 

tesisleri, yatırım kararlarına hiç itirazı olmıyan-
ların, bu sağlık tesislerinin daha faydalı hizmet 
etmesi için yataksız tesislerinde de eczane aça
bilme yetkisi verilirken, «Kurumun kendi tak
dir ölçüleri içerisinde ve yaygın bir şekilde ec
zane açılması halinde yapılacak harcamaların 
da konunun önemli bir yanını teşkil ettiği tabiî
dir.» demelerini izah etmek güçtür. Kurumun 
faaliyetlerinin denetimi kanunlarla gösterilmiş
ken, karşı görüşte olanların âdeta keyfi eczane 
açılarak kurumun zarara sokulacağı imâsı haki
katlere de, Kurumun 20 yıllık tatbikat sonuç
larına da uymamaktadır. 

Kurumu asıl ağır bir malî yük altında bu
lunduran 123 ncü maddenin bugün yürürlük
teki şeklidir. 1970 yılında Sosyal Sigortalar Ku
rumunun ilâç ve tıbbî malzeme giderleri 118 mil
yon liradır. 1970 devalüasyonunun ilâç ham
maddesi ithalini daha pahalı hâle getirmesi ve 
buna inzimam eden diğer sebeplerle ilâç fiyat
ları artmıştır, öte yandan 1971 yılında istan
bul'da sigorta hizmetlerinin tek işçiye teşmil 
edilmesi ve bâzı illerde de sigortalı es ve çocuk
larının da sigorta sağlık hizmetlerinden fayda
lanmaya başlıyacak olması kurumun ilâç sarfi
yatını artırmıştır. Bugüne karlar ki uygulama
ya bakılarak sigorta idaresinin yaptığı hesap
lara göre kurumun 1971 yılındaki ilâç sarfiya
tını?. 125 milyon lirası özel eczanelerden olmak 
üzere toplam 310 milyon liraya baliğ olacağı 
tahmin edilmektedir, özel eczanelerden bu yıl 
mubayaa edilecek ilâç miktarının 125 milyon ol-
*na?. halinde kurum % 10 ecza depocularına, 
°7n 25 te perakendeci eczacılara olmak üzere 
*3 750 000 lira kâr dağıtmış olacaktır. 

Muhterem senatörler, takdir buyurursunuz 
ki, bu 43 750 000 liralık kârı diyen Sosyal Si
gortalar Kurumudur diyoruz ama, gerçekte iş
çidir Sayıları 1 313 500 e varan sigortalı 
Türk işçisi nafakasından keserek hastalığı için 
zanede bulunmaması halinde eczacının kendi 
takdirine göre başka bir ilâç vermesidir. Tat
bikatta sık sik rastlanan bu durum ise hastalı
ğın tedavisini güçleştirip uzatmaktadır. Çünkü 
hasta, hekimin yazdığı ilâcın değiştirildiğini ya 
hiç farketmemekte, yahut farkederse tekrar 
muayene sini yapan hekime göstermek için ku
rum sağlık tesisine gitmek zorunluluğunda kal
maktadır. 
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Bir üçüncü ihtimali ise; kurum hekimine 
giderek eczanenin başka ilâç verdiğini söyliye-
rek aldığı ilâcı yöstermektedir. Bu takdirde 
hekimin diğer hastalara bakmak imkânı da azal
maktadır. Fakat mesele bu kadarla da bitme-
mekte, hastayı muayene ederek onun durumu
na göre ilâç veren hekim, özel eczanenin ikame 
ettiği ilâcı uygun bulmuyabilir ve başka bir ilâç 
yazabilir. Bu takdirde hasta için ilâç arama 
macerası yeniden başlamış olacaktır. Anayasa
mızın teminat altına aldığı sosyal güvenlik hak
kına hastalık halinde işçinin ve ailesinin duçar 
olduğu bunca güçlüklere rağmen 123 ncü mad
denin, kurumun sağlık hizmetlerini aksatan yö
nünü düzeltmemekte İsrar etmek elbette isa
betli bir tutum olamaz. 

Bâzı çevrelerin «ilâç alımlarındaki aksak
lık, aşırı tüketim ve spekülâsyonların yarattığı 
problemin çözümlenmesinde gözetim ve dene
timin artırılması büyük ağırlık teşkil edebile
cektir» fikrine gelince : 

Sözü edilen denetim ve gözetim ile söylenen 
aşırı tüketim ve spekülâsıyonun önlenmesinin 
mümkün olmadığı tatbikattan da anlaşılmıştır. 
Kaldı ki, bunun önlenmesi mümkün olsa dahi 
belirtmeye çalıştığım sosyal mahzurlar yine de 
mevcudolacaktır. 

Yine aynı çevreler «Bir kamu kuruluşu olan 
Sosyal Sigortalar Kurumunun kendi takdir öl
çüleri içinde ve yaygın bir şekilde eczane açma
sı halinde yapılacak cari yatırım harcamaları
nın da konunun önemli bir yanını teşkil edece
ği tabiîdir. Personel giderlerinin genel bütçe 
içinde yüksek bir seviyeye ulaştığı bir dönem
de açılması düşünülen eczanelerde şüphesiz ye
ni elemanlar istihdam edilmesi zaruri bulun
duğundan bu gelişme personel giderleri ile di
ğer cari harcamaları artırıcı yönde bir etki ya
pacaktır» ifadesini kullanmaktadırlar. Bir de
fa 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nununun 1 nci maddesinde : 

Kurumun, ilgili Sigorta Kanunu hükümleri
ni uygulamakla görevli olduğu belirtilmekte 
ve «özel hukuk hükümlerine tabidir. Malî ve 
idari bakımdan muhtardır ve tüzel kişilikte bir 
Devlet kurumudur» diye tanımlanmıştır. 

IKurum, sigorta kanunlarını uygulamak gö
revini en iyi ve en az masrafa yapmak duru
mundadır. Kurumun genel yönetim giderlerine 
de 506 sayılı Kanunun 72 nci maddesinde bir 

üst sınır çizilmiştir. Buna göre kurumun yıllık 
genel gelirlerinin % 10 undan fazlası genel yö
netim giderlerine harcanamaz. Sosyal Sigorta
lar Kurumunun 1970 yılı çalışma raporu ve 
bilançosunun 116 nci sayfasında belirtildiği gi
bi 1970 yılı genel yönetim giderlerinin gelirleri
ne oranı.% 7,8 dir. Kurumun 1971 yılı giderle
rinin 335 milyon olacağı tahmin edilmektedir. 
Kurum yataksız sağlık tesislerinde de eczane 
açma imkânına kavuşunca yeniden istihdam 
edeceği eczacı, diğer personel, mefruşat ve ilâç 
amortismanı dâhil yapılan hesaplara göre bir 
eczanenin maliyeti 100 000 lira civarında ola
caktır. Kurumun eczane açması gereken yatak
sız sağlık tesislerinin sayısı 30 kadardır. Bu 30 
tesiste eczane açıldığı takdirde kurumun gider
leri 1971 yılında 3 milyon lira artacaktır. Yani, 
ödediği, ücretinden fedakârlık ederek işverene 
kendi için ödettiği primlerin 44 milyonunu bir 
yıiia ilâç kârı olarak özel ellere kurum aracı
lığı ile devretmektedir. Türk işçisi özel eczane 
sahiplerinden, yahut mesul müdür eczacı ça
lıştırarak sermayesini yüksek kâr rantı ile işle
tenlerden daha mı az himayeye muhtaçtır. Se
nato olarak bu kanuna «evet» dememiz ve Mil
let Meclisi gibi benJimsiyerek aynen kabul et
memiz gerekmektedir. 

S. S. K. 1966 - 1970 devresindeki 5 yıl için
de serbest eczanelerden 22 milyon liralık ilâç 
almış ve böylece 92 milyon lira fazla para öde
miştir. Bu yıl ödiyeceği 44 milyon lira fazla ile 
6 yılda 136 milyon lirayı fazla ödemiş olacak
tır. Bu rakamlara bakılarak ifade edilen serbest 
eozanelern ve ilâç depolarının bu kazançları 
dolayısiyle devlete ödiyecekleri vergiden Hazi
nenin mahrum kalacağı görüşü de nazari bir 
görüştür. Ve bu iddia açık değildir. Çünkü, 
açık olmas ıiçin eczaneler şu kadar vergi öde
mişlerdir, denilmesi gerekirdi. Bir eczanenin 
aylık ortalama kazancı şu şehirde şu kadardır, 
denilmesi gerekirdi. Şüphesiz bu ayrı bir ince
leme konusudur. Bu konuda kesin bir fikir ileri 
sürmek için bu maksatla yapılmış sıhhatli, gü
venilir araştırmaların sonuçlarım, beklemek lâ
zımdır. Böyle bir araştırma ve buna aiıt ra
kamlar mevcut değilken Hazinenin vergi kay
bının olacağını söylemek isabetli olamaz. Sözle
rimin yanlış tefsirlere meydan vermemesi için 
kesinlikle belirtmek isterim ki, kimseyi itham 
etmek aklımızdan dahi geçmez. Sayın Maliye 
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Bafcanının «Türkiye'deki vergi ayamın yay
gın olduğu» hakkındaki beyanatlarını okuduk 
ve dinledik. Fakat bu konuda yapılmış ciddî 
araştırmalar elimize geçmedikçe serbest eczane
lerin hiç birini, ama hiçbirini Sayın Maliye Ba
kanının belirttiği vergi kaybına sebebiyet ve
ren vergi mükellefleri arasında saymamakta
yım. Asıl belirtmek istediğim şudur: Ben nasıl 
elimde resmî kaynaklar olmadan bu kesimde 
vergi kaybı vardır demiyorsam, karşı görüşte-
(kilerin de kurumun 5 yılda yaptığı kâr trans
ferine bakarak «136 milyonun vergisinden Ha
zinenin mahrum kalacağı» gibi yuvarlak ifa
deler çıkarmaması gereklidir. 

Böylesine sosyal güvenlikle ilgili bir teklif 
için bu kadar cılız, bu kadar zayıf bir gerekçe 
olmasa gerektir. 

Diğer taraftan, sosyal güvenlik konularının 
finansmanında Türkiye'ide eksik bir uygulama 
da vardır. Bugün yurdumuzda sosyal güvenlik 
için işçi ve işveren prim ödemektedir. Devletin 
hiçbir katkısı yoktur. Sosyal güvenliği sağla
mak devletin ödevidir, ama bunun için kaynak 
tahsis etmez. Halbuki birçok ülkelerde Devlet 
her yıl genel bütçeden sosyal güvenlik kurum
larına fon tahsis etmektedir, ingiltere ve geliş
miş ülkeler değil, 1938 yılından beri sosyal gü
venlik fonları için her yıl bütçesinde ödenek 
ayıran Yeni Zelanda'yı misal vermek her hal
de kâfidir. 

Yüce Senatonun muhterem üyeleri, yüksek 
ınalûmlarınızdır ki, Türkiye'de sosyal sigorta 
uygulamasına ayrı kanunlar çıkarılarak baş
lanmıştır. O zamanki İş Kanununun benimsedi
ği bu tedrici uygulama prensibi ile iş kazalan 
ve meslek hastalıkları sigortası 1948 de ihdas 
edilmiştir. Daha sonra 1949 yılında ihtiyarlık 
«sigortası kanunu kabul edilmiş ve 1950 yılında 
da 5502 sayılı Kanun ile hastalık ve analık si
gortası kanunu çıkarılmıştır. Bu kanunlar muh
telif tadiller görmüş ve 17 . 7 . 1964 tarihli ve 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun içeri-
sfoıde birleştirilmek suretiyle yeniden tedvin 
edilmiştir. Bu yeniden tedvin sırasında her si
gorta kolu ile ilgili eski kanunun birçok mad
deleri aynen alınmış ve işçi lehine bâzı yeni hü
kümler ilâve edilmiştir. Bugün üzerinde tartış
tığımız 506 sayılı Kanunun 123 ncü maddesi 
de mülga 5502 sayılı Hastalık ve Analık Sigor
tası Kanununun 30 ncu maddesine tekabül et

mektedir. Mülga kanunun 30 ncu maddesi ay
nen şöyle idi : 

«işçi Sigortaları bu kanunla kendisine ve
rilmiş bulunan vecibeleri yerine getirebilmek 
ve sağlık yardımları yapabilmek için hastane, 
sanatoryum, prevantoryum, yataklı ve yataksız 
dispanser, sağlık istasyonu, eczane ve her tür
lü benzeri müesseseler kurup işletebileceği gibi, 
lüzum gördüğü yerlerde hastane, eczane, heMm, 
ebe ve sair şahıslarla sözleşmeler yapmaya da 
yetkilidir.» Görülüyor M, 21 yıl önce çıkarılmış 
bu kanunda, Sosyal Sigortalar Kurumunun uy
gun göreceği her yerde eczane açma imkânı ve
rilmişti. 506 sayılı Kanundan önce 5502 sayılı 
ve 6901 sayılı Kanunla muaddel Hastalık ve 
Analık Sigortası Kanununun 30 ncu maddesine 
müsteniden kurum yataksız sağlık tesislerinde 
eczane açmıştır. Kurumun bugün 15 yataksız 
sağlık tesisinde bu kanuna müsteniden açtığı 
eczaneler de mevcuttur. Faaliyetlerine de de
vam etmektedirler. 1964 yılında 506 sayılı Ka
nun çıkarılırken 123 ncü maddeye «Serbest ec
zane bulunan yerlerdeki yataksız sağlık tesis
lerinde kurumca eczane açılamaz.» Cümlesi her 
nasılsa girmiştir. Her nasılsa girmiştir diyorum, 
çünkü 506 sayılı Kanunun 123 ncü maddesine 
ait gerekçede şöyle denilmektedir: «Tereddüte 
meydan vermemek için kurumun sözleşme yap
maya yetkili kılındığı gerçek kişiler arasına 
eczane de eklenmiş, ayrıca kurumun eczane aça
bilme yeetkisinin 6197 sayılı Kanunda gösteri
len genel hükümlere tabi bulunacağı hususu 
zikredilmiştir. Gerekçe dikkatle tetkik edildi
ği zaman, kurumun eczacılarla da sözleşme ya
pabilme konusuna sarahat getirilmek istendiği 
belirtilmektedir. Fakat, 123 ncü maddenin 3 ncü 
bendi, kurumun eczane açma yetkisini ortadan 
kaldıracak şekilde kanunlaşmıştır. Yani, tadi
lini istediğimiz bu madde, esasen gerekçesine 
uygun biı madde değildir. Gerekçede belirtilen 
6197 sayılı eczacılar ve eczaneler hakkındaki 
kanunda gösterilen genel hükümlere tabi olma 
hususu da hiçbir hukukî izah tarzı ve tevil 
mümkün olmıyacak şekilde konulmuş bir ifade 
intibaını vermektedir. Çünkü, 1953 yılında çı
karılmış olan eczaneler hakkındaki bu kanunun 
hiçbir yerinde kurumun eczane açmasını sınırlı-
yan bir hüküm olmadığı gibi, 1953 yılında bu 
kanun çıktıktan sonra da kurum 5502 sayılı 
mülga kanunun 30 ncu maddesine müsteniden 
eczane açabilmiştir. Bu uygulama 506 sayılı 
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Kanunun 123 ncü maddesinin 3 ncü bendine, 
Ibugün çıkarılmasını istediğimiz cümle ilâve 
«edilinceye kadar da devam etmiştir. Bu ba
kımdan mevcut eczanelerle anlaşma yapılması 
mümkün olmıyan veya kurumca mahzurlu gö
rülen yerlerde «Kurum, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığının muvafakati ile eczane açabi
lir» hükmüne yer verilmek suretiyle uygulama
ya, mevcut şartlara göre gereken esnekliğin 
^kaâândırıldîgı kanaat ve mütalâası tahassul et-
-maştir Şeklindeki mütalâaya yukarda arz etme-
iye «Mistiğimiz sebeplerle iştirak etmek mümkün 
^değildir. Kaldı ki, karşı görüştekilerin bu şe
kildeki mütalâası sosyal devlet ilkeleri bir yana 
maddenin gerekçesi ile bile tezat teşkil etmek
tedir. 

Karşı görüştekilerin bunu ret gerekçesi ola
cak göstermek yerine, bâzı sağlık tesislerinde 
•eczane açılmışken bu fıkra yüzünden bâzıların
da açılmamasının yarattığı farklılık ve aksak
lığı işaret ederek, Millet Mıeclisi ve Sosyal işler 
Komisyonumuz gibi teklifi benimsemesi her ba
kımdan daha isabetli olurdu. 

Şimdi, Millet Meeclisinin kabul ettiği ikin
ci konuya, kurumun ilâç fabrikası açabilme im
kânına kavuşturulmasına geliyorum. 

Karşı görüşitekilerin bu hususu reddetmesi 
iki sebebe istinadettirilmek istenmiştir. Bunlar
dan birisi, 2 nci Beş Yıllık Plânda yeri olmı
yan bir konunun plânlı kalkınma zihniyeti ile 
•bağdaşımıyacağı noktasındadır. Bu mütalâanın 
tutarsızlığını belirtmeden önce karşı görüşte 
olanların plân ve program anlayışındaki tena
kuzunu belirtmek isterim. 

Kurumun yataksız sağlık tesislerinde ecza
ne açmasına karşı çıkarken, 1971 yılı programı 
icra plânının 411 numaralı tedbirine de karşı 
çıkmışlardır. 1971 icra plânında yer alan ted
birin gerekçesi de 1971 yılı programının sosyal 
güvenlik bölümünde açıklanmıştır. Programın 
666 ncı sayfasında şöyle deniliyor; «Sosyal Si
gortalar Kurumunun eczane açabilmesi 506 sa
yılı Kanunla yataklı sağlık tesisleri ile sınırlan-
idınîımıştır. Yataksız sağlık tesisleri bulunan 
yerlerde kurum eczane açamamaktadır.» Bu 
girişten sonra program şu sonuca varıyor. «Bu 
durumda yataksız sağlık tesisinin bulunduğu 
yerlerde sigortalılar özel eczanelerden ilâçla
rını temin etmektedirler. Bu da hizmetin bü-
tünleşmemıesine sebebolmaktadır, Bunun için 

program, 668 nci sayfasında şu tedbire de ay
rıca yer vermiştir. Sosyal Sigortalar Kurumu
nun yataksız sağlık tesisleri bulunan yerlerde 
hizmetin bütünleşmesi yönünden eczane açabil
mesi sağlanacaktır.» Bu tedbir, icra plânında 
411 numaralı tedbir olarak yer almış ve bu hu
susun da 1971 yılı içinde gerçekleşmesi gerek
tiği tesbit edilmiştir. Karşı görüşteıkiler, ted
bire karşı şu cevabı veriyor, «özel kesime, ka
mu kesiminin böyle âni bir müdahalenin ikti
sadi hayatımızda meydana getirebileceği bâzı 
muhtemel dengesizlik, güvensizlik ve huzur
suzluklar dikkate alınarak teklife iştirak edil
mesinin uygun ve yerinde olmıyacağı kanaati
ne varılmıştır.» diyorlar. Kısaca; plâna uygun, 
programda yer alan bir konu için karşı görüş-
tekiler teklifin ikinci kısmı olan ilâç fabrikası 
açma konusunda da karşı görüşte oluyorlar. 
Fakat, bunun gerekçesine de plânlı kalkınma 
zihniyetiyle teklifin bağdaşmadığını ileri sürü
yorlar. 

Muhterem senatörler, karşı görüşü savunan
ların plânlama konusunda düştükleri bu tezadı 
önemle dikkatlerinize arz ediyorum. 

Değerli senatörler, durum sanki de milyon
larca işçi ailesinin sabırsızlıkla beklediği Sos
yal Sigortalar Kanunundaki değişikliğin kar
şısına çıkmak içtin yaratılmıştır. Bu noktada 
Yücs Senatonun meseleyi Anayasanın çizdiği, 
çerçeve içinde, Anayasanın gösterdiği doğrul
tuda çözümliyeoeğinıe olan inancımı bir kere da
ha belirtmek isterim, 

Kurumun, ilâç fabrikası açabilme imkânına 
kavuşturulması, îzam edildiği kadar önemli ve 
menfi tesirleri olacak bir yatırım konusu de
ğildir. Diğer taraftan kurumun ilâç fabrikası 
kurarken bütün ilâçları istihsal etmesi de söz 
konusu olmıyacaktır. Serbest eczane sahipleri
nin yabancı bir firmaya yaptırdığı araştırma
da, Türkiye^de müstahzar adedinin çok yüksek 
olduğu anlaşılmıştır. Türkiye'de 71 firma tara
fından ağrı kesici olarak 146 müstahzar piya
saya çıkarılmaktadır. 79 firma tarafından da 
öksürük şurubu olarak 219 müstahzar çıkarıl
maktadır. Bu durumda görülüyor ki, yurdu
muzda analjezik üreten 71 firmadan her biri 
ortalama 2 ağrı kesici ilâç çıkarmakta, 40 ta
nesi ise $ müstahzar çıkarmaktadır, öksürük 
şurupları da aynı durumdadır. Aynı tedavi ne
ticesini verecek çok sayıda ilâcın piyasaya sü-
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rülmesinin anlamı gayet açıktır, isimleri deği
şen, ambalajı değişen ve tabiî fiyatı değişen 
birçok ilâçla tipik bir fiyat farklılaştırılması-
dır. 

Bunun için kurum, maliyeti ile piyasa satı
şı fiyatı arasında büyük fark olan birkaç çeşit 
ilâç üretmesi halinde ilâç endüstrimizin alt - üst 
olacağını söylemek gerçeklere uymamaktadır. 
Diğer taraftan bugün 1 313 000 sigortalının 
nıevcudolduğu düşünülürse, her yerde eş ve 
çocukları hastalık sigortasından yararlanma 
imkânı verilmemiş olmasına rağmen, hepsinin 
faydalandığını söylersek ve bir aileyi de 4 kişi 
kabul edersek, toplam 5 000 000 kişinin kuru
mun imal edeceği bir veya birkaç ilâcı alması 
halinde yalnız kurumun ürettiği ilâçlara benzi-
yen ilâçlar idin 30 000 000 kişi yine de yeterli 
ve tatminkâr bir tüketici kütle olarak kalacak
tır. Kurum, yapmadığı ilâçları yine ilâç fabri
kalarından almaya devam edecektir. 

Görülüyor ki, kurum ilâç fabrişası kurduğu 
zaman, ilâç endüstrimiz bundan etkilenmiye-
oektir. Fakat, kurum imal edeceği 1 - 2 ilâç 
için olsun, işçilerimiz lüks ambalaj, reklâm ve 
propaganda masraflarını ödemekten kurtula
caktır. Piyasadan alınan ilâçların bütün bedeli
ni kurumun vermediğini de hatırlatmak isterim. 
işçilerimizin hastalanan eş ve çocukları için alı
nan ilâçların bedellerinin % 20 sini de işçimiz 
nakden kuruma ödemektedir. 

Sosyal Sigortalar Kurumu, 1970 yılı faali
yet raporundan aynen naklederek arz ediyo
rum. «1970 yılında işçilerimizin hastalık primi 
dışında eş ve çocukları için ilâç bedeli olarak 
kuruma ödedikleri para, 3 359 610 50 Tl. dır.» 
Yasama organı olarak, buna çözüm bulmamız 
gerekirken, işçinin birkaç ilâcı daha ucuza al
masına ve hele bâzı çevrelerin yaptığı gibi eko
nominin dengesi bozulacaktır.» diye karşı çık
mak anlaşılır bir tutum değildir. 

Sosyal güvenliğini sağlamak istediğimiz, 
hastalandığı zaman daha iyi, daha kolay ve 
daha az masrafla tedavi görmesini istediğimiz 
Türk işçisinin aleyhine olmak pahasına kuru
mun birkaç eczane açmasının veya ilâç fabri
kası kurmasının özel teşebbüsü yok edeceğini 
söylemek ve karma ekonomi prensiplerine uy
madığını ileri sürmek bir bardak suda fırtına 
yaratmaktan başka anlam taşımamaktadır. 

Türkiye'de bugün ticari amaçlı kamu teşeb
büslerine piyasanın açık olduğunu, rekabetin 
bu şekilde daha iyi işliyeceğini, Ortak Pazar'a 
girdiğimiz zaman, Türk müteşebbisinin atalet
ten kurtulup, dinamik bir rekabet ortamı içine 
gireceğini, vergi kaçakçılığının mutlaka önlen
mesi gerektiğini söyliyen, sorumluluğunu ve 
memleket ekonomisindeki rolünü ve görevini 
müdrik bir özel sektör vardır. Bir onların söy
lediklerine, bir de ilâç işverenleriyle karşı gö-
rüşteküerin söylediklerine ve karma ekonomi 
anlayışlarına bakınız. Bu manzara karşısında 
bir kısım ilâç işverenlerinin değil, milletin tem
silcileri olarak ve yasama organı olarak en âdil 
kararı vereceğinizden emin bulunuyorum. Ana
yasamız, mülkiyet hakkının dahi kamu yararı 
ile sınırlandırılabileceğini emrederken, kimse
nin hakkına dokunmadan işçilerin daha ucuz 
ilâç alma imkânına kavuşturulmasına karşı çı
kılması Anayasamızın konuşmamın başlangıcın
da işaret etmeye çalıştığım sosyal adalet ilke
sine de, sosyal devlet prensiplerine de aykırı
dır. Bu kanun teklifine karşı ileri sürülen gö
rüşlerde yer alan fikirler, Anayasaya da, Ana
yasamızın benimsediği karma ekonomi anlayışı
na da aykırıdır. 

Muhterem senatörler, fazla vaktinizi alma
mak için konuşmamın bir kısmını bırakıyorum. 
Çünkü, konuşan değerli üyelerin birçoğu söy
lemek istediğim konuların hepsine aşağı - yu
karı değinmişlerdir. Bu bakımdan sözlerimi bu
rada kesiyor, takdir Yüce Heyetindir diyorum 
ve saygı ile selâmlıyorum. 

BAŞKAN — Kanun teklifinin tümü üzerin
deki görüşmeler bu suretle sona ermiş bulun
maktadır. 

Maddelere geçilmesini oylıyacağım, ondan 
sonra ivedilik teklifi var, ivedilik teklifini oy
larınıza sunacağım. 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesi konusunu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etıni-
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

ivedilikle görüşülme teklifi vardır. İvedilik 
teklifi üzerinde söz istiyen sayın üye var mı 
efendim? Yok. 

ivedilikle görüşülmesini kabul buyuranlar... 
Kabul etmiyenler... İvedilikle görüşülmesi ka
bul edilmiştir efendini. 

| 
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17 . 7 . 1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununun 123 ncü maddesinin tadili 

hakkında Kanun 
Madde 1. — 17 . 7 . 1964 tarihli ve 506 

sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 123 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Sağlık tesisi kurma ve sözleşme yapma yet
kisi. 

Madde 123. — Kurum, Ibu kanunla kendisi
ne verilmiş bulunan görevleri yerine getirebil
mek ve sağlık yardımlarını yapabilmek için, 
bastane, sanatoryum, prevantoryum, yataklı 
ve yataksız dispanser, sağlık istasyonu, eczane 
ve benzeri müesseseler işletebileceği gibi gerek
li gördüğü yerlerde hastane, eczane, heküm, ec
zacı ve ebelerle ve diğer gerçek veya tüzel ki
şilerle sözleşmeler yapmaya da yetkilidir. 

Kurum, lüzum gördüğü takdirde her çeşit 
yataklı ve yataksız sağlık tesislerinde eczane 
kurup işletebilir. 

Kurum, bu kanunla kendisine verilmiş bu
lunan görevleri yerine getirebilmek ve sağlık 
yardımlarını yapabilmek için, ecza dolabı aça
bilir. 

Sosyal Sigortalar Kurumu ilâç fabrikaları 
da kurabilir. 

Kurum ayrıca lüzum gördüğü hallerde ve 
yerlerde serbest eczanelerden biri veya birka
çı ile anlaşma yapabilir. 

Kurum eczanelerinden, kurumca yapılacak 
sağlık yardımlarından faydalanacak olanlarla 
kurum mensuplarından başkasına ilâç ve tıbbi 
malzeme verilemez. Ancak, serbest eczane bu-
lunmıyan yerlerde veya serbest eczanelerde 
bulunmıyan hayat kurtarıcı ilâç ve tııbbi mal
zeme bedeli karşılığında verilebilir. 

Kurum hekimleri tarafından yazılacak ilâç 
ve tıbbi malzemenin listesi, Sosyal Sigorta 
Yüksek Sağlık Kurulunca düzenlenir. Bu lis
te, her yılın ilk ayında kurumca ilân edülr. İlâç 
listesinin hazırlanmasında Sosyal Sigortalar 
Kurumu Yüksek Sağlık Kurulu çalışmalarına, 
Ankara Tıp ve Eczacılık fakültelerinden iki 
farmakodinami profesörü ile Sağlık vıe Sosyal 
Yardım Bakanlığı Eczacılık İşleri Genel Mü-
tiüı'ü de diğer üyelerle eşit yetkilere sahibola-
rak katılırlar. 

Kurulun çalışmaları ile ilgili her türlü gider
ler kurumca ödenir. 

Kurul en az haftada bir defa toplanır. 

Kurul gerekli gördüğü hallerde dışardan uz
man kimselerin görüşlerini alabilir. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz is-
tiyen sayın üyeleri Heyeti Celileye arz ediyo
rum efendim. 

Mümin Kırlı, Şevket Koksal. Alâeddin Y l̂-
maztürk, Sırrı Atalay, Cemalettin İnkaya. Faik 
Atayurt, Rifat Öztürkçine, îsa Bingöl, Hüseyin 
öztürk, I. Etem Erdinç, Nuri Âdemoğlu, Na
fiz Ergeneli, Kâzım Karaağaçlıoğlu, Ömer 
Ucuzal, Salim Hazerdağlı, Hüseyin Kalpakh-
oğlu, Hüsnü Dikeçligil, Fakih Özlen. 

Sayın Mümin Kırlı, buyurunuz efendi^. 
MÜMİN KIRLI (İzmir) — Sayın Başkan. 

Yüce Senatonun saym üyeleri; elimizde ^ulu
nan kanun teklifi enine, boyuna, derinliğine 
nzun zamandan beri konuşuldu; üçüncü celse
dir konuşuluyor. Bu arada ben de bir kifavet 
takriri aleyhinde, meselenin sanki daha fa^la 
nzamasmı istermiş gibi, konuktum. Fakat, oba
daki gayemin ne olduğunu zannediyorum Yüce 
Heyetiniz anladı, fakat müzakerelerin de cok 
uzamasından bıkkınlık getirerek, meselenin de 
aydınlanmış olduğunu düşünerek, tümü üzerim
deki müzakereyi bitirip madde üzerindeki mü
zakerelere başlamış bulunuyoruz. 

Haftalardan beri Meclisimizin kıılhlerhdp 
o erek eczacılar, gerek il̂ .c yapımcıları. w™»v 

Türk - İş'in sayın temsilcileri, Parlamento friz
deki temsilcileri ve Türk - İş'in dışardaki tem
silcileri, Parlömanterlerle sıkı bir temas halin
de, kendi lehlerine işi halledebilmek düşünce
siyle bulunuyorlar. Şunu arz etmek isterim ki, 
arkadaşlarım, demokrasilerde elbette baskı 
grupları vardır ve baskı grupları olmalıdır da. 
Ama, baskı gruplarının, parlömanterleri âdeta 
kanaatlerine zorla tesir eder bir vaziyette bu
lunmak suretiyle tesir altına almak istemeleri, 
zannederim ki, demokrasinin anlayış hudutları
nın da dışında mütalâa edilmek icabeder. Biz 
burada Türk - İş'in temsilcileri değiliz, biz bu
rada eczacıların temsilcileri değiliz, biz burada 
ilâç yapımcılarının da temsilcileri değiliz. Biz, 
Türk Milletinin serbest oylariyle buraya gel
miş temsilcileriz ve burada, hiçbir menfaati di
ğerine ezdirmemek için, milletin yüce menfaat
lerini korumak için bulunuyoruz. 

Bu mülâhazalarımı söyledikten sonra, tekli
fin 1 nci maddesi üzerindeki konuşmama geç
mek istiyorum. 
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Arkadaşlarım, 1 nci maddeyi iki esas üzerin
de mütalâa etmek icabeder zannediyorum. Biri
si, Sosyal Sigortalar Kurumuna eczane ve ecza 
dolabı açma hakkım veren kısım; diğeri de, 
Sosyal Sigortalar Kurumuna ilâç yapabilir, ilâç 
fabrikası açabilir hakkını veren kısım, 

Sosyal Sigortalar Kurumuna eczane ve ecza 
dolabı ve ilâç fabrikası açma hakkını veren bu 
bölümler üzerinde, arkadaşlarımız âriz ve âmik 
konuştular. Ben, esasen böyle bir takririm de 
olduğu için, eczane açabilir, ecza dolabı açabi
lir kısmı üzerinde, artık Genel Kurulun da vu
zuha vardığını kabul ederek, konulmadan sa
dece bir iki fikrimi söyleyip geçeceğim ve ilâç 
fabrikası da kurabilir kısmı üzerinde fikirlerimi 
kınaca arz edeceğim. 

Bu ecza dolabı ve eczane açabilir teklifinin 
karma ekonomiye ayları olduğu birçak arka
daşlarımız tarafından burada iddia edildi. Kar
ma ekonomiye böyle bir teklifin aykırı bir du
rum arz ettiğini ben, katî surette zannetmiyo
rum. Ekonomiye aykırı olan bir durum olabil
mesi için her şeyden evvel bir maddenin üretil
miş olması, meydana getirilmiş olması lâzım 
olduğu kanaatindeyim; gerçi ekonomist deği
lim, 

Ben, bu teklifle her şeyden evvel zannediyo
rum ki, Sosyal Sigortalar Kurumu, Kurumun 
bünyesinde olduğunu kabul ettiğimiz, ilâç ziyaı-
na karşı bir tedbir getirmiş olacaktır. Şimdi, 
arkadaşlarım, burada bâzı arkadaşlar, vergi 
ziyamdan da bahsettiler. Vergi ziyamı hiç dü
şündünüz mü?» diye Sayın Bakandan, sayın il
gililerden sordular. Burada şöyle söylemek iste
rim. Acaba, vergi ziyaı ilâç ziyamdan çok mu 
fazladır? Bugün, her hangi bir isçinin evine gi
derseniz ufak bir ecza dolabını doldurabilecek 
miktarda irili ufaklı, içinde kullanılmışları ve
ya kullanılmamışları olan birçok ecza ile karsı 
karşıya gelirsiniz. Binaenaleyh, ben zannediyo
rum ki, ecza ziyaı vergi ziyamın çok üstünde 
bir ehemmiyet arz etmektedir. Bu vesile ile de 
olsa bu kuruma eczane ve ecza dolabı açma hak
larının verilmesinin yerinde olduğunu tahmin 
ediyorum. 

Teklifin ikinci ksımmda, fabrika açmak me
selesi vardır ki bu teklifte açıkça görüleceği 
gibi, çok güzel döşenmiş bir odaya bir kırık tah
ta sandalyenin konması manzarasını arz etmek

tedir. Almışsınız, maroken koltukların yanma 
bir kırık tahta koymuşsunuz. Arkadaşlarım, 
gerçi Sayın Bakan burada söylüyorlar, «Siz bi
ze bu hakkı verirseniz, biz hemen bu hakkımızı 
kullanmaya gitmiyeceğiz. Eirfakım araştırma
lara gireceğiz, araştırmalarımızın sonunda belki 
buna, belki ilâç hammaddesi yapına kısmına gi
receğiz.» diye ifadede bulundular. Gerçi ilâç 
hammaddesi de yahut kimya sanayii diyelim, 
kurabilir teklifi yok, ama Sayın Bakan böyle 
bir beyanda bulundular. 

Arkadaşlar, şimdi bir meseleyi zannederim 
Yûcs Meclisimiz böyîe ampirik bir şekilde hal
letmedi. Şu işi kökünden tutalım, Bsn bunun 
aleyhinde dsğilim, fakat bunu Sosyal Sigorta
lar Kurumunun İmmlırnı itibariyle yapamn/a-
cağmı söylemek istiyorum. Sosyal. Sigortalar 
Kurumunun yap;sı böyle İvayük bir işi, böyls 
tamamen ihtisas istiyen bir işi yapmava müsait 
değildir. Sosyal Sigortalar Kıır-^u bir başka 
Devlet teşekkülünün yapabileceği, teknik olan 
bu işi ancak para ile desteklerse memlekete bu 
şekilde bir hizmet, büyük bir hizmet yapabilir 
kanaatindeyim. Bu işi, evvelemirde gerek Mec
lisimizin, gerek Senatomuzun enine boyuna 
araştırması lâzım. Her türlü girdi çıktısının 
içine girerek, en iyi ne şekilde bu mesele ile 
Meclislerimizin yahut kurumumuzun, yahut di
ğer kurumlarımızın meşgul olabileceği hususu
nu araştırmak suretiyle esaslarını dile getire
cek bir rapor hazırlamak suretiyle bıı isin için
den çıkabileceği kanaatindeyim. ¥cî:c;i, biz ilâç 
fabrikası da açalım, kimya sanayiine de girelim, 
ilâç hammaddesi sanayiine de girelim deyip de, 
şöyle tepemizde fevkalâde aydınlatılması lâzım-
gelen bir odada beş mumluk, on •::".'.-.::.:Iuk bir 
lâmba gibi asarsak bu işi götürc:-:cyb: arkadaş
lar. Meselelerimizi, hele Türkiye gibi yeni ge
lişmekte olan bir memlekette bu şekilde arızî gi
rintilerle, teklif veya tasarılar içerisine soktuğu
muz birtakım maddelerle götüremeyiz. Mesele
lerimizin üzerine çok sağlam, çok derinliğine, 
her şeyi ile enine, boyuna eğilmek mecburiye
tindeyiz. 

Şimdi, arkadaşlarım, ben size - bu mesele ile 
ilgili daha ziyade mâruzâtımı bunun üzerinde 
yapacağımı söylemiştim - bir, iki misal verece
ğim. 

Bir, Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu var
dır, Türkiye'de. Yabancı Sermayeyi Teşvik S a-
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nunundan istifade ederek Türkiye'ye gelmiş ve 
ilâç üreten, hammade değil ilâç üreten, birtakım 
firmalar vardır. Bu firmalar bir maddeyi ilâç 
haline getirip piyasaya sürer. Aynı maddeyi 
bir başka Türk firması piyasaya sürer. Meselâ 
Dank diye bir mide ilâcı vardır. Bunun hammad
desini, bu Dank'ı yapan Türk firması Türkiye'
de üretir ve bunu 9 liradan satmak mecburiye
tindedir. Neden? Bunun hammaddesi, içine giren 
hammade'îiniıı üretilmesi 4 liradır. 5 liradan ve
ya 6 liradan satmak için Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığına teklifte bulunmuştur. Fakat, 
aynı hammaddeden yapılmış bir diğer isimli ilâ
cı piyasaya süren ve 9 liradan satan bir yabancı 
firmanın, Ya'cancı Sermayeyi Teşvik Kanunun
dan faydalandırılmasını temin için, «Ben bunu 
5 liradan ela, 6 liradan da satabilirim» teklifi 
reddedilmiştir. Bizim esas üzerine eğileceğimiz 
mevzular bunlardır. Siz, ondan sonra çıkıyorsu
nuz buraya, sayın işçi temsilcileri arkadaşları
mız tarafından yapılmış bir teklifin, içine, biz 
bunu da yapalım deyip bir fıkra koyuyorsunuz. 
E.. Kaç tane ilâç yapabileceksin? Bugün yerli 
firmalar var, bir DEVA meselâ, 100 tane ilâç 
yapabiliyor en çok, yetiştiremiyor. Fakat, Sos
yal Sigortalar Kurumunun kullandığı ilâç bel
ki 2 000, belki 1 500, belki daha fazla... E. Siz 
bunların hepsini yapabilecek misiniz? Demekki, 
bir kısmını yapacaksınız; falan fabrikanın yap
tığı mamulleri yapacaksınız, ama falan fabrika
nın yaptığı mamulleri yapmadığınız için yaptı
ğınız mamullerden almıyacak, falan fabrikayı 
memnun etmek için onun mamullerinden alacak
sınız. Bu, bu bakımdan da hatalı neticeler doğu
rur kanaatindeyim. 

Arkadaşlar, burada bâzı arkadaşlarımız, ge
tirilmek istenen esasların - bunu başka kanun
lar dolayısiyle de burada işitiyoruz - getirilmek 
istenen esasların başka memleketlerde uygula
masının görülmediğini söylemek sureti ile şu 
esasların bâzılarını gerek bu teklif dolayısiyle, 
gerekse diğer teklif ve tasarılar dolayısiyle dai
ma tenkid eder, dururlar. Ben, böyle bir şeyin 
aleyhinde bulunmak istiyorum. 

Arkadaşlar, bir şeyin memleketimizde tatbik 
edilebilmesi için illâ başka memleketlerde mi tat
bik edilmesi lâzım? Bizim aklımız, fikrimiz, bi
zim mantığımız, memleket menfaatlerine olan 
yatkınlığımız diğer memleketlerin parlömenter-
leri kadar değil mi, hiç olmazsa? Binaenaleyh, 

burada söylenen bu lâfları da bu mülâhaza ile 
kınıyorum. 

Sözlerimi bitirirken sayın ilâç fabrikatörleri
ne bir taanda bulunmak isterim. Burada arka
daşlarımızın bâzıları, Türkiye en ucuz ilâç üre
ten memlekettir, dediler. Peki arkadaşlarım, 
mademki, bu kadar ucuz ilâç üretiyoruz ve 
memleketimizde yabancı sermayeyi de izin ver
mek suretiyle ilâç sanayiine sokuyoruz, bu ka
dar ucuz üretilen bu ilâcı sayın fabrikatörler 
niçin dışa ihracetmek imkânlarını aramazlar da, 
memleket içindeki pazar, dahilî pazar sanki çok 
tatlı imiş gibi illâ bunun üzerine üşüşürler? Ben 
kendilerini şu kürsüden yaptıkları, ürettikleri 
ilâcı, mademki ucuza üretiyorlar, böyle iddia 
edildi burada, ihraç etmek imkânına kavuştur
malarını rica ediyorum. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bir önerge var, arz ediyoruz, efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının tümü 

üzerinde yapılan geniş ve detaylı konuşmalar 
her yönü ile 1 nci maddenin tümünü değerlen
dirmiş bulunduğundan, 1 nci madde üzerindeki 
konuşmaların 10 ar dakikaya inhisar ettirilme
sini arz ve teklif ederim. 

Afyon Karahisar 
Kâzım Karaağaçlıoğhı 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı?. Yok. Konuşmaların 10 ar da
kika ile sınırlandırılmasını öneren teklifi oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir, efendim. 

Sayın Şevket Koksal? Yoklar. 
Sayın Alâeddin Yılmaztürk?. Buyurunuz 

efendim. 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım, bu kanu
nun tümü üzerinde muhterem arkadaşlarımız 
uzun uzun konuşma imkânını buldular. Tam bi
ze sıra geldi. 10 dakika ile konuşmalar tahdi-
dedildi. Biz mâruzâtımızı 10 dakikaya sıkıştır
maya çalıştık, benden sonraki sayın arkadaş me
hil istedi, böylece mâruzâtını ifade etti. O hal
de, müsaadenizle ben de madde vesilesi ile ve 
madde üzerinde, tümü üzerinde arz etmeye ça
lıştığım hususlardan ifade imkânını bulamadı
ğım kısımlarını arz ederek mâruzâtımı ifade et
meye çalışacağım. 
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Evvelâ, 506 sayılı Kanunun 123 ncü madde
sinin tekliften önceki şeklini okumak istiyorum. 

«Madde 123. — Kurum bu kanun ile kendisi
ne verilmiş bulunan görevleri yerine getirebil
mek ve sağlık yardımlarını yapabilmek için has
tane, sanatoryum, prevantoryum, yataklı ve ya
taksız dispanser, sağlık istasyonu, eczane ve ben
zeri müesseseleri kurup işletebileceği gibi, ge
rekli gördüğü yerlerde hastane, eczane, hekim, 
eczacı ve ebelerle ve diğer gerçek veya tüzel ki
şilerle sözleşmeler yapmaya yetkilidir. 

Kurum, her türlü yataklı sağlık tesisleri ile 
serbest eczane bulunmıyan yerlerdeki yataksız 
sağlık tesislerinde sorumlu eczacı bulundurmak 
ve usulüne göre ruhsat almak sureti ile eczane 
açılabilir. 

Serbest eczane bulunan yerlerdeki yataksız 
sağlık tesislerinde Kurumca eczane açılamaz. Bu 
gibi yerlerde Kurum serbest eczanelerden biri 
veya birkaçı ile anlaşma yapar. Şu kadar ki, 
mevcut serbest eczanelerle anlaşma yapılması 
mümkün olmıyan veya Kurumca mahzurlu gö
rülen yahut eczanesi kapanan yerlerde Kurum 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının muvafa
kati ile eczane açabilir. Bu yerlerde yeni bir 
serbest eczane açıldığı takdirde Kurum en geç 
1 yıl içinde kendi eczanesini kapatır. 

Kurum, eczanelerinde Kurumca yapılacak 
sağlık yardımlarından faydalanacak olanlarla, 
Kurum mensuplarından başkasına ilâç ve tıbbi 
malzeme verilmez. Ancak, serbest eczane bu
lunmıyan yerlerde veya serbest eczanelerde bu
lunmıyan hayat kurtarıcı ilâç ve tıbbi malzeme, 
bedeli karşılığında verilebilir. 

Ayakta tedavi edilenlere Kurum hekimleri 
tarafından yazılacak ilâç ve tıbbi malzemenin 
listesi her yılın ilk ayında Kurumca ilân edilir. 
Bu liste ile Kurum eczanelerinden verilecek ilâç 
ve tıbbi malzemenin ambalaj ve veriliş şekilleri 
Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurumu Başkan 
ve üyeleri ile bir farmakodinamin profesörü ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Eczacılık iş
leri Genel Müdürlüğünden teşekkül edecek ku
rum tarafından tesbit olunur. 

Liste dışında ilâç ve tıbbi malzeme almak is-
tiyenler bunun bedelinin tamamını öderler. Ku
rumca eczane açılmış olması, o yerde hekimle
rin ecza dolabı açmasına engel olmaz.» 

506 sayılı Kanunun mer'i olan 123 ncü mad
desi', bu. 
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Şimdi, bu maddenin tatbikatında, bilhassa 
Ankara ve istanbul'da görülmüştür ki, Sosyal 
Sigortalar Kurumunun listede tesbit sttiği ilâç
lar dışında hekimlerin yazdığı ilâçları al
mak için serbest eczanelere de reçete gön-
mJecburiyeti vardır. Bu, bir. 
Bir de, eczanesi bulunmıyan sağlık müesse

selerinde çok sayıda reçete yazıldığı için, 
burada beyan edilen birtakım kâr ve nisbet-
ler hesabı dolayısiyle bu reçetelerin eczane
lere gitmesini önlemek maksadiyle; M, bunun 
altında Sayın Bakanın ve ilgililerin ifade 
ettikleri gübi, ilâç israfı ve suiistimali mese
lesi oluyormuş, M, ben şahsan bunun sebebini 
yalnız bu noktada bulmuyorum, başka yön
leri de vardır, bu işin; birtakım hükümler is
teniyor, kanunla. 

Bu bakımdan sırf eczane sıkıntısını berta
raf etmek için işçi mümesillerinin ve muhte
lif parti gruplarına mensup arkadaşlarımızın 
getirmiş oldukları kanun teklifine, bakıyo
ruz Meclis kanadında, eh bu iş fena değil, 
bir dolap da açılsın, bir de fabrika açılsın, 
eh bir önerge de biz ilâve edelim, hammad
de yapılsın, hattâ başka şeyler de denildi. 
Yani, bu kadar büyük işler bu kadar kolay 
halledilir kanaatinde isek ne âlâ. Diğer arka
daşların da ifade ettikleri gibi, Sosyal Sigor
talar Kurumunun Çalışma Bakanlığının ec
zane mevzuundaki sıkıntısını halletmeyi el
bette diğer arkadaşlar gibi ben de ister ve 
arzu ederim. Bu sıkıntısının izale edilmesinde, 
kârlılık hesaplarında, şunda, bunda bâzı fay
dalar mülâhaza edilmiştir; ve vardır, hakika
ten. Ancak, burada teklifin 3 ncü fıkrasında, 
«Kurum, bu kanunla kendisine verilmiş bulu
nan görevleri yerine getirebilmek ve sağlık 
yardımlarını yapabilmek için ecza dolabı aça
bilir,« diyor. 

Şimdi, Sosyal Sigortalar Kanunu hssabede. 
cek, 120 000 liranın altında bir gslir olan 
yerde eczane açmıyaeak. Kendilerinin de ifa
desine göre, 30 - 40 kadar eczane açılacak ve 
bunlar Ankara, istanbul gibi bası yerlerde 
açılacak. Ama, bunun yanında bir de dolap 
meselesi çıkıyor. 

Bu dolap, mevzuu, kanunen yalnız hekim
lere verilen ve eczanesi bulunmıyan ücra kö
şelerde serbest veya resmî olarak çalışan he-
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kimlerin kendi hesabına can kurtarıcı, hayatî 
önemi haiz ilâçları veya kendisinin tetkik 
etmek istediği hastalarında kullanmak iste
diği ilâçları bulundurma hakkında ibarettir. 
Peki, bu hakkı Sosyal Sigortalar Kurumu 
ne şekilde kullanacak? Ben bunu çok merak 
ediyorum. Eğer, eczacı ile yapacaksa adı, «ec
zanedir», «dolap» olmaz. Eczane açmıya kâr
lılık 'hesabı ile bir imkân görmüyorum, açmıya-
caksa bunun mânası orada sigortalı hasta 
ihtiyacını karşıhyan hekim vardır. Yani, he
kime Sosyal 'Sigortalar Kurumu hem hastasını 
muayene ettirecek, tedavisini, tetkikini yaptı
racak, istasyonda veya dispanserde, hem de, 
benim şu listedeki veya liste dışındaki ha
yati ilâçları da sen dağıt diyecek. Bu, esasen 
hekimin belki hususi mesaisi içerisinde yapa
bileceği bir iştir. Ama, Türkiye'deki tatbi
katı biliyoruz ki, sağlık istasyonlarında, si
gortalı işçilerin yataklı sağlık tesisi bulun-
mıyan işyerlerinde daima hekim az ve has
ta çoktur. Bu yetmiyormuş gibi, bunu heki
me yaptırılmasına tatbikatta maddeten imkân 
yoktur, mümkün değildir. O halde ne ola
cak? 

Her hangi bir müstahdemine, veyahut sa-
lâhiyetsiz, kifayetsiz, bir laboranta, hemşi
reye, yardımcı bir sağhk personeline, hade
meye beyaz gömleği giydirecek ve dolap
taki ilâcı sarf ettirecek. Bun an tatbikattaki 
mânası budur. O zaman burada, daha büyük 
ilâç suiistimalleri, hattâ yanlış .'lâç verilmesi 
dclayısiyle hayati tehlikelere, sigortalı işçinin 
hayatını tehdit edecek yanlışlıklara sebebiyet 
verilebilecektir. 

O halde, işçi iSigortaları Kurumu her halü
kârda katiyen ceza dolabı açamaz; ve açma
malıdır. Sağhk hizmeti yapmak istiyorsa 
sigortalı, işçisine faydalı olmak istiyor ve iş
çisinin tedavisini salâhını, sıhhate) kavuşması
nı istiyorsa onu böyle yapmamalıdır. Aksi 
takdirde bunun başka anlamı yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, lütfen efen
dim. 

ÂLAEDDÎN YimCAZTÜBK (Devamla) — 
ISayın Başkan, vaktim doldu mu efendim? 

BAŞKAN — Doldu efendim, lûffen. 
ÂLAEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 

O halde topariıyayım, muhterem arkadaşla
rım. 

Bu bakımdan, bir önerge takdim ettim. Bu 
kanun teklifinin 3 ncü fıkrasındaki «ecza do
labı açabilir» kısmının kaldırılmasını talep-
ediyorum, iltifat etmenizi istirham ediyorum. 

Bir 2 nci husus, 4 ncü fıkrada da, «Sosyal Si
gortalar Kurumu ilâç fabrikaları da açabilir.» 
deniyor. 

Benden evvel konuşan sayın arkadaşımın 
da ifade ettiği gibi, bu hususun prensibine mu
halif değiliz, oan-ı gönülden isteriz. Ancak, 
ilâç samayiî fabrikası meselesi mühim bir konu 
olduğundan ve esasen 4792 sayılı Sosyal 'Si
gortalar Kurumu Kanununda da belirtildiği 
gibi, bu mesele Sosyal Sigortalar Kurumunum 
bu kanuna göre görevi de değildir. Ancak yet
kisini sağlık konularını, sağhk kurumlanan, 
dinlenme evlerini ve sosyal tesislerini yapmak 
istikametinde kullanmak mecburiyetindedir. 
Eğer böyle bir işe Türkiyede tüm sağhk tesis
lerini yataklı yataksız sağlık tesislerini yeteri 
kadar açtıktan ve sağlık ihtiyaçlarını karşıla
dıktan ve bunun yanında tatil yerleri! ve din
lenme evleri gibi diğer sosyal tesislerini de 
tamamladıktan sonra eğer Sosyol Sigortalar 
Kurumunun, işçi ve işverenden topladığı bu 
fonlardan arta kalan bir miktar var ise, o za
man bu miktarı değerlendirmek için bir tet
kike girilir, etüd yapılır ve ondan sonra Türki
ye'de ilâ ve hammadde yapımı meselesi na
sıl ve nereye kadar ve me ölçüde yapılabildi
ği üzerinde çalışılıp, gerekirse bu kanunum ta
dili ile ilâç hammaddesi yapımına veya ilâç sa
nayiine iştirakine, geniş çalışmalar neticesin
de gidilebilir. Böyle bir tetkikten sonra eğer 
Çalışma Bakanlığı, Parlâmentoda «benim böy
le bir çalışmam var, bunun bana kanununu 
da çıkarınız» derse herhalde bu fikrin aley
hinde bulunabilecek bir tek parlöımamter çık
maz. Ama, bu şekilde bir nevi «iz salâhiye
ti verin islim sonradan gelsin» kabilinden, 
«bem gerekirse tetkik ederim, gerekirse yapa
rım veya yapmam» demek Parlâmentonun bir 
nevi teşriî salâhiyet ve sıfatına, kanun yapı
cılığının ciddî önemine en azından gerektiği 
önemi vermemek anlamına elir. O bakımdan bu 
4 ncü fıkranın da maddeden çıkarılmasını ön
gören bir önerge takdim ettim, iltifat etmeni
zi istirham ediyorum. 

Saygilar sunarım. 
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BAŞKAN — Teşekkür -ederim. Buyuran 
Sayın Sırrı Malay. 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Sayın Başka
nını, konu kâfi derecede aydınlanmıştır, vazge
çiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Cemalettin inikaya?.. 
Yok. Sayın Faik Atayurt. 

FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; 123 ııcü maddenin ted
vinindeki esas gaye, esas gerekçe, aşırı ilâç 
istihlâkinin ve israfının önlenmesi noktayı 
nazarına istinadetmektedir. Sebep ile neticeyi 
birbirine karıştırmamak suretiyle mevzuun in
celenmesinde ve üzerinde durulmasında fay-
•da olacağını zannediyorum. 

Biz, neticelere göre değil, muhtelif hatip 
arkadaşlarımızm da beyan ve ifade ettikleri 
gibi, esas sebeplerin ortadan kaldırılması ge
rektiğine el uzatacak ve bunları bertaraf ede
cek olursak, bu takdirde bu önemli soran 
çözülmüş olur. 

Bir defa suiistimal meselesi, genel ahlâk 
kayidelerini alâkadar eder ve bir memleketin 
gensl, ekonomik, sosyal ve kültürel yapısı ile 
tarihî gelişimi ile, fertlerinin bedenî ve fik
rî olgunluk seviyeleiriyle alâkalı bir mesele
dir. Çünkü, çeşitli cemiyetler, zaman zaman 
bâzı suiistimal hallerine düşebilmektedirler. 
Fakat, şartlar elverişli hale inkilabettiği tak
dirde, bu nizamlar düzeldikçe iyileşme gö-
ı mmektediı1. Bu itibarla beşerî bir zaıf ese
rinin, hangi sistemde olursa olsun az veya 
çok bir suiistimal endişesi yaratması ve tat
biki mümkündür. Her hangi bir cemiyeti bir
den bire bâzı kurallarla ve sistemlerle diğer 
bir hale ifrağ etmek suretiyle onun bu suiis
timal temayülleri veyahut aşırı lüzumsuz is
raf edici istihlâklerde bulunmalarını önle
mek mümkün ve kabil olmaz, üzerinde önsm-
İ3 durulması icâbeden konulardan biri budur. 

Muhterem arkadaşlar, bir defa ilâç sorunu 
yalnız resmî sektörü; sadece Sosyal Sigorta
lar Kurumunu alâkadar etmektedir. 

Bu, bütün bakanlıkları alâkadar etmektedir: 
LI as; akil genel müdürlükleri alâkadar etmekte
dir, iktisadi Devlet Teşekküllerini alâkadar 
esmektedir, hattâ mahallî idareler olarak; bele
diyeleri, özel idareleri alâkadar etmektedir. Bu
nun dışında köylü vatandaşlarımızın şehirde ve 
kasabalarda yaşıyan büyük toplulukların da ilâç 

ile alâkaları mevcuttur. Bunların da bu mesele 
ile uzak veya yakın, ciddi alâkaları mevcuttur. 

Memleketimizde insan sağlığı çok önemli bir 
mesele teşkil etmektedir. Bendeniz mevcut 
mevzuattaki bâzı değişikliklerle bu işin böyle 
1 - 2 madde ile Türkiye çapında halledilerek, 
doğru ve müspet bir neticeye vasıl olabileceği 
inancını taşımamaktayım. Bu, çok ciddi bir 
meseledir, büyük bir meseledir. 

Muhterem arkadaşlar, bunun ilmî cepheleri 
vardır, araştırma cepheleri vardır. Memleketi
mizde henüz teessüs etmemiş olan bir teknolojisi 
vardır. Bununla alâkalı bilim adamlarının ve 
lâboratuvarlanmn hazırlanması meselesi var
dır. Sonra Tıp fakülteleri eczacılık fakülteleri 
ve Veteriner fakültelerinde, bunların kürsüleri 
mevcuttur. Bu kürsülerde otoriteleri bulunmak
tadır. Bunlar ayrı ilim şubeleridir. Ticari kıs
mı ayrıdır. Beynelmilel münasebetler ile alâ
kalı cepheleri vardır. Sosyal Sigortalar Kuru
mu, şüphesiz bir sosyal güvenlik müessesesi ola
rak ilâç meselesinde bâzı fazla para tediyesi gi
bi durumlarla karsı karşıya kalmaktadır ve bu
nun izalesi için birtakım, tedbirler alınmasının 
kâfi ve yeterli olacağı inancını taşımaktadır. 

j Bununla meselenin içerisinden çıkalım demek
tedir. Fakat, bu getirilmekte bulunan teklifin, 
böyle bir meseleyi arzu edilen seviyede ve şe
kilde çözeceği ihtimalini tam mânasiyle varit 
görmemekteyim. Çünkü, çeşitli fikir ve muta-
lıalar ileri sürülmüş ve bu fikir ve mütalâa! a-
rm hepisinde de ayn ayrı ağırlıklar bulunduğu 
dikkati çekmiştir. 

Bu itibarla, bu meseleyi Bütçe ve Plân Ko
misyonunda da tezekkür ederek memleket şü
mul olarak getirmelidir. Zirai ilâçlar konusu 
da çok önemli bir miktar teşkil etmektedir, ge
niş vatandaş kütleleri bu zirai ilâçları sarf 
etmektedirler. Bu ilaçlamanın yapılması ha
linde milyarlara baliğ olan zarar ve ziyan hâsıl 
olmaktadır ki bu husus istatistik rakamlariyie 
de sabittir. Veteriner ilâçlarının da üzerinde 
önemle durulması lâzımdır. Bütün bu kombine 
işlerin mükerrerliği önlemek ve resmî ve özel 
sektörde ahenkli bir şekil tesisini, çalışmasını 
ve bunun memleket yararlarına uygun bir ha
le ifrağım, yabancı sermaye durumunun, millî 
menfaatlerimize uygun yöntemlere çekilmesini 
sağlamak bakımından 3 noü 5 Yıllık Kalkınma 
Plânının hazırlandığı bu safhalarda, esas £0-
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revli olması icabeden başta Sağlık Bakanlığı ol
mak üzere diğer kuruluşların, Devlet Plânlama 
Teşkilâtı sistemi içerisinde kendi prosedürüne 
uygun olarak bu meseleyi bilimsel bakımdan, 
teknik bakımdan, memleket gerçeklerini de dik
kate alarak incelemesinin patent durumlarının, 
araştırma durumlarının esaslı ve etraflı bir 
tetkike tabi tutularak bunun icabederse Hükü
metçe bir tasarı halinde Parlâmentolara şevkinin 
daha isabetli ve faydalı olacağı noktayı nazarı 
raporumuzda açıkça belirtilmiş ve netice kıs
mında buna önemle işaret edilmiş bulunulmak
tadır. 

Bu itibarla bendenizin görüş ve mütalâası 
odur ki bu meselenin tetkike değer birçok taraf
ları vardır. Hükümetçe ciddi olarak incelen
meli ve mesele, parakende ve münferit kanun 
tasarı ve teklifleri olmaktan ziyade detaylı ve 
etraflı bir şekilde düşünülerek meydana getiril
melidir. 

Muhterem arkadaşlarım, biz, meseleyi her 
hangi bir şekilde ideolojik açıdan incelemiş ve
yahut teklif yapmış olan arkadaşlarımızın böyle 
bir kanaat düşünce mahsûlü olarak buraya gel
dikleri noktasına inanmamış kimseleriz. Yalnız, 
şu hususu burada kaydetmekte fayda vardır; 
bir sistemden diğer bir sisteme geçerken mu
hakkak ki. fayda ve mahzurlarını karşılıklı ola
rak tartmak ve bünyede her hangi bir aksaklık 
ve eksikliğe meydan vermemek, işleri daha ko
lay ve rahat, vatandaşın arzu ettiği istikamette 
ve onları memnun edecek tarzda yapmak gere
kir. 

tşçi sendikalarımız genel kurullarında, fede
rasyonlarında ve bunların çeşitli toplantıların
da ilâç sorunları öteden beri tartışılmıştır ve 
bunun halli için şüphesiz daima Kurum ve diğer 
alâkalı arkadaşlarımızın dikkati çekilmiştir. Bu
na bir çare bulmak tamamen hüsnüniyet kaide
lerinin içerisinde. Böyle bir teklifin daha yeni 
kabul edilmiş olan bir kanunda tekrar ortaya 
atılması için bir madde değişikliği ile karşı kar
şıya getirilmiştir, gelinmiştir. Şüphesiz bu ka
nunun işçilerimize şu veya bu derecede faydalı 
tarafları olabilir, ama bunun daha iyisini ve 
daha mükemmelini yapmak, etraflı tetkik ve in
celemelere dayanmamızı icabettirmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Atayurt, süreniz dolmak 
üzeredir, lütfen bağlayın efendim. 

FAİK ATAYURT (Devamla) — Mufaiterem 
arkadaşlarımız bir de Bütçe Plân Komisyonu
nun plân anlayışı üzerinde durdular. Bendeniz 
tafsilen arz etmiyorum, bu meselelere sayfa 
sayfa işaret edecektim, fakat vakit daralmıştır, 
Yalnız, 1971 yılı programı icra plânında 94 ncü 
sayfadaki 411 nci tedbirler hakikaten «Kuru
mun yataksız sağlık tesislerinde eczane açabil
mesi sağlanacaktır» ibaresi vardır. 

Muhterem arkadaşlar, bu gibi tedbirler dai
ma icra plânlarında kayıtlıdır. Eğer, arkadaş
larımız detaylı bir tetkikat yapacak olurlarsa 
bu tedbirler muhtelif kesimlerde şu şekilde gös
terilmiştir. Eğer, cari mevzuata göre gereken 
icraat yapılacaksa, o takdirde bu şekilde ifade
ler konulmuştur. Eğer, cari mevzuat kifayetsiz 
ise, itham bakımından bâzı yeni mevzuata, tü
zük, yönetmelik değişikliklerine yahut yeni bir 
kanun teklifine ihtiyaç varsa bunlar yine bu 
icra programlarında kaydedilmiştir. Bir deği
şiklik yapılacaksa onlar da kaydedilmiştir. Bi
naenaleyh, bahsettiğimiz 411 numaralı tedbirin, 
mevcut nizam içerisinde 123 ncü maddedeki 
esas unsurlara riayet etmek suretiyle yataksız 
kurumlarda da eczanelerin açılacağını temine 
mütevakkıf bir tedbir olarak Bütçe ve Plân 
Komisyonunca tezekkür edildiğini burada işa
ret etmez isteriz. Bu itibarla, Bütçe ve Plân 
Komisyonu olarak, bütçe ve plân anlayışı ve 
sisteminde her hangi bir yanlışlık bahis mevzuu 
değildir; bu, olsa olsa burada var ya şu halde 
bir kanun teklifi ile olur. 

Muhterem arkadaşlar, eğer bu hakikaten 
bir mevzuat tedvini şeklinde yapılmış olsaydı 
yani bunu öngörmüş, ifade bunu tazammun et
miş olsaydı o takdirde bununla alâkalı olan 
Çalışma Bakanlığı, zaten bu 411 numaralı ted
bire göre bir teklifin yanında olmak suretiyle 
değil, müstakil bir kanun tasarısını acilen Ba
kanlar Kurulundan geçirmek suretiyle Parlâ
mentolara sevk etmiş olması icabederdi. Cari 
tatbikatta ve müzakere ettiğimiz kanun teklifi
nin mahiyeti itibariyle de bunun böyle olma
dığı açıkça görülmektedir. Bunu bir teaıMd için 
arz etmiyorum, sadece 1971 yılı programının ic
ra plânında, 94 ncü sayfa, 411 deki değerlen
dirmenin ifadesi olarak arz ediyorum. 

BAŞKAN — Süreniz doldu Sayın Atayurt 
S dakika geçiyor. 
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M. FAİK ATAYURT (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar, bu mesele bütün vatandaşları
mızı alâkadar eden bir iştir. Karma ekonomi 
düzeni anlayışında da şüphesiz muhtelif siyasi 
partilere mensup arkadaşlarımızın çeşitli görüş 
ve düşünceleri bulunacaktır. Bendeniz, 1950 den 
1960 yılma kadar uygulanmış bulunan ve bilâ-
hara 1960 yılından da bu tarafa Anayasa icap
larına göre karma ekonomi sisteminin içerisin
de özel sektörün hakikaten yapmak ve başar
makla mümkün olduğu işleri başarması ve yap
ması için gereken imkân ve şartların yaratılma
sında, Devlet tarafından gereken kontrol ve mu
rakabelerin ve mevcut kanun, tüzük ve yönet
melik hükümlerinin hiç bir şekilde herhangi bir 
sınıfı veya zümreyi menfaatdar etmek veyahut-
ta onun aksine onu sömürmek gibi bir cihete 
ve yöne sapmamak suretiyle, normal şartlar al
tında gelişmesini arzu eden bir kimse olarak bu
lunmaktayım. 

Bâzı arkadaşlarımız bunun kurallarının tâ
yin ve tesbitinde çeşitli ölçüler de kullanabilir. 
Hiç bir ölçü sabit ve kati değildir. Memleketin 
gelişen ve büyüyen ekonomik bünyesi içerisin
de bu iki sektörün ahenkli bir şekilde millî 
menfaatlere'yararlı bir tarzda gelişip çalışma
sında ve yekdiğerine haksız rekabet yapmakla 
değil bilâkis müzahir olmasında fayda olacağı 
tabiîdir. 

Bu itibarladır ki, biz şahsan böyle bir tasarı 
ile meselenin çözülebileceği kanaat ve inancını 
taşımamaktayız. Takdir Yüce Senatomuzundur. 
En doğru ve isabetli kararın Yüce Genel Kuru
lunuzca verileceğine canı gönülden inanır, hür
metle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine, buyurun. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 123 ncü mad
de, daha önce, Millet Meclisinde 9 dakikalık bir 
süre içerisinde kabul edilmiş, yalnız Coşkun 
Kırca bugün münakaşa edilen konuların kaldı
rılması hususunda önerge vermiş; Yüce Meclis 
bu önergeye uymuş; aynı konu Cumhuriyet Se
natosuna gelmiş, Cumhuriyet Senatosunda da 
'Sayın Sadık Artukmae ve Sami Küçük arka
daşlarımız bu konu üzerinde önerge vermiş; 
Yüce Senato bu önergeleri reddetmek suretiyle, 
halen yürürlükte olan 123 ncü madde kabul 
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edilmiştir. Şimdi, bu 123 ncü maddenin bâzı 
fıkraları değiştirilmek üzere Yüce Senatoya 
gelmiş bulunuyor. 

Üzerinde durduğumuz ikinci fıkra : «Ku
rum, lüzum g'ördüğü takdirde her çeşit yataklı 
ve yataksız sağlık tesislerinde eczane kurup iş
letebilir.» diyor. Eski metin ise; : «Sorumlu ec
zacı bulundurmak ve usulüne göre ruhsat almak 
suretiyle eczane açılabilir.» diyor. Bunu biz 
kaldırmışız. Demek ki, burada açılacak eczane
lerde sorumsuz bir kimse de bulunabilecek ve 
aynı zamanda bir ruhsat almaya da lüzum hâsıl 
olmıyacaktır. Belki de kalfa ile idare edilecek
tir. Eski metinde olduğuna göre, bendeniz bu 
fıkranın daha anlayışlı bir şekilde olabilmesi 
için; Kurum lüzum gördüğü takdirde yataklı 
ve tam teşekküllü yataksız sağlık tesislerinde 
6197 sayılı Kanunda gösterilen genel hükümle
re göre eczacı mesul müdür bulundurmak sure
tiyle eczane açabilir, diyorum. Bunun denmesi
nin sebebi, açıkça ifade edeyim ki, bugün Sos
yal Sigortalar Kurumunda şu anda açıkta bulu
nan eczanelerinin hemen hemen ekserisinde lâ-
boratuvar yoktur aziz arkadaşlarım. Lâboratu-
varı yoktur. Bir eczane lâboratuvarsız olmaz. 
Bir eczane demek bir bakkal dükkânı demek de
ğildir. Müstahzarı yaz, ver; böyle şey olmaz. Si
gortalı arkadaşlarımızın hak ve hukukunu koru
yabilmek istiyor isek, bu metinde 6197 sayılı Ka
nunun aradığı ruh, yani lâboratuvarm esas ol
ması lüzumunu öngörmektedir. Bu itibarla o 
şekilde kabulü lâzımdır. 

Diğer bir husus, «Sosyal Sigortalar Kuru
mu ilâç fabrikaları kurabilir», deniyor. Bu hu
sus İkinci Beş Yıllık Plâna aykırıdır. Sosyal Si
gortalar Kurumu ilâç fabrikası kuramaz. An
cak, Sosyal Sigortalar Kurumu karma teşebbüs 
kurabilir veya bu karma teşebbüslere iştirak 
edebilir, ilâç fabrikası kurulmasını ikinci Beş 
Yıllık Plân öngörmemektedir. Çünkü, ikinci 
Beş Yıllık Plânın ilkelerinde, çok lüzumlu ol-
mıyan veya muadili bulunan ilâçların üretimle
rinin durdurulması öngörülmektedir. Fiilî du
rum bu olduğuna göre, acaba Sosyal Sigortalar 
Kurumu ilâç fabrikası kurar ise, muadillerine 
ruhsat verme imkânı olamıyacağına göre, aca
ba bu fabrika nasıl işliyecektir. Halbuki plân, 
eğer plân ise ve Hükümetimiz, dendiği gibi slo
gan «Reform Hükümeti» olan bir Hükümet ve 
plân esasları üzerinde de kurulu ise, o zaman bu 
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plân* saygı göstermek zorundayız ve buna bağ
lı kalmak zorundayız. Zira, plânm öngördüğü 
hususlardan bir tanesi Sosyal Sigortalar Kuru-

_ mu değil diğer İktisadi Devlet Teşekkülleri de 
bu gibi tesislerin yasa haline gelebilmesi için ev
velâ, Bakanlar Kurulu kararından geçmeden ön
ce, Yüksek Plânlama Kurulundan geçmesini ön
görmektedir. Yüksek Plânlama Kurulundan ge
çen bir husus yok. Yüksek Plânlama Kurulu
nun mütalâası yok, bir önerge veriliyor bu öner
ge ile de ilâç sanayii kurulsun deniyor. Belki o 
zaman bir önerge verilip harb sanayiini kuvvet
lendirmek için, uçak sanayiine değer verdire
lim, motor sanayii kurulsun denseydi belki o 
önerge de kabul edilecekti. 

Şu halde, dengeli bir kalkınmada plâna uy
mak zorundayız, ilâç sanayiinin yeni yatırımla
rını Devlet Plânlama Teşkilâtı kabul etmemek
tedir. Bu da var. Esasen ilâç sanayiinin yatırım
ları bugün 800 milyon liradır ve Türkiye ihtiya
cının iki misli üretimi haiz olduğu bir yerde, ye
ni yeni ilâç sanayii yatırımlarını esasen DPT 
kabul etmemektedir. Ve hiçbir Devlet, Devletin 
ilâç üretimini kabul etmemektedir. E, şimdi bi
zim Hükümetimiz ille diyor ilâç, üretimini de 
Sosyal Sigortalar Kurumu yapsın. BAĞ - KUR 
kuruluyor, kuruldu. E, bunların ilâç işleri de 
yine Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından kar
şılanacağına göre, bu bir nevi Devletleştirme 
şeklinin açık bir ifadesidir. Ve burada yine açık
ça konuşabilirim ki, idrar ve böbrek hastalıkla
rında kalevi ve asit durumunu tâyinde turnusol 
kâğıdı kâfi geliyor; bendeniz o zaman burada, 
turnusolda Devletin yönünün asit vasat olduğu
nu ilâve etmek istersem beni kınamamanızı arz 
ederim, çünkü yüreğim yanıyor bu hususta. 

İlâç sanayii gelişigüzel konuşuldu. 1963 yı
lında 2 milyon 400 bin dolarlık ilâç ithal edi
lirken, yerli sanayinin dürüst, namuslu ve olum
lu çalışması sayesinde 1969 yılında 600 bin do
larlık ilâç ithal edilmiş ve bu suretle yalnız 1 
senede 2 milyon dolar döviz tasarruf edilmiştir. 
Ben bu rakamları ikinci Beş Yıllık Plândan al
dım. 

BAŞKAN — iki dakikanız var Sayın öz-
türkçine. 

RIFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Sayın 
Çalışma Bakanlığının durumu bendenize şunu 
hatırlatıyor. Dürbünü rahatlıkla kullanmasını 
rbilmıiyen bir kimsenin ültramikroskop kullana

nı tenkit etmesi g'û>i. Ültramikroskopu kullan
masını bilmiyen bir kimsenin teleskobu kulla
nanı tenkit etmesi gibi. Şimdi, Sosyal Sigorta
lar Kurumu kendi önündeki bulunan asıl işçi
nin ve sigortalının sağlık davasını halledemez
ken, ilâç israfının nedeninin, evvelâ teşhiste 
hata olduğunu anlıyamazken, gene arz ettiğim 
gibi, Sosyal Sigortalar Kurumunda bugün kar
diyoloji, endokrinoloji, nevroloji, periati, plâs
tik cerrahi seksiyonları yokken, akıl ve ruh 
hastalarının tedavileri için yatağı yokken, bir 
hematoloji servisi yokken, bu gibi hatalar elbet
te olacak, elbette ilâç sarfiyatı devam edecek
tir. 

Sayın Bakanımız isveç'ten bahsetti. Evet, 
isveç Hükümeti dahi bugün, 1970 yılında çı
karttığı 'bir kanunla ilâç sanayiini ve eczacıların 
üçte ikisinin durumunun, ancak 15 sene müd
detle bir kurul tarafından idare edilmesini ön
görüyor. Halbuki bizimki bir (kurul tarafın
dan görülmesi değil, bir nevi devlet tarafından 
idare edilmesi gibi oluyor. 

BAŞKAN — Lütfen sözünüzü bağlayınız 
efendim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — idare 
heyetine bırakmış, idare heyeti devletin konu 
ile ilgili sektörlerin yetkilileri eczacıların işti
raki ile teşekkül etmiş bir kurula İsveç Hükü
meti bırakırken, biz doğrudan doğruya, isveç'
teki gibi bir devletleştirmeyi tamamen ortadan 
kaldırıyoruz ve orası 15 sene sonra dahi üçte 
bir serbest eczacılığı öngördüğü halde, bizde 
bunun tamamen kollateral yönü ile millileşti
rilmesi cihetine gidilmesinin doğru olacağı ka
naatinde değilim. Zira, İkinci Beş Yıllık Plân
da Sosyal Sigortalar Kurumunun öngördüğü 
ıbütün sosyal hizmetler, sosyoekonomik durum
lar hiç nazarı itibara alınmamıştır. Onlar dahi 
ele alınmadan, hiç biri kaale alınmadan, ay
nen devam etmesi ancak bize üzüntü vermek
tedir. Benim temennim yalnız ikinci Beş Yıllık 
Plânda olduğu gibi eczacılık işlerinin durumu 
değil, diğer konuların da ele alınıp yürütülme
si her halde sosyal dâva yönünden daha olumlu 
olur ve hakiki gayesine erişmiş, yani daha faz
la sigortalının lehine yönelmiş olabilir. Verdiği
miz önergeler eğer kahul edilirse, hem kanun 
daha rahat işleyecektir, ham de sigortalının 
hakkı ve hukuku sağlıik yönünden temin edil
miş olacaktır. 
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BAŞKAN — Sayın fsa Bingöl... Yok. 
Sayın Hüseyin Öztürk, buyurunuz efendim. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş

kanım değerli arkadaşlarım, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 123 ncü maddesinin ta
dili hakkındaki kanun teklifinin birinci mad
desi üzerindeki görüşlerimi arz etmek için hu
zurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı yataklı 
yataksız sağlık tesislerinde açılacak bu eczane 
meselesi 123 ncü madde ile bir değişikliğe uğ
ramıştır. Önemli bir ihtiyacı karşılaması bakı
mından bir anlam taşıdığı bilinmektedir. Hem 
eczane açmak ve hem de İkinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânında öngörülen hedeflere uygun ve 
ayrıca Yüksek Sağlık Şûrasında da kabul edi
len esaslara uygun kamu kuruluşlarının bu nevi 
tedavi kurumlan açabilecekleri, aynı zamanda 
kendi ilâçlarını kendilerinin yapabileceği sana
yii kurma gibi zorunluğun doğmuş olmasını 
memleketin ihtiyacından gelen bir gerçek ola
rak kabul etmiş bulunmalan aynca bir değer 
taşımaktadır. Bu, karma ekonomi sistemi içinde 
bir kuruluş olacaktır. Yani, Sosyal Sigortalar 
Kurumunun kendi katkıları ile, kendi işçilerin
den alman paralarla yapacakları bu faaliyet 
aynı zamanda Beş Yıllık Kalkınma Plânının 
hem felsefesine hem de ilkesine uygun düşecek
tir. Özel teşebbüsle olumlu bir rekabet içinde, 
daha ucuz, daha kaliteli ilâçlar elde etmek im
kânı da bulunacaktır. Tesislerde eczane olma
dığı zaman reçeteleri ellerinde saatlerce dola
şan, bu işçilerin hem işyerlerinden uzaklaşıp iş 
saatlerinin boşa gitmesi önlenebilecek, hem de 
daha ucuz ilâç alma imkânını buldukları tak
dirde, Sayın Bakanın da burada arz ettiği gibi, 
aşağı - yukarı 35 - 50 milyon liralık bir para 
memlekette kalacaktır ki; bu para şimdiye ka
dar hakikaten bu paranın çoğu yabancı serma
yenin olan ilâç firmalarının ceplerine gitmiştir. 
Bu millî bir davranış, milliyetçi bir davranış 
olarak da nitelendirilmelidir. Anlayışımıza göre 
bu memleketin bir kuruşunun bile yerinde har
canması hareketini milliyetçi hareket olarak 
kabul ederiz. Yoksa, milliyetçi sözünü kullanıp, 
asıl böyle milliyetçi davranışlar karşısındaki tu-
tumsa bizce milliyetçilik değil spekülâsyondur. 

Bu açılacak eczanelerin gerekliliği, 1971 yılı 
programının icra plânında da belirtilmiştir. 411 

numaralı tedbirlerde Sosyal Sigortalar Kuru
munun yataksız tesisleri bulunan yerlerde bu 
hizmetin yürütülmesi, bütünleştirilmesi yönün
den eczane açılabilmesinin sağlanacağı öngörül
müştür. Öyle ise, bu tedbir çok önceden alın
mıştır. Alman tedbir kalkınma plânı içerisinde 
yerini almış, değerini bulmuştur. Bizim yapaca
ğımız iş getirilen bu hayırlı işi kısa zamanda yü
rürlüğe koymak, işler hale getirmektir. 

1971 yılında Sosyal Sigortalar Kanununun 
serbest eczanelere ödiyeoeği ilâç parasının 125 
milyonu bulacağı tahmin edildiğine göre, daha 
ileride bu paranın çok daha büyüyeceği hesap
lanmalıdır. Çünkü, işçi sayısının günden güne 
arttığı dikkati çekmektedir. Bu paralarla haki
katen senede 500 yataklı birkaç tane hastane 
açma imkânı da doğacağı dikkate alınınca, bu
gün hastane kapılarında yatacak yer bulanıı-
yan, köylerden gelip sıkışan birçok hastaların 
dahi Sosyal Sigortalar Kurumu hastanelerine 
çeşitli yönlerden, çeşitli İmkânlar bulunarak 
yerleştirildiğini görüyoruz ki; yarın, Sosyal Si
gortalar Kurumu kendi sigortalı hastalan dı
şın :1a bu hastaları kabul etmekle Devletin bu 
sıkışık durumuna da bir yönü ile yardımcı ola
caktır kanaatindeyim. Bu bakımdan insafla ve 
vicdanla bunu kabul etmek ve yapılacak bu iyi. 
hareketin yanında olmak elbette ki bu memle
keti seven, bu milleti seven insanlar için bir 
görev olmalıdır kanaatindeyim. Bugün sigor
ta''" kellerin aileleri ile birlikte sayıları 6 mil-
37011a yaklaşmış durumdadır. Bunların hakika
ten büyük bir sarfiyatı olmaktadır. Sayın Ba
kan* ?ı burada ortaya kovdukları oran da kü
çümsenemez. 5 - 6 milyonluk insan aşağı yu-
kavı sarf edilen tüm ilâcın % 30 una yakın bir 
kısmını kullanıyor. Her yıl 300 küsur milyon 
lira harcanıyor. Bu büyük bir paradır. Bu pa
ranın, bu durumu ile % 25 - 30 u eczaneler fa
aliyete geçtiği zaman bu milletin kesesine kala
caktır, bu milletin başka hayırlı işlerine harca
nacaktır. Aynca Sosyal Sigortalar Kurumunun 
kuracağı ilâç sanayiinin ülke ekonomisine de 
büyük etkisi olacaktır. Bu maddede bu duruma 
da yer verilmiştir. Çünkü, ülkemizde kalite kon
trol lâboratuvarları noksanlığı var, iyi ve ucuz 
fiyatlandırma sistemi yok. İşletmeyi iyi bir şek
le koyamamışız, Hastalar pahalı ilâçlar, hattâ 
kalitesiz ilâçlarla mağdur edilmektedir. Bunun 
on güzel örneğini de eski Sağlık Bakanı Sayın 
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Vedat Âli Özkan vermiştir. Birçok işe yaramı-
yan ilâçları piyasadan toplatmakla elde edilen 
hammaddenin, yani öz maddenin ilâçlarda kul
lanılış miktarlarının yetersizliği ve lüzumsuz
luğuna dikkati çekmiş ve böylece de Türkiye'de 
halkı bir nevi soyan, aynı zamanda Devletin 
dövizini bu hammadde kanalı ile dışarıya akta
ran bir şebekenin, memleket içine aktardığı bu 
hammadeyi 1 e 300, 1 e 500 nisbetinde yüksel
terek sattığı dikkate alınınca insanın aklma şu 
geliyor. Yani, bu olumlu bir adım. Sosyal Sigor
talar Kurumunun bir ilâç sanayii kurması 
olumlu bir adım olarak kabul edilirken, hattâ 
Devletin de temel sanayide, bilhassa kimyanın 
temel sanayiinde bu esasları getiren bâzı şey
leri kurması gerekiyor. Yani, temel kimya sa
nayii kurulması halir.cle buradan alınacak ham
madde ile dışarıya gidessk dövizin önlenmesi 
mümkün olacaktır. Ayrıca. Türkiye'de dışar
dan gelen bu hammadde, ı?.h;ş bir fiyatla, yani 
ilâçlara konan miktar itibarı ile değerlendiril
diğinde, burada % 8,5 kik bir fark gösterilmiş. 
Oysa ki; bu normal düşürülen bir fark, Aslın
da o yüzlerce liralık fark yapmaktadır. Bu da 
bilinen bir gerçektir. Öyle ise, şöyle düşünmek 
lâzTm. Devletin buna tekel koyması, yani ham
maddeyi Devletin tekelden almasının dışarıya 
kaçırılan dövizi önliyeceği kanaatindeyim. Ama 
Devletin, buna giderken, böyle bir teşebbüsle 
yeni atılan bir adımla bir deneme olması bakı
mından da, Sosyal Sigortalar Kurumunun ku
racağı ilâç sanayiinin faydalı olduğu kanaatin
deyiz. 

BAŞKAN — Sayın Özfcürk, lütfen bağlayın 
efendim, 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Bağlı
yorum Sayın Başkan. 

Bugün Türkiye'de sağlık hizmetleri adı al
tında yürütülen büyük bir ilâç soygunu vardır. 
Bunu herkes biliyor. Bu kesimde sermayenin 
büyük bir kısmı da yabancı sermaye olduğuna 
göre bilerek veya bilmiyerek yabancı çıkarları
nı savunmak durumuna düşen bâzı arkadaşları
mız olmuştur. Bu tutumlarının Türk milliyetçi
liği ile, hakikaten .vatanseverlikle, bu milleti 
sevmekle bağdaşamıyacaği kanaatindeyim. Şu 
bakımdan bunu arz ediyorum; 6 milyona yakın 
insanın sağlık ve sosyal, güvenliğini yüklenmiş 
olan bir teşkilâtın; «ben bunu şimdiye kadar 
şu miktardaki eczane ve başarı ile yaptığım; 

bundan sonra şunları da ilâve ederek daha 
iyisini yapacağım» dediği bunun örnekleri de 
olduğu halde, onun karsısına çıkan bir tutu
mun doğru olmadığı 'kanaatindeyim. Demek 
ki; dışarıya verdiğimiz 120 milyon liralık 
hammaddenin ve bunun dışında birçok amba
lajların da dışardan getirildiği görülmektedir 
ki - bu 120 milyon lira sanıyorum hammadde
ye verilendir - bir de •ambalajlarla ilgili mas
rafları düşününce dışarıya çök büyük para
nın gitmekte olduğu anlaşılır. Bunun yanın
da, ilâç ısanayiinin gelişmesinde mevcutların 
da Devlet tarafından desteklenmesi, gerçek
ten Devletin temel kimya sanayiini de kurarak 
hem mevcudu desteklemesi, hem de kurulacak 
Sosyal Sigortalar Kurumu ieesirindeki tesisi 
plânlı ve programlı bir şekilde geliştirilmesi 
gerçekten faydalı olacaktır. 

Çok değerli arkadaşlarım, bir hususa do
kunmak isterini. Türkiye'de büyük kazanç sağ-
lıyan kaynaklardan birisi bu ilâç firmaları
dır. Bir ortaokul mezununun, bir lise mezu-
numunun, eşantiyoncu, yani ilâçları götürüp 
tanıtan, satan bir kimsenin aldığı para or
talama 3 000 liradır. Bunun yanında, antant 
kaldığı yerlerle ilgili ilâçlardan da % 10 alır, 
ayrıca altındaki arabaya da o firma onu or
tak ©der. Bu ne kazanç ki; bir ortaokul mezu
nu, bir lise mezunu bu kadar maaş alabiliyor 
ve bu firmalar bunlara bu kadar ödiyebiliyor. 
Demek ki, ilâçta büyük kâr var. ilâçta bu fa
kir milletin zararına işliyen bir düzen var. 
Bu düzeni bir bakıma bu teşkilâtlı kuram 
içerisinde ele aldığımızda, bir yönü ile de ol
sa, güzel örneklerimizle daha ilerde diğer ik
tisadi Devlet Teşekküllerimizle de buna kat
kıda bulunarak, Devletin de uzatacağı elle bu 
bir nevi soygun düzeninin, halkı soyan, aynı 
zamanda halkın sağlığı bakımından gerekli 
olan ilâcı.. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, süreniz bitti 
efendim. Lütfen. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Tamam
lıyorum Sayın Başkanım. Halkın sağlığı ba
kımından ekmek gibi, su gibi gerekli olan ilâ
cı hakikaten onun zararına kullanmanın da bir 
bakıma önüne geçilecektir. 

Bu kanunun bu maddesinin yerinde olduğu
nu arz eder, olumlu oy kullanacağımı bildirir. 
Saygılar sunarım efendim. Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Sayın İbrahim Etem Erdinç. 
Yok. 

Sayın Nuri Âdemoğlu, buyurunuz. 
MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 

Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Nafiz Ergeneli, buyu

runuz.. Yok. 
iSaym Kâzım Karaağaçkoğlu, buyurunuz. 
KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Ka-

rajhiısarj — Sayın Başkanım, konu tamamiyle 
aydınlanmıştır, bu bakımdan vazgeçiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ömer Ucuzal, buyuru
nuz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, günlerden beri 506 
sayılı Kanunun 123 ncü maddesi üzerinde mü
zakere devam etmekte. Bendeniz aslında ka
nunun lehinde fikir taşıyan bir arkadaşınızım. 
Ama, müzakereler devam ettikçe, bu kürsüye 
gelip konuşan arkadaşların fikirlerini dinle
dikçe kendi kendime ilk bakışta iyi niyetle 
getirilmiş olan bu teklifin birtakım istikamet
lere çekilip götürülmek istendiği de apaçık or
taya çıktı. Madde metninde iki husus ehem
miyet taşıyarak tadil edilmek istenmiş. Bi
rincisi, yataksız sağlık tesislerinde eczane 
kurup işletme imkânını getirmektedir. Tekli
fi getiren değerli arkadaşlarımız hakikaten 
kendi tecrübelerine dayanarak kendi görüş
lerine istinadederek yataksız tesislerde ecza
ne açmanın Sosyal Sigortalar Kurumu bün
yesinde bulunan kimselere daha iyi hizmet ede
ceği kanaatine varmışlardır. Kanaatlerine 
hürmet ederim. 

İkinci husus, Türkiye'deki ecza sanayiinin 
durumunu nazarı itibara almış bu değerli ar
kadaşlarım. Sosyal Sigortalar Kurumunun 
maddi imkânlarını da hesaba katarak Türki
ye de Sosyal Sigortalar Kurumu olarak da bir 
ilâç fabrikası kurma imkânını teklif etmiş
lerdir. 

Şimdi birinci değişikliklerine itiraz eden 
arkadaşlarım bir noktadan haklıdırlar. Ama, 
madde metninde değişiklik yapan iyi niyet sa
hibi arkadaşlarımızın getirdiği hüküm bura
da konuşmalar sırasında hiç de ele alınıp bu 
kürsüde dile getirilmiyen birtakım sözlere se-
beboldu. Üzülerek şunu ifade etmek isterimki 
arkadaşlar, hepimizin yaşı bugün 40 m üstün
dedir. Yüce Senatoda 40 yaşını geçmiş kim-

{ »eleriz. Biz, 40 yıllık ömrümüzde bu hizmetin 
tahsilini yapan arkadaşlara karşı ve bu hiz
mette emekleriyle birlikte -sermayelerimi ya
tırmış kimselere karşı biraz insaflı hareket et
mek mecburiyetindeyiz. Kim kimi sömürmüş, 
kim kimi alıp götürmüş?.. Buna bu kürsüde 
sarf edilen sözlere ben tahammül edemez bir 
hale geldim. 

BAŞKAN — Sayın Ömer Ucuzal, tümü üze
rindeki müzakereler bitti. Bir tartışmaya da 
mahal bırakılmaması istirhamiyle madde üze
rinde konuşmaya devam etmenizi rica ederim. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sayın Baş
kanım, ben maddenin 'ikinci fıkrası üzerinde ko
nuşuyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bu kadar şümullü 
alırsak şüphesiz öyledir. Buyurun. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Arkadaşlar, 
teklifi yaparken hakikaten samimidirler, iyi ni
yetlidirler. Kurumun bünyesinde birtakım ilâç 
zayiatının olduğunu, Kurumun bünyesinde ka
yıtlı olan, çalışan vatandaşlarımızın serbest ec
zanelerle olan münasebetinde birtakım yakışık
sız hallerin bulunduğu kabul edilebilir. Bunla
rın önlenmesi her zaman takibedilip mümkün 
hale getirilebilir. Ama, maddeye bakıyoruz 
1 nci fıkrasında da kuruma eczane açma imkâ
nı zaten aslında eski haliyle de verilmiştir. 

Yine bakıyoruz maddede 4 ncü fıkrada yine 
eski hüküm olarak kurum serbest eczanelerle 
anlaşmak suretiyle alış - veriş yapma İmkânı
na sahiptir. Demek ki, hem eczacıların serbest 
çalışan eczacıların hem de kurumun ihtiyacı 
olan eczaların alış verişinde eski metinde de 
birtakım imkânlar mevcuttur. 

Sözüme başlarken de arz ettim ikinci fıkra
ya getirilen hükme karşı düşüncede bir arkada
şınız değilim. Yani yataksız sağlık tesislerinde 
kurum eczane açmakta teklifi getiren arka/daş-

| larımm da ileri sürdüğü fikirler ele alındığı 
takdirde haklıdır. Ancak biraz evvel bu kürsü
de konuşan bir arkadaşımın ileri sürdüğü gibi 
6197 sayılı Kanundaki hüküm bu maddeye ge
tirilmeli idi. Eğer kurum yataksız tesislerinde 
eczan© açacaksa mutlak surette bu eczanelerin 
başında eczacılık yapacak vasıfta ve o ehliyet
te bir arkadaşın bulunması şarttır. 

Şimdi değerli arkalaşlarım, gelelim asıl ikin-
I ci fikir, ikinci hüküm olarak kurumun ilâç fab-
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rikası kurma yetkisini getiren hükme. Bendeniz 
hu fıkraya muhalifim. Uzun münakaşaları ya
pıldı, ileri sürülen fikirlerde haklılık vardır. 
Şimdi her servet sahihinin, her imkân sahibinin 
kendi ihtiyaçlarını karşılamak: üzere tesis kur
maya kalkışması ister istemez toplum hayatın
da meydana gelen düzende bir sarsıntı meydana 
getirir. Her müessese kendi ihtiyacını ben şah
san karşılıyacağım, müeissese olarak karşılıya
cağım, kurum olarak karşılıyacağım dediği za
man bir g'ün g*elir ki birtakım şeyleri yapamaz 
hale gelir, yine bir başka yere muhtaç duruma 
düşer. 

Kurumun hakikaten büyük imkânları var, 
maddi imkân olarak. Bugün hesaplara göre 10 
milyar lirayı geçen servete sahip. Bu servete sa-
hibolan bir teşekkül Türkiye'de mevcut şartlar 
İçerisinde İstediği bir ilâç faJbrikası kurma im
kânına da maddeten sahip demektir. 

FAKİH ÖZLEN (Konya) — Dış sermayeye 
müsaade ediyorsunuz da kurumun sermayesine 
niçin müsaade etmiyorsunuz? İsviçre sermayesi 
kadar da mı imtiyazlı bir sermaye değil, kuru
mun sermayesi? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen efen
dim... Devam buyurun Sayın Ucuzal. Lütfen 
müdahale etmeyin efendim. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sayın Baş
kanım, arkadaşıma söyliyeceğim söz şu : Ya
bancı sermayeye bu memlekette imkân veren 
bir kanun vardır. 

FAKÎH ÖZLEN (Konya) — Yabancı ser
mayeye imkân veren bir kanun yok... 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sayın arka
daşım bu kanunun yürürlükten kaldırılması 
için teşebbüste bulunabilirdi ve bu kanunu ilga 
etme yetkisine sahip. Şimdi mevcut kanunlar 
muvacehesinde verilmiş olan hakları getirip bu 
meselede ortaya koymaya imkân yoktur. 

SAFFET URAL (Bursa) — Kapitülasyonlar 
da verilmişti bir zaman. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... Lüt
fen müdahale etmeyin efendim, rica ederim. 
Buyurun. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Şimdi mad
di imkânı mevcut dedim. Ama daha birtakım 
şartlar lâzım. E, bu şartları ben bugün açıkça 
ifade edebilirim ki, bir ilâç fabrikası açahilme 
imkânına Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
daha kudretlidir, daha ehil kimseler kendi bün

yesinde vardır. O zaman Sağlık Bakanlığı aç'sm, 
böyle bir yola gitsin. Bu İmkânlara daha fazla 
maliktir. Ama durup dururken getirip Sosyal 
Sigortalar Kurumu bünyesine böyle bir imkân 
verebilecek metni kabul etmeye ben şahsan ta
raftar değilim arkadaşlar. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) _ Otel yap
masına müsaade ediyorsunuz ya... 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, bir dakikanız 
var ılca edeyim efendim. 

Sayın Atmaca, istirham edeyim efendim. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Şimdi mese

leyi şu veya bu tarafa çekmek istemiyorum. De
ğerli vaktinizi de fazla israf etmek istemiyo
rum. Bu sebeple burada sözümü keser, bürinci 
fıkraya müspet oy vereceğimi, ikinci fıkranın 
aleyhinde olduğumu arz eder saygılarımı suna
rım. 

BAŞKAN — Üç sayın arkadaşımız tarafın
dan verilmiş kifayet önergesi var, okutuyorum 
efendim. 

Başkanlığa 

Görüşülen teklifin 1 nci maddesi üzerinde 
yapılan görüşmeler esas konuyu aydınlatmıştır. 
Yeterliğe karar verilmesini teklif ederim. 

istanbul 
Ekrem Özden 

Başkanlığa 
1 nci madde üzerindeki müzakerenin kifaye

tini arz ve teklif ederim. 
Ankara 

Yiğit Köker 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 1 nci maddesi 

üzerinde 6 sayın üye konuşmuş ve madde ta-
mamiyle anlaşılmıştır. 1 nci maddenin kifaye
tini arz ve teklif ederim. 

Musa Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Afyon Karahlsar 

BAŞKAN — Kifayet önergesi aleyhinde söz 
istiyen sayın üye?.. Yok. Kifayet önergesini oy
larınıza sunuyorum. KaJbul buyuranlar... Kabul 
etmiyenler... Kifayet önergesi büyük çoğunluk
la kabul edilmiştir. 

Son söz Sayın HaZerdağlı'nm, buyurun. 
REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş-

j kan, affederisiniz kifayetten sonra son söz ol-
| maz ki. 
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SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Muhte
rem arkadaşlarım.... 

(Hükümet veya komisyon konuşmadı kî son 
sözü «verdiniz» sesleri) 

BAŞKAN — Affedersiniz efendim,. bir zü
hul oldu. Hükümet konuşmak istiyor mu efen
dim?... Komisyon?.. 

ÇALIŞMA BAKAMI ATİLÂ SAV — Ka
yır efendim. 

SOSYAL İŞLER KOMİSYONU ADINA 
NAZIM İNEBEYLİ (Sinop) — Hayır. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, benim söz hakkım yok mu? 

BAŞKAN — Yok Sayın Hazerdağlı, bir zü
hul oldu. Buyurun efendim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — önerge 
aleyhinde söz isteyeceğim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, 1 nci madde üzerinde 
verilmiş 16 önerge var. Muhterem arkadaşlarım, 
bu önergeler Başkanlıkça tasnif edilmiştir. Öner
geler 2 nci, 3 ncü ve 4 ncü fıkraya ilişkindir. 
3 ncü fıkranın çıkarılmasını, 4 ncü fıkranın çı
karılmasını, 2 nci fıkranın değiştirilmesini ve 
4 ncü fıkranın değiştirilmesini öngören önerge
leri bir tasnife tabi tutmuş bulunuyoruz. 

Evvelâ, Tüzüğümüz gereğince 3 ncü fıkra
nın maddeden çıkarılmasını öngören önergeleri 
okutup tevhiden oylarınıza sunacağım. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Aley
hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yalnız Sayın Alâeddin Yılmaz-
türk'ün önergesi 4 ncü fıkranın da çıkarılması
nı kapsamaktadır. 3 ncü fıkranın çıkarılmasını 
öngören, şimdi okuyacağımız önergelere katılır
sanız 4 ncü fıkrayı ayrıca muameleye koyarız. 
Sayın Yılmaztürk... 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — 3 
ncü fıkranın çıkarılmasiyle ilgili önergelerle be
nim önergemin 1 nci kısmı aynıdır. Fakat 2 nci 
kısmı ayrı işleme tabi tutulmalıdır. 

BAŞKAN — Tamam efendim. Yani 3 ncü 
fıkranın çıkarılmasını öngören önerge var. Bu
yurun efendim. 

Sayın Başkanlığa 
506 sayılı Kanunun 123 ncü maddesinin de-

ğiştirilmssine dair kanun teklifinin 3 ncü fıkra
sının «kurum bu kanunla kendisine verilmiş gö
revleri yerine getirmek ve sağlık yardımlarını 

yapabilmek için ecza dolabı açabilir» kısmının 
tekliften çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Urfa 
İbrahim Etem Karakapıcı 

Sayın Senato Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 506 sayılı Sosyal Sigorta

lar Kanununun değiştirilmesi teklif ©dilen 123 
ncü maddesinin 3 ncü fıkrasının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Değişik şekil : Kurum lüzum gördüğü yer
lerde 6197 sayılı Kanunun 14 ncü maddesine 
göre ecza dolabı açabilir. 

Kırklareli 
Ali Alkan 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. 

Aleyhinde buyurun Sayın Hazerdağlı. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; söz sırası ba
na gelmiş olduğu için hakkımı kullanamadım, 
şimdi kullanmak istiyorum. 

Arkadaşlarım, burada bu tasarının bu fık
rası üzerinde konu düğümlendi durdu. Asıl ko
nu ilâç fabrikalarını Sosyal Sigortalar Kurumu
nun açamaması meselesi üzerinde düğümlendi 
durdu. 

Sayın Başkanım 3 ncü fıkra üzerinde konu
şuyorum. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Doğ

ru değil mi? 
BAŞKAN — Evet efendim. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Yanlış, 3 

ncü fıkra ecza dolapları ile ilgilidir. 
SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Ha

yır, 3 ncü fıkrası üzerinde. 
BAŞKAN — 3 ncü fıkra ecza dolabı hak

kında. 
SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — 4 ncü 

fıkra üzerinde konuşacağım Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurunun oturunuz efendim, 
lütfen efendim lütfen. (A. P. sıralarından gü
lüşmeler, «sonra konuş» sesleri) 

Efendim Sayın Etem Karakapıcı, Sayın Alâ
eddin Yılmaztürk'ün önergeleri okuttuğum veç
hile 3 ncü fıkranın maddeden çıkarılmasını 
öngörmektedir, Hükümet adına Sayın Çalışma 
Bakanı teklife katılıyir musunuz? 
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ÇALIŞMA BAKANI ATILA SAV — Ha
yır, katılmıyoruz. Eğer izin verirseniz kusa bir 
mâruzâtta bulunayım?.. Katılmıyorum. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Komisyon 
katılıyor mu?... 

SOSYAL İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NÂZIM İNEBEYLÎ (Sinop) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Sayın Etem 
Karakapıcı ve Sayın Alâeddin Yılmaztürk'ün 3 
ncü fıkranın maddeden çıkarılmasını öngören 
tekliflerini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler?... Kabul etmiyenler... Kabul Edilmemiştir, 
reddedilmiştir efendim. 

4 ncü fıkranın maddeden çıkarılmasını öngö
ren Sayın Mümin Kırlı, Sayın Tarik Remzi Bal
tan ve 15 arkadaşı, Sayın Etem Karakapıcı, Sa
yın îlyas Karaöz'ün, Sayın Celâl Ertuğ ve Sa
yın Ali Alkan'm önergeleri var. Okutuyorum 
efendim. 

Sayın Öztürkçine, sizin önergeniz aynı za
manda değişikliği kapsıyor. Bunlara da katılı
yorsunuz Sayın Öztürkçine. 

Saym Başkanlığa 
506 sayılı Kanunun 123 ncü maddesini tadil 

eden teklifin Millet Meclisinden çelen metnin
den «Sosyal Sigortalar Kurumu ilâç fabrikaları 
da kurabilir.» bendinin kaldırılmasını arz ve 
teklif ederim. 

izmir 
Mümin Kırlı 

Yüksek Başkanlığa 
123 ncü maddenin 4 ncü fıkrasının, yani 

«Sosyal Sigortalar Kurumu ilâç fabrikaları da 
kurabilir.» fıkrasının, metinden çıkarılması 
hakkındaki bu önergenin açık oya konulmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Zonguldak 
Tank Renizi Baltan 

Bolu 
Alâeddin Yılmaztürk 

İzmir 
Orhan Kor 

İzmir 
Mümin Kırlı 

Antalya 
Akif Tekin 

Denizli 
A. Kemal Turgut 

istanbul 
M. Halûk Berkol 

Ankara 
Yiğit Köker 

Samsun 
Fethi Tevetoğlu 

Adana 
Nuri Ademoğlu 

Rize 
Mecdi Ağım 

Afyon Karahisar 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 

içel 
Talip Özdolay 

İstanbul 
Rif at öztürkçine 

Bilecik 
Orhan Tuğrul 

SALİH HAZERDAĞLI (Elâzığ) — önerge
nin aleyhinde söz hakkımı Sayın Fakih Özlen'e 
verdim. 

FAKİH ÖZLEN (Konya) — önergenin aley
hinde söz istiyorum. 

Sayın Başkanlığa 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 123 

ncü maddesinin 4 ncü fıkrasının «Sosyal Sigor
talar Kurumu ilâç fabrikaları da kurabilir.» 
kısmının, kanun teklifinden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Urfa 
ibrahim Etem Karakapıcı 

Sayın Başkanlığa 
Müzakere konusu 506 sayılı Sosyal Sigorta

lar Kanununun 123 ncü maddesinin 4 ncü fıkra
sının metinden çıkarılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Muğla 
ilyas Karaöz 

Yüksek Başkanlığa 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 123 

ncü maddesinin 4 ncü fıkrasının metinden çıka
rılmasını. arz ve teklif ederim. 

Elâzığ 
Celâl Ertuğ 

Sayın Senato Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 506 sayılı Sosyal Sigor

talar Kanununun değiştirilmesi teklif edilen 123 
ncü maddesinin 4 ncü fıkrası olan «Sosyal Si
gortalar Kurumu ilâç fabrikaları da kurabilir» 
fıkrasının çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Kırklareli 
Ali Alkan 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Sırrı Turanlı. 
Aleyhte söz Sayın özlen'in efendim. Açık oy ta
lebi vardır. 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) — 
Muhterem Başkan, değerli arkadaşlarım; Sosyal 
Sigortalar Kanununun 123 ncü maddesinin tadili 
ile ilgili maddenin 4 ncü fıkrasında «Sosyal Sl-
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gortalar Kurumu ilâç fabrikaları da kurabilir? 
denilmektedir. Muhterem arkadaşlarım, esasen 
Sosyal Sigortalar Kurumunun görevi ticari ol
maktan daha ziyade işçilerin sosyal bâzı mesele
lerini halletmektir. 

tik nazarda fabrikanın kurulması her ne ka
dar 'Sosyal Sigortalar Kurumunun menfaatleri 
gözetilmek suretiyle izah edilmeye kalkışılmak-
ta ise de, haddizatında bu madde işçilere Tür
kiye'de ikinci sınıf insan muamelesi yapma yo
lunda atılmış olan bir adım oluyor. Bunu şu şe
kilde izah edebilirim: Bunun müdafaasını ya
pan kişiler acaba kendi ailelerine ve kendi şa
hıslarına 'hastalandıkları takdirde tek bir fab
rikanın imal etmiş olduğu ilâcın tatbik edilme
sini, verilmesini arzu ederler mi? Etmesi müm
kün değil. Sosyal Sigortalar Kurumu bu fab
rikayı açtığı takdirde imal etmiş olduğu ilâç
lar yalnız kendi eczanelerinde satılacak ve 
'böylece işçilere yalnız tek tip ilâç tatbik edil
miş olacaktır. Bu ise işçilelerin lehine olan bir 
hal değildir, ilâçta hem psikolojik ve hem de 
imal eden fabrikanın büyük tesiri vardır ve 
işçi üzerinde psikolojik bir tesiri vardır. Bu ba
kımından kendi parasını tedavi edilmek için 
veren işçiyi böyle ikinci sınıf bir insan muame
lesine tabi tutma yoluna gitme ve Sosyal Si
gortalar Kurumunun imal etmiş olduğu ilâçları 
onlara mecburi olarak verme yoluna gitme ada
lete de uygun değildir, işçi psikolojisine de 
uygun değil, insanlık psikolojisine de uygun 
değildir.. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Nerden çı
kartıyorsun bunu kardeşim? 

BAŞKAN — Lütfen efendim lütfen. 
MEHMET SIRRI TURANLI (Devamla) — 

Beyefendi bu benim düşüncenıdir. Konuşuyo
rum. 

BAŞKAN — Befeyendi ben ikaz ediyorum. 
ıSayın özden aleyhte de konuşacaksınız.. 

MEHMET SIRRI TURANLI (Devamla) — 
Sayın özden herkese müdahale etmeye alış
mıştır. 

'BAŞKAN — Sayın Sırrı Turanlı lütfen 
efendim, devam buyurunuz. 

MEHMET SIRRI TURANLI (Devamla) — 
Ve şu da denilmektedir. Bâzı arkadaşlarımız 
diyor ki.. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Ne biliyor
sun sen?.. 

I MEHMET SIRRI TURANLI (Devamla) 
— Beyefendi ben fikrimi arz ediyorum, lüt
fen dinleyiniz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. Sayın 
Turanlı buyurunuz. 

MEHMET SIRRI TURANLI (Devamla) — 
Diğer taraftan bâzı arkadaşlarımız bunu Sü
merbank fabrikaları ile tekstil fabrikalarının 
karşılıklı rekabetlerini göz önüne alarak «efen
dim iktisadi Devlet Teşekkülüdür, rekabet ba
kımından faydalı olur» demekte ve bu tezi sa
vunmaktadırlar. Bugün Süımerbank fabrikaları 
evet İktisadi bir Devlet Teşekkülüdür. Bunun 
kârlı olup olmadığı da münakaşa edilebilir ama, 
hiçbir zaman Sümerbank fabrikaları kendi işçi
lerine muhakkak sümerbank fabrikalarında 
imal edilmiş olan eşyanın kendileri tarafından 
alınmasını icbar etmez. Ama, burada Sosyal 
Sigortalar Kurumunun kuracağı ilâç fabrikası 
ki, gayesi de budur; Sosyal Sigortalar Kurumu 
eczanesinde yalnız onun imal etmiş olacağı ilâç
lar satılacak. Böyle olunca da bu onunla mu
kayese edilemez, işte böyle gayri âdil ve işçi
nin aleyhine olan ve aynı zamanda Türkiye'
de kâfi miktarda da ilâç fabrikası açıldığına 
göre bu fıkranın çıkarılması hususunu önerge
de belirtildiği gibi kabulünü ve lehinde oy kul
lanılmasını arz ederim. Teşekkür ederim. Say
gılarımla, (A. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın özlen buyurunuz. 
FAKİH ÖZLEN (Konya) — Sayın Başkan, 

muhterem senatörler; önümüzdeki kanun fık
rası âmir hüküm olmayıp, ihtiyari bir hüküm 
getirmektedir. Yani, «Sosyal Sigortalar Kuru
mu fabrikalar kurabilir» demektedir. Kurum 
fabrika açmak isterse, bugün bu kanunu kabul 
edersek, tetkiklerini, etütlerini yapacak, plân
lamadan onay istiyecektir. Yani, tasavvur ve 
teşebbüs plânlamanın süzgecinden geçecektir. 
Plânlama mevcut ambalaj sanayii muvacehe
sinde yapılan teklifin memleket menfaatlerine 
uygun olup olmadığını, bunu Sigortanın yapıp 
yapamıyacağmı, rantabüite ve prodüktivite 
hesaplarının doğru olup olmadığını tetkik et
tikten sonra kurumun ilâç fabrikası yapması
na müsaade edecektir. Şekil budur. 

Şimdi sayın senatörler, «Akıl için tarik 
birdir» derler. Hepimiz zannediyorum mem
leketin sanayileşmesine taraftarız, Burada bir 

I ihtilâfımız yok. Hattâ bu sanayi memlekette 
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mevcut fiyatları mümkün olursa tanzim etsin, 
hattâ mümkün olursa ihracata açık olsun di
yoruz. Burada hiçbir ihtilâfımız yok. İkinci 
husus, özel sektörün, bilhassa A. P. kanadın
daki arkadaşlarım rekabete dayandığını, te
şebbüs kabiliyeti olduğunu iddia ederler. 
Yani, özel teşebbüsün rekabetten korkmadı
ğını, rekabet yüzünden fiyatların ucuz oldu
ğunu savunurlar. Bu kanunu kabul edersek, 
ilâç kesimindeki özel teşebbüse rekabet kar
şısındaki durumunun ne olduğunu göstermek 
fırsatı vereceğiz. Ondan sonra memlekette 
sermaye aramaktayız. Hattâ kavgasını ediyo
ruz, «dışarıdan gelen sermayenin faizi ucuz 
oldu da, fazla oldu da; bizi sömürüyor da, 
s'ömürüyorda» diye. Binaenaleyh, dışarıdan 
sermaye aramazdan evvel memleket kaynakları 
içinde sermaye olup olmadığını aramak he
pimizin yine müşterek olduğumuz bir vazife
dir. «Müşterek» kelimesinde ısrar ediyorum. 
Arkadaşlarım diyor ki, «asgari müştereklerde 
birleşelim». Şimdi şu önümüzdeki fıkrada bir 
asgari müşterek olarak birleşemezsek, benim 
kanaatimca arkadaşlar bizim bir daha bir
leşmemiz imkânı zor olacaktır. Şimdi, ser
maye arıyoruz, kaynak arıyoruz : Elimizde 
bir kaynak var; bu Sosyal Sigortalar Kuru
mudur. Bu kaynak öylesine genişki, bilmiyen 
arkadaşlar için tekrar ediyorum, özel teşeb
büse Sümerbank ve Ziraat Bankası kanalı 
ile bu kaynağın sermayesini aktarmaktayız. 
Bunların bir çoğu da batmaktadır arkadaş
larım. Bana, batan firmaların ismini tek
rar ettirmeyin. Bu para tekrar geriye gelme
mektedir. 

Şimdi, mevcut bir kaynak var. Bu kayna
ğın ilâç sanayiinde 1/127 olarak bir imkân 
bulabilirse, Plânlama hoş görürse girmesini 
teklif ediyoruz. Demin arkadaşım diyor ki, 
«Yabancı sermaye kanuni imkânlarla gelmiş
tir, kaldırt onu.» Onu kaldırmıyorum. Buna da 
imkân vermek istiyorum, insaf edin, isviçre 
sermayesine tanıdığımız bir imtiyaz ve bir 
hakkı Sosyal Sigortalar Kurumunun sermaye
sine tanımaktan nasıl vazgeçebiliriz? Efendim, 
amaçlarına aykırı imiş. Soruyorum sizlere, 
Emekli Sandığının amacı, otel yapmak mı
dır? Emekli 'Sandığının amacı, parasını şura
da burada Hükümetin müsaade ettiği yerler

de işletmek midir? Ama, zaruret hâsıl oluyor, 
işlet diyoruz, Kaldıki, arkadaşlar madalyo
nun ters tarafı da var. 

Bugünlkü ilâç sanayimden kabul edin ki, 
az veya çok hepimiz şikâyetçiyiz. İki rakam 
vermekle iktifa edeceğim. Hükümetin resmî 
organı olan İlâç Merkez Komisyonu ithal edi
len hammaddelerin % 800 pahalı olarak ithal 
edildiğini tesbit etmiş bulunmaktadır. % 800 
pahalı. Ben söylemiyorum bunu, Sıhhiye Vekâ
letinin bu işlerle meşgul İlâç Merkez Komisyo
nu denen, fabrikatörlerin de girdiği bir komis
yonun rakamıdır bu. 

İkincisi, «Vergi veriyorlar, Hazine zarar ede
cektir.» diyen arkadaşlarıma arz ediyorum. 
14 000 000 Tl. satış yapmış. Masraf olarak, 
13 750 000 Tl. gösteriyor, 400 000 TL kâr gös
teriyor. Türkiye'de düşünün ki ilâç sanayii 
14 000 000 Tl. satış yapmış, 400 000 Tl. kâr et
miş. Bu oran % 10 olsa kâr, 1 000 000 Tl, ede
cek. % 5 olsa 700 000 Tl. edecek. % 2 kâr et
tim diyor. % 2 kâr edecek ve bize de diyecek 
ki, Hazineyi zarardide edeceksiniz sigortalara 
imkân vermeyiniz. 

Muhterem arkadaşlar, özel sektör, rekabet
ten niçin korkuyor? İsçi Sigortaları girince 
damping mi yapacak? Nedir telâşımız, neden 
çekiniyoruz? Arz ettiğim gibi, far?: edin ki, Sos
yal Sigortalar Kurumu değil de aramızdan 5-10 
akrabamız çıkıp, ben ilâç sanayii kuracağım 
dese ne yaparız? Yol gösteririz. Plânlamaya git, 
baksınlar, tetkik etsinler ve ilâve ediyoruz. Sa
na Sosyal Sigortalar Kurumundan para da alıp 
vereceğiz diyoruz. E; insaf edin. Ecnebi serma
yeye, şahıslara, herkese tanıdığımız bir hakkı 
Kurumdan niçin saklıyoruz? Açıkçası hesap 
meydandadır. Ortada 40 - 50 milyon Tl., var bu
gün için. Yarın 100 000 000 Tl. olacaktır, Bu 
100 000 000 u bize göre 3 - 5 yüz aile, daha bü
yütürsek 1 000 aile taksim etmektedir. Bu ka
nun diyor ki, bu 100 000 000 u, 6 000 000 u bu
lan işçi camiasına taksim edelim. 600 aile tara
fına mısınız, 6 000 000 tarafına mısınız? Senato 
olarak bunun kararını vereceğiz. Hâdise gayet 
açıktır. Bunun arasında taktik istiyorsanız, 
başka bir şey istiyorsanız lütfedin, kerem edin. 
Plânlamayı kurmuşuz o var. 

Bu fabrikatör arkadaşlarımızın her birimize 
gönderdikleri kâğıtlarda iki nokta var. 
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1. «Çok ucuza ilâç veriyoruz.» diyorlar. 
Yani Almanya'dan ucuza veriyoruz diyorlar. 

2. «Memlekete hizmet ediyoruz.» diyorlar. 
Bir kere Almanya'dan ucuza ilâç veriyor

larsa, niçin Almanya'ya ihracat yapmıyorlar? 
İhracatın primi de var. Almanya'yı bırakın. 
Suriye'ye, Afrikaya, Asya'ya niçin yapmıyor
lar? Daha doğrusu nereye ihraç yapıyorlar? Di
yorlar ki, yatırım fazlası vardır. Niye fazla ya
tırım yaptınız bu kadar zararlı yerdi de. Niye 
yatırım fazlası olan yere yatırım yapılmasın
dan korkuyorsunuz, mademki, bu kadar berbat 
yerdir de. Arkadaşlar bir tâbir vardır, onu kul-
lanmıyacaçım, bunu kullanacağım. «Akıl için 
târik birdir.» Bu mesele belki basit bir mesele
dir. Ama, arz ettiğim gibi bir yanda 5-6 mil
yon, bir yanda 5 - 6 yüz aile mevzubahistir. 
Hepinizin aklıselimine, izanına, vicdanına hi-
tabederek arz ediyorum. Lütfedin, kerem edin 
İsviçre, Almanya, Amerika veya İtalya'nın ser
mayesine verdiğimiz kadar İşçi Sigortaları Ku
rumu sermayesine ds bir hak tanıyalım. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (C. H: P ve 
A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın senatörler, 4 ncü fıkra
nın fıkradan çıkarılması için verilen önergeleri 
ıttılalarınıza arz ettim. Sayın Tarık Remzi Bal
tan ve arkadaşları tarafından verilen önergede 
ayrıca bu önergenin açık oya sunulması isten
mektedir. önerge sahiplerinden bir kısım sayın 
üyeyi göremediğim için, 10 sayın üyenin mev
cudiyetini kontrol edeceğiz. Sayın Remzi Bal
tan... Burada. Sayın Kemal Turgut... Burada. 
Sayın Halûk Berkol.-,. Burada. Sayın Yılmaz-
türk... Burada. Sayın Orhan Kor,, Burada. Sa
yın Yiğit Köker... Burada. Sayın Mümin Kırlı... 
Burada. Sayın Tevetoğlu... Burada, Sayın Akif 
Tekir.,.. Burada. Sayın Âdemoğlu.,. Burada. 
Sayın Mecdi Agun... Burada. Kâfi artık, yeter
li sayı vardır. 

Şimdi, bu 10 sayın üyenin istemi üzerine 
açık oya başvuracağız. Açık oya geçilmeden 
evvel bir sayın üye oyunun rengini belli etmek 
için söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Hazerdağlı. Kısa ve veciz 
olmasını rica edeyim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Muhte
rem arkadaşlarım, bu kanun teklifinin en 
önemli madesi Sosyal Sigortalar Kurumunun 

ilâç fabrikası açabilmesi meselesi idi. Görülü
yor M, bu fıkra üzerinde Adalet Partili arka
daşlarım fıkranın çıkarılması hususumda hazır
lıklı bulunmaktadırlar. 

Arkadaşlarım, bu madde üzerinde Sayın 
Fakin özlen arkadaşımın söylediği sözlere ilâ
veten şunları söyliyeceğinı. 

Türkiye^de şimdiye kadar Devlet teşebbüsü 

muvaffak olamaz, Devlet yapamaz denilmiş 
durulmuştur. Cumhuriyetten bugüne kadar. 
Biz Türkiye'de ilâç yapan fabrikaları yasak mı 
ediyoruz? Biz Türkiye'de bütün İktisadi Dev
let Teşekküllerinin yanımda özel teşebbüse yer 
vermiş bulunmaktayız. Karma ekonomimiz de 
bunu gerektirmektedir. Türkiye'de özel te
şebbüs olarak bez fabrikaları, mensucat sana
yii varken Sümerbank'ın bu sahaya girmesi ile 
özel teşebbüs zarar mı ediyor? Bunu Sosyal 
Sigortalar Kurumu yapamazmıış da efendim, 
bunu Sağlık Bakanlığı yapsınmıs. Arkadaşlar, 
Sağlık Bakanlığının yapması ile Sosyal Sigor
talar Kurumunun yapması arasında ne gibi 
fark olabilir? Bir müesseseyi, uzmanlar yapar, 
uzmanlar işletirse bu müessese ha Sağlık Ba
kanlığına bağlı olmuş, ha Sosyal Sigortalar 
Kurumuma bağlı olmuş ne Önemi var bunun? 

Muhterem arkadaşlarımdan birisi dediler 
ki, «Sosyal Sigortalar Kurumunun yaptığı ilâç
lara Türk işçisi itimat etmezmiş.» Arkadaşla
rım bu çok acı. Türk işçisi kendisinin bizzat 
çalıştığı müessesemin yaptığı ilâçlara itimat et-
miyecek de yabancı firmanın, yabancı uzmanın 
yapmış olduğu ilâçların kalitesine mi itimat 
edecek? Benim işçim ve uzmanım çalışacak 
bu fabrikanın içinde, ondan sonra da yabancı 
firmanın ve uzmanın yaptığı ilâçlara itimat ede
cek. Arkadaşlar, bu garip bir şey. Türkiye'
de bu kadar özel teşebbüs var, bu kadar Dev
let teşebbüsü var. Devletin ekonomideki payı 
% 60. Sosyalist memleketmiş İsveç, isveç'te 
Devletin ekonomiye katkısı % 10 - 11. Benim 
memleketimde % 60 tır. Bu memlekette Dev
let isterse ilâç fabrikası yapamaz mı? Yarın, 
bir kaeıunla Devlett Plânlama Teşkilâtı bir ilâç 
fabrikası kuramaz mı Eğer bu fıkrayı red
dederseniz yarın, Plânlamaya daha başka bir 
kanun teklifi ile Devletin ilâç fabrikası yapma
sını daha ağır şekilde teklif edeceğiz, getirece
ğiz. Bu bir fırsat. Bırakınız yapsın Devlet 
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fbu işi. Devlet yapııyor, Devleii yapacak. Re
kabet olacak, vergi zıyaı olacak. Bütün bunlar 
cevaplandırıldı. 

Arkadaşlarım, bu husus üzerinde fazla ıs
rar etmeyin. Bu bir fırsattır. Bırakınız Türk 
işçisinim ilâcını Türk işçisi, uzmanı ve doktoru 
yapsın. Bu surötle memleket de bundan fay
da görsün. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başika söz istiyen sayın üye?.. Yok. Açık oy

lamaya geçeceğiz. 3 sayın üye; Sayın Sim 
Atalay, Sayın Nuri Âdemoğlu, Sayın Ömer 
Ucuzal isim okunmak ve «kabul, ret, çekimser» 
[kelimelerinin ifadesi suretiyle açık oylanın kul
lanılmasını istemektedirler. 

Muhterem arkadaşlarım, önergenin kabu
lü yani 4 ncü fıkranın maddeden çıkarılması 
önergesini kabul edenler... Kabul. Reddedenler... 
Ret. Çekinser kalanlar... Çekimser kelimeleri ile 
islimleri okunduğu zaman oylarını izhar buyu
racaklardır. 

Uzun süredir zil çalmaktadır. Alfabetik 
sıra ile - ayrıca kuraya lüzum görmeden - oy
lamaya geçiyorum. 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Sayın 
Başkan, Sayın Hükümetten ve Komisyondan 
mütalâalarını sormadınız. 

BAŞKAN — Sayın Bakan katılıyor musu
nuz? 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Katıl
mıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kom'siyon... 
SOSYAL İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

NAZIM İNEBEYLİ (Sinop) — Genel Kuru
lun takdirine bırakıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tar
lan. 

(Ordu Üyesi Selâhattiin Acar'dan başlana
rak açık oylama yapıldı.) 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan sayın 
üye var mı?... 

Açık oylama işlemi bitmiştir. 
Sayım senatörler oylar tasnif edilinceye ka

dar bir hususu oylarınıza sunmak mecburiye
tindeyim. Çalışma saaitimiiizin bitimine 10 daki
ka var... («Devam edelim» sesleri) Devamı 
önerilmektedir. Kanun teklifinin bitiimine ka

dar çalışmamızın devamını oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Sayın senatörler, açık oylama sonucunu arz 
ediyorum. 

Oylamaya 109 sayın üye katılmış; 55 kabul, 
51 ret, 3 çekinser oy kullanılmıştır. Bu suret
le 4 ncü fıkranın maddeden çıkarılması kabul 
edilmiştir efendim. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın 
Başkanı bir şey sormak istiyorum. Bu kanun 
metnini kabul etmiş olan Komisyon üyeleri bu
rada ret veya çekinser oy verebilirler mi? Bu
nu öğrenmek istiyorum. (Gürültüler) 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Ne olacak 
böyle? Bunun teamülü yok mu? Orada evet 
diyecek, burada çekinser oy kullanacak. Ne 
olacak? Nasıl şey bu? Böyle şey olur mu? (Gü
rültüler) 

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

SIRRI ATALAY (Kars) — Sosyal Sigorta
lar Kurumu fabrika kuracak; ne yaparsanız 
yapın kuracak. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. Sayın 
Atalay rica ediyorum... 

MÜMİN KIRLI (izmir) — Sosyal Sigorta
lar yapamaz diyoruz anlaşana... 

BAŞKAN — Sayın Kırk rica ediyorum 
efendim (Gürültüler) 

MÜMİN KIRLI (izmir) — Oraya söyleyin 
Beyefendi; o müdahale ediyor. 

BAŞKAN — Söyledim efendim. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Oy 

hürriyetimize mâni oluyorlar. Rica ediyorum. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sosyal Sigor

talar fabrika kuracaktır, ne yaparsanız yapı
nız, ne yaparsanız yapımız kuracaktır. 

MÜMİN KIRLI (izmir) — Kurulmasıın de
miyoruz, Sosyal Sigortalar Kurumu bunu ya
pamaz diyoruz. Anlamadınız, dinlemediniz. 
(C. H. P. ve A. P. sıraları arasında karşılıklı 
konuşmalar ve münâkaşalar) 

BAŞKAN — Rica ediyorum, Sayın Kırlı, 
rica ediyorum, efendim. 

MÜMİN KIRLI (izmir) — Sayın Başka
nım, ona da söyleyiniz. 

BAŞKAN — Sayın Kırlı, ilk ikazı evvela 
oraya yapıtnm. Sizden rica ediyorum. 

— 999 — 



C. Senatosu B: 122 7 . 10 . 1971 O : 1 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istamjbul) — Oy 
verme hürriyetimize mâni oluyorlar. 

BAŞKAN — Sayın özltürkçine, istirham 
ediyorum, nasıl bir zevk alacaksınız, tahrik 
etmekten. 

RİFAT ÖZTÜEKÇİNE (istanbul) — Sayın 
Başkan, ben önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Rifat öztürkçine'nin 
önergesi geri veriimişjtdr, elemdim. 

Komisyon filhal katılıyor mu efendim, mad
deyi geri almak ister misiniz? 

SOSYAL İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NAZIM İNEBEYLİ (Sinop) — Hayır efendim, 
katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Almıyorsunuz. 
Muhterem senatörler, 2 nci fıkranın değiş

tirilmesini öngören 2 önerge var, okutuyorum, 
efendim. 

Sayım; Başkanlığa 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 123 

noü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifinin 2 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Urfa 
i. Etem Karakapıcı 

2 nci fıkra : «Kurum lüzum gördüğü tak
dirde her çeşit yataklı ve tam teşekküllü ya
taksız sağlık tesislerinde sorumlu eczası bulun
durmak ve Sağlık Bakanlığından ruhsat almak 
suretiyle eczane açar ve işletir. 

Saym Başkanlığa 
123 ncü maddenin 2 nci fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini saygı ile arz ederim. 
isıtanıbul 

Rıfat öztürkçine 

Kurum, lüzum gördüğü takdirde yataklı ve 
tam teşe!kküll<ü yataksız sağlık tesislerinde 6197 
sayılı Kanunda gösterilen genel hükümlere gö
re eczacı mesul müdür bulundurmak suretiyle 
eczane açabilir. 

Sayın Senato Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 506 sayılı Sosyal Sigor

talar Kanunu teklifinin 123 ncü maddesinin 
2 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederim: 

Değişik şekil : Kurum lüzum gördüğü tak
dirde yataklı sağlık tesisleri ile yataksız sağlık 

tesislerinde 6197 sayılı Kanun hükümlerine gö
re eczane kurup işletebilir. 

Kırklareli 
Ali Alkan 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, Sayın 
Ali Alkan, Sayın i. Etem Karakapıcı ve Sa
yın Rifat öztürkçine'nin 123 ncü maddesinin 
2 nci fıkrasının değişikliği hakkındaki önerge
lerini okuttum. Her biri hakkında ayrı bir 
muameleye yer verilimlemek üzere Saym Al Al
kan'un, ilk defa verilen önerge olması nedeniy
le, 6197 sayılı Kanunun hükümlerine göre ec
zane kurup işletebilir, şeklindeki değişiklik 
önergesine diğer önerge sahipleri katılıyorlar 
mı efendim Sayın Karakapıcı ve Sayın Ri
fat Öztürkçine katılıyorlar, efendim. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — önerge aleyhinde 
konuşmak istiyorum. 

ALİ ALKAN (Kırklareli) — önergemi izah 
etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
ALİ ALKAN (Kırklareli) — Sayın Başka

nım, muhterem arkadaşlarım, bu önergemin, 
birkaç arkadaşın vermiş olduğu ve müşterek 
tarafları bulunan önergemin maksadı esasda 
bir değişiklik yapmamaktadır. Yalnız eczacı
lık mesleğini onöre etmek ve Sosyal Sigortala
rın 5 - 6 milyon tutarındaki mensuplarına sağ
lık hizmeti götürecek olan bu kuruluşun bu 
sağlık hizmetlerini daha iyi yapabilmesi için 
bu maddeye, bu fıkraya açıklık getirmek için 
bu takrir verilmiştir. 

Bu 6197 sayılı Kanun eczane açmak için ne
lere tâbi olunacağını gösteren bir kanundur. 
Binaenaleyh, bu kanun nasıl ki dışarıda ser
best eczane açmak için nelere tâbi ise, Sosyal 
Sigortalanın da yataklı ve yataksız tesislerinde 
eczane açması da bu statüye tâbi olmasını sağ
lamak bakımından bu fıkraya bir açıklık ge
tirmek için verilmiştir, bu önerge. Yani, öner
ge maddenin esası ile ilgili değildir. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, efedim. 
Saym Zihni Betdl, buyurunuz. 
ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkan, 

saym senatörler, önergenin dayandığı gerekçe 
inandırıcı değildir, iltifat edilmemesini istir
ham etmek için söz aldım. 
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Bu önerge de oylanırken 4 ncü fıkranın 
madde metninden çıkarılmasındaki oylamada 
vâki olan bir hususa işaret etmeyi de lüzumlu 
görüyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Sosyal işler Komisyo
nu Başkan ve üyelerinden bâzıları 4 ncü fıkra
nın madde metninden çıkarılması hususu oyla
nırken rapora karşı oy kullanmışlardır. Ko
misyon, rapora karşı konuşamaz; Komisyon, 
rapora karşı oy kullanamaz... (A. P. sıraların
dan «Sayın Başkan, Sayın Başkan» sesleri) 

M. ORHAN TUĞRUL (Bilecik) — Sayın 
Başkan, ne alâkası var, oylanmış bir mesele. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, rica edi
yorum. 

ZİHNİ BETİL (Devamla) — Komisyonun 
Raporla beliren görüşünü değiştirme ihtiyacı
nı duyarsa onun yolu vardır. Raporu gelir 
alır, Komisyona; Komisyonda, toplantı yeter 
sayısı ile Komisyon toplanır... («A. P. sırala
rından» Konu ile alâkalı olmıyarak hâlâ konu
şuyor» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Betiil, bir usul mievzuu 
olarak bunu getirebilirsiniz. Şimdi bu önerge 
üzerinde lütfediniz, aleyhinde konuşunuz. 

ZİHNİ BETİL (Devamla) — ...önergenin 
inandırıcı bir gerekçeye dayanmadığını, bina
enaleyh,. iltifat edilmemesini istirham ediyo
rum. 

Şimdi önergeyi oylıyacaksınız, demin bir 
usûl hatası işlendi, bu oylamada da aynı hata
nın işlenmemesi için iki kere söz almamak için 
kürsüye gelmişken bu noktaya aidolan mülâha
zamı da arz ediyorum. 

Komisyon, rapor aleyhinde konuşamaz... 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Ko
nuşmadı, zaten. 

ZİHNİ BETİL (Devamla) — Muhalif ka
lanlar ve ancak söz hakkını saklı tutanlar ko
nuşabilirler. Rapora karşı konuşamamanız, 
rapora muakis bir istikamette rapora karşı oy 
kullanamama vecibesini de doğurur. 

4 ncü fıkranın madde metninden çıkarılma
sına dair olan önerge oylanırken Komisyon Baş
kan ve üyelerinden rapora karşı oy kullanan
lar oldu. (A. P. sıralarından «hâlâ, hâlâ konu
şuyor» sesleri.) Şimdi bu oylar muteber değil
dir. (A. P. sıralarından şiddetli gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Bietıil.. (A. P. sıraların
dan «Sayın Başkan, Sayın Başkan» sesleri)... 
Bir dakika efendim... (Gürültüler) 

ZİHNİ BETİL (Devamla) — Ve, ve... 
BAŞKAN — Sayın Beltil... 
ZİHNİ BETİL (Devamla) — (Gürültüler)... 

Bir tasarının Meclislerde kabul edilmesi... 
(Karşılıklı müdahaleler ve gürültüler) 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Anayasa 
Mahkemesine gideceğiz. 

BAŞKAN — Sayın özden, bir dakikanızı 
rica ediyorum. 

MEHMET ORHAN TUĞRUL (Bilecik) — 
Sus be, hep siz bağırıyorsunuz. (Ve A. P. sı
ralarından müdahaleler ve gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, sayın ar
kadaşlar, bir daalka efendim, bir dakika. 

Sayın Betil, bir hususu arz edeyim efendim, 
şimdi Sosyal İşler Komisyonu raporu önümüz
de. Bakınız, kullanılan oyları ifade edeceğim, 
istirham ediyorum. Komifsyon Başkamı müs
tenkif kalmıştır... 

ZİHNİ BETİL (Devamla) — Kalamaz, Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü... Şimdi mü
saade buyurunuz efendim. 

MEHMET ORHAN TUĞRUL (Bilecik) — 
Bu bir usûl meselesi değil, bir defa; usûl gö
rüşmesi değil. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, 
efendim istirham ediyorum, müzakereyi selâ
metle neticelendirmek de mümkün olmıyacak, 
ifade edelim noktai nazarımızı... 

i. SABRi ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — Usul
süzlük hatipten başlıyor, mevzu o değil. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, rica ediyorum. 
(C. H. P. sıralarından müdahaleler) 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Hüviyetinizi ortaya koydunuz. 

BAŞKAN — Simidi Komisyon Başkanı Fa
ruk Kınaytürk raporda müstenkif kalimışitır, 
burada oy kullanırken, Sayın inebeyli keza oy 
kullanırken müstenkif kalmıştır, Sayın Işltam 
rapor istikametinde ret oyu, Sayın Ersü reifc 
oyu kullanmıştır, Sayın Zaloğlu, Sayın Mus
tafa Bozoklar ve Sayın Sami Turan bulunma
mışlardır. Karaöz^de muhalif kalmışlardır. 

Şimdi istirham ediyorum, bumu ayrıca bir 
usul mevzuu olarak getirirseniz bundan sonra 
size söz vermek mümkün olur. 
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Bu meseleyi bu şekilde vuzuha kavuştur- I 
ıdufcfcan sonra Komisyon üyelerinin, tüzüğümüz- ı 
deki sarahat, aleyhinde konuşamıyacaklan mâ- j 
nasmdadır. Aleyhinde de oy kullanılmamıştır, : 
Komisyon raporu aleyhinde, çekinser kalındı. • 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kanım, usul meselesi hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Binaenaleyh, şimdi sizin söz is
liminiz sebebi olan fıkra hakkında verilen öner
genin aleyhinde konuşmanızı istirham edece
ğim, efendim. 

ZİHNİ BETİL (Devamla) — Sayın Başka
nım, çıkan kanunu, Anayasaya aykırılığı ha
linde Anayasa Mahkemesine iptal dâvası açma 
imkânı vardır. Ben usulsüzlüğü şu konuşmam
la tescil etmek istiyorum. (A. P. sıralarından 
müdahaleler) Anayasa Mahkemesine müracaat 
ettiğimiz takdirde mesnedimiz olsun, diye. 
(A. P. sıralarından «Aç, aç» sesleri) 

Maruzatım bu kadardır. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar) 

SOSYAL İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NÂZIM İNEBEYLİ (Sinop) — Sayın Başka
nım, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
SOSYAL İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

NAZIM İNEBEYLİ (Sinop) — Sayın Başkan, 
değerli senatörler, burada bir meselenin izahını 
yapmak mecburiyetindeyim. Konu şudur : 

Bu madde ile getirilen kurumun ilâç sanayii 
akması mevzuu kanun teklifinin esasında mev
cut değildi. (C. H. P. sıralarından «Komisyon
da vardı» sesleri) Bu, Millet Meclisinde ilâve 
edilen ve burada da kanun metninde de görül
düğü gibi sonradan yamalı gibi, yani ek bir 
şekilde buraya ilâve edilmiş bir husustur. 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Ya
ni, nasıl yamanmış? Meclis karar vermiş buna. 

SOSYAL İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NAZIM İNEBEYLİ (Devamla) — Bir dakika 
beyefendi. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. (Sıra
lar arasında karşılıklı müdahaleler) Lütfen, 
hatibin konuşmasına imkân verelim. Buyuru
nuz. 

SOSYAL İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NAZIM İNEBEYLİ (Devamla) — Sosyal işler 
Komisyonunda bu kanunun redaksiyonu bakı
mından bunun haıtalı olduğu nazarı dikkatimi
zi celbetfti. Yalnız, bunu bozmamak için üze- I 

I rinde fazla durmamıştık. Burada arkadaşları' 
i mızla bu mesele hakkında daha açıklık ve daha 
j bir vuzuh vermek için ve plâna da bağlı kal-
: mak için Sayın öztürkçine'nin vermiş olduğu 
j bir değişiklik önergesi vardı, bu önergeye katı

lacağımızı, bu çıksa bile buradan, tamamen 
plân ve programa bağlı olarak bu önergenin 
kabulü halinde hiçbir şeyin değişmiyeceği inan
cı içerisinde müstenkif kalmış bulunuyoruz. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Usul hakkımda, Sayın özden, 
buyurunuz efendim. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan, çok değerli arkadaşlarım meseleyi biz bir 
usul meselesi olarak ve soğukkanlılıkla mütalâa 
etmemizi rica edeceğim. 

ORHAN KOR (izmir) — Valla soğukkanlı 
siz olunuz, ilk evvelâ. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Ben daima 
kürsüde soğukkanlıyım, ama oturduğum yerde 
belki soğukkanlı olmıyabilirim. 

ORHAN KOR (izmir) — Yerinizde soğuk
kanlı değilsiniz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale et-
miyelim, hatibe. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, hukukçu olsun, olmasın, bütün 
arkadaşlarım elbette ki, bizim tüzüğümüzü ve 
kaidelerimizi ve geleneklerimizi bilirler. Onları 
ben öğretecek değilim. Ama, şimdi gelenekleri, 
kaidelerimizi, tüzüğümüzü bir şöyle gözden ge
çirirsek burada muhterem arkadaşlarımızın, Ko
misyon Başkanı ve sözcüsünün bu şekilde hare
ketinin doğru olmadığı neticesine kolaylıkla 
varabiliriz, kolaylıkla. 

Şimdi tasavvur ediniz ki, bir komisyon te
şekkül ediyor, isterse karma komisyon olsun, 
ister tabiî bir komisyon olsun, Millet Meclisin
den gelen bir meseleyi müzakere ediyor. Millet 
Meclisinden gelen metin, birbirinden ayrı me
tin değildir, bir kül halindedir. Yani tecezzi ka
bul etmez. Millet Meclisi Heyeti Umumiyesin-
de böyle kabul edilmiş, komisyonunda böyle 
kabul edilmiş diye bir fikir ortaya atılamaz. 
Kül halimde gelen bu tasarı veya teklif baştan 
aşağıya madde madde, virgül virgül tetkik edi
lir. Bunu hepimiz biliyoruz. 

Sonra, arkadaşlarımız bunu oylarlar ve altı
na «ben muhalifim, ben çekinserim ve hattâ söz 

] hakkım mahfuzdur» diye yazılır. Bizim tüzüğü-
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müz sadece «söz hakkım mahfuzdur» demeyi 
dahi kabul etmez. Muhalefet sebebinin o metnin 
altına yazılmasını mecburi kılmıştır. 

Kıymetli arkadaşlarım, oy mukaddestir, 
buna hiçbir diyecek yoktur. Herkes istediği gi
bi söyliyebiMr, istediği gibi konuşabilir, istedi
ği gibi oy verebilir. 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) 
— Müsaade ediyor musunuz? 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Tabiî. Bu 
benim müsaademe bağlı bir husus değildir. Mü
saade var mı yok mu diye siz düşünün, ben ne 
düşüneceğim. Bu benim müsaademe bağlı değil. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Kıymetli ar
kadaşlarım, komisyonda arkadaşlarımız bu me
seleyi derinliğine tetkik etmişler ve bir karara 
varmışlardır. Buna muhalif arkadaşlarınız yok. 

MEHMET NURİ ADEMOĞLU (Adana) — 
Var, var. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Olabilir, 
kendileri muhalefet göstermemişlerdir. Güzel 
güzel yazmışlar, bakınız ne demişler... 

ORHAN KOR (izmir) — Ne demişler? 
EKREM ÖZDEN (Devamla) — Ben hepsini 

okuyacak değilim. Sizler de okudunuz. «Yukar
da izah ettiğimiz sebeplerden ötürü, mezkûr ka
nun teklifi Millet Meclisi Genel Kurulunca ka
bul edilen şekliyle komisyonumuzca da aynen 
kabul edilerek öncelik ve ivedilikle görüşülmek 
üzere Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek 
için Yüksek Başkanlığa sunulur.» diyor. Altın
da, Başkan Burdur Üyesi F. Kmaytürk, Sözcü 
Sinop Üyesi N. inebeyli yazılı. Bir arkadaşımız 
muhalefet şerhi vermiş, diğer arkadaşlarımız hiç
bir muhalefet şerhi vermeksizin bunu imza et
mişlerdir. Beyler, imza etmişlerdir, oy vermişler 
ve imza etmişlerdir. Lütfen siz bana izah eder 
misiniz bu ne demektir? Oy vermek ve imza et
mek ne demektir, bunu bana söyleyin bakalım? 
Bunun haricinde Komisyonda eğer oy vermek 
başkadır, burada oy vermek başkadır diyorsanız, 
böyle bir şey düşünüyorsanız o zaman çok kıy
metli arkadaşlarım, başka şeyler söylemek ica-
beder, ben utanıyorum. (A. P. sıralarından «söy
le, söyle» sesleri.) 

BAŞKAN — Sayın özden bir dakika bir hu
susu istirham edeceğim. Şimdi usul hakkında ne
yi önereceksiniz, onu ifade buyurur musunuz? 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

YİĞİT KöKER (Ankara) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Sayın Baş
kanım, müsaade buyururlarsa ve siz de müsama
ha gösterirseniz arz edeceğim. 

34 ncü maddeniz diyor ki, bu maddenin mat-
labı komisyonların raporları hükmündedir. 3 
ncü fıkrada «Komisyon üyesi, muhalefeti sebe
bini raporda açıklamak mecburiyetindedir. Ak
si halde rapor aleyhinde konuşmak ve sözcüden 
soru soramaz.» 

Muhterem arkadaşlarım bunun altında, bu
nun... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Orada oy 
var mı? 

BAŞKAN — Bir dakika rica ediyorum efen
dim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Oy yok. 
EKREM ÖZDEN (Devamla) — Oy yok, ama 

onun altında bir de başka şeyler var, onu bana 
söyletmeyin yani... (A. P. sıralarından «söyle 
söyle» sesleri.) 

BAŞKAN —Lütfen. 
EKREM ÖZDEN (Devamla) — Onu da söy-

liyeyim; bir insan eğer iman olarak, seciye ola
rak Komisyonda oy vermiş ve altına da imza et
mişse, burada ne olursa olsun o namusu vikaye
ye mecburdur. Bunun daha üst tarafı var mı 
(A. P. sıralarından «ayıp, ayıp» sesleri.) 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş
kan, müdahale edecek misiniz? Bir üyeye usul 
hakkında bu kadar müsamaha edilmez, kürsüde 
bu kadar ağır sözler sarf edilmez. 

NAZIM İNEBEYLİ (Sinop) — Sayın Baş
kan, hakaret ediyor. Buna hatibin hakkı yok
tur. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Var mı üst 
tarafı? Daha başka şeyler söyliyeyim mi size 
(A. P. sıralarından «ne varsa söyle» sesleri) Da
ha ne söyliyeyim? 

BAŞKAN — Sayın özden lütfen maksadını
zı ifade edin. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Maksadım 
şudur, nasıl M... 

NAZIM İNEBEYLİ (Sinop) — Sayın Baş
kan hakarete hakkı var mı? 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, müda
hale ediyorum. 
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REFET RENDECİ (Samsun) — 0 kadar 
ağır sözler söylüyor ki, bir üyeye bu kadar mü
samaha edilmez. 

BAŞKAN — Sayın Rendeci rica ederim efen
dim. (Gürültüler) Sayın özden buyurun. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Beyler üzül
meyiniz, ben hakikati ifade ediyorum, üzülü
yorsunuz, bunda üzülecek bir şey yok. 

BAŞKAN — Sayın özden, lütfen bir daki
ka beni dinleyin. Neyi önerecekseniz bunu ifa
de buyurun. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Sayın Baş
kan arz edeceğim. 

BAŞKAN — Hayır, oy kullanma şeklini (Gü
rültüler) Müsaade buyurun efendim. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Oy kullanır
ken... 

BAŞKAN — Hayır, oy kullanmadan dolayı 
tahtiye edecek tarz konuşmayınız, lütfen. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Hayır efen
dim müeyyidesi yoktur, müeyyidesi ahlâkidir. 
(Gürültüler) 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Bu ne biçim lâf , 
ahlâksız sizsiniz. (A. P. sıralarından şiddetli gü
rültüler) Ahlâksız sensin... 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Tabiî tabiî 
ya bunun müeyyidesi yok... Burada yok, yazılı 
değil. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın özden lütfen efendim. 
TURHAN KAPANLİ (Ankara) — Niye sus

turmuyorsunuz? 
NAZIM İNEBEYLİ (Sinop) — Bu sözü ay

nen size iade ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın özden sözünüzü kesiyo

rum. Lütfen... 
EKREM ÖZDEN (Devamla) — Benim sözü

mü neden kesiyorsunuz? Bana hakaret edenle
re müdahale ediniz. 

NAZIM İNEBEYLİ (Sinop) — Ayıp, ayıp 
sana. 

TURHAN KAPANLİ (Ankara) — Niye sus
turmuyorsunuz? 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, ben 
müdahalemi yapıyorum. (Gürültüler) Oturun 
efendim. 

Sayın özden lütfen rica ediyorum... 
EKREM ÖZDEN (Devamla) — Ben konuşu

yorum efendim... 
BAŞKAN — Neyi önerdiğinizi ifade buyu

run, yoksa istediğiniz söz hakkını... 
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EKREM ÖZDEN (Devamla) — Meseleyi il
mî olarak... 

NAZIM İNEBEYLİ (Sinop) — Sayın Baş
kan hakaret ediyor. Aynen size iade ediyorum o 
sözü. 

BAŞKAN — Sayın İnebeyli, Sayın özden 
müsaade buyurun. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Ben size hi-
tabetmedim, ben kaideden bahsettim, kaide bu
dur. Müsaade buyurun arz ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın özden, lütfen önergenizi 
verin efendim. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Efendim ka
nunun... 

ORHAN KOR (izmir) — Ulan ne demek is
tiyorsun?.. Sussana be artık!.. 

MUCİP ATAKLI (Tabiî üye) — Kes sesini 
terbiyesiz, sen misin buramn Başkanı? (Şiddet
li gürültüler) Nasıl ulan dersin? 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Hayvan. 
MUCİP ATAKLI (Tabiî üye) — Hayvan 

sensin. (Gürültüler) 
BAŞKAN — Arkadaşlar, (Gürültüler ve kar

şılıklı lâf atmalar.) Muhterem senatörler, Sa
yın Özden rica ediyorum önergeniz varsa verin 
yoksa lütfen... 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Efendim 
usul hakkında görüşüyoruz. Önergeye lüzum 
yoktur. 

BAŞKAN — önergenizi verin. 
EKREM ÖZDEN (Devamla) — Usul hak

kında görüşüyoruz. Sayın Başkan, siz Komisyon 
üyelerinin müspet olarak rey vermiş arkadaşla
rınızın, müstenkif veya muhalif reylerini kabul 
etmeyiniz. Bu doğru değildir. 

BAŞKAN — Sayın özden bir dakika. 
EKREM ÖZDEN (Devamla) — Bu madde

nin altındaki 1, 2, 3 ncü fıkradan bu anlaşılı
yor. Bir arkadaş reyini vermiş, burada o reyden 
vazgeçemez. Vâzıı kanunun maksadı budur, bu
nun haricinde bir şey olmaz, daha ne söyliye-
yim? 

BAŞKAN — Sayın özden, teşekkür ederim 
efendim. 

İHSAN SABRi ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — 
Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika rica edeceğim efen
dim, usul hakkında söz istiyen arkadaşlar var, 
Sayın ihsan Sabri Çağlayangil size de söz vere
ceğim efendim. 
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Sayın özden, teklifinizi oya koymam dahi 
mümkün değil. Biraz evvel konuşan Sayın Zihni 
Betil'in ifade ettiği gibi, ancak bu konu Anaya
sa Mahkemesine bir iptal dâvası açıldığı zaman 
söz konusu edilebilir. 34 ncü madde sarihtir, 
madde oydan bahsetmemektedir. Bu sarahat 
muvacehesinde ve her senatörün kendi vicdanın
dan geldiği şekilde oyunu kullanacağına göre 
bir oylama işlemine de gitmemiz mümkün değil
dir. Oylama neticesi sıhhatle tesbit edilmiş, çık
mıştır. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Sayın Baş
kan Senatoda bu teamül olacak mıdır? 

BAŞKAN — Efendim teamül budur, Anaya
sa Mahkemesinde iptal edilirse teamül de orta
dan kalkar. 

Buyurun Sayın Tığlı. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Divan

dan bir sorum var efendim. 
BAŞKAN — Söz istediler, söz verdim. Lüt

fen bundan sonra rica edeyim. 
MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Muhterem 

arkadaşlar, her iki sayın senatörün, komisyon 
raporunda imzasını vazetmiş olan komisyon üye
lerinin imzaları istikametinde oy kullanmaya 
mecbur olduklarını imzalarına muhalif olarak 
oy kullanamıyacaklarını iddia ettiler. 

Tüzüğümüzde, 3 nevi oyun olduğu ve bu oyu 
üyelerin serbestçe kullanabileceği yazılıdır. Ko
misyon üyeleri bundan istisna edilerek komis
yon raporunda hangi istikamette oy kullanmış-
larsa onda ısrar ederler, diye bir hükmü mahsus 
mevcut değildir. Ancak, bir mantıki netice çı
karmak suretiyle, komisyonda vaktiyle beyaz oy 
vermişse tabiî olarak aynı fikrin burada müda
faası gerekir gibi' bir netice çıkarmaktadırlar. 
Ama, bu sureti zahirde normaldir ve ekseriyetle 
böyle olur. 

Ama, bir ihtisas komisyonunun raporu niha
yet bir kanaati ihtiva eder, bu kanaat Yüce 
Meclise gelir. Yüce Meclis bu rapor üzerinde mü
nakaşa eder, lehte ve aleyhte fikirler ortaya çı
kar. Acaba biz bu lehte ve aleyhte yapılan ko
nuşmalardan istifade ederek konu Meclise daha 
gelmeden, muayyen bir kanaatin sahibi iken bu 
münakaşalardan sonra kanaatimizi değiştirdiği
miz vâki değil midir? Elbette vâki. Elbette bu 
konuşmalardan istifade ediyoruz. Elbette nok
san ve yanlış bilgilerimizi bu konuşmaların ışığı 
altında tashih ediyoruz. Yine Meclisin üyesi olan 

bu komisyon üyeleri de bu konuşmaların tesiri 
altında kalmıyacak mıdır? 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Geri alsın. 
ZİHNİ BETİL (Tokat) — Çekinser kalabi

lir mi? 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Olmaz 

böyle şey. 
MUSTAFA TIĞLI (Devamla) — Müsaade 

buyurun efendim, onu da anlatayım efendim. 
Bu konuşmaların ışığı altında vaktiyle verdi

ği kanaatinde yanlıklık yaptığını, hataya düş
tüğünü anlarsa, hatada ısrar mı edecektir? 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Komisyonun söz
cüsünün bir fikri yok mudur? 

BAŞKAN — istirham ediyorum. 
MUSTAFA TIĞLI (Devamla) — Müsaade 

edin efendim onu anlatacağım. Acele etmeyin. 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlar rica ederim 

efendim, Sayın Mustafa Tığlı bir dakika lütfe
der misiniz, beni dinler misiniz efendim? (Gürül
tüler) 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Komisyonun söz
cüsü «Benim fikrim yoktur» diyor. Bu olur mu, 
bu mantığa sığar mı? 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeceğim 
efendim. Sayın Mustafa Tığlı bir dakikanızı ri
ca edeyim ve size bir hususu hürmetle arz ede
yim, 

MUSTAFA TIĞLI (Devamla) — Rica ede
rim efendim. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Ekrem özdenin 
önerisinin bir oylama mevzuu olamıyacağını ifa
de ettim. Binaenaleyh, o önerinin aleyhinde ko
nuşmanın da yer kalmadı. Başka bir usul mev
zuunu, mevzuübahsedecekseniz lütfedin onu söy
leyin efendim. Bilmem arz edebildim mi? 

MUSTAFA TIĞLI (Devamla) — Estağfurul
lah. 

BAŞKAN — Sayın Ekrem özden'in şifahi 
önerisini bir oylama konusu yapamıyacağımı ifa
de ettim. 

MUSTAFA TIĞLI (Devamla) — Hiç şüphe 
yok. 

BAŞKAN — Binaenaleyh, bunun aleyhinde 
konuşmanın da icabı artık kalmadı. Başka bir 
usul mevzuunu ileri sürecekseniz lütfedin efen
dim. 

MUSTAFA TIĞLI (Devamla) — Efendim, 
benden evvel vâki olan konuşmalar, bundan son
ra sayın komisyon üyelerinin kullanacağı oya 
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müessir olması bakımından yapılmıştır. Eğer 
bu bir hak ise devam etsinler, değilse komisyon 
böyle hataya bir daha düşmesin denmiştir. 

Şimdi, usule mütaallik olan şu konuşmaları
mızda eğer bunlara itibar edilirse komisyonun 
bundan sonra verecekleri malûmat oya müessir 
olacaktır. Bu bakımdan konuşuyorum. 

BAŞKAN — Ama, halledilecek bir konu kal
madı. 

MUSTAFA TIĞLI (Devamla) — Hayır, tek
rar birinci madde var, oylama var, yapılan ko-
numalar komisyon için bir ışık olacaktır. Niha
yet bir neticeye varacağız. Yani fuzuli bir ko
nuşma değildir efendim. 

SAFFET URAL (Bursa) — Sayın Başkan 
bırakın konuşsunlar. 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum. Oyla
mada her hangi bir sayın üyenin İçtüzükte bir 
kayıt olmadan bir tahdidine nasıl gideriz. 34 ncü 
madde gayet sarihtir. Bu sarahat karşısında an
cak kendi raporlarının aleyhinde bir konuşma 
yapamazlar. Onun dışında oylama mevzuu hak
kında bir kayıt konması, Anayasa hukuku ge
reğince mümkün değil. Bunu zatıâliniz takdir 
edersiniz efendim. Rica ediyorum. 

MUSTAFA TIĞLI (Devamla) — Sayın Baş
kanım, şimdi mukabil fikirler ortaya çıkmazsa 
ben de bir komisyon üyesiyim, yarın komisyon
dan gelen raporun aleyhine oy vermem müm
kündür. Ben, bu türlü konuşmanın mukabelesi
ni yapayım ki, yarın vereceğim oyun savunma
sını yapmış olayım. Elbette, ben bir komisyon 
üyesiyim. 

SAFFET URAL (Bursa) — Bu münakaşa 
daha uzayıp gidiyor, bırakın konuşsunlar efen
dim. 

BAŞKAN — İstirham ederim, «konuşmala
rın icabı kalmadı» diyorum efendim, rica ede
rim benim de bir vazifem vardır. 

Sayın özden'e kerreren ihtar ettim, önerinizi 
bildirin dedim Senatonun toplantı şekli ne hale 
geldiğini gördünüz efendim, istirham ediyorum, 
lütfedin efendim. 

MUSTAFA TIĞLI (Devamla) — Bir şey yok 
beyefendi... 

BAŞKAN — Lütfedin efendim. 
MUSTAFA TIĞLI (Devamla) — Peki, efen

dim ben tamamen aksi kanaateyim. Komisyon 
verdiği raporda hatasını anlamış olmasına rağ

men ısrar etmiş olması, hiçbir mantıkî neticeyi 
icabettirmez, hiçbir mantiki sebebe dayanmaz. 
(C. H. P. sıralarından «geri alsın» sesleri) Geri 
almasiyle muhalif oy kullanması arasında fark 
yoktur, («vardır» sesleri) Müstenkif olması da 
karasızlıktır. Bu da bir anlayıştır. (Gürültü
ler) Geri alması neyi ifade eder? Ha geri almış, 
ha menfi oy kullanmış. (Gürültüler) 

Saygılar. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. (Gürültüler) 
Bir dakika efendim, bir dakika istirham edece
ğim efendim. Sayın Yiğit Köker, aynı mevzuda 
mı konuşacaksınız efendim? 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, 
söz talebimi geri alıyorum. Biraz önce Sayın 
özden'in önergesi üzerine yapmış olduğu açıkla
ma muvacehesinde, söyliyeceklerimi bir usul sö
zü almak suretiyle bunu ifade etmem mümkün 
olamıyacağı için, gelecek birleşimde zaptı sabık 
hakkında söz almak suretiyle görüşlerimi ben de 
tescil ettireceğim. Onun için vaz geçtim efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın İhsan Sabri Çağlayan-

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — 
Mesele vuzuha kavuştu efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Sa
yın Nurettin Ertürk. 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Benim 
Başkanlık Divanından bir sorum var. Değiştir
ge önergeleri verildiği zaman, Komisyon Sözcü
süne veya Başkanına soruluyor; iştirak ediyor 
musunuz etmiyor musunuz, diye. Eğer onun, 
raporu aleyhine bir beyanda bulunması mümkün 
değilse, bu teamül niçin yapılmış niçin tatbik 
ediyor? Bunun cevaplandırılmasını rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Şimdi efendim gene aynı mev
zua geliyorum. Bu, cevaptan müstağni, bunlar 
görüşüldü. Şimdi, önergenin aleyhinde de ko
nuşulmuştur.. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş
kanım, bendeniz bir hususu arz etmek istiyorum, 
bulunduğum yerden. Başkan olarak, Cumhuri
yet Senatosunda üyelerin oylarını kullanmala
rından dolayı, üyelerin kınanmasına ve kötü-
lenmesine kürsüden müsaade etmemeniz lâzım
dı. Bu yönden tutumunuzun yanlış olduğunu 
zabıtlara tescil etiıriyorum. 
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BAŞKAN — Sayın Rendeci, ya - takibi - dik
katle yapmadınız diyemiyeceğim ama - lütfen ta-
Mbetmediniz, gerekli ikazın hepsi yapıldı. İs
tirham ediyorum, burada oturan kimse, hangi 
siyasi teşekküle mensup olursa olsun, tarafsız
lığını korumak mecburiyetindedir. Bu, bizim 
bir şeref borcumuz, Senatonun her şeyin üstün
de tutulması, istirham ediyorum. Bunu ker-
raren zapta tescil ettirdik efendim. 

Hükümet ve Komisyon katılıyorlar mı efen
dim? 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Müsa
ade ederseniz kürsüden mâruzâtta bulunacağım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Sayın 
Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri; 3 sayın 
senatör tarafından verilen ve birleştirilen öner
geye katılamıyoruz. Çünkü, böyle bir ibarenin 
kanun metnine geçirilmesi, yasama ilkelerine 
yani kodifikasyon prensiplerine aykırı olur. 
Şunun için. («kodifikasyon ne demek» sesleri) 
Efendim, kodifikasyon veya tedvin prensipleri
ne demek istiyorum. Şunun için; şimdi efen
dim, 123 ncü maddenin birinci fıkrası Sosyal Si
gortalar Kurumunun sağlık hizmetlerini gör
mek için hangi tesisleri açabileceğini göstermiş
tir. Bunlar arasında hastane, sanatoryum, pre
vantoryum, yataklı ve yataksız dispanser, sağ
lık istasyonu, eczane ve benzeri müesseseler var
dır. Bunlardan yalnız eczaneler üçüncü fıkra
da tekrar edilmiş ve hangi tesislerde eczane açı
lacağı. gösterilmiştir. Eğer bu ibare yani Ecza
neler Kanununa göre eczane açılacaktır, ruh
sat alınacaktır ve eczacı istihdam edilecektir, 
hükmü üçüncü fıkraya konursa, gereksiz bir 
iş yapılmış olur, hattâ yanlış olabilir. Gerek
sizliği şurada, Eczaneler Kanunu bu kanuna gö
re özel bir kanundur. Binaenaleyh, özel kanun 
genel kanuna göre öncelikle uygulanacaktır. Ka
nunda tersine hüküm bulunmadıkça, özel ka
nunda bulunan hükümler ve şartlar uygulana
caktır. Nitekim buraya yalnız eczaneler için, 
Eczaneler Kanunu uygulanacaktır hükmünü ko
yar isek, sanki hangi müesseseler için hangi 
kanunların uygulanması şartı aranıyormuş hük
mü çıkar. Bu takdirde, birinci fıkrada hasta
neler için, sanki özel hastanelerle ilgili kanun 
hükmünün uygulanmasına yer yokmuş gibi bir 
anlam çıkabilir. 

Oysa, bugün Sosyal Sigortalar Kurumu bu 
tesisleri açabilmek için, eczane açarken Eczane
ler Kanununa göre Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığından izin almaktadır; hastane, sanator
yum veya prevantoryum açarken özel Hastane
ler Kanununa göre izin yani ruhsat almaktadır. 

Bu itibarla, buraya üçüncü fıkraya konacak 
bu hüküm hem yerini bulmamış olur, yanlış yere 
konduğu için gereksiz olur, hem de yanlış bi
çimde monte edildiği için fıkraya, birinci fıkra 
ile çelişik duruma düşer ve birinci fıkradaki 
hastaneleri, sanki hastaneler hakkındaki özel 
kanunun dışına çıkanyormuşuz gibi bir intiba 
yaratır, ileri de yanlış uygulamalara meydan ve
rebilir. 

Bu itibarla, fıkranın mevcudolduğu şekilde 
kalması uygundur; tersine bir kabul ve tersine 
bir kanunlaştırma şekli, ileri de sürtüşmelere 
sebebolabilir. Esasen buna lüzum da yoktur, 
çünkü, bugün de Sosyal Sigortalar Kurumu ec
zane açacağı zaman mevcut Eczaneler Kanununa 
göre Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından 
izin almaktadır ve sorumlu eczacı çalıştırmakta
dır. Yalnız izin almakla yetinmemekte, Sosyal 
Sigortalar Kurumunun eczaneleri Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığının denetim ve gözeti
mine tabi bulunmaktadır. Bu itibarla, bu deği
şiklik teklifi yersizdir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen

dim? 
SOSYAL İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

NAZIM İNEBEYLİ (Sinop) — Hayır Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. (A. P. sıra
larından «önergeleri geri alıyorlar» sesleri) Sa
yın AH Alkan, önergenizi geri alıyor musunuz 
efendim? 

ALİ ALKAN (Kırklareli) — Sayın Bakan 
bu husustaki görüşlerini, konuşmaları sırasında 
belirttiler ve benim arzu etiğim şekilde olduğu
nu zabıtlara tescil ettiler. Bu beyan karşısında 
önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. Sayın Ali 
Alkan önergesini geri almıştır. Sayın öztürk-
çine, önergenizi geri alıyor musunuz? 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Geri 
alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Rifat öztürkçine önerge
sini geri almıştır. Sayın Karakapıcı ?.. 
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i. ETEM KARAKAPICI (Urfa) — Ben de 
iltihak ediyorum. 

BAŞKAN — iltihak ediyorsunuz, önergeler 
geri verilmiştird efendim. 

Üçüncü fıkra hakkında bir önerge var, oku
tuyorum efendim. 

Sayın Senato Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 506 sayılı Sosyal Sigor

talar Kanununun değiştirilmesi teklif edilen 
123 ncü maddesinin üçüncü fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Değişik şekil. 
Kurum lüzum gördüğü yerlerde 6197 sayılı 

Kanunun 14 ncü maddesine göre ecza dolabı aça
bilir. 

Kırklareli 
Ali Alkan 

BAŞKAN — İzah edecek misiniz efendim? 
ALİ ALKAN (Kırklareli) — Komisyon, bu 

benim görüşüme uygun görüşte, yani bu anlam
da ise fıkra; geri alıyorum. Onun için Komis
yonun izah etmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Saym Komisyon Sözcüsü? 
SOSYAL İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

NAZIM İNEBEYLİ (Sinop) — Aynı anlamda
dır, efendim. 

BAŞKAN — Aynı anlamda alıyorsunuz. Bu 
takdirde önergenizi geri alıyorsunuz, üçüncü 
fıkranın değişiklik önergesi de geri verilmiştir. 

Maddeyi, dördüncü fıkranın çıkarılması su
retiyle hâsıl olan yeni şekliyle okutuyorum, son
ra da oylıyacağım efendim. 

Madde 1. — 17 . 7 . 1964 tarihli ve 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 123 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Sağlık tesisi kurma ve sözleşme yapma yet
kisi. 

Madde 123. — Kurum, bu kanunla kendisi
ne verilmiş bulunan görevleri yerine getirebil
mek ve sağlık yardımlarını yapabilmek için, 
hastane, sanatoryum, prevantoryum, yataklı 
ve yataksız dispanser, sağlık istasyonu, eczane 
ve benzeri müesseseler işletebileceği gibi gerek
li gördüğü yerlerde hastane, eczane, hekim, ec
zacı ve ebelerle ve diğer gerçek veya tüzel ki
şilerle sözleşmeler yapmaya da yetkilidir. 

Kurum, lüzum gördüğü takdirde her çeşit 
yataklı ve yataksız sağlık tesislerinde eczane 
kurup işletebilir. 

Kurum, bu kanunla kendisine verilmiş bu
lunan görevleri yerine getirebilmek ve sağlık 
yardımlarını yapabilmek için, ecza dolabı aça
bilir. 

Kurum ayrıca lüzum gördüğü hallerde ve 
yerlerde serbest eczanelerden biri veya birka
çı ile anlaşma yapabilir. 

Kurum eczanelerinden, kurumca yapılacak 
sağlık yardımlarından faydalanacak olanlarla 
kurum mensuplarından başkasına ilâç ve tıbbi 
malzeme verilemez. Ancak, serbest eczane bu-
lunmıyan yerlerde veya serbest eczanelerde 
bulunmıyan hayat kurtarıcı ilâç ve tıbbi mal
zeme bedeli karşılığında verilebilir. 

Kurum hekimleri tarafından yazılacak ilâç 
ve tıbbi malzemenin listesi, Sosyal Sigorta 
Yüksek Sağlık Kurulunca düzenlenir. Bu lis
te, her yılın ilk ayında kurumca ilân edilir. İlâç 
listesinin hazırlanmasında Sosyal Sigortalar 
Kurumu Yüksek Sağlık Kurulu çalışmalarına, 
Ankara Tıp ve Eczacılık fakültelerinden iki 
farmakodinami profesörü ile Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı Eczacılık İşleri Grenel Mü
dürü de diğer üyelerle eşit yetkilere sahibolarak 
katılırlar. 

Kurulun çalışmaları ile ilgili her türlü gider
ler kurumca ödenir. 

Kurul en az haftada bir defa toplanır. 
Kurul gerekli gördüğü hallerde dışardan uz

man kimselerin görüşlerini alabilir. 
BAŞKAN — 1 nci madde okundu. Saym 

Sim Atalay, 1 nci madde üzerinde oyumun kul
lanma şeklini izah etmek için söz rica ederim, 
buyurmuşsunuz. Bu mümkün değil, bu açık oya 
sunulmuyor efendim. Bu itibarla mümkün de
ğil. 

1 ncü maddeyi okuttuğumuz şekliyle, kabul 
buyurduğunuz önerge ile, oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 1 nci madde 
kabul edilmiştir efendim. 

Madde 2. — Bu kanun yayın tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Bu madde ile ilgili 2 önerge var, 
okutuyorum efendim. 

Saym Başkanlığa 
2 nci maddenin aşağıdaki şekilde kabulünü 

arz ederim. 
istanbul 

Rifat öztürkcine 
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Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakere konusu kanun teklifinin 2 nci mad

desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Muğla 

İlyas Karaöz 
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinden iti

baren yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — önergeler üzerinde söz istiyen 

sayın üye?.. Yok. 
Sayın Hükümet ve Komisyon önergelere ka

tılıyorlar mı efendim? 
ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Katıl

mıyoruz. 
SOSYAL İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

NAZIM İNEBEYLİ (Sinop) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorlar. Aynı mahiyette 

olan iki önergeye de, Hükümet ve Komisyon ka
tılmıyorlar. Önergeleri oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... önergeler 
reddedilmiştir efendim, («kabul edilmiştir» 
sesleri) Reddedilmiştir efendim. 

Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir efendim. 

Tasarının tümü üzerinde, Sayın Ucuzal.. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Vaz geç

tim. 
BAŞKAN — Vaz geçtiniz. Sayın Atalay?.. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Vaz geçtim. 
BAŞKAN — Vaz geçtiniz. Tümünü, mad

dede yapılan değişiklik nedeni ile, açık oyları
nıza sunuyorum efendim... 

Hangi harften başlanacağını kura çekmek 
suretiyle tesbit ediyorum efendim... Aydmer. 

• « < l t f c . 

Muhterem arkadaşlarım, kanun teklifinin 
kabulü için beyaz oy kullanılacak; reddi tazam-
mun eden oy, kırmızı oy pusulası ile izhar edile
cek; çekinserlik de yeşil oy pusulası ile açıkla
nacak. Yanında oy pusulası bulunmıyan sayın 
üyeler, vazifeliler tarafından dağıtılacak olan 
mühürlü oy pusulasına; kabul ret, çekinser ke
limelerini yazmak ve imzalariyle de tevsik etmek 
suretiyle oylarını izhar edeceklerdir. Oylama 
işlemine daha başlamadık, zil çalıyor. 

Oylama işlemine Sayın Aydmer'den başlanı
yor efendim. 

(Kontenjan Üyesi Hidayet Aydmer'den baş
lanarak ad okunmak sureti ile açık oylar top
landı.) 

(Oylama sırasında Tabiî Üye Haydar Tunç-
kanat ile İzmir Üyesi Orhan Kor'un karşılıklı 
münakaşa ve itişmeleri görüldü.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, lütfen. 
İdareci üyeler, lütfen. 
Oylamaya devam ediyoruz efendim. 
(Oylama işlemine devam edildi.) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye 

var mı efendim .. Yok. 
Oy verme işlemi sona ermiştir. 
ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkanım, 

tümünü işari oya koydunuz mu? Tümünü işari 
oya koymadınız. 

BAŞKAN — Hayır, lüzum yok. Açık oyla
maya koydum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Koydu. 
BAŞKAN — Lüzum yok efendim. Açık oya 

koyacağım şeyi evvelâ işari oya koyarmıyım. 
ZİHNİ BETİL (Tokat) — Koymadınız. 
BAŞKAN — Hayır efendim, ne münasebet. 

Açık oya başvurulacak şey işari oya konulur mu 
efendim 

Oylama sonucunu arz ediyorum. Açık oyla
maya 50 sayın üye katılmıştır. Bu hali ile nisap 
yoktur, oylama işlemi gelecek birleşimde tekrar
lanacaktır. 

12 Ekim Salı günü saat 15,00 te toplanmak 
üzere 122 nci Birleşimi kapatıyorum efendim. 

(Kapanma saati : 19,53) 

• • 
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5. — BORULAR VE CEVAPLAR 
B - YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem özden'in, şarap ihracına dair yazılı soru 
önergesi, Gümrük ve Tekel Bakanı Haydar Öz
alp'in cevabı. (7/836) 

6.9. 1971 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorulara Gümrük ve Tekel 

Bakanı tarafından yazalı olarak cevap verilme
sine delâletlerinizi saygılarımla rica ederim. 

C. ıSenatosu istanbul Üyesi 
Ekrem özden 

1. Tekel İdaresinin geçen senelerde Avru-
paya ihracettiği şarapların miktarı nedir? Ve 
bunlardan ne kadar döviz elde edilmiştir 

2. Bu sene ne miktar şarap ihracedilecek-
tir? 

3. Türkiye'de şarapçılık serbest olduğuna 
göre her vatandaşın şarap imal etmesi ayrıca 
bir talimata bağlı mıdır? 

4. Dâhilde şarap imal eden özel ve tüzel ki
şilerin bu imalâtı kalite bakımından ve fiyat 
bakımından Bakanlıkça kontrola tabimidir? Ta
bi olmuyorsa kötü mallar ve fahiş fiyatlar hak
kında Bakanlık gerekli tedbirler alınması hu
susunda bir esasa varmış mıdır? 

T. C. 
Gümrük ve Tekel 

Bakanlığı 5 Ekim 1971 
Tetkik ve Murakabe 

Heyeti Reisliği 
ISayı : 
Konu : 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul üyesi Ekrem 
Özden'in şarap ihracatı ve fiyatlarının kontro-
luna dair 6 . 9 . 1971 günlü yazılı soru önerge
si cevabıdır, 

1. Tekel İdaresince 1968 - 1970 yıllarında 
ihracedilen şarap miktari ile mukabilinde sağ
lanan döviz tutarları aşağıda gösterilmiştir. 

ihraç edilen Elde edilen 
Yıl şarap litre Döviz dolar 

1968 
1969 
1970 

8 545 833 
5 421 299 
4 826 475 

655 427 
447 975 
420 506 

2. 1971 yılında 6 000 000 litre şarap ihraç 
edilerek, buna karşılık 537 375 dolarlık döviz 
temin olunacağı tahmin edilmektedir. 

3. Şarap imal etmek istiyenler, 4250 sayılı 
İspirto ve ispirtolu içkiler Kanununun 12 ve 13 
ncü maddeleri hükmüne riayet etmek mecburi
yetindedirler. 

Ayrıca, şaraphanelerin, doldurma evkriniin 
ve şarapların sıhhi ve teknik bakımından yapı
lacak kontrollanmı sapıtıyan bir de talimat mev
cuttur. 

4. Şarap imal eden özel ve tüzel kişilerin 
imal ettikleri şarapların fiyat kontrolü işi Ba
kanlığımıza ait değildir. 

Ancak Tekel idaresince imal edilen şarapla
rın fiyatları Bakanlığımızın tasvibinden geçmek
tedir. Ayrıca gerek Tekel idaresi ve gerekse 
özel ve tüzel şarap âmillerince imal edilen şa
rapların kaliteleri Bakanlığımızın kontroluna 
tabi olup, bu hususta, yukarda sözü edilen ta
limat esasları dâhilinde işlem yapılagelmekte-
dir. 

Arz ederim. 
Haydar Özalp 

Gümrük ve Tekel 
Bakanı 
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17 . 7 . 1964 tarihli ve 506 sayıîi Sosyal Sigortalar Kanununun 123 ncü maddesinin tadili 
hakkındaki kanun teklifinin İ n d maddesinin 4 ncü fıkrasının metinden çıkarılması hakkında 

verifen önergenin açık oylamasının neticesi 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 1Ö9 

Kabul edenler : 55 
Reddedenler : 51 
Çekinserler : 3 

Oya katılmıyanlar : 72 
Açık üyelikler : 2 

(Önerge kabul edildi.) 

[Kabul edenler] 
ADANA 

M. Nuri Âdemoğlu 
-Mehmet ü m i d i 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Akif Tekin 

AYDIN 
Âli Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURSA 
t Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Halûk Berkol 
Rifat Öztürkçine 

URFA 
1. Etem Karakapıeı 

ÎZMÎR 
Müımin Kırlı 

Orhan Kor 
KARS ^ 

Y. Ziya Ayrım 
KASTAMONU 

Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KTRIKTiATOF/nl 
Ali Alkan 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MANİSA 
Oral Karaosmanıoğln 

MARAŞ 
Adnan Karaküçuk 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

NÎGDB 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Aear 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
R-efet Rendeei 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Aituntaş 

URFA 
1. Etem Karakapıeı 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 
Hidayet Aydmcr 

TABİİ ÜYELER 
Mi\cip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 

(Reddedenler] 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 

M. Şüıkram özkaya 
Haydar Tunçkanat 

Muzaffer Yurdakuler 
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ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder özteikin 



AFYON KARAHÎSAR 
AL Kâzını Karaağaçlı-
'oğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

BALIKESİR 
Cemalettin Inkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BURSA 
Saffet Ural 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

' EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Aîihocagil 

0. Senatosu B : 122 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 

İZMİR 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı At alay 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

7 . 10 . 1971 O : 1 

KONYA 
Sedat Çunıralı 
Fakih özlen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİVAS 
Âdil Altay 

Hüseyin öztürk 
TOKAT 

Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Vahap Güvene 
Osman Koksal 
Zerin Tüzün 
Adil ünlü 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

[Çekinserler] 
SİNOP 

Nâzım Inebeyli 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYE 
Lûtfî Akadh ' 

[Oya katilmtyanlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Aeuner 
ReJ-:-t Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Suphi Karaman 
Fahri özdilck 
Mehmet özgüııeş (B.) 
Selâhattin Özgür 

AFYON KARAHÎSAR 
Ahmet Karayı git 
Kemal Şen ocak 

AMASYA 
Macit Zeren (Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mansur Ulusoy 
51! ah mu t Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaılâm 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Alt an 
Ziya Termen 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARDAKIR 
Selâhattin Cizreiioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

Edip Somun oğlu 
HATAY 

Mustafa Deliveii 
İSTANBUL 

Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
O. Zeki Gümüşoğıu 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 

KARS 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
I. Elem Erdinç 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mun: euoğln 
(Bşk. V.) 
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TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇtLEN ÜYELER 
Hayri Dener 

Feridun Cemal Erkin 

Kasım Gftilek 

Mehmet Izmen 

Fahri Korutürk 
Cemal Madanoğlu 
Tayftır Sökmen 
Ragıp Ün er 
Sııad Hayri Ürgüplü 

[Açtk üyelikler] 

Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 
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17 . 7 . 1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 123 ncü 
hakkındaki kanun teklifinin 1 nci maddesinden 4 ncü fıkranın çıkarılmış 

tümünün açık oylama neticesi 

maddesinin tadili 
olması dolayısiyle 

'Çoğunluk yoktur.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçh-
oğlu 

ANKARA 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Akif Tekin 

AYDIN 
Ali Celâlettin Çoskun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin înkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 50 

Kabul edenler : 46 
Reddedenler : 3 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıy anlar : 131 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
BOLU 

Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılnmztürk 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 
Saffet Ural 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

ESKİŞEHİR 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İSTANBUL 
Halûk Berkol 

İZMİR 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Alban 

KIRŞEHİR 

MANİSA 
Doğan Baruteuoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 
Haldun Mente§eoğlu 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

[Reddedenler] 
TABU ÜYELER 

Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karavelioğlu 

CUMHURİBAŞKANIN-
OA SEÇİLEN ÜYE 
Vahap Güvenç 

[Çekinser] 
KONYA 

Fakih T)zl( m 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rp"fpt TÎPTirİppî 
I k C L C u J - l ' ^ I l l - l C ^ * 

SllRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Lûtfi Akadla 
Hidayet Aydmer 
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[Oya katılmtyanlar] 
TABİİ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emamıllah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan ' 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezad O'Kan 
Fahri özdilek (t.) 
Mehmet özıgüneş (B.) 
Selâhattin özgür 
M. Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

(î. D 
ADANA 

M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 

Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 
AFYON KARAHİSAR 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren (Bşk. V.) 

ANKARA 
Hşfzş Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
M. Şevket öaçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu (B.) 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügü 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 

Tekin Arıburun (Başkan) 
0 . Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

IZMlR 
Beliğ Beler 
Mustafa Boaoklar 
Nazif Çağatay 
MKimin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 
(t A.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligiî 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
A. Orhan Suersan 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Âdü Altay 
Nurettin Ertlürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 
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Tarık Renizi Baltan 

Mehmet Ali Pestilci 

Ahmet Demir Yüce 
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CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hayri Dener 
Feridun Cemal Erkin 
Kasım Gailek 

7 . 10 . 1971 O : 1 

Mehmet îzmen 

Fahri Korutürk 

Osman Koksal 

Cemal Madanoğlu 

Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzün 
Ragıp Ün er 
Âdil ünlü 
Suad îîayri Ür 

[Açık üyelikler] 

Eskişehir 
Sivas 

Yekûn 

>>r>-o 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

122 NCİ BİRLEŞİM 

7 .10 .1971 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Anayasa Mahkemesine bir yedek tiye 
seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

1. — 17 . 7 . 1964 tarihli ve 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununun 123 ncü maddesinin 
tadili hakkındaki kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Sosyal işler 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 DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

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

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

3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, 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 Tunçkanat ve Adana Milletvekili Ahmet 
Topaloğlu'nun, 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 Karma 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 Süersan'm, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 12 . 11 . 1969 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 
Senatosu 4/80) (S. Sayısı : 1575) (Dağıtma ta
rihi : 4 . 6 . 1971) (Millî Savunma Bakanlığı 
ile ilgilidir.) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi özerin, Demokratik Cumhuriyet dü
zenini yok etmek amacını güdenlerin adalete 
teslimi hususunda Senato Araştırması istiyen 
önergesi. (10/45) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan'ın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/991) (S. Sayısı : 1582) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 6 .1971) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'm yasama dokunulmazlığının kaldı-
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rılması hakkında Başbakanlık teskeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/986) (S. Sayısı : 1639) (Dağıtma 
tarihi : 26 . 7 .1971) 

10. — Üste fiilen taarruz suçundan hüküm
lü 1946 doğumlu Şevketoğlu Aykut Alpergün 
hakkında Af kanunu tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senato
su Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/375; C. Senatosu 1/1261) (S. Sayısı : 
1655) (Dağıtma tarihi: 20 . 8 . 1971) (Ret) 
(Bitiş tarihi : 2 .11.1971) 

11. — içel iline bağlı Gülnar ilçe Belediyesi
nin gecekondu önlem>e bölgesi inşaatı konusun
da kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu raporu (10/37) (Dağıtma tarihi : 
10 . 9 .1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Tedbirsizlik, dikkatsizlik neticesi ölü
me sebebiyet vermekten hükümlü 1933 doğum
lu Mehmet Saitoğlu ibrahim Recep Ayışık hak
kında Af kanunu tasarısının Millet Meclismce 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi: 1/369; Cumhuriyet Senatosu: 1/1260) 
(S. Sayısı : 1653) (Dağıtma tarihi: 18 . 8 . 1971) 
(Bitiş tarihi : 2 . 11 . 1971) (Birinci görüşme 
tarihi : 28 . 9 .1971) 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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