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1. — GEÇEN ' 

Edirne Milletvekilli Ilhamıi Ertem, Toprak 
Mahusll'eri Ofisinin allııma başlaımamaısı yüzün
den özellikle ipsala ve Keşan çiftçisinin arpa 
ve buğday 'ürününü teshil edilen fiyattan aşa
ğı satm.dk suretiyle mağdur duruma düştüğünü 
açıklıyan ıbir demeç Verdi. 

1964 yıllı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişilM'ik yapılmasına ve 

Hazinece Türkiye Emlâk Kredi Bankasında 
açtırılan tevdiat .hesaplarından yapılan harca
tmaların tasfiyesine dair 'kanun tasarıları yeni
den açık oya sunuldu ve ıkaibul olundu. 

Maliye Bakanlığı kuruluş ve görevleri hak
kındaki 5655, 6995, 7476 sayılı kanunların 
(bâzı maddelerinin değiştirilmesin'e ve (bu kanun
lara hâzı clk maddeler eklenmesine dair kanun 
tasarısı, öncelikle görüşülmesi ıkaibul olundulk-
Itan sonra tümünün görüşülmesi sırasında dik-

Sözlü sorular 

1. — Niğde Mlllat vekili Haydar Özalp'in, 
Ziraat Odaları Birliği idare Kurulu Başkan
lığına Geçilen ve 6 aydır çalışan izmir Milletve
kili Arif Ertumga'nın, Milletvekilliği sıfatının 
devam edip etımediğine dair Millet Meclisi Baş
kanından sözlü sorusu ('6/902) 

2. — Gümüşhane Milletvekili Sabahattin Sa
vacı 'mm, Mecliste halen Matbaa Müdürü bulu
nup 'bulunmadığına dair Millet Meclisi Baş
kanından sözlü sorusu 66/903) 

3. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
Ikan'ıın, Batman pctroll havzasında çalışan iş
çilerin grev yapması sıejbebine dair sözlü soru 

2. — GELEN 

SORULAR 

2. — GELEN KAĞITLAR 

1. — Gümrük Kanunu Tasarısı, 5383 sayılı 
Gümrük Kanununun 3 ncü fıkrasliyle 71 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonları ra
porları ile izmir MilleitvekiJİi Mustafa Uyar'ım, 
5383 sayılı Gümrük Kanununun 134 ncü mad
desinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve 

TANAK ÖZETİ 

kat nazarına alınan önerge gereğince Plân 
Koımiisy onun a verildi. 

Sosyal Sigortalar kanun tasarısının Millet 
Meclisince ıkaibul 'edilip Cumhuriyet Senato
sunca değiştirilen maddeleri üzerindeki Millet 
Meclisıi (ieç.ici Komisyon raporu okunarak ko
mi isy onca benimsenmesi veya ıbenimsenımemesi 
tavsiye edilen imaddeler üzerimde bir 'Süre görü
şüldü. 

15 Temmuz 1964 Çarşamba günü mat 15 
te toplanılmak üzere (Saat 18,55 te) Birleşime 
son verildi. 

[Başkan Kâtip 
Başfaamvelkilıi Amasya 

Ferruh Bozbeyli Nevzat Şener 

Kâtip 
Malatya 

Nurettin Akyurt 

ön'ergesıi, Çalışma ve 'Enerji ve Tabiî Kayn ak
ılar hakanlıklarıma gönderilmiltir. (6/904) 

4. — Nevşehir Milletvekili Ramazan Demir
köy'ün, yurtta, tehlike halini almış ibir gerici
lik akıımı varlığının kalbul edilip edilmediğine 
dair sözlü soru önergesi, Başbakanlığa gönde-
r ilim iştir. (6/905) 

Yazık soru 

5. — Mardin Milletvekili ıSeyfi Güneştaınin, 
vakıflara aidolup gelir getiren gayrıiımenkulle-
rin ihalesi, kiraya veriılımesi ve müteakip de
vir işleıml erinin hangi esaslara göre yürütüldü
ğüne dair sözlü soru önergesi, Devlet Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (7/543) 

Geçici Komisyon raporu (1/466; 1/204; 2/236) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 734) 

•2. — 1964 yıllı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 
ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik yap ıl
ıması hakkımda kanun tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Kar
ma. Bütçe Komisyonu Başkanlıkları ıteakerel'e-
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M. Meclisi B : 127 15 . 7 . 1964 O : 1 
ni (M. Meclisi : 1/705; C. Senatosu : 1/428) 
(M. Mocfrki S. Sayısı 744 
sı : 475) (Gündeme) 

C. Senatosu S. Sa^ı-

3. — Danıştay Kanunu tasarısına dair C. 
Senatosu Başkanlığı teskeresi ve C. Senatosun-
ca yapılan değişiklikler hakkında Mili ot Meclisi 
Geçici Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/474; 
C. Senato/m 1/375) (S. Sayısı : 369 a 1 ne i eık) 
(Gündeme) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 

Uzunlıa hinoğlu ve 4 a itada sunin, 765 sayılı Türk 
Ceza Kanununun 6123 lyayılı kanunla ıınııaddöl 
455 ne i maddc.-ıiyle 2275 ve 303S sayılı ıkanun-
larla muaddel 459 neu .maddelerine birer fık
ra eklenmesine dair ikamın tekliflerinin Millet 
Meciüıi'iıee reddedilen maddeleri hakkında O. 
Senatoi.su Başkanlığı tezkere-a Ve O. Senatosun
ca kabul •edilen .melni ve M. Meclisi Adalet 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/516 C. Sena
tosu 2/419) (M. Meclisi S. .Sayrı 499 a 1 nci 
ek) (C. Senatosu S. Sayısı 410) (Gündeme) 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Bozbeyli 

KÂTİPLER : Nevzat Şener (Amasya), Ilyas Kılıç) (Samsun) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 127 nci Birleşimini açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama otomatik cihazla ya
pılacaktır. Sayın üyelerin kabul düğmelerine 
basmalarını rica edeceğim. 

(Yoklama yapıldı.) 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 

Çoğunluğumuz vardır, müzakerelere başlıyo* 

ruz. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Kars Milletvekili Necmettin Akan'a 
10 gün izin Verilmesine dair Başkanlık tezkeresi 
(3/927) 

BAŞKAN — Bir üyeye izin verilmesi hakkın
da Riyaset Divanı Kararı var, okutuyorum. 

Genel Kurula 
Kars Milletvekili Necmettin Akanîn, hasta

lığına binaen, 10 . 7 . 1964 tarihinden itibaren, 

10 gün izinli sayılması Başkanlık Divanının 
13 . 7 . 1964 tarihli toplantısında kararlaştırıl
mıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad S irmen 

BAŞKAN — Tasvibinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Sosyal Sigortalar kanunu tasarısına j 
dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Se- ! 
natosunca yapılan değişiklikler hakkında Mil
let Meclisi Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 
1/462, C. Senatosu 1/324) (S. Sayısı : 338 e 

1 nci ek (1) 

(1) 338 e 1 nci ek S. Sayılı basmayazı 
14 . 7 . 1964 tarihli 126 nci Birleşim tutanağı 
sonundadır. 

— 177 — 

http://Senatoi.su


M. Meclisi B : 127 
BAŞKAN — Rapor üzerinde müzakerelere 

devam ediyoruz. 
123 ncü maddenin müzakeresine devam ediyo

ruz. 123 ncü madde ile ilgili söz «lan arkadaşla
rımızın isimlerini okuyorum. 

Ahmet Bilgin, Naci Güi'ay, Ruhi Soyer, Or
han Apaydın, Zeynel Gündoğdu, Yahya Dcr-
mancı, Ahmet Karamüftüoğlu, Neci]) Mirke-
lâmoğlu. İhsan Kabadayı. 

Şimdi söz sırası Ahmet Bilgin'in, buyurun 
efendim. 

AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Muhterem 
arkadaşlar, 338 e 1 nei ek sıra sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununun, Büyük Millet Meclisine şev
kinden evvel ve sonra geçen hâdiseleri göz önü
ne almak suretiyle bunu çok garip tecellilere mâ
ruz kalmış bir kanun olarak vasıflandırmak müm
kündür. Sosyal Sigortalar Kanununun, bilhas
sa üzerinde görüştüğümüz bugünkü 123 ncü mad
desinin Büyük Millet Meclisinden evvel Heyeti 
Vekilede müzakeresi, Büyük Millet Meclisine su
nuluşu, Meclisimizdeki müzakereleri ve avakıhı 
hakkında bir tarihçesini yapmama müsaadenizi 
rica edeceğim. 

123 ncü maddenin Çalışma Bakanlığı tarafın
dan Heyeti Vekileye şevkinden sonradır ki; bu 
kanun tasarısı bir iktisadi kurula havale edilmiş; 
8 üyeden müteşekkil bu iktisadi kurul, üzerinde 
incelemeler yapmış ve 123 ncü maddeye bir şe
kil vermiş; ondan sonra, Heyeti Vekilenin tasvi
bine sunulmuştur. Heyeti Vekilenin önüne ge
len bu kanunun 123 ncü maddesi üzerinde ihtilâf 
hâsıl olmuş. Kiminle? Sayın Bülent Ecevit'le, 
o zamanın Sıhhiye Vekili Olan Sayın Yusuf Aziz
oğlu arasında... Bunu hulasaten arz edeyim, çün
kü vakit çok alacaktır, öyle bir durum hâsıl ol
muş ki, eğer bu madde bu şekilde sevk edilir ve 
Meclisten çıkarsa, Bülent Ecevit demiş ki; «Ben 
istifa ederim»; Yusuf Azizoğlu da «Eğer senin 
dediğin gibi çıkarsa ben istifa ederim.» demiş. Bu 
iki zıt kararı birleştirmek için 3 kişilik bir Su 
Komisyon kurulmuş. Bu Su Komisyonun Baş
kanlığını o zamanın Devlet Bakanı Afyon Kara-
hisar Milletvekili Hasan Dinçcr yapıyor. Sayın 
Bülent Ecevit ve Yusuf Azizoğlu da bulunuyor
du. Bu suretle kurulan bu Su Komisyonda, tasa
rının 123 ncü maddesine ilâve edilen ek fıkralar 
her iki tarafça kabul edilmek suretiyle 123 ncü 
madde-şeklini almış ve Heyeti Vekilenin tümü 

15 . 7 . 1964 O : 1 
tarafından imza edilerek bu tasarı Meclise sevk 
edilmiştir. Bu 123 ncü madde bu suretle şekille
nip geldikten sonra, üzerine hücum edilen, «çı
karcılar, menfaatperestler, hazır kazanca alışmış
lar, işçilerin alın teri ile biriktirdikleri paralara 
göz dikenler,» şeklinde tavsif edilen eczacılar 
hakkında; İktisadi Komisyonda, Su Komisyon
da ve Heyeti Vekilede takarrür ettirilmiş olan bu 
maddeye asla itirazları yoktur. Bunun hakkında 
hiçbir şey söylememişlerdir. Mutavaat etmişler
dir. Yalnız mutavaat etmiyen kimdir arkadaş
lar, bilir misiniz? Maddenin, bu suretle bâzı fık
ralar ilâvesi ile Heyeti Umumiyeyc gelmesini haz-
medemiyenlerden gelmiştir; onlar istememiştir. 
Bu şekilde bu madde çıkmasın demişlerdir ve 
cephe almışlardır. O yüzdendir ki; teşekkül et
miş olan Geçici Komisyonda, Heyeti Vekileden 
sevk edilmiş olan 123 ncü madde aynen Heyeti 
Umumiyeye sunulduğu halde, burada o gün tak
riben az bir arkadaşın iştirakiyle konuşulan 123 
ncü maddeye dair bir önerge verilmiş ve bu 
ilâve fıkraların kaldırılması istenmiş. Hatırımda 
kaldığına göre, 30 veya 26 oyla ekseriyetle kabul 
edildiği söylenmiş, bir oldu bittiye getirilmiş. 
Madde Heyeti Umumi.ye.nin önüne bu suretle o 
fıkraların il gaşiyle çıkmış bulunuyor. Ondan 
sonra ne olmuş, arkadaşlar? (Gürültüler) 

Şimdi, rica ederim, dinliydim de haksız ta
rafları varsa, konuştuklarımda bir hilaf varsa 
özür dilerim. Bir yanlışlık varsa bundan çabuk 
cayarım. 

BAŞKAN — Sayın Bilgin, lütfen «Oldu bit
tiye getirme» sözünü tasrih edin. 

AHMET BİLGİN (Devamla) — Oldu bitti
ye getirme nedir? Az bir çoğunlukla kabul edil
miş, Heyeti Umumiyenin bundan tamamiyle ha
beri olmamış sözünü arz ediyorum. 

Şimdi, bundan sonra ne olmuş? Bundan son
ra Senatoya giden bu kanunun orada bir Geçici 
Komisyon kurularak müzakere olunması istenmiş, 
kabul edilmemiş Cumhuriyet Senatosunun Sosyal 
İşler Komisyonuna havale edilmiş ve aylarca mü
zakere edilmiştir. Şimdi, aylarca müzakereden 
sonra Cumhuriyet Senatosunun değiştirgesi Hü
kümet tasarısına muvazi olarak kabul edilmiş ve 
tekrar Meclisimize gelmiştir. 

Şimdi istenilen şey nedir? Hükümet tasarısı 
ile Senatonun birbirine muvazi olan o fıkraları
nın çıkarılarak, yine Millet Meclisinin kabul et-
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M. Meclisi B : 127 
tiği eski durumuna uygun 123 ncü madde olarak I 
çıkmasını temine matuf bir gayret sarf edilmiştir. 
öyle bir gayrettir ki, evvelâ bu gayretin bir ni- I 
şanesi, bir Anayasa dâvasını ortaya çıkarmıştır. 
Anayasa dâvası şu: Senato, Anayasa karşısında I 
bir kanunu 3 ayda müzakere edip çıkarmakla zo- I 
runlu iken 3 günlük bir tecavüz olmuştur. Bu I 
üç günlük tecavüz dolayısiyle Senatonun değiştir- I 
meleri keenlemyekûndur, Millet Meclisinin kabul 
etmiş olduğu madde aynen kanunlaşmıştır, işte I 
bir Anayasa problemi, bir Anayasa koruyueulu- I 
ğıı, bir Anayasa dâvası... Bu da aylarca sürmüş I 
Anayasa dâvasını bahane etmek, bu kanunun Mil- I 
let Meclisinden çıktığı şekilde kabul edilmesini I 
intacetmek, hiçbir madde için değildir, sırf bu I 
123 ncü maddeyi hedef tutmak içindir. Kanun I 
Heyeti umumiyeye 17 Aralıkta gelmiştir. Gerek I 
gelen evraklar ve gerekse gelen kâğıtlar meya-
ııında 17 Aralıkta görülmüştür ve 17 Mart tarihin- I 
de karara bağlanmıştır. Üç ay. Buna rağmen I 
vaktiyle 17 günü tecavüz eden kanunların geç- I 
meşine müsaade eden bu Anayasa hukuku dâva- I 

cilan, orada hiç ağızlarını açmamışlar, yalnız bu
rada kendi sözlerini yürütebilmek için «3 günlük 
tecavüz vardır» diye ayak diremişlerdir. Geçen I 
celselerde bu üç günlük tecavüzün mevzuubahsol- I 
madiği, hattâ Başkanlık Divanının dahi «bir kâ- I 
gıdın havalesi ile bu mümkün değildir, gelen kâ- I 
ğıtlara kaydedilmeden Meclisin malı olmaz, bu I 
hususta bir tecavüz yoktur.» diye kararma rağ- I 
men, yine Geçici Komisyon, «Tecavüz vardır» di- I 
ye buraya gelmiş ve Heyeti Al iyeniz onların bu I 
raporunu tasvibetmemiştir. Bu suretle yenilgiye I 
düşenler bilâkis yine yılmamışlar, Geçici Komis
yonda mütemadiyen, «eczacılar şunu yaptı, ecza
cılar bunu yaptı, eczacılar hırsızdır, eczacılar 
menfaatçidir.» diyerek bir meslek camiasını ta-
mamiyle töhmet altında bırakacak şekilde konuş
malar yapan Sayın Kadri özek, neyi iddia etmiş
tir? iddiası şunlardır, arkadaşlar. Bakınız; teker 
teker arz edeyim ve Heyeti Umumiyenin önüne 
sereyim. I 

Eczaneye Sosyal Sigortalar tarafından gelen 
bir reçete, 25 liralık reçete beş liraya satılıyor 
ve onun yerine başka şeyler almıyor ve eczacı I 
reçeteyi götürüp parayı tam olarak çekiyor. Şim
di, rica ederim arkadaşlar, bu sözü bir tahlil 
edelim. Dünyada hayattan tatlı, hayattan ileri 
hiçbir şey yoktur. Hayatı tehlikede olan bir lıas- | 
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ta, ıstırap içinde olan bir hasta, eline bir reçete 
aldığı zaman, ıstırabından başka bir şey düşüne
mez. Eğer, bu temaruz ise ve yahut alelade geçi
ci bir hastalık yüzünden, bir nezle yüzünden 25 
liralık ilâç yazılmış ise, bunun kabahatini evvelâ 
reçeteyi yazan makamda aramalıyız, temaruz 
edenlere, sırf hoş kişi geçinmek için - bunlar tes-
bit edilmiştir arkadaşlar - onlara iyi ve şirin gö-
rünebilmek için reçete yazarak istirahat veren 
makamlarda aramalıdır. Eğer, istirahat vermek 
için reçete yazmış ise ve onun hakikaten ilâca 
ihtiyacı yoksa, bunu gidip eczacıya 5 liraya veri
yorum diye satmasını yine mubah saymıyorum, 
arkadaşlar. Satmışsa, yine gayriahlâki bir du
ruma düşmüşlerdir, her ikisi de, eczacısı da, reçe
teyi alan da. Bu inkâr edilmez. Eczacılar kötü
lüğün müdafii değildir arkadaşlar. Buna emin 
olun kötülüğün hiçbir zaman müdafaasını asla 
yapmayız. Eğer bu yapılmış ise, vâki ise evvelâ 
bunun menşei, arz ettiğim gibi, temaruz edenlere 
ilâç yazan, hem de 25 - 30 liralık ilâç yazan kim
selerde aramalıdır. Sonra öyle ki, çok iyi biliyo
ruz; sigortalı işçilerden birçokları doktora gitti
ği zaman kendilerine istirahat verilmediği için 
kafa tutarlar, kızarlar, tehdidederler, arkadaşlar. 
Evvelâ bunların önüne geçmeli, Ilımların önüne 
geçmek dururken, mütemadiyen eczacıları itham 
etmek doğru değildir, arkadaşlarım. 

Şimdi, farzı muhal olarak bunu bir veya iki 
kişi yapmış olsun. Kadri özek arkadaşımdan ben 
bunu Komisyonda sordum. Kendileri burada otu
ruyor. Dedim ki, «Arkadaşını bu sözün eczacı
ların tümüne midir?» «Haşa ve kolla, ama yapan 
bir, iki kişi var.» dedi. Olabilir. Dünyanın her 
yerinde iyiler içerisinde kötülerin de olması bir 
vakıadır. Eczacıların içinde de olur, doktorların 
içinde de olur, kendisinin mensup olduğu avukat
ların camiası içinde de olur. Ne bileyim ben, iş
çi Sigortalarında da olur, başka yerlerde de 
olur. Devletin dairelerinde de olur, haricinde de 
olur. Binaenaleyh, el nadiri kel malûm dedikleri 
gibi, ekseriyet iyilerde olduktan sonra... 

Dün Kadri özek •arkadaşımın, çıkıp bura
da umuımıa şâumiılı sekilide ıkoniuşmlailtaıriKnim yer
siz olduğumu* hııraıda1 ibaret etımek isterini. Son
ra Kaıdri özek .arkıadaşıım başka me demişlt&r? 
«Suiistimale!», 'cümle aynen, «sdiistiıınıalLci ve 
«uİLstiniial' ta raylısı: olan 'kimselere eılıbette buı 
ilâçları l>ımka:nKiiym> dem.iştir. Beyefendi, eğe™ 
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M. Meclisi B : 1$ 
•hakikaten sosyal sigortalar, Türkiye camiası 
içindeki eezacılajlıa mukaveleller yapacaksa:, 
-buınların hepsinin, suiistimale! olması lâzımıgelir, 
sizin tâbirinize göre... 

KADRİ ÖZEK (İzımir) — Sayını Başkan, sa
lt aşmayı tesbit ediniz. 

AHMET BİLGİN (Devamla:) — Eğer haki
katen, komisyonda söylediğiniz gibi .bu bütün 
camiayı için© almıyacalksıa, .birkaç 'kişiye mum-
hasıır .olan ıböylıe- 'bir fiili şiımıdi umuıma teşmil 
etmeye hakkımız yoktur, arkadaşıım. İstediği
miz kadar cevap verin, hakkınız yok. 

BAŞKAN — Siayun Bilgin, h'ir şahsa değil, 
lütfen umuma hitaıbederek komıuşumıuz. 

AHMET BİLGİN (Devamda) — Rica ede
rim, istirham «derim;, müsaade buyurumuz. 
Dün Kadri Özek arkadaşıımı burada konuşur
larken' hu suretılıe komıuşmıasıma 'hiç müdahale bu-
yurmadımız. Eğer, -ben omdan da;ha fazıla bir 
laubalice konuşmuş iseım, özür dilerilm. 

BAŞKAN — Hayır; umuma hitabediniz. 
KADRİ ÖZEK (İzımir) — Ben lâubalilik 

yapmadım., sözümü geri alsınlar. 
AHMET BİLGİN (Devamla) — İBen bir lâ

ubaılilik yaptıysaım diyorum, arkadaşıım. Sem 
daha konuştuıklarıımı tamamen dinlemedim, is
tirhamı ed;orim. 

BAŞKAN — Sayım Bilgin', Riyasetin ricası, 
sadece bir samsa değil, uımuımıa hiltaıbederek fi
kirlerimizi beyan eıtımenizdir. 

AHMET BİLGİN (Devamla) — Müsaade 
buyurumuz, Sayım Reis Bey, umuımıa hitabedeır-
ıken elbette ki ıb'ir isimden b ensede ceğ im. İs
tanbul'um fethinden bahsederken Fatih'ten bah
se tmemek mümkün değil beyefendi. Elbette 
bahsedeceğim. 

E Ten dini, eczacılarımı .alıp sattığı ilâçlarımı 
üstündeki etiketler aldığı fiyat değildir. Bu 
fiyatla mubayaa etmiş değillerdir. Rica ede
rim, Kadri Özek, elhamdülillah sıhhatimiz mü
saittir, ilâç. almıyorsumuz, .belki etiketi okumu
yorsunuz. Etiketin üstünde «perakende satış 
fiyatlıdır» diye yazar., Elbette iki değildir. Bu
nun, yüzde 20 ıskontosu vardır. Evet, yüzde 5 te 
peşim para ile aldığımız takdirde. bir peşin ıs
kontosu vardır. Zatı âlileri yüzde» 35 lerdem, 
yüzde 40 kırdan, 45 lerdem bahsettiniz. Ben 
işittim, hakikaten yüzde 30, yüzde 35 e ka
dar noksan fiyatla ilâç satan ilâç müesseseleri 
varmış. Ama hem almış değilim, hâşâ! Yarmış 
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ilâç çıkarmış, -bir türlü satılmamış, aylarca, 
senelerce kucağımda kalmış, tapon, satıiımıası 
mümkün olmıyaın ilâçları yüzde 35, belki de 
yüzde 40 noksanıma veriyorımuş. Eğer Sosyal 
Sigortalar Kurumıu beyle tapan ilâçları topla
mak sur eltiyle işçilerim sıhhatine hizımet edece
ğim diyorsa, burnum takdirini yüksek vicdanla
rınıza ıhırakıyoruımı. 

Şimdi, yalnız bir yönden, meslek 'içindem o'l-
ımayam bir arkadaşım hu suretle konuşması an
cak bir vazife konuşmasıdır; ancak böyle ko
nuşur, meslekin içinde oılımiaıdığı için mazur 
(görürüm. Bern, de hukukçu olmadığımı içim, 
hukukî bir mesele karşısıında komıuşsam, am-
eaık bu kadar sathi komuşuruım. Bumda kendi
sini mazur görürüm. Ama ısrarla, bütün eczacı
ları kapsıyacak ve töhmet altında bırakacak şe
kilde konuşınasaydı, ben bu konuşmalarla Heyeti 
Aliyenizi izâcetmek istemezdim, arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Bilgin, dün Kadri Özek'-
in konuşması sırasında da, bizzat kendi ifadesiy
le bütün eczacıları hedef tutan bir konuşma yap
madığı tasrih edilmişti. Lütfen bu konuya gir
meyiniz, madde hakkındaki konuşmanıza devam 
ediniz. 

AHMET BİLGİN (Devamla) — Sayın Baş
kan, bana çok müdahale ederseniz ben karıştı
rırım sonra. Beni kendi halime bırakın. Zaten, 

I ben başka bir şey konuşmuyorum. Çünkü vakı
alar burada tekzip ile uğraşıyorum. Başka bir 
şey konuştuğum yok. 

«Suiistimaller yapılmış, Eczacılar Odası Bir
liği bundan haberdar olduğu halde âmme huku
ku imiş, takibat yapmamış» Rica ederim arka
daşlar, Kadri Özek arkadaşım bir hukukçudur; 
Eczacılar Odaları, Sosyal Sigortalara demiştir 
ki, elinizde birtakım müspet delil varsa, veriniz 
üzerinde bir karara varalım. Sosyal Sigortalar, 
maatteessüf ihtiyaca salih ellerinde bir delil ve 
bir zabıt varakası olmadığındandır ki, mahke
meye dahi gidememişler. Onların mahkemeye gi
demediği bir yerde Eczacılar Odaları Birliği in
dî bir karar verse ne olacaktı, Beyefendi? Der
hal Danıştaya müracaat edilir, böyle bir indî ve 
esassız olan karar elbette ki, ortadan kalkardı. 
Şu halde vereceği kararın da bir kıymeti elbette 

I ki, olmazdı. Şu itibarla, bu yönden de yapmış ol-
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dukları tariz yersiz ve hiçbir zaman kaale alının ı-
yacak bir konuşmadır. 

«Eczacılar bir çok parfüm eşyası satıyormuş, 
bilmem plâstik eşya satıyormuş, lâstik eldiven 
satıyormuş, eczacılıktan çıkmış bunlar..» 

işte diyorum ya, meslek içinden olmıyanlar 
ancak bu kadar sathi konuşur. Eczacıların tali
matnameye göre neleri satacağı, kayıt altına 
alınmıştır. Bunun takibine Sağlık Bakanlığı me
murdur. Sağlık Bakanlığı, talimatname dışına 
çıkmış eczacılar varsa bunu tecziye etmiyorsa, 
bu, eczacılık müessesesinin kabahati değil, Sağ
lık Bakanlığının ihmalidir. Günkü, o talimatna
meye göre, eczacılar ilâç ve sıhhi malzeme sat
maya mezundur. Şu halde, bu talimatname dı
şında ortada bir şey mevcut değildir. Bu Ibile, 
bu talimatnameye uygun hareket dahi eczacıla
rın kabahati olmaktadır, işte, yine tekrar ede
yim; eğer hastalıktan hakikaten ıstırabı olan 
bir kimse reçete ile eczaneye müracaat ettiği za
man bu ıstırap içinde ise onun gözü ne bh- par
fümeri görür, ne canı kolonya ister, ne çocuğu
na top almak ister, ne deniz levazımı almak ister 
ve ne de eldiven almak ister. Kvvelâ can, ondan 
sonra canan. O halde ihtiyacı olmıyanlara reçete 
veriliyor ve onlar da bunu değişik olarak kulla
nıyorlarsa yalnız kabahati eczacılara yüklemek 
doğru değildir. Bunda başka kimsenin kabahati 
yok. Evvelâ Sosyal Sigortaları ve bu suretle dai
mî bir şekilde kontrolsüz bırakılan işçilerin bu 
suretle reçete almalarını önlemeleri lâzımdır. Ba
kınız arkadaşlar, kanun yüksek huzurunuza gel
dikten sonra bunu talik edenler kimlerdir? Ec
zacılar hiçbir şey dememiştir. Eczacılar sırf Hü
kümetin tasarısına razıyız demişlerdir. Hüküme
tin tasarısına muvazi olan Senatonun değiştir
gesi de kalbulümüz, demişlerdir. Bunu talik eden, 
uzatan kimlerdir? Bunun karşısında olanlar 
kimlerdir? Malûm. Şimdi bunu da izah edece
ğim. Bunlar bu suretle bu kanun tasarısının bir 
türlü çıkmasını intacetmeyip, engelleyip, aylar
ca uzatıyor ise kabahat yine eczacıların oluyor. 
Neden? «Menfaat hmsı lil'e Meclisi istilâ etmiş 
olan eczacılar buna engel oluyor» Rica ederim 
arkadaşlar, görüyorsunuz. Eğer, Hükümet tasa
rısını aynen kabul ve çıkartmak mümkün olsay
dı, bu tasarı çoktan kanuniyet kesbetmişti. Bu
nu kim engelliyor? Bu ek fıkraları kaldıracağız 
diyenler. Sonra onlar gidiyorlar işçi zümresini, 
işçi arkadaşları iğfal ediyorlar ve diyorlar ki, 

15 . 7 .1964 O : 1 
«işte görüyor musunuz, eczacılar bunu istemi
yor, baskı yapıyor, şunu yapıyor bunu yapıyor, 
kanunun çıkmasına mâni oluyor.» Hayır arka
daşlar böyle bir şey yok. Eczacılar zaten Hükü
met tasarısını kabul ediyorlar. Sayın Bülent 
Eeevit'in de buna muvazi olduğunu kabul ettiği 
bu tasarının 123 ncü maddesinin fıkralarının 
aynı olması dolayısiyle eczacılar bunun muterizi 
değildir. Dünden çıksa razıdır. Şu halde çıkar-
mıyanlar kim? Kimler olduğu belli. Şu halde, 
bu kabahati eczacılara yüklemek doğru değil
dir. «Efendim istilâ -ettiler» Neyi istilâ ettiler 
arkadaşlar? Buraya gelen eczacıların hepsinin 
Oda Birliğinden Oda başkanlığından vazifeleri 
vardır. Oda Birliği kendilerine bu vazifeyi ver
miştir. Gidin Büyük Millet Meclisinde bunu mü
dafaa edin demişlerdir. «Görüşün, arkadaşlara. 
anlatın. Bizim böyle bir niyetimiz yoktur,» de
mişlerdir. Onlar vazifeten gelmişlerdir buraya, 
ama adı istilâ oluyor. Ama, bunu Kadri Özek 
söylerken, işçi Sendikaları tarafından hepinize 
geldiği gibi, bizlere de gelen ve hakarete kadar 
varan mektupların geldiğinden asla bahsetmez. 
Onlar mubah.. Bu mektupların yalnız 'bir fıkra
sını size okuyacağım arkadaşlar. Hepsini oku
yup da vaktinizi almıyacağım. 

«işçi sırtından haksız kazanç sağlamaya alış
mış bir avuç çıkarcının baltalamaları yüzünden 
aylarca geciktirildiği..» Rica ederim, işçi sırtın
dan haksız kazanç sağlamaya amaç ittihaz eden 
acaba kim? Eczacılar mı? Hayır. Öyle ise evvelâ 
Hükümet. Çünkü, eczacıların istediği şekilde bu 
kanun tasarısının bu fıkraları ihtiva etmesini ec
zacılar kabul etmiş. Şu halde çıkarcıları müda
faa eden kim ? Evvelâ Hükümet kabul etmiş, öy
le bir çıkarcı olmadığına göre, Hükümeti de ten
zih ederim, eczacıları da tenzih ederim. Ama, 
bunu söyliyenlere ne diyelim? Bunun da hük
münü siz verin arkadaşlar. 

Şimdi arkadaşlarım, evvelâ sizlere şu noktayı 
arz etmek istiyorum. Sayın Bülent Eeevit'in Ko
misyondaki ifadesi şöyle oldu. Zannediyorum 
yine Sayın Kadri Özek arkadaşımızın bir suali 
üzerine Hükümet söz aldı. «Bu değiştirge ile 
Hükümet tasarısı ve Meclisin kabul ettiği mad
denin arasında ne fark görülüyor? Hükümetin 
fikri nedir?» dediler. Buna Sayın Bülent Ece-
vit'in verdfiği cevabı aynen okuyorum. 

«Prensibim bakımından hissiyatım farklı ol-
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maltla beraber, Hükümetin teklifi ile Senatonun 
getirdiği değişiklik birbiriyle prensip itibariyle 
müsavidir.» 

Arkadaşlarım, Hükümet adına tasarıyı Ko
misyonda ve Mecliste müdafaa etmek için huzu
runuza gelmiş ve tasarıyı müdafaa etmekle mü
kellef olan Hükümet mensubu bir şahsiyetin ifa
desi böyle mi olmalıdır? Ne diyor ballan, tekrar 
ediyorum. «Prensibim bakımından hissiyatım 
farklı» Ne ile farklı? Hükümet tasarısındaki 
maddelerle ve Senatonun değiştirigesiyle. îkisti de 
aynıdır. Hissiyatı bakımından «bunlarla benim 
düşüncem farklıdır» diyor. Rica ederim arkadaş
lar, bir Vekil, altında şeref imzası bulunan bir 
madde hakkında şu suretle konuşması ne ile 
kabiliteliftir, ^izin vicdanlarınıza bırakıyorum. 
Evvelâ bu nokta üzerine parmak basmak lazım
dır. Tasarıyı müdafaa etmek mevkiinde olan bir 
zatın, hele bütün bu Sosyal Sigortalar Kanunu
nun müzakeresi sırasında kulislerin arkasında 
milletvekili, milletvekilli gezerek kendine taraf
tar konuşanları dahi ayarlamaya çalışması acı bir 
hakikattir, arkadaşlar, bu inkâr edilemez. Mese
lâ, dün gördüm; çok hürmet ettiğim Orhan 
Apaydın'in yanına da gitti, oturdu. Bir çeyrek 
«aıat kadar konuştu. O arkadaşım da ondan son
ra söz aldı. Balkın göreceksiniz, o zat da muhak
kak ki, aleyhte konuşacaktır. Konuştuğu zaman 
göreceksiniz. 

Şimdi, bu suretle kendi şeref imzasını taşı
yan bir tasarının aleyhimde konuşmak hiçbir yer
de, hiçbir demokratik ülkede görülmüş bir şey 
değildir. O tasarı Heyeti Vokilenin malıdır. 
Kendisinin de malıdır. Ama, kendisi bunu mü
dafaa etmez, perde arkasından baltalamaya kal
kar ve istemezse, sonra kabahat kimlin olur? Ec
zacıların, olur. Bu olmaz arkadaşlar. Dünyanın 
hiiejbir demokrasisinde görülmüş bir şey değil
dir. Eğer biz, hakikaten bir demokratik nizam 
içerisinde isek, şu icalbederdi, arkadaşlar. Bu 
kanunu sonuna kadar müdafaa etmek, Ecevit'e 
düşerdi. O öyle yapmamış, arz ettiğim şekilde 
Komisyon önünde böyle konuşmuş, Mecliste bu 
suretle kulis yapmış ve hâlâ yapmakta devam et
miştir. Şimdi, ben kendisini davet ediyorum. 
Altında şeref imzası taşıyan bu kanunun bu 
maddesini gelip burada müdafaa edecek mi, yok
sa etmiyecek mi? Edemiyecekleree kendilerine 
i-stiifa düşer. İstifa etsinler, arkadaşlar. Hürmet
lerimle. (Sağdan, alkışlar) 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sayın 

Ahmet Bilgin'in konuşmaları sırasında Sayın 
Kadri özok'e sataşma olduğunu Sayım Kadri 
özek arkadaşımız bir takrir ile ifade etmişler
dir. Biz Riyaset olarak bir sataşmanın vâki ol
duğu kanaatinde değiliz. Bu itibarla, söz veril-
miyccoktlr. 

KADRÎ ÖZEK (tamir). — Sayın Başkan 
ısrar ediyorum. Reye köyün, Heyeti Umumiye-
nin reyi ile reddedilsin; razıyım. 

BAŞKAN — Sayın Kadri özek ısrar etmek
tedir. Sataşma olduğu hususunu Heyeti Umu
miye kaibul ettiği takdirde kendisine söz verile
cektir. Sataşma olduğu hususunu kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsınlar. Kaibul etmiyenler 
lütfen ellerini kaldırsınlar. Sataşma kabul edil
memiştir. 

Sayın özek lütfen deminki hitabınızda ısrar 
etmeyiniz. «Umumi Heyet karariyle reddedilsin» 
Şeklindeki söyleyişiniz manidar karşılanmıştır. 
Şu anda bu kürsüye Riyaset eden arkadaşınız 
her türlü tesirin dışında tarafsızca hareket et
mektedir. 

KADRt ÖZEK (îzmir) — öyle bir iddia
da bulunmadım. 

BAŞKAN — Lütfen arkadaşlar sükûneti 
muhafaza edelim. Sayın Bakan ve Komisyon ay
nı anda söz istemişlerdir. Taikdimen Bakana söz 
veriyorum. Buyurun efendim. 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 
(Ankara) — Muhterem arkadaşlar, bu konuda 
söz almadan önce müzakerelerin sonunu bekli-
yecektim. Fakat, Saym Ahmet Bilgin'in, beni 
hayretlere düşürecek sözleri son ifadeleri üzeri
ne, huzurunuza şu safhada çıkmak lüzumunu 
hissettim. 

Eğer bir Bakan, bu Millet Meclisinin bir 
üyesi, Millet Meclisindeki eski arkadaşlariyle te
maslarında dahi, başka milletvekillerinin, yahut 
da başka zümre temsilcilerinin göz hapsi altında 
olduğu hissi altında yaşarsa, bu Parlâmentoda 
normal bir mesai yapılamaz. Ben geçen gün 
Ahmet; Bilgin Beyin gözleri önünde, Orhan 
Apaydın beyle kendisinin ihtiyaten duyabileceği 
kadar yüksek bir sesle «Saat 19,00 da müzakere 
bitiyor, bunu önlemek için biran önce bir öner
ge vermelidir. Aksi halde bu kanunun çıkması 
tehlikeye düşer» şeklinde konuştum. Kendisi de 

— 182 — 
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'bu ricamı haklı bularak başka arkadaşlariyle bir
likte bu konuda bir Önerge hazırladılar. öyle 
olmasa idi bile, normalin icabettlrdiği şekilde 
alçak bir sosle konuşmuş olsaydım, bile, bir ar
kadaşın buna burada mânalar atfetmesi son de-
redecede yakışıksız bir durumdur. Bu, Meclisi, 
birbirimize güvenerek ve saygı duyarak içinde 
çalışamaz hale getirir. Muhterem arkadaşı
mıza, benim yaşça büyüğümdür, fakat bu şekilde 
davranışları için kendilerinden özür dileyerek 
teessüf ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, Komisyonda üye ol
madıkları halde, Sayın Ahmet Bilgin Komisyo
na gelmişler ve gelmekle kalmayıp benim oradaki 
konuşmalarımdaki bâzı sözlerimi not etmişler 
ve burada söylemektedirler. Komisyonda, söyle
dikleri gibi ifadede bulundum, Fakat, bu kanu
nun, bu maddesi aleyhinde bir kelime söz söyle
medim. Bu kanunun altında benim imzam var
dır, bu kanunun metninden başka bir şey mü
dafaa edemem. Fakat, nihayet bir kanun 100, 
120, 150 madde olur. Bir Bakan onun tümünü 
benimsiyorsa, Bakanlar Kurulundaki müzakere
lerden sonra onun imzasını atar. Bâzı maddeler 
üzerinde şu veya bu ölçüde değişik fikirleri ola
bilir. O, sadece bu değişik fikirlerini beyan et
meye mezun değildir. Onun dışında kanunu be
nimser. Benim dediğim de bundan ibarettir. Ar
kadaşlarım beni tazyik ettikleri zaman, «Sen 
kendi şahsi fikrini söyle» diye ısrar ettiklerinde, 
«Ben kendi şahsi fikrimi söyleyemem. Burada 
Hükümet adına konuşuyorum. Hükümetin teklif 
ettiği metin ile Senatonun getirdiği ın'etin ara
sında da prensip itibariyle fark yok, ikisi aynı 
istikamettedir» dedim. Bu da her Vekilin hakkı
dır, zannederim. «Prensip itibariyle» derken 
kastını şu idi : 

Gerek Hükümetin sevk ettiği ve gerekse Cum
huriyet Senatosunun kabul etmiş olduğu metin 
İşçi Sigortaları Kurumunun eczane açma yetki
sini, eski Kanuna göre mevcudolan eczane açana 
yetkisini tahdidetmektedir. Bu bakımdan ger
çekten her iki metin de aynı istikamettedir. An
cak, metnin üzerine daha çok eğilince, teferruat
la ilgili olarak gördüğüm hayati mevzudaki bir 
değişikliği huzurlarınızda belirtmek zaruretini 
duyuyorum. 

Senato tarafından sevk edilen 123 ncü mad-
4cnin sondan 2 nci fıkrası şöyle der : «Ayakta 
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tedavi edilenlere Kurum hekimleri tarafından 
yazılacak ilâç ve tıbbi malzemenin listesi, her 
yılın ilk ayında Kurumca ilân edilir.» ve devanı 
ediyor : «Liste dışında ilâç. ve tıbbi malzeme al
mak istiyenler bunun bedelinin tamamını öder
ler.» 

Şimdi burada, prensip bakımından bir ayrı
lık yok; fakat teferruatta hayati önemde bir ay
rılık var. Bu madde bu şekilde kanunlaştığı tak
dirde, ayakta tedavi olacak sigortalı hastalar, 
her yılın Ocak ayında ilân edilecek listede bulu
nanlardan başka bir ilâç alamıyacalklardır. Hal
buki Ocak ayından sonra geri kalan onbir ay 
zarfında, bir hastalığı süratle tedavi edecek çok 
müessir bir ilâç çıkabillir. Sigortalı hastalar bu 
ilâç yardımından mahrum kalacaklardır. Onun 
için benim rica ve arzum, prensip meselesini şim
dilik bir yana bırakarak, yani Sigortanın eczane 
açma yetkisi tahdid edilsin mi, edilmesin mi, mov-
zuunun tamamen dışında olarak, arzum ve ri
cam, sırf bu hatayı düzeltmek için, bu maddenin 
Karma Komisyonda bir kere daha görüşülmesine 
Yüksek Meclisin izin vermesidir. Hükümetin 
Millet Meclisine sevk etmiş olduğu metni Ko
misyonda ve huzurunuzda müdafaa edeceğim. 
Aynı metne tekrar dönül ehil meşine imkân sağ
lanması için, Yüksek Meclisin lütfedip bu metni 
Encümene göndermesini istirham edeceğim. 
Saygılarımla. 

AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Efendim, 
usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sualler sözler bittikten sonra 
sorulur. Buyurun Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 
BAKŞIK (İzmir) — Muhterem arkadaşlarım, 
konuyu hiıs plânına sokmadan, siz sayın arka
daşlarımın sağduyularına hitabederek, Komisyo
nun, görüşülmekte olan 123 ncü madde üzerin
deki görüşünü ifadeye çalışacağım. 

önce görüşülmekte olan 123 ncü maddenin 
ana fikri nedir? 123 ncü maddenin ana fikri şu
dur : Kurum, yataklı sağlık tesisleri dışında ec
zane açmalı mıdır, açmamalı mıdır? Şu anda yü
rürlükte olan Kanun, yani 5502 sayılı Kanu
nun 30 nen maddesi Kuruma, kayıtsız, şartsız 
istediği yerde eczane açabilme yetkisini franı-

' nıaktır. 
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İkincisi ise, Yüksek Meclisinizde Sosyal Si- I 

gortalar kanun tasarısının birinci müzakeresinde I 
bu madde müzakere edilirken, yürürlükteki 
hükmün aynen bu kanım vesilesi ile de muhafa
zası fillerini benimsemiş ve bu istikamet'te yürür- I 
1 üıkteki hükmü mahfuz tutar istikamette madde
yi tedvin etmiştir. I 

Ancak, eczacıların gayet ısrarlı ve inatçı 
birtakım davranışlar], telkinleri ve baskıları so
nucu, Cumhuriyet Senatosunun da bu yürür
lükte olan hükme birtakım fıkralar ilâvesiyle 
Kurumun yürürlükteki hükümle sah'ibolduğu 
eczane arabilnıe yetkisi dolaylı bir surette bir- I 
takım ağır şartlar içinde elinden alınmıştır. I 

Böylece meselenin ana fikrini anlattıktan 
sonra bu kurumun eczane açıp, açmamak meşe- I 
leşinde, hastalık ve analık sigortasının doğuşun- I 
dan bu yana geçirdiği seyri kısaca anlatmama I 
lütfen izin buyurun. 

Sayın arkadaşlarım, 5502 sayılı Hastalık ve 
Analık Sigortası Kanununun 4 . 1 . 1950 ta- I 
rihli 30 ncu maddesi, eczacılarla ilgili maddesi 
aynen şöyle idi. Okuyorum : «İşçi Sigortaları I 
Kurumu bu kanunla kendisine verilmiş bulunan I 
vazife ve vecibeleri yerine getirebilmek için I 
gerekli tesisleri kurup işletebileceği gibi, gerek
li gördüğü yerlerde hastane, eczane, hekim, ec- I 
zaçı ve ebelerle ve diğer ve saire şahıslarla söz
leşmeler yapmaya yetkilidir.» I 

Sayın arkadaşlarım, bu madde yürürlükte I 
iken, eczacılar, Kurumun bu maddeye dayana- I 
rak eczane açma yetkisine sahibolmadığmı, bu I 
maddenin böyle bir yetki vermediğini o zaman I 
iddia etmişlerdir. Nihayet konu, Sağlık Bakan- I 
lığına intikal etmişti. Sağlık Bakanlığı, bu 30 I 
ncu maddenin, kendi anlayışına göre, eczane I 
açma yetkisi tanıdığını kabul etmiş ve bu me
sele de böylece halledilmiş idi. Sonradan, 1957 I 
yılında Hastalık ve Analık Sigortası Kanunu
nun sanırım 22 nci maddesinin değiştirilmesi I 
bahis konusu idi. Bu maksatla Hükümetçe 1957 
senesinde bir tasarı hazırlanırken, bu arada ce- I 
zadların dahi itiraz kapısını kapamak için, 1957 I 
yılının Hükümeti, Hastalık ve Analık Sigortası 
Kanununun bu 30 ncu maddesini değiştirmiştir. 
4 Şubat 1957 de Türkiye Büyük Millet Mecli
since kabul edilen 6901 sayılı Kanunla değişti- I 
rilen 30 ncu maddeyi okuyorum. Bu maddenin I 
konulması sebebi, eczacıların eczane açma, Hü- | 
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künıetin, mutlak surette kayıtsız, şartsız açma
ya yetkili olduğu hususunun hiçbir tereddüde 
mahal bırakmryaeak şekilde kaleme alınması 
maksadiyle değiştirilmiştir. Okuyorum : «Mad
de 30 — İşçi Sigortalar] Kurumu bu kanunla 
kendisine verilmiş bulunan vazife ve vecibeleri 
yerine getirebilmek ve sağlık yardımlarını ya
pabilmek için hastane, sanatoryum, prevantor
yum, yataklı veya yataksız dispanser, sağlık is
tasyonu, eczane ve her türlü benzeri müessese
ler kurup işletebileceği gibi, lüzumlu gördüğü 
yerlerde hastane eczane, hekim, ebe ve sair şa
hıslarla sözleşmeler yapmaya da yetkilidir.» Sa
yın arkadaşlarım, 1950 öncesinin Cumhuriyet 
Halk Partisi İktidarının Kanunla tesbit e+tiği 
ve o istikamette yürürlüğe koyduğu maddeye 
göre, istediği yerde eczane açabilecek. Ondan 
sonra C. H. P. Hükümeti ve iktidarına nazaran 
daha özel teşebbüseü saydığımız D. P. Hükü
meti, kendi Hükümet tasarısı olarak, C. H. P. 
nin sağlıyamadığı vuzuhu da getirerek eczane 
açmak yetkisini mutlak suretle Kuruma veri
yor. Dikkatinizi çekerim. 

Sayın arkadaşlarım; demek ki, 1960 önce
sinin iki büyük, bu Türkiye'nin kaderine hâkim 
olmuş iki büyük iktidar partisi, eczane açabil
me yetkisini kayıtsız şartsız Hükümete, Kuru
ma vermiş ve bu her iki teklif o zamanın 1957 
yılının Parlâmentosunda muhalefet ve iktidar 
oylariylc birlikte beraberce kabul edilmiştir. 

Şimdi sayın arkadaşlarım, bir devlet, muay
yen birtakım âmme vazifesi görürken ve hiz
met sahasını artırırken, hizmet sahasının ge
nişliğine ve âmme karakterine göre, ister iste
mez birtakım özel sahalara, sirayet edecektir ve 
oraya el atacaktır. Buradan önemli olan şey, 
Devletin özel sahalara elini atarken, birtakım 
hizmetleri özel saha aleyhine yayarken önemli 
olan şey yayılan hizmetin âmme karakterinin 
haiz olup olmadığıdır. Bizim halen müzakere
sini yapmakta olduğumuz kanun ve bu kanu 
mm mevzuubahsettiği Kurum Anayasanın 48 nci 
maddesinden kuvvet ve kaynağını alır. Anaya
sanın 48 nci maddesi : «Devlet sosyal sigortalar 
kurma ve kurdurma görevindedir,» der. 

Şu halde demek, Anayasaya göre sosyal si
gorta tamamen bir âmme karakterlidir. Hattâ, 
bu Sosyal Sigorta Kurumunun hizmetleri Ana
yasadan kaynağını aldıktan başka, sadece yetki 
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değil, vazife de almaktadır, mecburiyet de al
maktadır. Kaynağını, sadece yetkisi değil, va
zifesi ve mecburiyetini Anayasanın bir madde
sinden alacak kadar âmme karakteri taşıyan bir 
hizmetin yayılışı sırasında birtakım özel saha
larda daralmalar olacak ise, bunu âmme hizme
tine, âmme karakterine bağışlamak lâzımgelir. 

Sayın arkadaşlarım, bu hüküm yürürlükte 
iken, bu Sosyal Sigortalar Kanununun, bu ta
sarı vesilesiyle bir araya getirilmesi yolundaki 
çalışmalar yapılırken, eczacılar Hükümet üze
rinde yine ağır telkin ve baskılara girişmişler
dir. Hükümetçe Yüksek Heyetinize sevk edilmiş 
olan tasarı da hastalık ve analık sigorta dalının 
yaratıldığından bu yana Kuruma tanınmış olan 
bir yetki maalesef elden alınmıştır. Şimdi, bu 
arada Sayın Ahmet Bilgin arkadaşımız «Hükü
metin tasarısıdır, Hükümet altına imza etmiş
tir» diyerek, Hükümetin ağırlığını ortaya koya
rak, kendi savunmasına bir kuvvet katmak is
tedi. Sayın arkadaşlarım, tasarıyı Bakanlar Ku
rulu tamamen imzalamıştır. Ama bu benimse
me bütünü ile gerçektir, fakat 123 ncü madde
sindeki kabul imzası şeklendir. Arz edeyim; 
şimdi bilinir ki, Anayasaya göre, Hükümetlerde 
toplu mesuliyet, toplu sorumluluk esası vardır; 
ortak mesuliyet esası vardır; toplu imza siste
mi vardır. Bir Hükümet, bir tasarıyı Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sevk ederken, bir Ba
kan imza etmezse, o tasarı Türkiye Büyük Mil
let Meclisine sevk edilemez. Şimdi, çok defa bu 
prensipten birçok mahzurlar doğmaktadır. Ba-
zan, bir madde hakkında bir Bakan direnmek
tedir, değişikliğini istemektedir. Bakanlar Ku
rulu kendisinden başka bütün üyeler tarafından 
reddetmektedir. Ama, Bakan İsrar ederse ve 
bunu imza etmiyorum derse, Türkiye Büyük 

Millet Meclisine tasarıyı sevk etmek mümkün 
değildir. Anayasa bakımından, çok defa şu rea
lite ile karşılaşırız. Bakan imza etmez, istifa 
da etmez ve çok defa o halde, onun dediği ol
sun denir ve ona uyulur. Nitekim 123 ncü mad
dede bir, iki Bakanın İsrarı olmuştur. îmza et
mem demiştir. İstifa da etmem demiştir. Anın, 
Sosyal Sigortalar kanun tasarısını Hükümette 
bırakmak da doğru olmıyacaktır. Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sevkı zarureti vardır. Pe
ki, onun dediği olsun denilmiştir, 123 ncü mad
de girmiştir. Birçok maddeler de bu ortak so-
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rumluluk sisteminin, mesuliyet prensibinin bir 
icabı olarak böyle olmaktadır. 

Şimdi tasavvur buyurunuz ki, bu kanun 
İkinci Karma Hükümet zamanında savunulmuş
tur. O zamanın siyasi şartlarını da dikkate al
manızı isterim. 

Şimdi sayın arkadaşlarım, bu vesile ile ya
pılmak istenen tartışmalar iki ana noktaya bağ
lanıyor. Yüksek Heyetinizi daha fazla sıkma
mak için bu sigorta mevzuunu kısaca arza ça
lışacağım. 

Birincisi, işin içinde özel eczacılıkta bir sui
istimal, bir yolsuzluk vardır. Binaenaleyh, bu 
yolsuzluğu kapatmanın yolu bu hükmü mahfuz 
tutmaktır. 

İkincisi; iktisadi politika anlayışı bakımın
dan bu hükmü mahfuz tutmak lâzımdır. Yol
suzluk iddiasına ben esasen cevap vermiyeceğim. 
Daha ziyade birtakım hisüîî tartışmalara işi gö
türüyor. Ayrıca yolsuzluk iddiasının karşısın
da bir karşı tedbiri bulmak da mümkündür. Mese
lenin esasına tesir edemiyeceği için ben işin eko
nomik politikası bakımından meseleyi vaz'etmek 
istiyorum. 

Şimdi saym arkadaşlarım; biraz evvel de arz 
ettiğim gibi, Anayasanın 48 nci maddesi «Dev
let sosyal sigorta kurar ve kurdurur» der. Ana
yasadan yetkisini, vazifesini ve mecburiyetini 
alan böylesine âmme karakterli bir müessesenin, 
müesseseye bir sigortalının hastalığını muayene 
ve tedavi hizmetini tevdi ettiğiniz zaman ve bu 
hizmetler ister istemez yayıldığı zaman, birta
kım özel sahalarda kısıtlamalar, daralmalar ola
cak ise, bu tabiîdir. Bundan evvelki bütün 
hükümetler bu tabiîliği kabul etmişlerdir. 1924 
Anayasası yürürlükte iken dahi 1961 Anayasası 
bile evleviyetle âmme karekterlidir. 

Binaenaleyh, bu sahada bir hizmet görülür
ken ister istemez, özel teşebbüste birtakım tabiî 
kısılmalar olacaktır. Muhterem arkadaşlarım, 
şimdi biz hizmet görüyoruz; meselâ bu Sos
yal Sigortalar kanun tasarısının, kapsamını ge
nişletiyoruz. Ne yapıyoruz? Sigortalı sayısını 
artırıyoruz; ayrıca eş ve çocuklarını da katıyo
ruz. Bu ne demektir? Sosyal Sigorta Kurumu 
hastane sayısını artıracak demektir. Peki Sos
yal Sigortalar Kurumu hastane sayısını artır
dığı zaman, bu özel hastane işletmeciliğinin aley
hinde değil midir? Aleyhindedir. Gayet tabiî. 
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Peki sosyal hastane tesisleri artınca Sosyal Si- I 
gorta Kurumu ister istemez kendi çalıştıracağı I 
doktor sayısını da artıracak demektir. Peki, hiz- I 
metlerin kapsamı genişleyince özel hastane aley- I 
hine bir genişleme olacağı gibi, özel doktorcu- I 
luk aleyhinde de bir genişleme olmıyacak mıdır? I 
Bu ebesinde de böyle olacaktır, lâboratuvarın- I 
da da böyle olacaktır, sayın arkadaşlarım. Rönt- I 
kencisinde de böyîc olacaktır. Şimdi Yüksek I 
Heyetiniz bu kanunun kapsamını genişletirken, I 
ister istemez, röntkencisinin de, doktorun da, I 
ebesinin de hattâ özel sigortasının da kapsamı- I 
nı genişletiyor, ne yapıyoruz? Sigorta sayısını I 
artırıyoruz ve onları yaşlılık, ölüm ve maluliyet I 
sigortasına bağlıyoruz. Bu, Doğan Sigortanın. I 
Güven Sigortanın, birtakım özel sigortanın aley- I 
hine bir ameliye değil midir? Aleyhine ameliye- I 
dir. O halde, bütün bu kapsam, bütün bu ge- I 
nişiik birtakım özel sektörün, birtakım başka I 
daha özel dallarına etki yaparken, öteki birta- I 
kim özel sigortacılık özel doktorculuk, lâbora- I 

tuvareılık, rönt keneilik, özel hastane işletme
ciliği aleyhinde bu sahada birtakım daralmalar I 
yaratırken bunlar feryadetmez de niye sadece I 
eczacılar feryadeder, arkadaşlarım? Bunun I 
«Parlâmentolar ağlıyan çocuğa süt verirler» kai- I 
desinc bağlanması doğru olmaz. Bir demokratik I 
rejimde çeşitli menfaat grupları vardır. Bir I 
kısım menfaat gruplarının parası boldur, orga- I 
nizasyonu iyidir; iyi ağlar, iyi süt alır. İşi iyi I 
bağırmaya, iyi çığırtkanlığa bağlıyacaktık ve I 
Parlâmento birtakım çığırtkanlıkların tesirini I 
kabul edecekse ve aslında birtakım milyonların, I 
yüzbinlerin içinde olan bâzı menfaat sahipleri I 
imkân bulabilecek ve kuvvetli teşekkülü ve para- I 
sı olmadığı için, aylarca otelde kalabilecek para- I 
sı yok olduğu için sizi koridorda yakalayıp ko- I 
misyona kadar birtakım telkinler yapamadığı I 
için, ağlıyamadığı için, bizim imkânımızdan I 
mahrum kalacaksa; güçlü, kuvvetli, paralı ve I 
teşkilâtlı menfaat gruplarına bu Parlâmento im- I 
tiyaz tanıyor demektir. (Realite nedir sesleri) I 
Realiteden bahsediyorum, karma ekonomiden I 
bahsediyorum. Diyorum ki, bu kanunun kap- I 
samı genişletilirken özel sigortanın tesirini gör- I 
dünüz mü sayın arkadaşlarım? Koridorlara gel- I 
diler mi? (Gelenler var sesleri, gürültüler) I 

BAŞKAN — Sayın sözcü, bir dakika, muh- I 
terem arkadaşlar, lütfen müdahale etmeyiniz. J 
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ÖMER FARUK SANAÇ (Elâzığ) — Bu ko

nuşmalarınız komisyonu ilzam etmez. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 

BAKŞIK (Devamla) — Sizin muhalefet şerhiniz 
var, siz konuşmayınız. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, is
tirham ediyorum, lütfen sükûneti muhafaza 
edelim. Siz de lütfen yerinize oturunuz Sayın 
Sanaç. 

NECtP MİRKELÂMOĞLU (İzmir) — Sa
yın Başkan, neden komisyonu ilzam etmez? Ko
misyon adına konuşuyor. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen karşılıklı 
konuşmayınız. Sayın Sözcü siz de sükûneti mu
hafaza ediniz. (Gürültüler) Lütfen yerinize otu
runuz, karşılıklı konuşlmaymi'z. Sayın Sözcü 
siz de karşılıklı konuşmaları davet edecek bir üs
lûptan sakınınız. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 
BAKŞIK (Devamla) —Ama... 

BAŞKAN — Hayır hayır karşılıklı konuş
maları davet edecek ölçüde hissî bir şeye girme
yiniz. Sadece (hukukî çerçeve içinde kalınrz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 
BAKŞIK (Devamla) — Peki Sayın Başkan. 

Şimdi şu halde sayın arkadaşlarım, dediğim 
gibi bir sosyal sigorta hizmeti yayılırken, özel 
sigortasında, ebesinde, doktorunda, laborantın
da, röntkencisinde, çeşitli özel sahalarda birta
kım tabiî daralmalar olurken, ya o menfaat 
grupları tesirlerini gösterememişler, koridora 
gelememişler... (Geldiler sesi) 

ŞEREF BAKŞIK (Devamla) — Reis Bey 
sözümü kesmesinler. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşım; lütfen 
yerinizden müdahale etmeyiniz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 
BAKŞIK (Devamla) — Ya teşkilâtı yoktur, pa
rası, gücü yoktur veya sağ duyusu, kamu men
faati mülâhazası ağır basmıştır, gelememiştir. 
Yahut gelmiştir, Yüksek Heyetinizi tesiri altı
na alamamıştır. O halde, Yüksek Heyetimiz 
falanda, filânda, filân sahada özel dalda tesirini 
kabul etmez de neyi kabul eder. Sayın arkadaş
larım; ilâç tedavinin bir parçasıdır. Bir sigor
talının hastalığı ile meşgul olmak Sigorta Ku
rumuna ait bir vazifedir. Gönderirsiniz, adam, 
gelir muayene olur. Lâboratuvara gider kan 
tahlili, idrar tahlili yapılır; röntkene gider, fil-

— 186 — 



M. Meclisi B : 127 
mi alınır. Hepsi ayağında, yatağı, hemşiresi, I 
bütün hizmetleri ayağında. Sosyal Sigortanın I 
kendi teşkilâtı içindeki, bütün unsurlara bu has- I 
tayı tevdi edersiniz, fakat dersiniz ki, özel ec- I 
zaneye gideceksiniz, kendi eczanesi yasak. Ni- I 
çin? Olmaz. Bu, sadece bir özel teşebbüse de- I 
ğil, özel teşebbüsün münhasıran bir dalma ya- I 
pılmış bir imtiyazdır, sayın arkadaşlarım. Son- I 
ra sayın arkadaşlarım, tasavvur edin, ben si- I 
gortalıyım, pirim veriyorum. Bu âmme mües- I 
sesesinden, Kurumdan birtakım hizmetler ala- I 
cağım, imkânlar ve yardımlar alacağım. Ben 
pirimimi veriyorum. Ben, Kurumun doktorunu 
tercih ediyorum ona gidiyorum. Lâboratuvarını. I 
röntkenini tercih ediyorum, ebesini tercih ediyo- I 
rum, fakat sigortalı olarak beni özel eczaneye I 
gitmeye mecbur ediyorsunuz... Niçin? Olmaz. I 

Sonra saym arkadaşlarım, bir hususu daha 
zikredeceğim. Aslında bu getirdiğimiz kanun da 
tedaviyi, hattâ bir bakıma hastayı yaratır. Şöyle I 
ki; sigortalı değilken fakir bir vatandaş hastalar I 
dığı zaman kendisini tedavi edecek imkândan, 
paradan mahrum olduğu için çok defa koc?; ka- I 
rı ilâcına baş vuracak veya kendisinin ıstırabı 
fazla tehlikeli değilse derdini kendi içine akıt a- I 
cak ve böyle gidecektir. Sigortalı değilken hastı- I 
lığını çok defa kendi karanlık odasında geçiren 
hasta, sigortalı olunca hafif bir baş ağrısı için as
pirin istiyor. Yani bir bakıma Sosyal Sigortalar 
Kurumu muayene ve tedavi edilecek hastayı ya- I 
ratmaktadır. Parası ve imkânı olmaması sebebiy
le doktora gidemiyecek olan hasta, bu defa sigor- I 
tali olduğundan başağrısı için aspirin ister hale 
geliyor. Şu halde, bir bakıma ilâç ihtiyacını tıbbi 
malzeme ihtiyacını Sosyal Sigorta Kurumu ya
ratmaktadır. Hesaplar meydandadır. Eczane sa
yısı % kaç artmıştır? Onların sattığı istihlâk et
tirdiği ilâç miktarı % kaç artmıştır? Nüfus % 3 
tür. Dikkat buyurun. Sosyal Sigorta Kurumun
da sigortalı sayısının artması sebebiyle artış ol
muştur. 

Sonra sayın arkadaşlar, meselenin bir önemli 
noktası da şuradadır. Yürürlükteki olan ve geç
miş bütün Hükümetlerin muhafazada İsrar ve 
inat ettiği ve Yüksek Meclisin evvelki birleşim
lerde aynen kabul ettiği bu hüküm, aslında Ku
ruma eczane açma mecburiyetini vermemektedir. 
Sadece yetki vermektedir. Yani, bu maddeyle, bu 
hükümle eczacılık öldürülmüyor. Nitekim, bu ka- I 
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nün bugüne kadar ve halen de şu anda yaşamak
tadır. Bu kanun yürürlüğe girmediğine ve şu an
da yürürlükte olan 5502 sayılı Kanun, bu kanun
la hükümden kaldırılmadığına göre, halen meri
yette olan o hükme göre, eczaneler mükemmel ya-
şıyabilmişlerdir. Yani, fiilî vaziyette aslında bu 
maddenin bir tehlikeli tarafı olmadığını ve özel 
eczacılığı hiçbir suretle öldürmediğini yakîneıı 
görmekteyiz. Bu, özel eczanelerin ister istemez bir 
yaşama vaziyetinde olduğunun da bir delilidir, 
biz sadece ne yapıyoruz? Yetki veriyoruz, mec
buriyet veriyoruz. Kurum mutlaka eczane aça
caktır demiyoruz, «açabilir» diyoruz. Ayrıca, di
ğer özel eczanelerle sözleşme yapmak imkânını 
sağlıyoruz. Nitekim bu sözleşme yapılmaktadır, 
yapılmıştır ve yapılma imkânını sağlayıcı bükün
ler de bu maddede açıktır. 

Şimdi sayın arkadaşlarım, meselenin bu ar-a 
noktalarından başka, asıl tenkid ettiğimiz Hükü
met metninden başka, ayrıca Cumhuriyet Sena
tosu metni büsbütün tehlike arz etmektedir. Ya
ni aslında, Hükümet metni, Cumhuriyet Sen?ılo
şunun değiştirdiği bu metin karşısında bazını he
men kabul edeceğimiz bir metin haline gelmiş
tir. Cumhuriyet Senatosu metni, biraz sonra be
lirteceğim sebepler dolayısiyle ve bilhassa üç'nok
tadan büyük tehlikeler yaratacak değişiklikler 
yapmıştır. Arz ediyorum: 

Cumhuriyet Senatosu metninin bir tanesi ki, 
bu Hükümet metninde yoktur, sayın arkadaşla
rım. Bu maddede belirtilen prosedür şöyle. Bir 
yerde eczane yoksa, Kurum eczane orada aça
bilecek. Maddede gösterilen prosedür içinde Ku
rum orada bir eczane açsa ve ondan bir süre son
ra o yerde özel bir eczane açıldı ise, orada 
Kurumu eczanesini bir yıl içinde kapatmaya 
mecbur tutan bir fıkra ilâve edilmiştir. Şimdi 
sayın arkadaşlarım, düşününüz bir kere, her han
gi bir yerde özel eczane yok. Kurum âmme ka-
rekterli; zarar da olsa bu yerde eczane açmaya 
mecbur; açmış ve eczanesini kullanıyor. Sabit te
sirini yapmış, dükkânını açmış mukavelesini, söz
leşmesini yapmış, hizmetlisini bulmuş. Bir nokta
da zarar ediyor ama en nihayet işi zarardan kur
tarıp açığını kapatacak hale getirmiş. Orada bir 
özel eczane açılmış. Bir yıl içinde açılan bu ec
zaneyi kapatmaya mecburuz. 

Saym arkadaşlarım, bu derecede âmme karek-
terli bir Sosyal Sigorta Kurumunun aleyhine 
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ve özel teşebbüs lehine bu derece imkân tanımak 
hangi hak duygu ile telif edilebilir bir hareket
tir? 

ikincisi; Kurum eczane açtı. Orada eczane 
falan yoktur; açtı. Veya çeşitli sebeplerle açtı. 
Fakat, Kurum, sigortalılardan ve mensupların
dan başkasına ilâç vermiyecek. Sayın arkadaşla
rım, bakın, buyurun... Tahmin ediyorum, eczacı
larımız bu telkinleri yaparken bu kadar insafsız 
davranmak istememişlerdir. C. Senatosu da bunu 
düşünmemiştir. Ama, tasavvur buyurun, özel ec
zane olmaması sebebiyle Kurum eczane açmış. 
Sadece sigortalıları ve mensuplarına ilâç verecek. 
Gerisi? öteki vatandaşlar var. (A) ilçesinde bu. 
Şimdi, Kurum, sigortalı olmadığı için, mensubu 
olmadığı için diğer hasta vatandaşlara ilâç vere-
miyecek. (A) ilçesindeki vatandaş ne yapacak? 
Gitsin (B) ilçesine; orada da yok, gitsin (C) 
ilçesine... Kilometrelerce mesafe... O sancısiyle, 
ıstırabiyle.. 

Üçüncüsü; Kurumun (eczane 'aiçıtığı yerde he-» 
kimler -cezaime dolabı açabilecek. Bakım sıayum 
'arkadaışılıaırııiTL, bu kanuni hüküm. Ecaanıenim 
ıbulunduğu yende hekim: dolaibı acımak yasak. 
Arma, Kumum eczameısıi .olursa yasak, değil. Yaı-
ni, bu kadar, her dalındaın, her (maddesinden, 
'her »aıti'Fiındaın bu derece b'Lr Sosyal1 Sigorta Ku-
ruımu, sosyal ıgüventliki tedbiri aıleyhıtaırı ve 
düşman bir davranış aız görülmüştür. 

Sonrıa, .sayım ajrikadaLŞİaırıım deriler iki, Kurum. 
eczane açsın, biız engeli emiyoruz. Yadınız, ne
rede aıçacak? özelli >eezaueınin bulunımaıdıığı yer
de taıçiaıcak. Arkadaşlar bu ne dermektir? Bir 
'belediye, otobüsümü şehiriın rmenikıezî ve yolcusu 
•bol olaın asfalt yerinde işıleıteımiiyecıek, gidip 
Allahıın dağlımda işletecek, dermektir. Kuırumiiaı 
özeıl eczanemin açılmadığı! yerde eczaıme açaoafc-
ısm deimıeik, zarlar 'edem yeırde lecaamie akacaksın 
demekti i" bu. Aslımda özıeil eczane onum iilçin aç;-
mamıştu', zamanlı görmüştür, aıçımaımıışıtıır. Fakat, 
birtakımı m>erikeızî yerler vaır, orada aıçmıyia-
caksım. Hele, Ibaışka özel 'eejzamıemin zaıraırıbı ısa-
yııp da aıçaıtnadığı ve Kurumum cezaime ajçrp da 
sonradan kârin olduğu anlaşılır ise, hemııen 
orada öızeilı cezaine Kurumum karışı sıma geçecek 
ve hir eczane açacak, bir yıll içimde Kurum ec
zanesini fca/paitmaya ımecbur 'Oİaıealk... 

'Görüyorsunuz, her daılımda 'tiaımıaımıcın bir öızel 

İn yaıpıillnıiış. Aslımda., fakir hastayı, parasız, 
Lınıkânısıız ve tedaviye ihtiyacı oılıaın bir züımıre-
yi, iyi niyetle 'himayesi altına almış koskoca bir 
Sosyal Sigorta. Kurumumun; bu derece aleyhi
me bil' davranış olamaz. 

Sayın arkadaşlarımı, daiha bu konuda şok 
söyliyeıocklerimlz ıvar. Aıma, Yüksek Heyetini
zi sıkmamak içini ımıeseleyi1 «sası mıokıtaılariyle 
kısaca ifadeye çalıştiiim. Komisyonunuz ihtiyaç 
hissetti mi aynıca konuşmak teımayülündedir. 
•Şiıcndi bu hususu arz ederek saygularıimızı suma^ 
.om»., 

ALÎ İHSAN BALIM (İsparta) — Sual sor-
:mlak istiyorum. 

'BAŞKAN — Sözler bittikten somına sualler 
sorulur Sayın Bıaiıım. 

Sual kusmana isminizi kaydediyorum. 
ALI İHSAN BALIM (tspaırlta) — Sö>z istiyo-

ruım. 

BAŞKAN — Söz için de isminizi kaydedi
yorum. 

Söz sunası Sayın Naci Güray'ındır, ibuyurun, 
NACİ GÜR AY (Elâzığ) — Muhterem arka-

daışlaırıım, ıs'özilerimo başlamadan; evvel sayını 
komisyon sözcüsüne şunıuı haıtrrlıaıtımıaık isterimi 
ki, Büyük Milleıt .Meclisimin hiçbir üyesi nıe 
şekilde olursa lOİsun, hiçbir zümrenin ve şahsım 
tesiri altında kalmadan serbestçe fikrini beyan 
'ctımektedir ve etmiştir. Bendeniz de hu fikri-" 
ınıinı ışığı altında görüşlerimi arz edeceğim. 

Haddizajtımda 123 nıcü maddede fırtına ko
paran 'husus na eczacılarım menfaati, ne Si-
ıgoııta Kurumunum mıemfaıatidir. Burada çalışan 
ve. çarpışan doktrindir, arkaıdaışlai'. Açık ve 
satrih konuşmak lâznmıgelir. (Saldan alkışlar) 
Komisyon no yapmak ister? özel sektörü baita-
laimıak, Meclisin kahir ekseriyeti özel sektörün! 
/gelişmesini iısteır. 

Simidi, 123 nıcü ımlaıddeyi tetkik edelim. 123 
•noü mıadde Sigorta Kurumu lezeam© ©çmıasıni 
diyor mu? Deımiyor. Eczane aıçıılacaık, nerede 
laçılacaık? Bâzı şarltlaır koyuyor, Hükümet (tek
lifine muvazi olanak, lâzım olaın şartları koyu
yor. Fırtınıa koparanı husus, serbes't eczame 
bulunan yerler meselesi ve ısağlıık tesisi olma
dan Kurum eczane açamaz, noktasıdır, önce 
tesislerini kursum; mtaıdemki âmmıe ımüessese-
iSİdir, kâr gayeisi 'gütmüyor, evvelâ müessesele-

ıteışeıbbüsıün, -eıczacıılığım ,bu derece sadece heısa'- j ™ H kur,suny -ondan sonra eezaane aıçsm. 
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Arkadaşlar; .tetkik ettim. Yabancı .devlet

lerde hakikaten Sigorta fcururnlarınıın eczamele-
ri var ımı? Birkaç «misali yüksek huzurunuzda 
arz edeceğim. Norveç'te aynen .şöyledir : Si
gortalılar umumiyetle ilâçlarımı serbest ecza
neden 'alırlar. Sağlılk sigortasının 'kendi ©ezan 
neleri yoktur. Muayyen bâzı 'haıstalıibliarım te
davisinde ikullanıılam! ilaçlanın bedelleri sosyal 
sigorta taraflımdan1 ödenir. Bu nevi yardım 
aılaaı hastalar arzu «ittikleri eczaneleri tercihte 
serbesttirler. 

'Fransa'da; sigortalılar reçetelerini istedik
leri serbest eczaneden alabilirler. Hasta, ilâç 
[bedellerini, doğrudan doğruya eczaneye öder 
vıe eczaneden bedelli gösteren bir makbuz alır. 
Buı makbuz mukabilinde sosyal sigorta kasasın
dan ödediği .'bedelin % 60 - 80 ini geri ,alnr. 

İngiltere'de de yine ayım şekildedir. Aile 
(tabibinin yazdığı reçeteler, 'reçetedeki her ilâç 
için eczaneye bir şey ödenir. 

Görüyorsunuz ki, birçok yerlerde sigorta 
âmme 'müessesesidir. Hastane açar, prevantor
yum ıaçaır ve fakat eczane açmaz. Buna muıkaı-
bil, biz Kurumıa eczane 'acımak salâhiyetimi ve
riyoruz. Arma bunu tabdidediyoruz, özeıl sek
törün gelişmesini önılıemıeık baikıni'imdain taıhdi-
dediyoruz, Şimdi en büyük kalkanları; «Efen-» 
diım eczacılar suiistimal yapıyor, fahiş kâr edi
yorlar.» Bizzalt geçen gün ve dün Kadri özek 
>arkadaşıım burada söylediler. 40 milyonu lira 
ilâç parası verirle rmiş. Muhterem 'arkadaşlarım, 
doğrudur. Bu 40 milyon lira, Sigorta Kuru-
munun ilâç parası olarak ödediği paramın tümü" 
dür. Bunun yarısı sigorta bastaırıeleriıne ıg'ider. 
Geriye 20 ımilyan kalır1. 20 milyonun yüzde 20 si 
kârdır, 4 milyon eidcır. İBıı 4 milyonu 1 400 
eczaneye 'taksim ettiğiniz takdirde her eczane 
'başına 2 800 lira para düşer. Bunun neresinde 
fahiş kâr, neresinde ısuiistiımıal? Bunun dışın
da sanki Sigorta eczanelerinde suiistimtal ol
muyor mu, usulsüz muameleliler olmuyor mu? 
Ben bunun cevabını Mersin işçi Seudikalan-
mfflı çekmiş olduğu bir proteslto ile vereceğim. 
Aynen okuyorum, Hürriyet ıgaızeitesinden oku
yorum : 

«Mersin'deki sendikalar işçi Sigortaladı Ku
rumunun garip tutumunu toplu 'Oila,raık protes
to ediyorlar. Masraf olmasın, işçilere bizim 
ilânlardan yazın» Ibu başlıktır efendim, Anaya-
sanın 49 ıneu maddesi, «Vatandaş sağlığı ile 
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Devlet ödevlidir.» der. Mersin işçi ıSilgortalan 
Hastanesi Başheikimi Doktor Raıgup •özden ıteş-
ıkilâtıma bağlı doktorlara aşağıdaki tamimi gön
dermiştir : 

«'Tarafınızdan muayene edilen sigortalı işçi
lere sık sık eczanenizde bulummıyan ilâçlara 
yazdığınızı ve bu suretle serbest eczanelerden 
ilâçların temini edildiğimi ve dolayısiyle Kuru
mumuzu yersiz masraflara sevk ettiğinizi .mü
şahede etmiş bulunuyorum. Badema, sigorta 
muhteviyatı ilâçların eczanemizde meveudolam-
lardan veya benzerlerinin; yazılmak suretiyle 
dışarı eczanelere reçele çıkarılmamasının usul 
ittihazını önemle rica ederim.» diye 'teşkilâtıma 
tamim .gönderiyor. Buna ıkarşıılıık işçi Sendi
kası devam ediyor. Bizlerden fazla bir şıeıy 
ilâve etmemize lüzum yok. işveren, işçi aidat
ları ve işçi Sigortaları hastanelerindeki zihni
yet meydanda, inşallah ilgilenen bir makam 
bulunur.»» 

Şimdi, bu misali gösteriyor iki, arikaıdaşlaraım; 
Kurumıa tam bin salâhiyet verirsek, serbesti 
eczanelerden ilâç almak tahdidini ikaidıırırsak, 
Kurum bu sefer kendi doktorlarına tazyik ya
pacak ve illâ kendi 'eczanelerinde bulunan ilâc
ıları,, faydalı olsun olmıaısın, Ihatıtâ zaman geç
sin veya geçmesin» o hastalara verdirmek yo
lunu tutacaktır. Suiisltimal arars'anuz her ye;rdâ 
vardıır, bu suiistimal. Eğer, özel sektör, hu
susi eczaneler ısuiistimıal yapıyorlarsa, bunun 
ıkonıtrolu vardır., Hükümıet kontrolünü yaıpmı-
yorsa, vaızi'fesini yapmıyor demektir,. Hakkın
da takibat yapılır. Binaenaleyh, şunu arz öt
mek isterini. Senatonun teklifi yerindedir. Ku
rumıa namütenahi, geniş salâhiyet vermemek 
lâzımıdır, işçi menfaati de bunu âmirdir. Bu-
ıgünikü ekonomik durum da bunu âmirdir. Esa
sen Hükümet teklifi de bu yoldadır. Binaen
aleyh, Senato metninin lehinde oy vermenizi 
istirham ederim.. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Euhi Soyer. 
KUHl SOYER (Niğde) — Çok muhterem 

.arkadaşlarım, mevzu memleketimizdeki sosyal 
sigortaların, serbest eczaneler gibi, istediği 
yerde eczane açıp açmaması mevzuudur. 

Hükümet bu noktayı vaktiyle düşünmüştür. 
Bunun münasibolmadığmı, yani Sosyal Sigorta 
teşkilâtının, istediği yerde eczane açmak suretiy
le özel teşebbüs sahibi eczacılarla rekabet eder 
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vaziyete düşmelerini muvafık bulmamış ve o 
şekilde bir madde tedvin ederek buraya tasarı ha • 
linde getirmişken, Yüksek Mecliste birkaç arka
daşımız, kendi düşüncelerine göre yeni bir mad
de teklif ederek, sigortanın istediği yerde iste
diği gibi eczane açması salahiyetini vere bir mad
deyi kabul eltirmiştir. O. Senatosu mevzuu 
müzakere ederken; bunu memleketimizde cari 
karma ekonomi sistemine uygun bulmamış, bir 
taraftan sigortanın işini görebilmesi için elinden 
gelen kolaylığı yapıcı şartlar tesbit etmiş, fakat 
sigortanın da özel teşebbüsün, özel eczanelerin 
zararına, bir Devlet teşekkülü olarak özel teşeb
büsle rekabet halinde eczaneler açmalarına mâni 
olucu bir madde tedvin etmiş. 

Muhterem arkadaşlarım evvelâ arz edeyim, 
Türkiye'de, İzmir'de ilk defa işeihastanesi kuran 
bir derneğin idare heyeti üyelerindenim. Bu 
itibarla, işçi aleyhtarlığım veya sigorta aleyhtar
lığım bahis konusu olamaz, kanaatindeyim. Şim
di, bence mevzuu iki açıdan mütalâa etmek zorun
dayız. Birisi, İşçi Sigortasının ve işçilerimizin 
menfaati. Burada konuşan arkadaşlarımız uzun 
uzun mütalâalarda bulundular ve heyecanlı ko
nuşmalar yaptılar. Bir kısmı tahriş edici, itti-
ham edici olması dolayısiyle reaksiyon uyandı
ran; bir kısmı da Bakanı bir nevi ittiham altı
na alan heyecanlı sözlerden müteşekkil bulunan 
buı mütalâaların hiçbirisine lüzum yoktur. Mev
zuu Büyük Millet Meclisinde rahatlıkla, bilgimiz 
dâhilinde her meslekten bulunan arkadaşların 
bilgileri dâhilinde, memleketin ve işçinin men
faatini düşünerek, Sosyal Sigortalarımızın ça
lışma tarzını da göz önüne alarak mütalâamızı 
tesbit edip karara varmak mümkün iken, yekdiğe-
rimizi tahriş etmeye, ittiham etmeye ne hakkımız 
vardır, ne de buna lüzum vardır. Şimdi, ben bir 
arkadaşımın burada ileri sürdüğü ithamkâr bâ
zı sözleri üzerinde duracağım. Arkadaşıma yine 
kendi hemşehrisinin bir sözü ile cevap vereceğim. 
Arkadaşım der ki, «îşçi Sigortaları Kurumuna 
mensup hastalar, gidiyorlar, eczaneye ilâçları 
satıyorlar.» Vâkıdır, muhterem arkadaşlarım. 
İşçilerin, doktorlara gidip mahallerindeki bir 
hasta için kendi namına ilâç yazması için baskı 
yaptığını ve hattâ bu şekilde buna razı olmıyan 
doktorların, şikâyet edilerek atılmış olduğu da 
vakıadır, hâdisedir. 

Şimdi, doktor, istediği ilâcı yazmasa şikayet 
edilir. Şikayet edildiği zaman şikayet edenin ar-
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kasında koca bir sendika vardır. Sigorta teşki
lâtı, sendikanın tesiri altında; herkesin bir ka
bahati olabilir; doktorun, şu veya bu kabahatini 
bularak atar. •(.) halde, doktor, geçinmek için 
işçinin heyeti umumiyesini tutmak için ne ya
par? Sigortalı hastanın veya işçinin istdiği ilâ
cı yazar. Bu bir suiistimaldir. Ama, istiyenin, 
baskı yapanın suiistimali olduğu gibi, baskı ya
panı terviceder şekil do lb ilerek veya bilmiye-
rek daha ziyade bilmiyerek olur, doktoru kula
ğından tutarak atan da suiistimal yapmış sa
yılır. İlâcı bu şekilde yazdıran da suiistimal 
yapmış sayılır. Evet bu, Kadri özek arkadaşı 
mızm söylediği gibi, ilâcı eczaneye, satanın da 
suiistimalidir, atanın da suiistimalidir. 

Muhterem arkadaşlarım, esefle ve üzüntü 
ile arz etmek mecburiyetindeyim ki, bugün mem
leketimizde bir suiistimal dalgası alıp yürü
müştür. Bakkal suiistimal eder, kasap suiisti
mal eder, süpürgeci dahi çalışmasını kâfi de
recede yapmıyarak suiistimal yapar. Binaen
aleyh, umumi bir çalışma ahlâkı buhranı için
deyiz. Memlekette, bu gibi suiistimalleri gös
tererek mütalâa beyan edemeyiz; bu gibi suiis
timallerin, üzerine binayı i'ikredemeyiz. 

Şimdi Muhterem Kadri Özek arkadaşıma 
yino kendi hemşehrime, hocamız kıymetli Ha
san Başkanın bir sözü ile cevap vereceğim. 
O der ki, «Bizim memleketimizde, kaza yaptı 
diye treni ilga ederler». Muhterem arkadaşlar: 
kaza yapanın ceza görmesi icabeder, yoksa tre
nin ilgası bahis konusu değildir. Kaldı ki, Mecel
lenin de meşhur bir kaidesi vardır: «Suiimisal, 
nümunei imtisal olamaz.» 

Şimdi, böyle olunca, «Efendim, filân eczane
ye şunu sattılar, ben bunu ispat ederim». Evet, 
ispat edersin, gayet basit. Ama bunu ispat et
tin diye sen özel eczaneleri ortadan kaldıramaz
sın veya özel eczaneleri ortadan kaldıracak bir 
teşebbüse giremezsin; buna hakkın yoktur. Şim
di bu, birinci acı, sigorta veya sigortalının men
faati açısı... Bu teklif edilen metinde suiistima
lin önüne geçilmesine imkân yoktur. Çünkü, bu
nu. ahlâkî bir buhranın içerisinde, bir nevi ah
lâksızlık olarak reçeteyi alıp eczaneye götürüp 
satan kimse, reçetesinin yerine sigorta eczane
sinden aldığı ilâcı da pekâlâ yarı fiyatına sa
tabilir. Kim mâni olabilir, buna? (Bedava da 
verir sesleri) tamam nasıl ki, komşusu için 
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ilâç yazdırıyorsa, komşusu için kendi hakkıy-
mış gibi yazdırıyorsa, eczaneye de götürüp ya
rı fiyatına pekâlâ satabilir. Ohalde demek ki; 
bizim sigorta .eczane açsın, bu, işçilerin menfaati
nedir, sigortalıların menfaatinedir veya sigorta 
teşkilâtının menfaatinedir diye bir mütalâa 
bahis konusu olamaz. 

Şimdi, gelelim ikinci açıya muhterem ar
kadaşlarım. ikinci açı gayet mühim. Bu sos
yal bünyemizin nevama yavaş yavaş değiştiril
mesine matuf bir açıdır. (Bravo sesleri). Türki
ye Cumhuriyeti sosyal adaleti kabul etmiş sos
yal bir Devlettir, ama sosyalist bir devlet de
ğildir. Yavaş yavaş her şeyi sosyalleştirecek 
olursak; yavaş, yavaş bugün filân teşebbüs bak
kal dükkânı açsın, kendi memurlarına versin, 
filân teşebbüs öğretmenlerine versin, filân te
şebbüs astsulbay veya subaylarına versin dersek, 
ortada ne bakkal kalır, ne tüccar... 

Şimdi, sevgili arkadaşlarım; bu mevzuda 
Yüksek Meclisin tam karakterli bir cephe tut
ması zaruridir (Bravo sesleri) Şimdi, mevzu 
Hükümet tarafından getirilmemiştir. Bu gayet 
açıktır. Hükümet eğer böylo bir şeye lüzum gör
seydi, bu şekilde bir sosyalleştirmeye lüzum 
görseydi, elbette bunu bir madde olarak geti
rirdi. Ama, Hükümet bu şekilde teklif getirme
miştir. Binaenaleyh, Hükümetin getirmediği bir 
teklifi şu veya bu maksatların tesiri altında 
getirmiş olanların zihniyetini kabullenerek, Bü
yük Meclisin, özel teşebbüsü kökünden darbe-
liyecek olan bir yöne gitmesi fbahis konusu ol
mamalıdır. 
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gun bulmadığımı yüksek huzurunuzda arz et
mek isterim. 

Sonra derker ki, «imal fiyatı ile etiket fiyatı 
arasında fark vardır; eczacılar şu şekilde alır
lar, bu şekilde alırlar...» 

Muhterem arkadaşlar, demin eczacılıkla il
gili bir arkadaşım söyledi, «malını satamıyan 
kimse, malını daha ucuza verebilir.» Hüküme
tin, Sağlık Bakanlığının fiyat tahdidinden ga
yesi, onun üstüne perakende bir fiyatla satılma-
masıdır. Yoksa onun altında bir fiyatla satmaya 
mâni değildir. O halde, bunun bir tenkid vasıta
sı olarak kürsüye getirilmesi bence bir imâna 
ifade etmez ve mevzuun lehine bir doküman 
olarak kullanılamaz. 

Dediler iki, efendim 1950 den evvelki Hükü
met ve 1950 den sonraki Hükümet. Yani, C. H. 
P. ııüı 1950 den evvelki iktidarı ile, 1950 den 
sonraki D. P. iktidarı bu sosyal sigorta teşki
lâtına eczane açmak yetkisini tanımıştır. Müm
kün olabilir. Çünkü, o zaman sigortalılar ga
yet mahdut, iptidai, dokûmanter vaziyette idi. 
Halbuki, bugün bir tek işei kullanan müesse
seler dahi sigorta hududu dâhiline girebilmek
tedir. O halde, sosyal sigortanın bu şekilde, bu 
kadar geniş bir saha dâhiline girdiği bir dev
rede, biz. işçi Sigortalan Kurumu Teşkilâtına 
istediği yerlerde, istediği kadar eczane açabilme 
yetkisini verdiğimiz takdirde no olacaktır? O 
halde, memleketteki özel teşebbüse aiıt eczanele
rin heyeti mecmuası kapanmak zorunda kala
caktır. Aşikârdır bu. Çünkü ne ile, kime sa
tacak? Herkes kendi mensubuna sigortadan 
ilâç temin etmek durumunda olunca, eczaneler 
nereye satacaktır? Müşterisi olmıyan bir mü
essesenin kapanmaya mahkûm olduğu aşikârdır. 

Binaenaleyh, 1950 den evvel ve 1950 den 
19*60 a kadar olan devrede bunun verilmiş ol
ması bugün sahasının bu kadar genişletilmiş ol
duğu bir devirde verilmesini icabettirmez; (bi
lâkis tahdidini icabetıtirir. 

Muhterem arkadaşlarım, arz ettiğim mese
lenin ikinci açı olarak sosyal bünyemizi yavaş 
yavaş, farkında olmadan veya olarak, bilerek 
veya bilmiyerek yön değiştirmek gibi bir mâ
nayı da ifade ettiğini üzüntü ile arz etmek is
terim. Demin de arz ettim, Türkiye Cumhuri
yeti, karma ekonomi ile idare edilen Devlet te
şebbüsüne olduğu kadar özel teşebbüse de yer 
veren bir Devlet olduğu gibi, biz C. H. P. İdler 

Sağlık Bakanlığı teşkilâtı da var, arkadaşla
rım, Çok muhterem arkadaşım Bülent Ecevit bi
lir ki, Sağlık Bakanlığı teşkilâtı bugün kendi
sine eczacı bulamamakta ve birçok hastanelerin 
eczaneleri eczacı kalfası ile idare edilmektedir. 
Şimdi, hal böyle iken; işçi Sigortalarının, ken
di eczanelerini, yine kalfalarla idare etmeye 
mecbur kalacağı aşikârdır. Çünkü, memleketi
mizdeki eczacı adedi malûm ve mahduttur. Şim
di, bir muhterem arkadaşım komisyon adına bu
rada konuşurken, «Sigorta düşmanlığı» dedi. 
«Böylesine bir sosyal sigorta düşmanlığı,» dedi. 
Zabıtlarda var. 

Bir Yasama Organı olan Cumhuriyet Sena
tosunun tedvin ettiği ibir maddenin tenkidini 
yaparken, böyle bir tâbirin kullanılmasını uy-
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•do, büyük Atatürk'ün kurmuş olduğu Devlet
çiliğimizin hududu, «özel teşebbüsün yapama
dıklarım Devlet eliyle yapmak» şekliyle tahdi-
dedilmiştir. Binaenaleyh, 1nın un dışında, özel 
teşebbüsün yapabilmekte olduğu her şeye Dev
letin burnunu sokması, ne bizini Devletimizin, 
ne de partimizin - benim kanaatimce - düşün
celerine uygun düşmez. Binaenaleyh, ben şah
san her iki maddeyi gayet iyi okudum, haki
katen Senatodaki tedvin edilen madde ağya
rını unâni, efradını cami olarak düşünülmüştür. 
Sigar/taya mümkün olduğu kadar her türlü ko
laylık: gösterilıııiş, eczane yoksa eczane açabilir
sin denmiş; eczanelerle uyuşamazsan eczane 
açabilirsin denmiştir. Eczanelerle uyuşmayı 
'münasip görmediğin takdirde, Sağlık Bakanlığı
nın müsaadesini almak şartı konularak eczane 
açabilirsin, denmiştir. Bu. kadar geniş bir saha 
verilmiş iken, burada iki üç arkadaşımızın tek
lifi ile bunun mecrasının dışına çıkılarak, de
min bir arkadaşımın konuşmasında olduğu ka
dar ileri olmasa bile, sosyal Ibünyemize .müessir, 
başka şekiller vermek .caiz değildir. Binaen
aleyh, Senatonun kabul ettiği metin üzerinde 
oy kullanılmayı icabettiği kanaati ile hürmet
lerimi arz ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Orkan Apaydın. 

ORHAN APAYDİN (Aydın) — Muhterem 
arkadaşlarını, evvelâ Sayın Bilgin arkadaşımın 
şahsıma taallûk eden bir mevzuda sarfettiği 
bâzı hususlara, cevap vermek isterimi. 

Muhterem arkadaşlar, Millet vekilliği vazife
sinin icrasında çok sevdiğim ve saydığını Sayın 
Ahmet Bilgin arkadaşımızla !bir anlayış farkı
mız vardır. Dün Sayın Bakanla yaptığımız ko
nuşmanın alçak sesle olması, Yüksek Meclisi 
rahatsız etmemek iyilidir ve bu son derece ta
biîdir. Bunu yüksek sesle ifade etmekten şeref 
duyarım. Sayın Bakanın da izah ettiği gibi, 
dünkü konuşmamız kanunun (bir an evvel çık
masını temin etmek maksadına imâl uf t ur. Dün 
de ifade etmiştim; filhakika 10 binicice işçi bu 
kanunun bir an evvel çıkı misim beklemektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, milletvekilinin Hü
kümetle münasebetleri pek tabiidir. İster İk
tidar mensubu olsun, İsler muhalefet mensufbu 
olsun. Hele Sayın Bülent Ecevit gibi hakika
ten işçi dâvalarını samimiyetle benimsiyen, bu 
hususta cansiperane çalışan bir arkadaşımızı 
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desteklemek, bizim için hem bir vazife, hem de 

bir şeref teşkil eder. 
Muhterem arkadaşlarım, konuya gelince; 

zannediyorum ki, konu mihrakından çıkmıştır. 
123 neii madde tasarının tümünden, kanunun 
maksadından ayrı olarak mütalâ edilmekte ve 
bu, eczacılık meselesi, eczacıların hakları, bir 
meslek mensubunun hakları zaviyesinden ele alın
maktadır. Tasarının tümü sosyal sigortaların 
tanzimidir, Anayasanın emrettiği bir hususun 
Devlet tarafından ifasıdır. Mevzımbahsedilcn 
sosyal güvenlik tedbirleri çalışanları 'kapsamak
tadır. Kanunun hizmetleri tanzim edilmektedir. 
Bu hizmetler malûmuâiiniz çeşitlidir. Bunla
rın birisi de sağlık hizmetidir. Yani, vatandaşın, 
çalışanların sağlığı bakımından sosyal güven
liğini temin etmektedir. Bu hususta teşkil edi
len Sosyal Sigortalar Kurumu bu hizmeti ifa 
edecektir. Kimlere ifa edecektir? Bu, müesse
senin fonu, işverenlerden ve işçilerden alınacak
tır. Teşkil, edilen kurum, bu fonla mensupları
na bu hizmetleri ifa edecektir. Şimdi mesele 
yanlış anlaşılıyor. Tekrar ediyorum; Millet Mec
lisinin metni sanki eczacıların haklarını tah-
didediyormuş, meselâ Sosyal Sigortalar Kuru
munun eczane açtığı yerlerde hususi eczane açıl-
mıyacak şeklindo bir hüküm getiriyormuş gibi, 
Senato bir metin tanzim etmiştir. Halbuki, Se
natonun getirdiği metin bu kurumun haklarını 
tahdit mahiyetindedir. Hususi eczanelerin hak
larını thadit değil, krumun eczane açma hak
kını tahdit, bir hizmeti ifa tarzına taallûk et
mektedir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarını, sağlık hizme
ti yalnız muayene ve tedaviden ilbaret değil
dir. Tedavinin vasıtası olan hastane ve dispan
ser kurmaktan da ibaret değildir. Elbette, has
talar ilâçla da tedavi olacaklardır. 

Ne diyor Millet Meclisi metni? Millet Mec
lisinin müsaade ettiği şey nedir. Sosyal Sigortalar 
Kurumunun hastane, dispanser açması gibi 
hizmetlerin, hususi hastaneler ve hususi dispan
serler olmasına rağmen, hastane kurmak hakkı
nı tahdide!iniyorsa, bu bir hizmetin icra vası
tası ise, ilâcını da temin etmekten ibarettir. Bu, 
•elbette hizmetin bir mütemmimidir. Senato 'met
ninde hayır deniyor, bu hizmeti ifa etıniyecek-
sin, Neden ifa etmiyeceksin? Arkadaşlar, açık 
olarak konuşmak lâzımdır. Bir sistemin müna-
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kabasına girmiyelim. Bu bir doktrin meselesi 
değildir. Doktrin meselesi olarak ele almak lâ
zımdır. özel sektör bâzı hizmetleri daha iyi ifa 
ettiği için, umuma faydalı olduğu için müda
faa edilir. Bu bakımdan müdafaası meşrudur, 
müdafaası1 kabildir. Yoksa, bir zümrenin mü
cerret kâr temin etmesi için özel sektörün mü
dafaasını bir doktrin meselesi haline, getirmek 
doğru değildir. Burada bahis mevzuu olan şey 
bir zümrenin bü işten kâr temin etmesidir. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, benden evvel 
konuşan, dün konuşan arkadaşlar Anayasa (ba
kımından da meseleyi ele aldılar. Senato met
ninin Anayasaya aykırı olduğu ileri sürüldü. 
Anayasaya şekil bakımından uygundur veya 
aykırıdır buna girmiyeceğinı. Fakat, Anayasa
nın derpiş •ettiği ve hepimizin uyması lâzımge-
len bâzı prensipler ve bu Anayasanın esprisi, 
Senato metninin kabulüne mânidir. «Sosyal ada
let» mefhumunu mücerret kullanmak kâfi de
ğil, muhterem arkadaşlarım, kâfi değil. Bu slo
ganı bir bayrak gibi elinde dolaştırmak kâfi 
değil. İşte sosyal adaletin bir tatbikatı da bura
dadır. 

Şimdi ne isteniyor^ Yalnız bu özel sektör 
meselesi değildir. işçi Sigortaları Kurumunun, 
şimdiki adiyle Sosyal Sigortalar Kurumunun 
fonunda yalnız işçinin parası, yalnız işçinin iş
tiraki, yok, işverenin de iştiraki var. Sermaye
nin de, özel sektörün de iştiraki var. Deniyor 
ki, «Hizmet daha iyi ifa edilir düşüncesi hâkim
dir. Mücerret eczacıların bu mevzuda kârları 
eksilecektir». Yani, bir aracıyı, Sosyal Sigorta
lar Kurumu ortadan kaldırıyor. Ne yapılsın; 
mesele işçinin alınteri ile kazandığı ücretin bir 
kısmının, sırf mücerret özel sektör müdafaası 
düşüncesi altında şeklen, hakikatte de bir züm
renin kâr etmesi maksadiyle muayyen zümre
lere intikal etmesini sağlamaktır. Böyle şey Ana
yasanın esprisine, ruhuna aykırıdır. Sosyal 
adalet esaslarına da aykırıdır, muhterem arka
daşlarım. 

ZİYA UĞUR (Bursa) — Sesi çıkmıyanların 
müdafaası yok ama. 

ORHAN APAYDİN (Devmla) — Muhterem 
arkadaşlarını, şimdi ben bu Kurumu bir kül ha
linde ele alıyor ve bir kül halinde mütalâa edi
yorum. Biz, Sosyal sigortalar Kurumunun fo
nuna esas itibariyle Devletin de iştirak etmesi 
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fikrini savunduk. Fakat, kabul edilmedi. Şim
di, meseleyi icaplan bakımından da el»a alır
sak mevzii bir hizmetin ifasıdır. Sosyal Sigorta
lar Kumamı mu ibuaıu ifa. etse daha faydalı olur, 
bu hizmeti özel sektör mü ifa etse daah faydalı 
olur? özel sektör, eczacılar hir sermayedir. 
O mu ifa etsin, daha faydalı olur? Bu henüz 
münakaşa edilmedi. Fakat, ortada aşikâr olan 
bir hakikat vardır. Eelbefcte ki, Sosyal Sigorta
lar Kurumu bu vazifeyi ifa edecekse, hizmet 
daha iyi ifa edilmiş olacaktır. 

Gidecek muayene olacak, reçetesi yazılacak. 
Hemen yanında eczanesi vardır, gidecek ilâçla
rını alacaklardır. Şimdi muhterem arkadaşım, 
Sayın Bakan her halde konuşacaklardır. Bir 
hususu da tavzih etmelerini rica edeceğim. Sos
yal Sigortalar Kurumunu eczane açmak şeklin
de ifade etmiyelim, sigortalılara ilâçlarını biz
zat temin etmeleri halinde malî durumu nedir? 
Eczacılar tarafından bu ilâçların sigortalılara 
verilmesi halinde, Kuruma yüklenecek malî 
porte nedir? Bunu Sayın Bakan izah etsinler. 
Bu, bir hakikati ortaya çıkaracak. Aradaki 
fark, şimdi aldığım malûmata göre, 20 milyon
dur. Fakat, bu kanımda sigortalının eş vo ço
cuklarına da, teşmil edilmiştir; 50 - 60 milyonu 
bulacaktı!', zannedelim. Halen sağlık sigortası 
7 milyon acık vermiştir. Sırf ,bu sebepten. Ya
ni, aradaki fark eczacıların kârını teşkil ede
cektir. Mücerret mücadele bu noktada yapılı
yor ki, biraz evvel Ruhi Soyer akradaşımız 
ifade ettiler. Bu Meclis müsaade etmemelidir. 
diye. Ayın cümleyi ben tekrar edeceğim. Bu 
Meclis buna müsaade etmemelidir. Bu Anayasa 
muvacehesinde, Meclis buna müsaade etmeme
lidir. Biz, burada şu veya bu şahısların men
faatlerini kârlarını değil, sistemleri münakaşa 
ederiz. Evvelâ özel sektörün nıüdaafasını ya
parız; fakat, muayyen zümrelerin kâr temin 
etmesi, ceplerine para girmesi şeklindeki bir 
mücadeleyi yapmamalıyız. Bu Meclis de buna 
müsaade etmez, diye düşünüyoruz. Sayın Ba
kan da biraz evvel izah ettiler. Senatonun 
getirdiği metin, teknik bakımdan da gayri-
mümküıı, muhterem arkadaşlarım. Suiistimal 
meselesinde de ben arkadaşlarımın fikirlerine 
iştirak etmiyorum. Hüsnüniyet asıldır. Namuslu 
olmak asıldır. Müesiseseseler için de öyle
dir, eczacılar için do öyledir. Suiistimal istisna-
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dır. Ben bu bakımdan ele almıyorum. Yani, J 
eczacılar ifa ederlerse, suiistimal olur. Ben o I 
bakımdan değil; mücerret icaplar bakımından, I 
hizmetin daha iyi ifa edilmesi bakımından v; I 
sosyal Sigortalar bakımından düşünüyorum. I 
Herkesin namuslu olması asıldır. Suiistimal I 
varsa Devletin polisi vardır. Adliyesi vardır, ta- I 
kibeder. I 

Şimdi muhterem arkadaşlar, Sayın Bakan I 
da izah ettiler. Senatonun metninin kabul edil- I 
mesi teknik bakından da mümkün değildir. I 
Karma Komisyona mutlaka gitmesi, düzeltil- I 
mesi lâzımdır. Bizim müdafaa ettiğimiz tez ka
bul edilmese dahi. O da şu. Ayakta tedavi edi
lenlere Kurum hekimleri tarafından yazıla
cak ilâç ve tıbbi malzemenin listesi har yılın 
ilk aymda Kurumca ilân edilecek. Ondan I 
sonra, liste dışı İlâç ve tıbbi malzeme almak 
istâyenler bunu dışardan bedeli ile alacaklar. 
Böyle şey olmaz, arkadaşlar. Tıp mütemadi-
yan inkişaf ediyor. Her ay yeni bir buluşu ga- I 
zetelerde okuyoruz Şu hastalığın çaresi bu- I 
lunmuştur, (bu hastalığın çaresi bulunmuştur, 
diye. Yani, bu bir senelik müddetin içinde I 
yeni bir ilâç bulunacak, fakat bu yeni bulunan I 
ilâç farz edelim ki, çok pahalıdır hekim si- 1 
gortalıya bunu veremiyecek, işçi bunu dışarı
dan almak mecburiyetinde kalacak. Bu da 1 
mümkün değildir. Bu 'bakımdan bu metnin be- I 
h-smehal komisyona iade edilmesi lâzımdır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Türkiye'nin I 
gitmekte olduğu istikameti tâyin etm-ek politi
kacı olarak hepimizin vazifesidir. Sistemleri I 
bir tarafa bırakalım. 'Sosyalizme gidermiş, yok I 
Liberalizm gerekli imiş. Bunla 1*111 münakaşa- I 
•smda fayda yoktur. Sesi duyulmıyan pek çok 
iusanlar bugün teşkilâtlanıyorlar. Yüksek Mec- I 
lisin temin ettiği imkânlarla, çıkardığı kanım- I 
1 arla işçi sınıfı teşkilâtlanıyor. Sesini duyura-
biliyor, haklarını müdafaa ediyor. Yarın bu 
genişliyecektir. Ziraat işçileri de aynı imkân
lara kavuşacaklardır. Mecbur kalacaksınız. 
Bu metni çıkarsanız dahi, bunun mücadelesi I 
olacaktır. Bu mümkün değildir. Türkiye'de I 
nevi beşer bir zümre için yaşıyamaz. Bu müm
kün değildir. Değiştirmek mecburiyetinde ka
lırsınız. I 

Muhterem arkadaşlarım, mâruzâtım şimdi- I 
lik bundan ibarettir. I 
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I BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Zeynel Gün-
I doğdu. 

ZEYNEL GÜNDOĞDU (Erzincan) — Çok 
I muhterem arkadaşlarım, bu madde, arkadaşla-
I rıınız,ıu konuşmalariyle kendi maksadının da 
I ötesinde bir mâna taşır mahiyet almıştır. Ben-
I deniz, maddenin hüviyetinin içinde kalmak sııre-
I tiyle karşılıklı fikirlerden doğan .mânanın bu 
I vesile ile izahına çalışacağım. 
I Muhterem arkadaşlarım, mesele üzerinde siz-
I lere tam bir kanaat ve um em için, diğer arkadaş-
I ların geniş tarzda izah ettikleri bu maddenin 
I tarihçesi üzerinde İlendeniz de bir nebzecik dur-
I inak isterim. 
I Tesbit ettiğimize göre, ıbu madde evvelâ Ba-
I kanlar Kuruluna gelmiş, geniş tartışmalara yol 
I açmış ve Bakanlar Kurulunun iç bünyesinde 
I kurulan bir komisyonda ilk evvelâ Meclis Ko-
I misyonuna sevkedilen metin esas olarak ele alın-
I ımıştır. Millet Meclisinin Tetkik Komisyonunda 
I görüşülmüş, Hükümetin tasarısı esas kabul eclil-
I miş ve bilâhara Yüksek Meclisinize sevkedilmiş-
I tir. Tesbit ettiğimize göre, elli kişinin mevcut bu-
I lıınduğu bir zamanda bu madde görüşülürken, bir 
I arkadaşımız, evvelce Hükümetin kabul ettiği 
I bir şekilde, bunun tadili istikametinde (bir tafc-
I rir vermişler, 20 ye karşı 30 oyla bu takrir ka-
I bul edilmiş ve madde Hükümetin görüşüne ay-
I kırı bir şekil almıştır. 
I Hepinizin de bildiği veçhile, Senato mesele 
I üzerinde dikkatle durmuş, Hükümetin tasarı-
I sının Meclis Komisyonunun ilk defa kabul etti-
I ğ'l metnin daha realist olduğuna karar venrniş 
I ve <bu münasebetle de tasarıyı Meclise tekrar 
I iade etmiştir. 
1 Şimdi, Hükümetin görüşü, Meclis komisyon-
I larının görüşü, Senatonun görüşü bir noktada 
I birleşiyor. Üç. süzgeçten geçmiş olduğunu yük-
I sek dikkatlerinize arz ederim. Halen biz, bu üç süz

gecin kararına mı uyacağız, yoksa elli kişilik 
mevcutla bir oldu bitliye getirilen 'bir karara 

I mı uyacağız? Meselemiz, konumuz budur. Evet 
I Meclistir, açık konuşurum. Meclis budur. Par

lâmentonun içinde taktikler daima vardır. 
MELİH KEMAL KÜÇÜKTEPEPINAR 

(Adana) — Reis Bey, Meclis hakkında böyle 
konuşulmaz. 

BAŞKAN — Sayın Zeynel Gündoğdu, lût-
I fen oldu - (bitti tâbirini tavzih ediniz. Bundan 
l evvel de bir arkadaş bu tâbiri kullanmıştı. 
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ZEYNEL GÜNDOĞDU (Devamla) — Me

sele daha henüz Meclisimizde tam karara rapte
dilmemiş, onun münakaşasının içerisindeyiz. 

BAŞKAN — Lütfen oldu, bittiyi tavzih edi
niz. Meclisimizin .kararına iktiran etmiştir. 

ZEYNEL GÜNDOĞDU (Devamla) Tavzih 
ediyorum. Muhterem arkadaşlarım, demek ki, 
iki görüş 'karşısındayız ve bu iki görüşün de 
istinadettikleri bâzı gerekçeler vardır. Birinci 
görüş ne diyor? Diyor ki, «reçetelerin, bol Ibol 
imâl ettiğim reçeteler dışarıda eczacılara düşük 
fiyatlarla satılıyor, karşılığında ilâç alınmıyor. 
Bu bir suiistimaldir. Ben bu suiistimali önlemek 
için kendi işimi kendim yapacağım» diyor. 
Kendi işini kendi yapmağa kalkıştığı zaman 
acaba ne gibi suiistimaller doğacak? Biraz son
raki konuşmalarımda onların izahına geçece
ğim. 

Karşı görüşte olanlar ne diyorlar. «Suiisti
mali yok edecek tedbirler vardır» diyorlar. «Her 
köşe başında bir eczane .mevcut iken Devlete 
halen ımanifoturac-ılık yaptırıyoruz, kamyoncu
luk yaptırıyoruz, bakkallık yaptırıyoruz, bir de 
eczacılık belâsını başına sanmıyalım. Buna lü
zum yoktur.» diyorlar. «Bu kadar zayıf bir se
beple, bu kadar sudan bir sebeple, zararlı bir 
teşekkülün kurulmasından kaçalım» diyorlar. 
Acaba bu görüşlerin hangisi realisttir? izahına 
çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, eğer suiistimali ön
lemenin yolu bu ise; piyasada vergi kaçakçılığı 
yapıldığı iddia ediliyor; bu kısmen doğrudur. Şu 
halde bütün ticareti men edelim, onu da Devlete 
mal edelim. Eğer suiistimali önlemenin yolu bu 
ise, Türkiye'de en büyük suiistimallerin yatağı 
olan İktisadi Devlet Teşekküllerini kapatalım ve 
bu suretle suiistimalleri önlemiş olalım. Elli mil
yar lira yatırım var, bu Hazinenin sırtına yük
tür. Bir sürü suiistimal... Hepsi buradan geçiyor. 
Onları da kapatalım. Sonra ne yapalım? 

Muhterem arkadaşlarım, suiistimal açık kapı
lardan içeri girer. Açık kapıları kapatmak müm
kündür. Ayrıca bu açık kapıları kapatmanın ted
birleri vardır. Beri tarafa ehemmiyet verip iş
leri başka istikametlere sürükliyeceğimize, açık 
kapıları kapatmanın yollarını arayalım. Ama, ni
çin bu yolu aramıyoruz da öbür yolu tercih edi
yoruz? Hevesimiz bu yolda da, onun için bu yolu 
tercih ediyoruz. Bundan İm mâna çıkıyor. Ecza-
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cılar kimlerdir? Eczacılar, orta sınıf esnaflar
dır. Büyük kapatil sahipleri değillerdir. Bugün, 
orta sınıf esnafın ne perişan halde olduğunu he
piniz biliyorsunuz. Kredi müesseselerinin iyi iş
lememesi, iş emniyetinin teessüs edememiş olması 
dolayısiyle iş sahalarının tam harekete geememiş 
olması ki, bugün bir esnaf enfilâsyonu yaratmış
tır. Esnaf enfilâsyonu, sırf iş sahalarının tam 
mânasiyle açılamamasından, herkesin bildikleri 
işe manifaturacılığa, tuhafiyeciliğe saldırmasın
dan doğmuştur. Ve hepsi yarım karındır. Ecza
cılar da bunlardan birisidir. 

Şimdi, eczacıları bir kenara itelim, eczaneyi 
açalım. Biraz evvel bir arkadaşımın arz ettiği gi
bi, bir kısım Vekâletler bir araya gelsinler koo
peratifler kursunlar, öbür taraftan da biraz da
ha bakkallığı, Gimayı ve saireyi takviye edelim. 
Vergi mükellefini nerede bulacağız, sistem nere
de kalacak? Ondan sonra, madde bununla kalmı
yor. Madde ne diyor? Eczane ve benzeri müesse
seler kurup işletebilecek. Tamam.. İlâç fabrika
larına da geçeceğiz. Bu maddedeki mâna budur. 
İlâç fabrikalarına da geçeceğiz? Ne olacak so
nunda? Bugün birçok sebepler meyanında koope-
ratifleşmiş müesseseler de vardır. Orta smıf es
nafı esasen bunlar da ezmektedir. Bunlara aidol-
mak üzere size misaller vereceğim. Meselâ, bu
gün, ordu pazarları var. Muhterem arkadaşlarım, 
bu da ordu pazarlarına benzer bir müessese ola
caktır. Bunların altında, eğer bunlara bir set çek
mezsek, kesin olarak bunlar üzerinde bir karar 
olmazsa daha bunun arkasından çeşitli esbabı mu-
cibelerle yeni yeni müesseseler kurulacaktır. Or
du pazarlarını ele alalım. Milletin menfaatine mi 
çalışıyor, yoksa, milletin bütçesinden maaş alan
ların menfaatine mi çalışıyor? Size bir misal ve
receğim. Bir vatandaş, piyasada, bir mağazaya 
gittiği zaman, 3 500 liraya aldığı bir buz dola
bının 500 lirasını bu mağazaya açıktan bırakır. 
Yani, Ordu Pazarında 3 000 lira olan buz do
labı diğer mağazada 3 500 liradır. Peki, bu 500 
lira nedir. O tüccarın kârı mıdır? Hayır değil
dir, arkadaşlar. Bu 500 liranın en azından iki 
yüz lirası orada çalışan müstahdemin maaş mas
raflarıdır. Bu müstahdem ay başında Devlete 
de, ayrıca vergi verir ve sigortaya da ayrıca pa
ra verir. Bunun geriye kalan 300 lirası kısmen 
icardır, kısmen vergidir ve kısmen de kârdır. De
mek ki, bunların millî bünyeye intikal edişinin, 
umumi menfaate intikal edişinin kısımları var. 
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500 lirası bu yola gidiyor. Ordu Pazarından 3 bin 
liraya aldığımız buz dolabının o 500 lirası ki
min sırtından gidiyor? Vergiden muaf. Müstah
demin bedava, yer iearsız. Demek ki, bir kısım 
insanlar, buradan vermiş oldukları vergiyi Dev
letten gidip orada ucuz mal mubayaa etmek su
retiyle geri alıyorlar. Bu müesseselerin bir kı
sım sakatlıkları da esasen buralardan ileri geli
yor. 

Sayın arkadaşlarım, zaruret mmtakasında ol-
mıyan kısımlarda Ordu Pazarları lüzumsuzdur. 
Binlerce manifaturacı esnafın bulunduğu çarşı
larda Sümerbankm perakendeciliği lüzumsuzdur. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğdu.... 
ZEYNEL GÜNDOĞDU (Devamla) — Beye

fendi, mevzuu kanunun mevzuuna tıpa tıp mu
tabık. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğdu.... 

ZEYNEL GÜNDOĞDU (Devamla) — Sayın 
Başkan, çok sıkmayınız; 15 dakikadan fazla ko-
nuşmıyacağım, söz veriyorum. (Gülüşmeler) 

Her köşe başında eczane mevcutken, Sigor
tanın da eczane açması pek çok mahzurludur ve 
lüzumsuzdur. Zaruretlerin dışında, bu maddede 
olduğu gibi, sudan bahanelerle Devletin ve mil
letin verdiği imkânlarla bu gibi teşebbüslere gi
rişmek, bir sistemi yıkmak için yapılan ön ha
zırlıklardan başka bir şey değildir. Ama, bunun 
içino girenler belki bilmiyerek giriyorlar, hüsnü
niyetlerinden eminim. Ama, neticenin bizi nere
ye götürdüğünü de kendi insaflarına ve mantık
larına terk ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarımı; eemdyeıt seviyesi 
itibariyle biztdieau çok üsttüm:, mıaddetem, ele biz
den/ çak kuvvetli, bize mıaddetten yardım yapanı 
Amerika, Almıamya lecaamjo 'aıçmıak, haıkkaıliıık 
yapmaık, ınianıifatoraıcatlıik] yapmak suıretiyle 
kaılıkıaıunıaımıış'tur» Bizo, yıaptılkliarı yaırdumltarı; 
ferdim teŞjöbMsüyilıe ve ferdim (teşebbüsünüm 
•sistemine â&aımd derecede diibkaıt ve iıtümıa ıgöss 
tenmek sureıtiyler bugünkü «etviyeye uflıaşmışlıar-
doır. ömümıüzde tecrübe edilmiş bir duruımı vıar. 
Neden acıaıba, ibiız, bumıumı dışında ibilımiyeTCik 
bâzı zoniamıailiaranl içime giriyoruz 1! Bunu (bemı 
'bir tek .sıeibeıhe .baığihıyıoırutm, kötü ıbir niyete de-
ğil, sevgili larkadaşjlaınım. Dıoğrutdaoıj doğruya 
halkım Mimıyesimi ttıamamuaimaıkıtıa, e-smıatfıın büınyıe-
a\m tamümaımıaıkıta ve &isıteımlıeriın, zatmamamı iöajp-
lanma gttre, hasnlgisintiın uygum) olup lOİımadığı-
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mı bir, taıhldlo tıalbi ıtultulp taıttmıaımıaıktıa görüyo-
ırum. B̂ emı Çalışımıaı Baıfcamamım ihüsmümiyeıtinıden 
nasıl şüphe 'edebilirim. Zira Ibuigünıc kadar ge
lirmiş olduğu işçi ımıemiülaıaitllıeıri istikaıtıvetintdıeıkh 
ıkaınuniar, doğrudam doğruya ilerde 'bizim ha
slımıza ıbelâ olaealk bir kışımı ideolojileri yok 
etmek i^tiıkaımıetimdcdir, Ama, piyasa, adamı ol-
mıaıdığıı için, haüıkım içerisinde^ öyle ünıidedi--
yorum ki, hu mie/vzuları iyice tetkik etmediği 
için biraz •aşını gittiği taraflar olmuşıtuır. Bumu 
samimiyetle kemdi huzurumda söylüyoıruım:, gı-
yabımıda söylemiiyonım ve bugüne kadar da 
dışamda, fek bir kelıimıe 'aleyhimde söz söylemiş 
inşam, değilim. Çaıtışımıaiarıım taımıaımıem, bunaıda; 
lOİmıTişttur. (Piyasaı adamı inedir? «asileri) Twnı-
fayum, 

.M.uıhitereırviı aıtkadiaşlaiHim, ;buı meseleierit ı 
•ebeımımiyeıti; yoktur, deniyor. Mes'elû, biraz eıv-
veıl kıymetime imamdığım Sayım Apaydın, «ırka-
dıaşmı, dediler ki? «Bmmlar .sosyalizm, dıoktrin-
ellik, biılmıern mıe münakaşallıarı değildir, buın-
•laııa ginmiyelim,. Hayır beyler, im'eselo. böyılo 
değildir', Yaıkiıfb talihimiz denı sizlere misali cır 
veııeceğlm., Bir 20/21 Mayııs» ihtilali .oldu. 
Bunun mıikeblb iplerinin hepsi mubaikeımıe edildi. 
/Beyler aıcaıba buı 20/21 Mayıs feyatnımamı fifcri-
yal-çııliflirı kimilerdi? ıBlıitaılom mıecmıuallaır, bir-
'taikımı gazetelerdi. Burnum: da sebeıbiııi, bumun 
•bir ıhaik olup olmiadığıınıi löğrıemımick isK'er seniz; 
ıgiıdiniz 'evıveilcö yapılan bu istikaıni'Pttteki .neşri-
yatları öğreniniz ve ıbilâJharıa «gidiniz Talfât Ay
demirin ve 'aıiikaıdaışıliaırımımı ifadesini dinileyim. 
Benim bu hmısuısttai buı kasısasiyeıti göstermekte 
haklı okluğumu ümidediyoruım j sizler de tak
dir edeceksiniz. Burnum ilcin hu mıeseilieılterde lwus-
ısaısiyeıt 'gögİK ı̂mıeık, bumılamı ısonıra bu ıM'ccüıidıerim 
vaızifeleri olniıalııdıır. 'Muihıte'retmi aırlcaKİaşİJaırıını, 
partimıim içortiısümıdo ve 'M'edlisim diğer kıamaıtla-
riinıda 'bu meseılıclerden dolıaıyı hassıaıs olamı aulkaı-
daişlıaır çoktur ve o kadar çoktur ki, yüzdıo il o 
daıhi belki he^aıbeıdilemıiyecelî: Ikaıdar çoktıur. 
Ama no yaparlar*? (Böyılle lbi:r madde .gıdlir. Bu-
raıda faıiıkıma vaırmıyaını ;bir aırkaıdaJşiımiıZıim veya, 
.birkaç, aııikaadşiiımi'zıjn oyu ille 'alaıborıa olur^ gi
der, Biz dâvaıımıza saıhip çıkmayız. Bu mıe 'Olu
yor? Efendim,, ıbenı özel teşelbibüıs .siıstamnıniaii 
sompaıtizamıiyifm; Evet 5 kurut ikurıl ktıırbamıım 
olıayum, kuru çaylarda boğuilayıım. Amia kam. 
çııkmıaıdam kuırbam olumımıa ,̂ kııra çayd^' adanv 
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boğulımıaz, Vazifeni yaıpsanıa. Yine demiyor ki j I 
işte gidiyor cananı, «Ye sopayı, 'çek ceromeyi, 
gel beni larkamdayıım, bcoı sopayı yiyeceğini, ce
remeyi de çekeceğim, Sem beniımı aıikıamdasm. 
Neye yararsın, no işo yaraırsın, esenin dostlu- I 
ğun olımayıversin.:» Biz böyle bir havamın içeri-' 
sindeyiz. 

Muhterem ankada^aom, şimdi mıaddenim 
tam ie^isimdıeyirtt vo ttaımi .ikjeaM.me gi'riyonımı. 
((Mİ üşmeler) Muhterem sözcü, b i ım sinirli I 
kojunşftıülajr. Bedii er ki j eczame 'açma sa&âhiyıe- I 
tini .biz vermedik ama, Demokrat Parti zama
nında Kuruma verilmiştir, dediler. B:en bu amacU 
deyi okumak isterim. O ımadde İm kadar sarih 
olamasa g>e,reılrv Demokrat Bamti eğer bu eıalâ-
niyetti verdi ise, bu, bizi bugün 'bir tiaahhü't al-< 
tına soknıaz. Dolayısiylıe sıması ıgeldi, ismi 'bak-
sedildi, gerçi teşriî maısmuiyetiı vardıır atma, 
mıecbnruimı bu mevsimin içine ginmıeye.. De-
.nnokrait, Partinini bu mevzuda. samimî olduğumu 
.kim idıdia- ediyor? Demokrat, Paırti, Devletçi 
olan C. H. Partisinden fiildıği müesseseyi Devlet. 
kıııtasiye deposu olaralk devletleş'tirmliş ve Dev-
1-et Malzeme Ofisi yapmıştır. Migrosu, Oiım^yı 
kurmuş, Maliye Vekâletince... 

BAŞKAN — Sayım öündoğdu, lütfen mev
zun da.ğııtımayunfi.z ve madd'enim dışına çııkmıayı-
fnuz. I 

ZEYNEL OÜNDOĞDU (..Devamda») — Peki, 
bnradiam gidiyorum.. Pe»ki kesiyorum. 

Şimdi, arkadaşım diyor iki) «Efendim, bu 
bir .sosyal hizmettir. Eczan o açıma meselesi. 
özoil teşebbüse -tıaıvia vermek uğruma bumu zor
luyoruz. Bir kısıımı insanlar geliyor, bir kusiinn 
imenfıaıat salı ipleri geliyor, sizlileri ifama •ediyor, 
dâvayı yanlış istikamete gö^ürayorsunuz.:» Ar-
kadaşlair; özel teşebbüs deyince, ibu özel teşeb-
ıbiisün no olduğunu, kim okluğunu, kim için I 
çalıştığımı tıitren antıık ikavrıyallıınn. Tünkiye'do 
% 70 Eaızan'ç. Yengisi aldığı halde Devletin hiç- I 
bir mesuliyeti yoktımr. Demeikki, Tiirtkiye'dıe I 
Devlet 'her çalışan sermayeye % 70 niıslbetindo 
ortaktır., Bu müesseselere bakımıak ve bu yol
da çalışmaları teşvik etmek icıabeder. Türkiye'-
do servetler iş saihaisımai celfbedilebilime, ki bu I 
yola peyderpey ıgidiyomz, doğrudur; o zamuam 
göreceksiniz ki, Türkiye'deki bütün servetler, 
bu Mensimizin çıSkarmiiş olduğu ıson senelerde-* 
ki kanunlarla sosyal hizmet istikametine so
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iknılmuştur, Ama biz, buradan, «özel teşebbüs, 
özel teşebbüs» deyip bunları birer gangster o'lâ  
raık tanıtınnaya kalkışırsak, .bundan dolayı özel 
teşebbüsçe hassasiyet doğar vo şenelerae para
sının üzerinde ııyııır. Cleiin de bu iş ıhaıreketin.e 
chemımiyct verecek tara.'flaırı, bunların sabala
rını çoğaltacak taratlari! aırıyalnım^ Böyle, her 
köşe 'başınıda eczanelerin yanına tekrar tekrar 
oczaın'eleri', Devletin kapitalini .getirip de onum 
«karşısına dilîimiyelim. Bu bir zihniyet me«selesî  
dir, bununla mücadele (itmek hepimizin bir Y\P.-> 
daın borcudur. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yahya Deunıameı. 
YAEGYA DETCMANCI (İçel) — Muhterem 

arkadaşlar, Senatonun görüşü ile Millet Mec
lisinin 120 tuc'i ımadde üzerindeki ıgörürerinin 
•arasında. çıkan ayrılık dolayıısiylıe Karıma Ko-
misy(mda uzunu unikldet, tiantışıldı. Şimdi hu
zurun uza geldi ve bu konuşmalar neticesinde de 
konunun iizerindrıı bir hayli uzaklaı;ı geçilmiş 
bulundu. Ben, ne bunun doktrinle alâkası oldu
ğunu veya ne de her hangi bir ka.pilali himaye 
kasdını taşıdığını gön iniyorum. Oerçekler mey
danda arkadaşlarım. Sayın sözcünün belâga-
tiyle anlıyoruz ki; kamu yararına bir iş yapı
lıyor ve ortada, 1 400 eczacının'ekmek meselesi 
bîr buçuk milyonla mukayese edilirse, derim! 
göz yumulması lâzımgolirmiş. Binaenaleyh, ka
mu yararına olduğu için biz doğrudan doğruya 
İşçi Sigortaları Kurumunun istediği yerde,'ec
zane açılmasını bu bakımdan görecekmişiz. Bu 
yapılan bina çürük bir binadır arkadaşlarını. 
Çünkü, İşçi Sigortaları Kurumu şu okuduğu
muz maddede, Sosyal Sigorta Kanunu çıktık!an. 
sonra, yalnız emekçiye ve emekçinin çocukla
rına ilâç verecek ve bakacak. .°>0 milyondan beş 
•milyonu böyledir diye çıkaralım, 25 milyonun 
sağlığı ve ilâç. temini kimler tarafından sağla
nacak? O da ayrı bir konu. tşi bu kadar aykı
rılıklara götürmeden, meselenin, üzerinde sulh 
temin edecek bir şekilde formül bulmak imkân
ları vardır, arkadaşlarım. Nasıl ki, Türkiye 
Cumhuriyeti yeni kurulduğu zamanlarda dün
yanın hiçbir tarafında şimdi gelişmiş memleket
lerde görülmiyen şu bakanlık bizde hâlâ devamı 
ediyor; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve
ya Sıhhat ve İçtimai Muavenet Bakanlığı. Bir 
İçtimai Yardım Bakanlığı kurulmuş. Demek ki, 
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nun getireceği nimetlerin biran evvel gelmesi 
ve bunları da hakikaten çeşitli rizikollardan 
kurtarmak hepimizin vazifesi olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, işin ciddiyeti mey
dandadır. Arkadaşlar, hassasiyetle çok sağa ve 
çok sola gittiler. Bunun hiçbir zaman komünist
likle ilgisi yoktur. 

iŞiımdıi, bunu istitraden söylemde istiyorum. 
Şayet ben işçimi refah içinde, bütün insanlığın 
gerektirdiği malzemelerle teçhiz edecek olur
sam, işçimin, emekçimin ıstırabı azalır ve ko
münistlikten kurtulur. Yok, değir arkadaşla
rın dediği gibi, ben işçimi 1 400 kapitalistin 
dinde boğduracak olursam, arkadaşlarımın söy
lediği hayal mahsulü dahi olsa, böyle çeşitli 
suiistimal kapılariyle ben işçimi perişan bir ha
le getirecek olursam, o zaman komünistlik gi
rer. 
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o gün ferdin, hususi teşebbüsün hastane acıması, 
parasız hasta tedavi etmesi, kelleri ortadan kal
dırması, körleri yok etmesi, sıtmayı, frengiyi, 
veremi ortadan 'kaldırması hakikaten mümkün 
değildir; hakikaten özel teşebbüsün yapacağı 
bir iş değildir. Bunu Devlet yapacaktı ve Dev
let Ibunu üzerine aldı. Ama bugün görülüyor ki, 
özel teşebbüsün bin bir fedakârlık yapmak su
retiyle, sermaye ve emeğini yatırmak suretiyle, 
hususi hastanelerin, hususi polikliniklerin ve 
âmme yararına pek çok faydalı teşebbüslerin 
yapıldığım ve faydalı hizmetler görüldüğünü 
biliyoruz. 

Millî Eğitim Bakanlığı yönünden, biliyorsu
nuz, üniversiteye vekâletler parasız talebe gön
derirler. Bizler de böyle yurtlardan yetiştik 
çıktık. Eskiden üniversiteye 'kayıt için 15 lira 
almıyordu, şimdi işitiyoruz 400 lira alınacakmış. 

Muhterem .arkadaşlarım, sosyal bünyede bir 
kuvvet geldikçe, varlık ve kalkınma hali mey
dana geldikçe elbette Devletin yükü azalacak. 
Hususi teşekküller, özel okullar ve saire bu 
âmme hizmetini görmüş bulunacak. Şimdi, bir 
solisyon bulalım, dedim. Nasıl bir solisyon bu
lacağız1? Oradaki eczacılarla en güzel bir şekil
de anlaşılabilir, onlara zarar verecek şekil de 
mevzubahis değilse, İşçi Sigortaları Kurumu 
eczanesini açar; yok zarar verecek hali varsa, 
binbir emekle meydana gelmiş, hakikaten bü
yük bir yatırım yapmış, senelerden beri çoluğu 
çocuğu o eczaneye bakan bu müessesenin karşı
sına bir kanunla gelip de İşçi Sigortaları Ku
rumu orada zengin bir eczane açarsa, o müesse
se 'ölür arkadaşlarım. Hem burada, bizim ka'l-
Kmma Plânımıza da (bir aykırılık kendiliğinden 
meydana çıkar, arkadaşlarım. Yatırılmış bir 
yatınım var. Bu yatırımı öldüreceğiz. Sonria, 
çıkardığımız tasanyle yeni bir yatırımı oraya 
gömeceğiz ve bunun neticesinde menfaat Bağ
lıyacağımızı düşüneceğiz. Bu da mümkün de
ğil, arkadaşlar. Bunların bir solisyon şeklini 
bulmak lâzımdır. Sayın Bakan burada bunun 
izahını çok güzel yaptılar. Karma Komisyona 
gitsin, Karma Komisyonda bu iş halledilsin, ne 
eczacılar öldürülsün, ne 30 milyon ilâçsız kal
sın. Bu memleketin, hakikaten, şimdiye kadar 
elinden tutanı bulunmıyan emekçi kütlesine bü
yük bir himaye kollarını atmış olan şu Çalışma 
Bakanlığının ve şu Sosyıal Sigortalar Kanunu-

Şimdi, komünizm girmesin diye hassasiyet 
le üzerinde duran arkadaşların, bilerek veya bil-
miyerek, endirekt yoldan benim büyük işçi küt
lemin, emekçi kütlemin ıstırabını temin edecek 
bir yola eğilmemden dolayı korkunç o ideoloji 
gelebilir. Bizim bu, dâvada, hür millet olarak, 
hür milletin milletvekilleri olarak, bir mukad
desata, Allaha inanmış insanların burada söz
cülüğünü yapmış bulunmamız, elbette bizi bu 
dâvada birleştirmiş bulunuyor, hiç birimiz do
muzdan yana değiliz, hepimiz bu memleketten 
yanayız. Takdir sizlerindir, hepinizi saygiyle 
selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Karamüftüoğlu. 
AHMET KARAMÜFTÜOĞLU (Adana) — 

Muhterem arkadaşlarım, söz istediğim zaman, 
bu maddede vuzuha kavuşması icabeden bâzı 
hususların tavzihini düşünmüştüm. Fakat, mü
zakerelerin şekil ve seyri cereyanı işi başka yön
lere ve başka istikâmetlere götürmüş, benim de 
bu düşüncemin bir fayda getirmiyeceği kanaati
ni telkin etmiştir. Niçin? Evvelâ, ben Hükümet
ten öğrenmek istiyordum ki, Hükümet metnin
de de mevcudolan «Benzeri müesseselerden» 
ne kasdetmektedir? Acaba bu benzeri müesse
seler olarak ilâç depolarını açacaklar mi; ithalât
çılık yapacaklar mı? - İmalâthaneler tesis edip, 
fabrikalar kuracaklar; mevcut, gelişmekte olan 
taze ilâç sanayii ile bir rekabete, amansız bir 
rekabete girişebilecekler mi? Bunu öğrenmek is
terdim. 
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Sonra, Senatodan gelen metinde, ilâve edi

len fıkralar arasında, «Kurumca mahzurlu gö
rülen eczanelerle» yahut «Eczanesi bulunmıyan 
yerler» tabirinden ne kaydedildiğini öğrenmek 
isterim - «Kurumca mahzurlu görülen» tabiri 
elâstiki bir tabir olduğu için mücerret bir tak
dire dayanarak, her istikâmette yönelebilecek 
ve her istikâmette kullanılabilecek yuvarlak 
bir ifade olduğu için bu meselenin de tavzihi
ni istirham edecektim, Fakat görüyorum ki, 
kanunu sevk eden Hükümet ile kanunun mü
dafii olan Bakanlık arasında bk fikir ihtilâ
fı var. Kanunu Meclisi Âlinizde müdafaa et
mek durumunda olan ve kanunu bizzat, kendi 
Bakanlığı tarafından hazırlattıran Vekil Beye
fendi, bu maddenin ihtiva ettiği mâna ve med
lulü üzerinde tam ve salim bir mutabakatte ol
madığını, bu maddenin muhtevasiyle tam mu
tabakatte bulunmadığını bu kifesüden de sara-
hatan ifade etmiş olduğuna göra, bu suallerin 
sorulmasında, bu meseleye bir&fc daha vuzuh 
verilmesinde imkânsızlık nıevcudolduğunu 
göstermiştir. Şimdi, artık buna cevap vermez
ler ve belki de bu maddenin Um. metninde mu
tabakat olmadığı için üzerinde durmayabilir
ler. 

Bir başka meselenin kornişim üzerinde mües
sir olduğunu da ifade etmek {"sterim. Dün bu
rada, bu kürsüde knouşan 'Sayın Kadri özek 
arkadaşım, Ibugün komisyon söküşü arkadaşım, 
burada vazife gören milletvekilerinin 1 400 ec
zacının tesiri ve onların mâm.vı nüfuzu altında, 
vicdani kanaatlerinden ayrı bir istikamette 
çalışmak mecburiyetinde bulunmaklarını ifade et
mişlerdir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖ2CÜSÜ ŞEREF 
BAKŞIK (izmir) — öyle d e b i n i . 

AHMET KARAMÜFTto&LU (Devamla) 
— Sarahaten ve ısrarla. 

Şimdi, bir teşekkülü ilgiLiftopren bir mevzu, 
bir kanun bu Meclise geldiği 2ünan, Millet Mec
lisi ve Senatodaki tarzı müzakeresini takibeden o 
teşekkül mensuplarının burada bulunması Millet
vekillerinin ve senatörlerin viclani kanaatlerine 
tesir ediyor idi ise, şimdiye kaîar bu endişenin 
izhar edilmemiş olması calibi dkkattir. Biz, bu 
Mecliste, bu Yüksek Mecliste brtakım kanunlar 
görüşüldüğü zaman, bütün balkıların dolduğu
nu, o kanunlarla ilgili kurumlarç^SOiensuplarm-
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ca dikkatle ve hassasiyetle takibedildiğini gör
dük. Fakat, vicdanımızda en ufak bir eziklik duy
madık. Ama, nasıl olur ki, yüzbinleri, milyonları 
temsil eden kurumların mümessilleri locaları dol
dururken, bu ezikliği duymadık da, Kadri özek 
arkadaşımın da ifade ettiği.gibi, 1 400 kişinin 
nüfuz ve tesiri altında kalarak, ezilmesinde bir 
mahzur görülmiyen, yani sayısı gayet az 1 400 
kişinin nüfuz ve tesiri altında kalarak mı bu 
Mecliste icrayı vazife ediyoruz? Bu dehşet! Bu bir 
zihniyetin mücadelesidir. Arkadaşlar hususi te
şebbüsü müdafaa etmek istiyen milletvekili ve Se
natör bâzı kimseler, âdeta milletvekilliği vazifesi
nin icaplarını yerine getirmiyor, birtakım husu
si kimselerin, hususi kasaların ve hususi kesele
rin müdafii, satmalınmış insanlar durumunda ef
kârı umumiyeye empoze edilmek istenmektedir. 
Bu korkunç... Bu korkunç arkadaşlar... Konuşa
caksak, sözlerimize dikkat etmek durumundayız. 
Hele ki, komisyon sözcülüğü gibi Meclise niya-
beten vazife gören, bir kurumun mümessili, niya-
beten vazife gördüğü Meclisin muhterem azaları
nı bu istikamette suçlamaya bigûııa hakkı ola
maz. (Soldan, bravo sesleri.) insanlar, evvelâ ne
fislerinde şu murakabeyi yapmaya mecburdurlar. 
Karşısındaki insanları da en az kendileri kadar 
hüsnüniyetli, en az kendileri kadar memleket se
ver, en az kendileri kadar bu memleketin refahı
nı istiyen insanlar olarak kabul etmeye mecbur
durlar. Alîsi halde, bizim de çok söyliyecekleri-
miz var; bizim de söyliyeceklerimizin ağırlığı al
tından kendileri kalkamazlar. Yalnız, gönül is
ter ki, meseleleri bu istikamete kanalize etmiye-
lim. Bu Yüksek Meclisin çalışmasını bu çapraz is
tikamete yöneltmiyelim. Bunun tek çaresi, tek 
yolu herkesin kanaatlerine samimiyetle hürmet 
edelim; delil ve vesikaya istinadetmeden başka
larının fikirlerinin önderi olarak sokulmuş insan
lar durumunda göstermeye gayret etmiyelim. 
Yoksa, vatandaş bu Meclisten çıkan kanunlarda 
büyük şüpheler görecektir, arkadaşlar... Her çı
kan kanunun altında bir «acaba?» nm yattığını 
düşünecektir. Bunu düşündürmeye, bu Yüksek 
Meclisin üzerine gölge düşürmeye hem hakkımız 
yok, hem de haddimiz değildir. Binaenaleyh, bu
rada fikirler söylenmiştir. Ben daha başka istika
mette bu mevzuu götürme niyetlisi değilim. Bu 

iki meseleyi huzuru âlinizde millet efkârına arz 
etmek istedim. Vekil Bey lütfeder bu benzeri mü
esseselerle mahzurlu görülmiyen halleri tavzih 
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ederse, ayrıca müteşekkir olacağım. 

Hürmetlerimi e. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT EOEVİT 

(Ankara) — Sayın arkadaşlarım, konuşan bâzı 
sayın milletvekillerinin soruları olduğu için bun
lara cevap vermek amacı ile söz almış bulunuyo
rum. Bu arada konunun daha çok ak ve kara 
olarak münakaşa edilmesi yüzünden üzerinde dur
muş olduğum bir hayati noktanın gözden kaçtığı
nı müşahede ettiğim için, onu da ayrıca belirt
mek ihtiyacım duydum. 

Sözlerime başlarken Sayın Naci Gürayın bir 
sözü Kurum mensuplarını ve bir Kurum başhe
kimini itham altında bırakabileceği için, buna 
kısaca değinmek isterim. Konunun esasına gir
meden evvel, Sayın Naci Güray, Kurum bünye
sinde de suiistimaller olabileceğini belirttikten 
sonra, yanlış anlamadı isem, buna misal olarak 
bir başhekimimiz hakkındaki bir neşriyatı öne 
sürdüler. Neşriyatın metni dikkatle incelendiği 
zaman görülür ki, burada yapılan itham şudur: 
Başhekim Kurum doktorlarına, tercihan Kurum
da mevcut ilâçların yazılması yolunda, direktif 
vermiştir. Bu suiistimal sayılamaz, olsa olsa Ku
rumun menfaatlerini aşırı şekilde gözettiği iddia-
siyle tenkid konusu yapılabilir. Bu bakımdan 
mevzuubahis hâdiseyi tavzih etmek isterim. 

Saym Orhan Apaydın, konuşmalarında bir 
sual sordular. îşçi Sigortaları Kurumu kendisi 
ilâç satışını doğrudan doğruya yaparsa, ne kâr 
eder, özel eczaneler aracılığı ile yapıldığı takdir
de zararı ne olur? Demiştir. Bunu da objektif 
olarak sırf rakamlarla cevap vermek mecburiye
tindeyim. 

Kurumun, ilâçlarını toptan mubayaa etmesi 
halinde ilâç bedellerinde sağlanan tenzilât orta
lama % 35 - 38 arasıdır. Kurum, yılda takriben 
40 milyon liralık ilâç vremektedir. Bunun da 
aşağı - yukarı yarısı, özel eczaneler eliyle satı
lan ilâçlara aittir, bu rakamın yarısı da doğru
dan doğruya kurum eczaneleri tarafından veri
len ilâçlara aittir. Demek ki, Kurumun bugün
kü haliyle doğrudan doğruya yaptığı ilâç satı
şının yılda yaklaşık olarak 20 milyon lirayı bul
duğunu söyliyebiliriz. Toptan alımlarda sağla
nan tenzilât % 35 - 38 arası olduğuna göre, bu 
20 milyon lira üzerinden Kurumun sağladığı ta
sarruf yedi milyon lira olarak kabul edilebilir. 
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Ancak, elbette bundan işletme masraflarım düş
mek lâzımdır. Kurum, şimdiye kadar, yataklı 
tesisler ve birkaç dispanser dışında eczane aç
madığı için, bina tesisi, kuruluş tesisi yoktur. 
Sadece personel masrafı görmektedir. Elbette, 
kapsam genişleyip, ilâç satışları artınca, bu nis-
bete göre muhterem arkadaşlarımız hesabı ya
pabilirler. 

Sayın Karamüftüoğlu arkadaşım 123 ncü 
maddenin 1 nci fıkrasına temasla, bu benzeri 
tâbirinin hu di dunu sordular. Yani, «Kurum, bu 
kanunla kend'sine verilmiş bulunan görevleri 
yerine getirebilmek ve sağlık yardımlarını ya
pabilmek için hastane, sanatoryum, prevantor
yum, yataklı TO yataksız dispanser, sağlık is
tasyonu, eczane ve benzeri müesseseler kurup 
işletebileceği gihi» denmektedir. Bunun sınırı
nı burada aramımak lâzımdır. Nihayet Kum m 
parasını değerbndirebilmek, primlerden aldığı
nı değei'lendiroTnmek için yerine göre otel de 
yaptırmıştır, iş hanı da yaptırmıştır, sanayici
lere kredi de vermiştir. Bunları ilâç fabrikala
rına, yatırabilir ini, yatıramaz mı? Bunun ce
vabı, ilerde geboek Hükümetlerin tutumuna 
bağlıdır. Bumu için böyle bir şey mevzuubahis 
değildir, ünkii, hıgün Hükümet ve Plân, Kuru
ma sınai tesisler doğrudan doğruya yatırım 
yapma, yetkisiın vermemektedir. Bunu riskli 
bulduğu için vermemektedir. Ancak, kısmen 
Devlet yatırımlaanı tahviller almak suretiyle 
destekliyerek, k.svien. de özel teşebbüse kredi 
açarak. Kurum saıayie o yoldan yardım etmek
tedir. H ü k ü m e t a l e , bunun dışında bir sınai 
yatırımı Kuruma yaptırmak gibi bir düşüncesi 
yoktur. Plânda \$ böyle bir husus öngörülme
miştir. Sayın Kıramüftüoğlu, Hükümetle Ba
kan arasında l:tfrgorüş ayrılığı olduğu yolunda. 
konuştular. Bu 'ulusta daha önce de maruzat
ta bulundum ; niıayet, her mevzu, her kurulda 
tartışılır; bâzı •%%• ayrılıkları olabilir veya ol-
mıyabilir. Netice, tümünün benimsenip, benim-
sönmemesi mesolsidir. Ben bu kanunun tümünü 
benimsemiş bululuyorum. Bu kanunda benim 
görüşüme şu öl aide uyan veya uymıyan mad
deler olması Hikümetten sevk edildiği şekilde 
buna mâni değillir. Ben heyeti umum iyesini ak
sak değil yetiei bir nitelikte bulduğum için bü
tün maddelerin benimsemiş bulunuyorum. Ni
tekim. bura^^fa^mâruzatımda da Hükümetin 
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metnini savundum ve Hükümetin metni ile C. 
Senatosu metni prensip itibariyle birbirine mu
vazi olmakla beraber, teferruatında önemli bir 
fark bulunduğunu Yüksek Heyetinizin dikka
tini çekmeye çalıştım. Fakat, arz ettiğim gibi, 
maalesef konuşmalar sırasında bu nokta gözden 
kaçtığı için. ve buna da hayati bir önem verdi
ğim için bir kere daha belirtmek lüzumunu du
yuyorum. 

önce hâtıralarınızı tazelemek için, izin verir
seniz 123 ncü maddenin Hükünet tarafından 
sevk edilmiş olan şeklini burada bir kere daha 
okumakta fayda görüyorum. Erinci fıkra ay-
nendir. Yani, Kurama muhtelif sağlık tesisleri 
bu arada, eczane açma yetkisini veren fıkra, ilk 
prensip fıkrası aynıdır. Bundan sonra, gelen Hü
kümet metninin fıkrası şöyledir : 
Sağlık tesisi kurma ve sözleşme yapma yetkisi 

MADDE 123. — Kurum, bu kanunla kendisi
ne verilmiş bulunan görevleri yerine getirebil
mek ve sağlık yardımlarını yapabilmek için, has
tane, sanatoryum, prevantoryum, yataklı ve ya
taksız dispanser, sağlık istasycTfrı, eczane ve ben
zeri müesseseler kurup işletebileceği gibi, gerek
li gördüğü yerlerde hastane^öczane, hekim ve 
ebelerle ve diğer gerçek veya tüzel kişilerle 
sözlşemeler yapmaya da yetimidir. 

Yukarıki fıkra gereğince Kurum tarafından 
eczane açılabilecek yerler ve laller aşağıda be
lirtilmiştir : 

A) Kuruma, ait bütün ^ ' ak l ı sağlık tesis
lerinde; 

B) Eczane bulunmıyan >ei'lerde; 
C) Eczane bulunan me-kezlerden en az on 

kilometre uzakta olup sigoriralı çalıştırılmakta 
bulunan yerlerde; 

D) Çalışma ve Sağlık v Sosyal Yardım 
Bakanlıklarınca müştereken '""hazırlanacak yö
netmelik hükümlerine göre Kurumca anlaşma 
yapılması mümkün olan eczaıe bulunmıyan yer
lerde; "N""-

E) özel eczanelerle iş brliği yapılmasının 
ve devam ettirilmesinin inkânsız veya mah
zurlu olduğunun Sağlık ve Josyal Yardım ve 
Çalışma Bakanlıklarınca müştereken kabul ve 
tesbit edilen yerlerde. 

Demefk ki, prensip itibariyleKurumım eczane 
açma yetkisi Hükümet ve Senao tarafından ay
nı ölçüde sınırlandırılıyor. B^t ibar la , prensip 
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açısından Hükümet adına yaptığım bu konuşma
da Senatonun methine itiraz etmiyorum. Ancak, 
Senato kendi metninde teferruatla ilgili olarak 
bâzı noktalarda ayrılmıştır. Bunlar arasında iyi, 
yerinde hususlar vardır. Meselâ Senato diyor ki, 
«Kurum eczanelerinden, Kurumca yapılacak 
sağlık yardımlarından faydalanacak olanlarla 
Kurum mensuplarından başkasına ilâç ve tıbbi 
malzeme verilmez. Ancak, serbest eczane bulun
mıyan yerlerde veya serbest eczanelerde bulun
mıyan hayat kurtarıcı ilâç ve tıbbi malzeme be
deli kargılığında veriilebil'ir.» Bu, hakikaten, Hü
kümetin metnine yapılmış çok yerinde bir ilâve
dir. Dağ başındaki bir işçi muhitinde, bir kasaba
da yalnız Sigorta eczanesi vardır, başjka eczane 
yoktur. Başka hastalar oradan ilâç alamazlarsa 
muşlar durumda kalırlar. Senato, buna karşı 
son derece yerinde bir ilâve yapmıştır. Fakat, 
bunun ötesinde çok tehllikeli bir hüküm ilâve 
etmiş bulunuyor. Diyor ki, Senato metni; «Ayak
ta tedavi edilenlere Kuram hekimleri tarafından 
yazılacak, ilâç. ve tıbbi malzemenin listesi, her 
yılın ilk ayında Kurumca ilân edilir.» Bunun 
na«ıl tesbit edileceğini de belirttikten sonra 
«Liste dışında ilâç ve tılhJb'i malzeme almak isti-
yenler bunun bedelinin tamamını öderler» de
mektedir. Şimdi, bunun tehlikesini takdir eder-
vsiniz muhterem arkadaşlarım. Her yılın ilk 
ayında, yani Ocak ayında Kurum bir liste ilân 
edecek. Ayakta tedavi edilenlere o bir yıl bo
yunca bunun dışında ilâç ver'ilemiyecek. Halbu
ki, o bir yıl zarfında bâzı hastalıkları çok daha 
kolaylıkla tedavi edebilen ilâçlar çıkabilmiş, pi
yasaya sürülmüş olafbilir. 

Bu durumda ne olacak? Bunlardan ancak pa
ralı, parası müsidolan varlık durumu müsaidolan 
sigortalılar, istifade edebilecek; sigortaya prim 
ödediği halde kendisi parayı ödiyecek; veyahut 
da o kimse, belki paralı ilâçlara para ödiyebile-
cek durumda değilse, o hasta ayakta tedavisi 
mümkün olduğu halde, ona merhamet edilerek, 
hastanede yatağa yatırılacak. Bu yüzden Ku
ram, yeni bir külfet altına girecektir. Üstelik 
bu hükümle, yatakta tedavi edilen hasıta ile ayak
ta tedavi edilen hasta arasında, ikisi de aynı de
recede prim ödediği halde, bir aşitsizlik, bir 
adaletsizlik yerleştirilmiş olmaktadır. Şimdi, 
eğer Anayasaya göre, burada görüşülen madde 
üzerinde Yüce Kurulunuzun doğrudan doğruya 
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değişiklik yapmak yetkisi olsaydı, benim ricam, | 
sadece bu fıkranın değiştirilmesi veya kaldırıl
ması yolunda olacaktı. Fakat, Anayasanın hü
kümleri dolayısiyle, buna imkân yok... Böyle bir 
değişikliği, ancak bu madde Karma Komisyona 
gittiği zaman orası yapaibilir. Onun için, benim 
Yüksek Kurulunuzdan istirhamım, bu maddeye 
ak olarak, kara olarak bakan arkadaşlarımız var, 
görüşleri elbette muhteremdir. Fakat, lütfen bu 
nokta düşünülerek o açıdan bakılmasın, sırf şu 
tashihat yapılabilmek ve bu bakımdan bahsetti
ğim tehlikeyi önliyebilecek bir mahiyet madde
ye verilebilmek üzere, bu düşünce ile madd'enin 
Senato ve Millet Meclisi tarafından kurulacak 
müşterek Encümende bir kere daha görüşülme
sine imkân verilsin. Neticede Yüksek Heyetiniz 
gelecek metni beğenmezse, yine Senatonun ge
tirdiği hükme rey vermek elinizde olacaktır. İs
tirhamım budur. Saygılarımla. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Bir şey sormak 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Şimdi değil, müzakereler bittik
ten sonra, Sayın Soyer. Buyurun Sayın Komis
yon. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 
BAKŞIK (İzmir) — Sayın arkadaşlarım, kısa 
'konuşacağım. Bundan evvelki konuşmamda, 
123 neü maddenin C. Senatosundaki metninin 
benimsenmem esi gerekçesini uzun boylu anlat
tım. Benden sonra konuşan arkadaşlarım, I 
123 neü maddede, C. Senatosu metninin göster- \ 
diği kusurların aksini ortaya koyacak bir ko
nuşma yapmadılar. 

Bu itibarla, tekrar aynı konulara dönmeye 
ve beni cevap vermeye mecbur edecek bir durum 
görmüyorum. Bu arada bâzı sayın arkadaşlarım, 
bu 123 neü maddenin, ıhizim görüşümüze göre 
kabul edilmesi halinde, bir 123 neü maddenin 
müzakeresinin arkasında birtakım doktrinlerin 
çarpışmakta olduğundan ve Devletin sosyal ka
rakterinin değişebileceği ihtimallerinden, bunun 
bir sosyalizm olduğundan bahsettiler. 

Ben, şahsan bunu ciddiye almıyorum ve cid
diye almadığım için cevap vermiyorum. Cevap 
verildiği takdirde bir hayli kırıcı ve sert ko
nuşmak mecburiyeti karşısındayız. Ciddiye al
mamak için gayet mantiki sebep vardır. 

Hakikaten, bizim bu 123 neü maddedeki gö
rüşümüz kabul edildiği takdirde, Devletin ya- j 
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pisi, sosyal karakteri değişecekse, demekki bu 
Cumhuriyet Halk Partisi devrinde ve Demok
rat Parti iktidarlarında, esasında farkında ol
madan değişmiş. Çünkü, halen yürürlükte olan 
kanun, daha evvel de söyledim, (şahsınız adına 
mı konuşuyorsunuz sesleri) komisyon adına ko
nuşuyorum. Şu anda, 123 neü madde yürürlük
tedir. Ve kuruma istediği yerde, istediği zaman 
eczane açabilme yetkisi vermektedir. Şu halde, 
Devletin yapısı demekki 1949 da ve 1957 de mü-
ıtaaddit defa, ıhele assıl C IH. P. İktidarına naza
ran büsbütün ÖZ3İ teşebbüsçü olduğu kabul edi
len D. P. nin, - daha evvelki izahatımda oku
dum - 1957 de yaptığı tadille, esasen Devletin 
karakteri değişmiştir. Bunu ciddiye almak müm
kün değildir. Bu itibarla, cevap vermiyorum. 

Asıl şayanı dikkat olan bir nokta; sayın 
bir arkadaşımın, tenim de üyesi bulunduğum 
bir partinin; konisyon adına konuşmakla bera
ber ıbu arada buıu^da zikrediyorum; bu «Sosya
list karakteri» ifade etmiş olmasıda şayanı dik
kattir. 

Bu arada sayın arkadaşlarım, şunları ifade 
etmek isterim: Benden evvel konuşan Sayın 
Orhan Apaydın ırfeadaşımm da ifade ettiği gi
bi, bunun hiçbir süette doktrinle münasebe
ti yoktur. Anayasanız da hiçbir zaman doktri-
ner bir Anayasa değildir. Hattâ, sözcüsü tara
fından da ifade dilmiştir; renksiz bir Anaya
sadır, ama karakteri, olan bir Anayasadır ve ka
rakteri de sosyal djvl«t karakteridir. 48 nci mad
de ile sosyal güvenlk ve sosyal sigorta, büsbü
tün âmme karakibi, bir vazife, bir fonksiyon 
olarak kabul edilmiştir. Devlet, bu bakımdan 
mecbur tutulmuşta. Nihayet, Anayasanın sos
yal Devlet karakterli Anayasanın 48 nci mad
desinin verdiği '$£" vazife yerino gelmektedir. 
Nihayet, bütün bulların ötesinde, istediğimiz, 
sosyal güvenlik teibirlerinin eksiksiz alınması
dır. Aslında, bu «öayîh güvenlik tedbirleri, kar
ma ekonominin savunulması bakımından alın
mış tedbirlerdir, üz, işte bütün bu sosyal ted
birlerle, aslında itisadi bakımdan karma eko
nomi ile kalkmılaüleceği ve sosyal adalet ilke
sinin yürürlüğe konulabileceği iddiasının sahip
leriyiz. Bu iddianızın delilini ortaya koyabilmak 
için, bu kabîl soyal tedbirlerin peşindeyiz. Biz 
inanıyoruz ki, bı sosyal tedbirler alınmazsa, bu 
sosyal güvenlik tabi r ler i eksik tutulursa, o za-
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man elimizden yalnız eczanelerimiz değil, ev- I 
lerimiz de alınır. Bunu da belirtmek isterim. I 
Sayın arkadaşlarım, asıl üzerinde durduğumuz 
nokta, şu arada Sayın Karamüftüoğlu arkada- I 
şımız ki, ben Parlâmentoya bir saygısızlık yap- I 
tığımı sanmıyorum, bir yanlış anlaşılmanın için- I 
de olabilir. Daima karakterimin icabıdır, fikir- I 
lerime ne kadar ters gelirse gelsin, muhatabol- I 
duğum kişiye, hükmi ve hakiki şahıslara kar- I 
.31 saygı hissini daima devam ettiririm. Kendi I 
şahsi mizacımdır. Ayrıca, kaldı ki, Millet Mec- I 
lisi ile bu noktada mutabıkım. 123 ncü madde- I 
yi Meclis daha evvelki görüşmesinde kabul et- I 
mistir, ben onu savunuyorum. Bu itibarla, Mil- I 
let Meclisine karşı saygısız olmam mümkün de- I 
ğildir. Yani mizacını buna engeldir, bir; aynı I 
konuda beralber düşünmüş olmam engeldir, iki. I 

Yalnız, şunu anlatmak istedim, belki bu yol- I 
dan bir yanlış anlama olacak, sayın arkadaşım. I 
Şunu anlatmak istedim. Dedim ki, bir sosyal 
güvenlik tedbiri, Devletin, Anayasanın 48 nci 
maddesine göre yapılmakta olan bir hizmet. Ne I 
yapıyoruz? Kapsamını genişletiyoruz, sosyal gü- I 
verdiğin, sosyal sigortanın kapsamını genişleti- I 
yoruz. Ne yapıyoruz? Tek kişiye kadar teşmil I 
ediyoruz. Ne yapıyoruz? Eş ve çocuklara kadar I 
teşmil ediyoruz. Bunlar nedir aslında, bir hiz- I 
metin yaygın hale getirilmesi, genişlet ilmesidir. 
Ben diyorum ki, bu hizmetleri genişletmek, özel 

hastane işletmeciliği aleyhinde bir durum değil 
midir? Çünkü, kapsamını genişletmek demek, 
sağlık tesislerinin adedini, miktarını, yatak ade
dini artırmak demektir. Bu aslında özel hasta- I 
necilik aleyhinde bir davranış değil midir? Niye, 
özel hastanecilik lehinde bir istisna maddesi I 
koymayız da sadece eczacılar lehinde koyarız? 
Bunu demek istedim. 

İkincisi, yine bir hizmetin yayılması demek
tir, kapsamını siz genişletiyorsunuz, Yüksek He
yetiniz genişletiyor. Hastane bakımından yayıl
ması demek, bir takım özel doktorların kurum
da memurlaşması, demektir. Bu işin tabiatında 
hizmetin âmme karakterine sahiboluşunun ve 
hizmetin bir takım sosyal icaplarla Yüksek He
yetinizce münasip görüldüğü üzere genişletil
mesinin tabiî, vazgeçilmez neticeleridir. Hiz
met genişliyecek, kapsamı genişliyecek. Peki, 
elbette sigortanın efbesi artacak, lâboratuvarı 
artacak, röntgencisi artacak, madem ki, kurum 
yolu ile sigortalının sağlığının korunması bir I 
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âmme vazifesidir, o halde ben derim ki, bu te
davi bir muayene hizmetinin niçin hastane, ebe, 
doktor, röntgenci, lâboratuvarcı kısmında bir 
özel teşebbüs edebiyatı olmaz da, niçin sadece 
eczacıda olur. Onu demek istiyorum. Bir sayın 
arkadaşım, İhsan önal, «öyle olması lâzım» di
yor. Bakın o takdirde, istisnaları yalnız özel 
eczacılıktan getiriniz. Benim asıl kasdım bu, sa
yın arkadaşım. Asıl dâva bir özel teşebbüs 
lehdarlığı veya aleyhdarlığı dâvası değil, bir 
özel teşebbüsün muayyen bir dalının fazla aşı
rı, birtakım kulis falan oyunları neticesi birta
kım tesirini kabul etmek tehlikesi dâvası. İtha
mım yok. Bütün bunlardan kasdım bu. 

Sayın arkadaşlarım bir misal arz edeceğim. 
Asıl özel teşebbüsü himaye ettiğimizin delilidir. 
Birincisi karma ekonomiyi muhafaza için alınmış 
tedbirler. İkincisi, hastalık sigortası dahi aslın
da açık vermektedir, Birçok Avrupa memleket
lerinde de hastalık sigortası dahi açık verir; 
zaten bizde de açık veriyor. Şimdi, eğer kuru
mun birtakım hastaneler açması, eczaneler aç
ması açığı kapatacaksa, bu derece sosyal karak
terli, Amme karakterli bir hizmete niye engel ola
lım. 

Şimdi, eğer bugünkü hastalık sigortası da
lının açığı artacaksa, iki mahzur karşısındayız. 
Yarın, açık daha büyüyünce şu ihtimaller kar
şısında kalacağız : 

Ya şöyle yapacağız; işçilerin hizmetlerini 
artıracağız. Diyeceğiz ki, o takdirde eş ve ço
cuklar dâhil senden yüzde 20 alıyoruz, yüzde 
80 ini bedava veriyoruz. Bundan sonra % 60 mı 
bedava verebilirim diyeceğim. Yahut da diyece
ğiz ki, primleri artıralım. Bu da işçiye bir yük. 
O zaman hastalık sigortası yüzde iki ise, yüz
de 3 yapacağız. İşte bu da böyle bir yük. Veya 
işverenin de yükünü artıracağız. Bakın, Ibu tak
dirde işverenin de yükü artacak, hastalık sigor
tası dalı açılırsa.. 

Şimdi, sayın arkadaşlarım, açılacaksa niçin 
açılacak? Bu özel eczanelerin birtakım kendi 
bilançolarının aktifini biraz şişirmekle olacak. 

Şimdi, sayın arkadaşlarım, o takdirde peki 
primler arttığı zaman, özel teşebbüsün eczacılık 
dışındaki bütün işlerini, özel teşebbüsün diğer 
dallarına % 1 sigorta primi tahmil etmekle 
adaletli bir işin içinde miyiz acaba? O zaman, 
demek ki, sadece bir özel sigorta, özel eczacı-
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lık lehine, bir özel eczacılık dışındaki bütün iş I 
verenlerin aleyhine, bir yüzde prim yüklenile
cek demektir. Yani, bunun için asıl. dâva özel 
teşebbüs dâvası değil ise, bir özel teşeb
büsün himayesi davasıdır. Ben burada ko
misyon sözcüsü olarak, özel teşebbüsün bir 
aleyhtarı olarak gösteriliyorum. Aslında lelıta-
rı vaziyetindeyim. Ben sadece özel eczacılığı 
değil, himaye edilecek ise, özel eczacılığın lehi-
no aktifini biraz şişireyim diye, belki de prim 
zammına sebebiyet verecek ve dolayJsiyle diğer 
işverenleri de işçisi ile birlikte prim zammına 
sevk edecek bir davranışın önüne geçmek isti
yorum. özel teşebbüsçü olan komisyon sözcüsü
dür. 

Sayın arkadaşlarını, sözümü bitirmek istiyo
rum. Bütün bunların ötesinde asıl. bir hususa I 
dikkatinizi çekmek istiyorum. Ben nihayet gö
rüşümü ifade ettim. Birtakım arkadaşlar, Ibıına 
rağmen, bir başka görüşün sahibi olmakta de
vam edebilirler; düşüncelerine saygımız vardır. 
Ancak, şu hususa dikkatinizi çekerim. Şimdi, I 
Anayasa bakımından biz Cumhuriyet Senatosu
nun metnini benimsiyelim ini, benimsemiyelim I 
mi? Bunu tartışıyoruz. Şimdi, Yüksek Heyeti
niz ya benimsiyecektir ki, o zaman bu metin ka
nunlaşacaktır, benimsemezse Karma Komisyo
na gidecektir. Karma Komisyon düşünecektir, 
ya iki metinden birisine iltihak edecek veya çok 
muhtemel üçüncü bir metin hazırlayacaktır. O 

takdirde, üç metinle gelecektir. Asgari iki me
tinle huzurunuza gelecektir. Şimdi, şu anda Yük
sek Heyetiniz tek metili üzerinde bir karar ver
mek durumundadır. Halbuki, benimsemez iseniz, 
Karma Komisyona giderse, sonradan Karma 
Komisyon da 3 metin üzerinde, 3 tercih üzerin
de, 3 şık üzerinde tercih vaziyetinde kalacak
tır. Halbuki şimdi bir. Cumhuriyet Senatosu 
metninin biraz evvel de mahzurlarını ifade et
tim. Ayrıca, Hükümet teklifini münasip bulan 
arkadaşlarıma hitabetinde istiyorum. Hükümet 
teklifini münasip bulan sayın arkadaşlarım, bil
melidirler ki, Cumhuriyet Senatosu metni be
nimsendiği zaman Hükümet teklifi kabul edil
miş olmıyacaktır. Hükümet, şu anda Cumhuri
yet Senatosu metnini mahzurlu bulmaktadır. 
O halde, işin pratikliği bakımından da, yani bi
raz evvel ifade ettiğim görüşlerime, bâzı arka
daşlarım katılmasalar dahi, Hükümet teklifini I 

15 . 7 . 1964 0 : 1 
savunuyor iseler, Cumhuriyet Senatosu metni
ni benimsememeleri lâzımdır. Çünkü, Cumhuri
yet-Senatosu metni ile Hükümet metni arasında 
hiçbir irtibat ve münasebet yoktur. 

Sözlerimiz bundan ibarettir, derin saygıları
mı sunarım. 

BAŞKAN —~ Muhterem arkadaşlarım, bir ki
fayet önergesi gelmiştir. Son söz milletvekilinin 
olması lı asabi yi e, sırada bulunan arkadaşımız 
Necip Mirkelâmoğlu na söz vermemiz icabeder-
ken, grup adına Ahmet Bilgin söz istemiştir. 
Ahmet Bilgiıvc söz veriyorum. Buyurun efen
dim, Millet Partisi Crupu adına Ahmet Bil
gin. 

Sayın Ilışan Önal, söz istediğiniz sırada ismi
niz buraya kaydolmuştur. 

Bu hususta hiç tereddüdünüz olmasın, efen
dini. 

IİLJİIİ SOY ER (Niğde) — Ben takririn 
aleyhinde konuşmak üzere söz istiyorum. 

İHSAN ÜNAL (İçel) — Ben de takririn 
aleyhinde konuşacağım. 

M. P. (JIMIPU ADİNA AHMET BİLCİ.N 
(Kırşehir) — Muhterem, arkadaşlar, esas itiba
riyle, Sosyal Sigortalar Kurumunun eczane aç
masının hususi sektörü hiçbir surette zedelemi-
yeceği konusuna temas etmeselerdi huzurunuzu 
işgal ctmiyecckl ini. 

Şimdi deniliyor ki, biz hizmeti genişletiyo
ruz, bakmaya mecbur olduğu ailesi efradına da 
elbette ki ilâç vereceğiz. Bir ailenin vasati ola
rak beş insandan mürekkep olması kabul edildi
ğine göre, sizinle bir hesap nokta i nazarından 
anlaşamıyoruz. 

Şimdi, bir ilçe farz edin, 2 500 nüfusu Nar
dır. 2 500 nüfustan 500 ü işçidir. İşçiler fabri
kada çalışıyorlar ve bu suretle sigortalıdırlar. 
Orada sigorta, eeczane açmıştır. Orada ekmeği 
ile geçinen bir eczanemin karşısına siz Sigorta 
eczanesini açacaksınız ve beşer nüfuslu olan 500 
kişilik bir zümrenin,' 5X5—-25 eder, tamamını 
hemen hemen kapsıyacak. Sosyal Sigortaların 
koca sermayesini bir eczacının sermayesi karşısı
na dikeceksiniz ve bu eczacı da elbetfeki oradan 
kalkıp kaçmaya mecbur olacaktır. 

Şimdi «bu şekilde eczane açmak yetkisini biz 
yalnız kendi mensuplarımıza vereceğiz, efendim, 
harice ilâç satmıyacağız,» demek suretiyle ka
mufle etmek imkânsızdır. Hesap meydanda. 
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Diğer bir husus; Sayın Bülent Beyle anla

şamadığımız bir nokta var arkadaşlar. Sayın 
Bülent Bey diyor ki, bu kanunun tümü Heye
ti Vekileyc gelir. Bunun içinden, benim bâzı 
maddelerine elbetteki uymamaklığım mümkün
dür. Bu suretle ben izah ederim ama, bâzı nok
talarına da itirazım olabilir, diyor. Değil arka
daşlar. Heyeti Vekileyc gelen bir tasarının ve-
levki üzerinde ekseriyetle karara varılsa bile, ar
tık bu tasarı bütün Heyeti Vekile tarafından be
nimsenir ve o tasarı ve o kanun hepsi tarafın
dan müştereken tatbik edilir. Yoksa komisyon
larda olduğu gibi «ben filânca maddeye muarı
zım, muhalefet şerhim vardır.» demek mümkün 
değildir. Böyle bir muhalefet şerhi, muhalefet 
usulü elbette ki, mevcut değildir. 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT E (.MOV ÎT 
(Ankara) — Ben müdafaasını yaptım. 

AHMET BİLGİN (Devamla) — Rica ede
rim, yerinizden konuşmayın, buradan konuşun. 
Ben sizin konuşmanıza hiç müdahale, etmedim. 
Af buyurun, bir parça sabırlı olun. Bir de
fa bu cihette anlaşmamız lâzım. Bu tasarıyı 
ikinci Koalisyon Hükümeti zamanında çevir
miştiniz, diyor. Sayın Bülent Ecevit buna il
tihak ediyor mu, etmiyor mu? Evvelâ bunun 
anlaşılması lâzımdır. Müdafaa etmiyor, arkada
şım. Bakın ben yanlış okumadım. Komisyon-
dakini şimdi tekrar burada okumayayım. Buna 
itiraz etmediler. Ne diyor bakın, rica ediyo
rum. «Prensip bakımından, hissiyatım farklı ol
makla beraber, Hükümetin getirdiği teklif ile 
Senatonun getirdiği değişiklik arasında prensip 
itibariyle bir fark yoktur» diyor. Rica ederim, 
bu no demektir? Hissiyatım bununla beraber 
değil diyor. Bu tasarı ile beraber değilim, di
yor. Eğer, ben 'bunu yanlış zapt ettim ise (bu 
kürsüde bunu yalanlaması icabederdi. Bunu 
yapmadılar. Ben bunu aynen orada da yazmı
şımdır. İşte arkadaşlar, iş zaten bu noktadan 
azıyor. O ciheti bırakalım, n geçti. »Simdi gele
lim hesap meselesine. 

Simdi diyorlar ki; bunu komisyonda da izah 
ettiler; «halen Sosyal Sigortalar 40 milyon lira
lık ilâç sarf etmektedir. Bunun 20 milyonunu 
biz kendi bünyemizden veriyoruz, 20 milyonunu 
da hususi sektörden -alıyoruz» diyorlar. Arka
daşlar bu ilâç alımını % 30 - 35 nisbetinde bir 
mutavassıt olmadan alacağız diyorlar. Arz ct-
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tim; % 30 - % 35 e alırlar ama, ne kadar tapon 
ilâç varsa hepsini toplarlar. Bunu tamamen 
Sosyal Sigortalara bırakırsak, 40 milyon lira
lık ilâcın verilebilmesi için yüz milyon liralık ya
tırım yapılması lâzımdır. Yüz milyon liralık bir 
yatırıma ihtiyaç vardır. Bu yüz milyon liranın 
20 milyon lirasını hususi eczaneler verdiğine gö
re ki, bunların da % 25 kazandığını kabul ede
lim. 'Ben 45 senelik eczaıcıyı'tıı, bu üç se
nelik (bilançolarımı getireceğim, irşadedece-
ğinı. Masrafları çıkardıktan sonra Iblüttün 
ticaretim gayrisâfi % 21,5 tur. Hüküme
te (böyle 'beyanname vermişimdir. Belki b'en kö
tü iş görüyorumdur, daha iyi iş görenler % 25 
kazanır. Eczanelerden aldığı 20 milyonluk mal 
karşılığı onlara 5 milyon ticaret verecektir. Hal
buki, bu yüz milyon lirayı bir bankaya koysa, 
normal faizle senede 10 milyon lira faiz alır. 
Halbuki, kendisi bu satışı yaptıktan sonra, bir
çok masraflara girecektir. Eczacı tutacaktır, 
kalfa tutacaktır, v. s. «Bu masraflara da girme
sin. Bu suretle de işçilerin alın terini koruya
cağım, eczacılar onların alın terini almak isti
yor, v.s.» Eczacılar hiçbir zaman işçilerin alın 
terine nâıha'k yere göz dikmiş insanlar olarak »gös
terilemez, arkadaşlar. Bilâkis, biz onların faz
la masraflar yapmış olmasının önüne geçeceğiz. 
İşçi Sigortaları Kurumunun fazla masraflarının, 
hattâ ilâç mubayaalarında komisyonlara verece
ği primlerin önüne geçeceğiz. Bu primleri he-
sabetseniz, dünyanın parası tutar. Biz, bunla
rı korumak suretiyle işçinin hizmetkârı olacağız 
ve onlara hizmet edeceğiz. Biz, bunun iddia
sı ndayız. Bunu işçilere ve işçi sendikalarına 
yanlış anlatıyorlar. İşçi sendikaları da bu söz
lere inanı]), hakikaten eczacıları hasım olarak te
lâkki ediyorlar ve hakarete varacak kadar mek
tuplar yazıyorlar. Bunu tasrih etmek için söz 
aldım. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, kifayet 

önergesini okutmadan evvel sorulacak sualleri 
cevaplandırmak için Bakanı kürsüye davet edi
yorum. 

Birink*i sual Lkrem Alicau'm, Bakandan so
ruyorsunuz değil imi? Sayın Alican. 

KKREM ALİCAN (Sakarya) — Eve1 efen
dini. 

BAŞKA\ - Lütfen buyurun efendim, so
runuz. 
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EKREM ALİCAN ('Sakarya) — Kîonıisyor 

sözcüsü ilk konşması sırasında, «îbu kanun İta 
sarısı, İkinci Karma Hükümet zamanımda gtel-
miştir. O ıgünün siyasi şartlarını «biliyorsunuz. 
Bu kanunun 12i3 ncü maddesi Meclise intikal 
etmiş bulunmaktadır. O itifbarla, şartlan ta-
*biî karşılamanızı rica ediyorum,» diye Ibir (be
yanda !bulundu. Acaba, yeni Hükümet (bu 
maddeyi (benimsemiş midir? Benimsememiş ol
masına rağmen, 'bunu müzakereye dlevaım et
mektedir. IBünun lû'tlfen izalhmı rica edeceğim. 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT BCEVlT 
(Ankara) — Efendim, Sayın Komisyon Söz-
'oiîsiin'ün tatoiî ne kastettikleri hususunda (bir 
şey söyiilyeimem. Bunu düşünmiülş. Yalnız Ibu 
'kanun tasarısı ve Ibu madde 3 ncü İnönü Hükü
meti zamanında yeniden müzakere konusu ol
muş değildir. O i'tılbarla, yeni Hükülmet ile İkin
ci Karma Hükülmet arasında bu noktada (bir 
fikir değişikliği gibi Ibu mesele meVzunlbalhis 
olamaz. 

EKREM ALİCAN (Sakarya) — Benimse
mişsiniz, yani. 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 
(Devamla) — Benimsemiş. Hükümette yeniden 
Ibir infeak'ere olmamış, aksine Ibir nrünalkaşa 
'olmamıştır. 

BAŞKAN — Sual cevaplandırılmıştır. 
ZEYNEL GÜNDOĞDU (Erzincan) — Eften-

di!m Sayın Bakandan Ibir sualim vardır. 
BAŞKAN — Bakandan mı, komisyondan 

mı1? 

ZEYNEL CTÜNDOĞDTJ (Erzincan) — Ko
misyondan. 

BAŞKAN — Buyurunuz $ayın Bakan. Su
aller cevaplandırılmıştır. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Benim de Ibir su
alim vardı. 

(BAŞKAN — Buyurunuz sonlamız, Sayın So-
yer. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Şimdi Sayın Ba
kan mühim Ib'ir tehlikeden Ibalhils (buyurdular. 
Burada sene (başında ilâç tevzii yapılacağına 
göre, sene donunda çjok mtülhibı (bir ilâç istemi 
karşısında Ibu nasıl (halledilecektir? 

Simidi 'ben 'Sayın Bakandan fiioruyorutm. 
Sene ortasında çıkacak bir İlâcı, îbu müessese 
yani yataklı kurumlar eczanelere yalhutt da 
Ibaşika yerlerde açılacak eczanelere vermek 
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«liüm'kün olalbiltecek mi1? Aynı zamanda yatak
lı kurumların eczanelerinin ta'tibik edilmesi 
ın/ümMin olalbilecek midir? Buna eevap rica 
ediyorum, bir 

İkincisi : 'İşçi Sigortaları için (bugüne ka
dar ki kapsamıyla 40 milyon liralık Ibir tasar
ruftan (bahsedildi. Yed'i 'küsur mıilyon da kâr 
h'dsalbettilter. Şimdi, yeni yapsaimma göre, yüz 
milyon lira olacağı talhmin ediliyor. Bu aşağı 
yukarı 2,5 misli artacaktır. Yani, HO milyona 
yalkm bir kârı 'olacaktır. (Bunun ne kadarını 
Hükümete 'vergi verecektir? özel işletmelerde 
olduğu ,gifbi... 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 
(Devamla) — Efendim, şilmdi ikinci konuda 
'bu Ibir (hesap meselesidir; (burada hesalbmı ya
pamam. Bildiğim kadar iza!h ed'eyîm. ödemi-
vecektir. Çünkü, Kurumun kârı olmuyor. Ti
caret yapmıyor. Ben bunu (bir tez müdafaası 
için değil, Ibir arkadaşımız bir sual sordu. Bu
nun rakam Parafe cevalbı verilebilirdi. Ona 
cevap verebildim. Bu cevalbı arz ettim. 

Sayın Ruîhi Soyer'in birinci konularına ge-
liyorulm. Mdtni okurlarsa, suallerinin cevalbı-
nı orada bulacaklardır, 'zann'ediyOruon. Diyor 
ki ; ayakta tedavi edilenlere Kurum hekimleri 
tarafından yazılacak ilâç ve tıîbtbi 'malzeme. Ya
ni, 'Kurum eczaneleri tarafından verilecek 
ilâç ve Ubtbi malzeme demiyor. Kurum hekim
leri sigortalılara her yılın 'birinci ayında ilân 
edilen listenin dışında (bir ilâç yazamaz, diyor. 
Delmek ki, 'bir hastanın ayakta tedavisi 'bakil-
•so. Muayyen Ibir ilâç •verilirse. Fakat o hük
me göre, ayakta tedavi edilirken o ilâcı vere-
ımiyecek, 'mecbur iolacak, Kurum hastayı yatı
racak, Ibir de üstelik onun masrafını ödi'yecek. 
Bunu istiyorsanız, Kurulm hekilmlerinin bu 
ımurvazaalı yola gütmesini istiyorsanız, mesele 
yok. Arnla, Ibu muvazaa kapısını Ibir milletvekili 
arkadaşım ibana gös'termiyecektir her (halde. 
Asıl ımesele, bu giiM muvazaalara imkân kalma
sın diye, sadece n'öktanm düzeltilmesi İçin »bu
nun taslhilhini rica ediyorum. Mesele bundan 
İbarettir. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Zeytinoğlu 
siz de sorunuz. 

AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Bu Ku
ruta Vergi 'ödemifyeceğine göre, vergi nislbetin-
de bir azalma olacaktır. Hükümet, Ibu vergi 
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azalımmı yeni vergiler veya vergilere zam yap
mak suretiyle mi 'giderecektir? 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT EOEVİT 
(Devamla) — Efendim, bu suale cevaJbı zait 
addediyorum. Çünkü, Hükümlet'in teklif ettiği 
metinde zaten arkadaşımızın istedikleri yettik i 
özel eczanelere verilmiektedir. Aksi balde, Hü
kümet ne yapardı? Bunu d'üşlünmey'e ihtiyaç 
nâsıLolımadı. 

BAŞKAN -*-- Buyurunuz sayın Bilgin siz de 
sualinizi sorunuz. 

AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Bu listenin 
ilânını Senato niçin kalbul eltmişltir? Edbalbı <mu-
cibesi nedir, ibun'a vâkıf ım^Lıırlar? 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT EGEVlT 
(Ankara) — Efendim, hatırladığıma 'göre, ibu 
ibareleri ihtiva eden paragraf 'var. Senatoda, 
(bâzı suiistimal ihtimallerini önlemek için ikllve 
edilmiştir. Ancak, İbu ilâve sırasında dediğim 
malhzurlar lortaya çıktı. O sırada, ıgözden kaç
ın üştır. Benim de 'o sırada gözümden kaç'mış-
tır, iltiraf ediylorum. İKaçimasaıydı orada dikkati 
çekerdim. Fakat, yine suiistimal ihtimallerim 
önlemek için ne tedbir almak lazımsa alınsın. 
Ama, lütfen şu mahzur orttadan kaldırılsın. 

BAŞKAN - - Buyurun Sayın Bakan. Ta
mam. 

İHSAN ÜNAL (içel) — Usul Ihakkmda sıöz 
Mîyorulm. Komitetyonun yaptığı usuMizHük hak
kında. 

BAŞKAN — Onu ifade edeceğimi. Takriri
niz de var, Sayın önal. Onu mevzuulbalhsede-
ceğim. Şimdi, siz k'omisy'ondanlmı soru Sora
caksınız Sayın Gündloğdu ? 

ZEYNEL OÜNDOÖ'DU (Erzincan ( — Vaz
geçtim. 

BAŞKAN — Mulhterem arkadaşşlariım, söz 
ve sualler Ibitmiştir. Kifayet önetıgesini okutu
yorum . 

Yüksek Başkanlığa 
Konu aydınlanmış olduğundan T2Ö ncü 

madde 'hakkındaki ımüzakerelerin kifayetini 
arz W3 teklif ederim. 

Çorum 
A'bdurralhman! Oüler 
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BAŞKAN — Okunmuş olan... Bir şiey imi var, 

Sayın önal. 
İHSAN ÖNAL (îçıel) — Oylamadan sonra 

Ibana söz verecek misiniz ? 
BAŞKAN — Usul hakkında size isö'z verımi-

yeceğim. Bir takrir verdiniz İbu verdiğiniz 
takriri okutacağını. Bu takrir üzerine ne (mua-
»mele yapılacağını da 'beyan edeceğim, efendim. 
Takririniz 'burada. Şimdi, 'ben kifayet önerge
sini oylarınıza sunacağım. 

İHSAN ÖNAL (İçel) — Aleylhindc konuşa
cağım sö'z istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, aleyhinde. 
İHSAN ÖNAL (İçel) — Muhterem arka

daşlarım çok 'üzüntü ile ifade edeyim ki, (bura
da komisyonun tutumu... 

BAŞKAN — Kifayetin aleylhinde konuşun 
lûıtfen Sayın önal. 

İHSAN ÖNAL (Devamla) —Kifayetin aley
hinde k'onuşuyoruim. Bir 'husus aydınlatıl'ma-
tmistır. Maalesef, komisyon sözcüsü, ko'misyo-
nun kanaatini katiyen 'burada ifade etmemıiıştir. 
Zaten kendileri komisyonun toplantısında oıü-
z'ak'erelerde yoklardı. Şayet raporları tetkik 
ederseniz, dokuz kişi olarak toplandığımızı 
görürsünüz. {Ren de üyeisiyim. Bu dokuz kişi
den altısının söz 'hakkı ^burada ma'hlfuzdur. 

BİAŞKAN — Sayın önal, ulsul ıhakkmda Ibir 
konuşma değil İbu. Siz, şimdi usul ihakkmda Ibir 
konuşma yapmıy!oı*sunnz. Kifayetin oya sunu
şunda ibir hata var mı, usule aykırı imidir? Bu
nu söyleyiniz. 

İHSAN ÖNAL (Devamla) — Efendim, an
laşılmayan 'bir cihet vardır. Komisyonun tu-
tıûnu tamamiyle usule aykırıdır. Bu Ibaknn-
dan, Saiym sözcni konuşurken, komisyonun 
kanaatlerini Ibelirtir gibi konuştu. Hallbulki ta-
ımamilyle komisylonun kanaatları hilâfında ken
di âleminde dolaştı. Meclis Ibuına ıttıla keslb'et-
medi, bunu açıklamak isterim. Onun için (bu 
hususu Yüksek Meclise Ibelirtmek Merim. Çün
kü, komisyon sözcüsfii orada 'bulunmadı. Biz 
muayyen gerekçelerle Senatonun metnini red
dettik, Karma Komisyona gitmesi için. Bu
nu açıklaması icahederken, muaalesef katiyen 
komisyonun kanaatlerini burada Ibelirftimemilş, 
taımamiyle kendi kanaatini belirtmiş ve kendi 
âleminde dlolalşmıştır. Bunun için, 'ben esefle 
'bunu 'burada ifade etmek isterim. Bu Ihusus-
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ların aydınlatılması lâzımdır. Meclisin huna | 
göre karar vermesi iealboder. 

BAŞKAN —• Kifayet •önergesini soylarınıza 
sunuyorum. Kalbul edenler... Etim iye nler... Ka
lbul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarımı verilmiş lolan üç ta
ne önerge ivardır 'bunları sıraısı ile okutuiyorulm. 

Yü'kse'k 1 >aişka nlığa 
Geçici Komisyon 'Sözcüsü Ibu kanunun 'mü

zakeresinde komisyonda bulunimamasma rağ-
ımen, komisyonun kanaatleri ve 'görüşleri (hilâ
fına, yalnız 'kendi görüşlerini aksettirmiş'tir. 
'Biraz evvel Sayın Sözcünün konuşması, 'bende
nizi ve de 'komisyonun % 80 inin kanaatleri hi
lâfına olduğundan, komisyonun bu mevzuda-
ki görüşlerini açıklaması için Ktomisyon Baş-
'kanma veya 'bendenize söz verilimıeısini saygıla
rımla rica ederim. 

Geçici Kioııni'syon 'Sözcüsü 
içel 

İhsan ölral 

Yü'kse'k Başkanlığa 
Madde t'2'3 ün, Ibültün hu 'konuşmalar çerçe

vesi ilcinde, yeniden tedvini için kıoımisylona ge
ril verilmiesin i arz ve rica ederim. 

Es'kşehir 
Aziz ZeytinOğhı 

Yüksek Başkanlığa 
(Sosyal 'Sigortalar Kanununun T2& neü mad

desinin Hülkülmet tasarısı ıgerekçesindeki /muicip 
selbeplere 'binaen tasarıya uygun hulunan Se-
naltlo metninin 'kahulüriü arz Ve teklif ederiz. 

Sakarya Eskişehir 
Muslihittin Gürer tSeyfi öztürk 

Kırşehir Edirne 
Alhmet Bilgin Süleyman Bilgen 

Kırşehir 
Memdulh Erdemir 

BAŞKAN — Muhterem ainkıadaşliairıım, birîını-
cıi taunaıdia ofkarmaın ve Sayım; İhsan önıaıl'a 'ait bıv-
iltunajn önerge... 

İHSAN ÖN AL (İçell) — B'em öneTigeımi (geri 
allıyorum!, Zira, izah etıtim. 

BAŞKAN —• önergenizi ıgeri laılıyorsumjuız. 
İkinci öınerige .Sayımı Aziızoğıku'nıa (aittir ve 

ımıetakı ıkoımisyonıaı iadesini istemıelütedir. Eısa-
sem, bu önerge haildkaınıda hiçbir mıuıaımıeıl'e yaıpııl-
mıııyaıoafotıır. Oüınıkâi, 'Geçici Komisyon, ımıetıni 
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her hanıgi bir .saımette tadil etmekle salahiyetli 
değildir. Senatomun tadilâtııniı benimtsenuek ve
ya benimısemııek gibi hin fiikir beyan, etmek ıdııı-
ruımıuınıdadi'i1. Bu fikri ide beyanı eıtımiışitir. 

üçüneüsü; Muslihittin Gürer, Sülıeyıman 
Bilgen, Meımıduh Erdemir, ISeyfi Öztıüırk ve 
Ahmet Bilgin >aınkadaışlıaırııiMıza aittir. 12ı3 ııcü 
ımıaddemin, tasarıya uygum buUıumam :Seınatıo met
ninin .kabulü sekilimde oylıanmıaısı teiklif led'ilımefc-
ıtedir iki, hu önerge hıaikikıınıda da bir muamele 
yapıılimuyaeaıktıır. Esasen yaptığmmiiz iş, benim-
ısenmeyi kalbul ietamek veya 'etımıemjek 'hn'suısıuınu 
oya taoymıakıtiT. 

Muhterem laırkadaışılıarıım; ınüızaikeresıini ıbi-
tinmiş •oıiduığuım'uız 1213 nıeü mıadde iîlie ilgili $e-
mıâ toea yapıllınuış Olanı tadilâtı M'eclisimıiızin G<e-
•çici Komisyonu bemimısemıemiştir. Bu benim
sememle hınsuisuııru oyuımuza isıumuıyonuım. Kabu/1 
•edenler... Kabuıl letmiyemler... Benimıs/enıem'e ka
bul edilmıeımıişıtir.; Yani, Senatoca yapıulıain tadi
lât Mecliısimizee kalbuı! edilmiş ve ımıadde ke
sinleşmiştir. 

Iı26 nıcı ımıaıd'deyi okutmıyorum. 

Ras'imi! ve ıharo ımulatElıığı 
MADDE 126. — Kurum taraf undan yapıltan 

büıtünı işllemilıerle bu işlemiler için ilgililere veril-
•miesi veya •btuintartdaın aılıınımasa gereken her tür
lü evrak ve heUgelıer vo bumilaırın suretlerinden 
hiçbir resim ve hare lailmımıaız. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 
BAKŞIK '(İzmir) — \Söiz istiyoruım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 

BAKŞIK (İzmir) .—• S'aym arkadaşlarım; ko
misyon raporumda, H26 nıcı ımıaddenin hemim-
»enmıesi is/fcemmişltir. Amealk, som yeni yürüfrüjü-
ğc ıgiıren 448 sıajyııh Daımiga Vergisi! Kamumu iLo 
münasebeti sdbebiıylio hemimısıemm'emıesini 'komis
yon alıaraık uygun gönmıelkteyiz. Bumu ınica 'edi
yoruz, 

BAŞKAN — Komıisyon sözcüsün'ün heyann 
i'1'0 126 mcı ımıaıdidenin de koımıiısyoınıca beınimısıen»-
ırmediği sıaıhiıt olımıuıştonr. Bemirmsenımemıesi huısıı-
ısunuı 'Oıyunni'Zfai 'Siunıuyoıinum., Kahuıl edemler... Elt-
ımiyenlle|r... B'emiımsıenımıeım'e ıkaıbuıl ediılımiştıir. 

Yıardmiılıaışıma iSıandıMıarı 
MADDE 1(28. — Sigo;rt:ah çaıliiışıtiraıkai; he»r 

türlü iş'lei'do ve iışyerilıeriınıde, her haınıgi aıd al-
(tınıda ikuruıLmıiiş veya 'kn'ruılaeaık ol'aıiı: borç, ver-
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me, emeıkli vıe yardımı saradııklaıru ve benzerleri, 
faaliyetlerime ve kuırıuluış .amıaçlıa:ri'n,a göre ilgi-
lillere menfaatler sıağıl'amıaya devaım edebilir. 

Bııı ısaındıkılıaırıa paıra.eaı yardurcuda bulummiıak 
veya bunılaıri'n yüklerini pajyılıaşmıaık halleıri, Ibm 
.kıaırüUfli gereğimde işverene düşen ödevlerin ye
rime ıgeıtirilmesdlme etnıgıcl olaımıaz. 

BAŞKAN — 'Koımiisıyonumuız 'tadilâtı beınam-
seuniıştıii'., Benimsenmeyi oyılaıruni'zıa su'iııuyoruım. 
Kabul edensler... KJalbufl. etımiy enler... Kabul edil-
radigitâii». 

Sosyal iSigontıa Yüksek Sağlık Kurulu 

MADDE 129. — Bu .kanunda yaziılü görevıle-
ri yerine getirmek üzere, Sa.ğlıik ve iSosyal Yar
dımı Baıkanluğısncaf görevlendirilecek ibir orto
pedi Tizımiaınıı., Çaılışjmıa Biafcainıhğı ile teuruım ta
rafından ıgörevlemdirilıeeek iş hekiımiliğiınd'e 
tecrübeli birer uızımıan, bilici .göğüs haısıtalıkıllairı, 
öbürü de 'hijyen profesörü olmak üzere Anıkara 
Tıp Fakülteleri tarafındam seçilecek iki hekimli
den ve en yüksek kademedeiki isiv.cr.ein, .kurul'u-
şu taraf mdian seçilecek; bir ıhaıriciye uızmıaniı 
ile einı yüksek kademedeki! işçi 'kuruluşıu tara
fımdan] ıseç.ilıeceık hiıt daîhiüye ıızımMUinıdaın) te
şekkül 'eden. bir Sosyaıl Sigorta Yüksek iSağ-
llık Kurulu kurulum*. Tıp F.akültel'eri tarafındamı 
seçilecek hekimlerden ıbiri doçenlt 'olabilir. Fro-ı 
fesöriükıte kıdemli olan hekim ıkurula haşlkam'-
ılıık eder. 

ıB'iıı kurakta görevlenidiriLecek hekimlerim 
hizımet süresi üç yul ölüp yeniden ıgöreıvllemdirİM 
lebilirler. 

'Kurula iştiraık edeceklere, katılldukları her 
itopüıanıtı içim verilecek ıhuzur hakkı tüzükte 
belli edilir. Bıunlıara ödenecek! huauır halöliam 
hak/kımda 7244 sayılı Kamum 'hükümleri uylgu-
lammıaız. 

Kıuruıluım çıallışm'allaırı ile iligili her türlü gi
derler ıkuruiinioa ödenir. 

Kurul en :aız haftada bir defa toplıanıır. 

Kural gerekli gördüğü hailende 'dışardan' 
uzmanı Mmiselıcrimı (görüşlerini alabilir. 

BAŞKAN —• Tadilâtı komıiısyomıuımuz beınimı-
fsemiştaır. Bicnimısemmıeytt oylanmızıa sunuıyoruım. 
Kabini edenler... Eitmiyeınıler... Kabul edilmiştir. 

15 . 7 . 1964 O : 1 
Tüzükler 

MADDE 105. — 
A) : 
a) İş 'kazası 've •meslek 'hastalığı »onueıı sü-

ıtekli iş göremezlik hallerinin meslekte ka'zanma 
(gücünü ne ıo randa a;zalltaeağı; 

Jb) Sigortalıların hangi 'hallerde çalışıma 
gücünün en az üçte ikisini yitirmiş ve hangi 
hallerde ibaşka 'birinin süre'kli .bakımımdan muh
taç durumda sayılacakları ; 

e)' îşe alıştırmanın ne yoldan ve hangi 
esaslara göre 'yapılacağı ve Ü22 nci imaddeniıı 
üyigulanıma tarzı ; 

<1) Sigortalıların 'hangi hallerde cırken yaş
lanılmış sayılacakları; 

e) '1(2/9 ncu madde 'gereğince kurulan Sos
yal Yü'kse'k Sağlık Kurulunun, !bu kanunda {be
lirtilenler dışında kalan ve Ibu kanunun uygu
lanması ile iligili ibulunan 'görevlen ve »çalışma 
şekil ve esasları; 

f) Haıugi 'hastalıkların meslek hastalığı sa
yılacağı ve (bu hastalıkların, işt'en ayrıldrMan 
em geç ne kadar zaman sîonra meydana çıktığı 
takdirde 'o işten ileri gelmiş kabul edileceği : 

Çalışma ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lıklarınca ıbirlikte 'hazırlanacak ibir tüzük ile; 

B) : 

a) Sigortalıların kazancıları toplamı ile 
prim ödeme gün sayılarını ve sigorta primleri
ni gösteren kayıt ve belgelerin v'e sigortalı he
sap kartlarının nitelik, usul ve esasları ile ve
rilme süreleri; 

lb) Primler hesatbma esas 'tutulacak ka
zançlar toplamının hangi usul ve esaslara gö
re Kurumca ölçümleneeeği ve prim ikraz ko
misyonlarının teşekkül tarzı, çalışma usul ve 
esasları ile üyelerinin ücretleri; 

c) Sigortalıların tescili, işverenler tara
fından tutulacak kayıt ve defterler ile işveren
lerin uymaya mecbur 'bulundukları usul ve 
esaslar, İsteğe bağlı sigortaya taibi tutulanla
rın prim ödeme şekilleri; 

d) Gelir ve aylıkların ödenme zamanı; 
e) Bu kanun 'hükümlerinin, işin nüteliğinin 

gerektireceği şartlarla ve ne gibi değişik usul
lerle kara, deniz ye 'hava ulaştırma işlerinde 
çalışanlarla 7 nei madde kapsamına girenlere 
ve bunların işverenlerine uygulanacağı: 
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f) 8 nici maddenin son 'fıkrasındaki devir

le ilgili 'hükümlerin ne yolda uygulanacağı; 
ıg)t H.1'8 nci madde 'hükümlerinin uygulaıuma-

siyle ilgili esaslar; 

Ih) (Bu kanun Ihükü'mlerİnin uygulanma şe
kil ve 'esaslar; 

Çalışma .Bakanlığınca hazırlanacak (bir tü
zük ile, 

"l'esibit olunur. 

'BAŞKAN — Kotmisyon sözcüsü, (buyurunuz. 

GEÇtOÎ KOMİSYON SÖ20ÜSÜ ŞEKEF 
'BAKIŞIK (Izimir) — Efendim, 126 neı madde 
'halkkmdaki gerekçe ile, Ibu maddenin de, rapo
ra rağmen, benimsenmem esini 'teklif ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü 'bu madde 
için de bir tavzih yapmış ve maddeyi benimseme
diklerini ifade eitaıiş'tir. Benimsenmemeyi toy
larınıza isunuyiorum. Kaimi edenler... Kalbul 
etmiyenler... B'enimsenıme'me kalbul edilmiştir. 

Bölüm- - XIII. 

Ceza 'hükümleri 

Müeyyideler 

MADDE 140. — A) 8 nci maddede belir
tilen (hükümleri yerine getirmiiyen işlvenenler, 

B) Bu kanunla yükletilen ve yukarıki fık
rada belirtilen 'husus dışında kalan yükümleri 
Kurumca yapılacak yazılı ihtara rağmen 15' 
gün içinde yerine getirnılyen işverenler, 

Hakkında 200 liradan 6 O00 liraya kadar 
ağır para cezası hükmolunur. 

Tekerrür halinde hüklmiolunacalv ağır para 
cezası, (birinci defasında 1 000 liradan, ikinci 
defasında ise 1 '500 liradan aşağı to'lalma*;. 

Isıverenler Kurumun <bu yüzden uğrayacağı 
zararları da ulmuimi 'hükümlere göre aynıca 
öderler. 

Prim Ibiorçları 'hakkında, Ibu maddede yazılı 
cezalar uygulanmaz, 

BAŞKAN — Komisyonumuz değişikliği be
nimsemiştir. Oyunuza sunuyorum... Kabul eden
ler... Etmiyenler... Değişiklik benimsenmiştir. 
Benimseme kabul edilmiştir. 
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Bölüm, - XIV 

Geçici hükümler 

Kanunun uygulanma alanı 
(lEOlül MADDE 1. — Bu kanun Ihüküm

leri, şe'hir ve kasalbalarda Ibelediye sınırlan 
içinde Ihulunan yerlerde 4 kişiden, (bunlar dışın
da kalan yerlerde de 8 kişiden az kimse çalış
tıran işverenler ile Ibunların çalıştırdıkları kim
seler hakkında, ihtiyacı karşılıyacak sağlık 
'tesisleri ve Kurum teşkilâtı kurulduktan slon-
ra, Balkanlar Kurulunca teslbît .edilerek karara 
(bağlanacak tarihlerden (başlanarak uygulanır. 
Bakanlar Kurulunca bu fıkraya göre alınacak 
uygulama kararları, sigorta kollarının hepsini 
veya Ibir kısmını kapsryalbilir. 

Yukarıki fıkranın uygulanmasında: 
a) Yılın bâzı dönemlerinde 'tam veiya fazla 

çalışan, bâzı dönemlerinde de kısmen çalışılan 
Veya Ihiç çalışılmıyan işler için, tam veya faz
la çalışılan dönemdeki çalışanlar sayısı, 

(b); Aynı işverenin aynı şetbir, kasalba veya 
köyde (bulunan işlerinde Çalışanlar sayısının 
'toplamı, 

Esas 'tultulur. 
'Çalıştırılanlar sayısının teslbitinde, 3 ııeü Ve 

geçici 20 nci maddelerle istisna edilen kimseler 
nazara almimaz. 

Çalıştırılanlar öayısı, stonradan, yukarda (be
lirtilen sınırların altına düşmüş olsa bile, bu 
işlerde çalışanlar hakkında (bu kanun (hüküm
lerinin uygulanmasına devam olunur. 

BAŞKAN — Komisyonulnıuız değişikliği (be-
nim'S'emiş'tir. Benilmısenmeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kahul edenler... Etmiyenler... Beıiimseıme 
kalbul edilmiştir. 

İleri yaştakilere; aylık bağlama şartları 
GEÇİCİ MADDE 8. — A)ı Bu kanunun 

yürü'liüğe girdiği tarihte 30 yaşını ıgeçmiş (bu
lunan kadın ve 35 yaşını geçmiş bulunan erkek 
sigortalılardan, kadm iseler 55, erkek 'iseler 
60 yaşını doldurmakla beralber 60 nci madde
de yazılı şartları yerine getiremediklerinden 
yaşlılık sigortasından aylı'k »bağlanmasına !hak 
kazanamıyan ve: -

a)' 'Sigortalılıklarının başladığı t a r M e n 
önceki 10 yıl içinde, '3 ncü maddenin 1 nci hen-
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dinin (A, C ve D) fıkralarında belirtilen işler
den gayrı işlerde ıen az 2 000 gün çalıştıklarını 
tevsik eden, 

fo) Sigortalılık süresince her yıl için <eıı az 
ortalaıma 200 gün sigorta primi ödemiş lolan, 

c) En az 'beş yıl sigortalı bulunan, 
Sigortalılara, si'gortalik sünesi 15 yılı dfol-

duıtmuş olanlar gibi, 61 nci maddedeki esaslara 
g'öre yaşlılık aylığı bağlanır. 

3 neü maddenin 1 nci ibendinin (B, E, F, G, 
H, I, J, ve K) fıkraları kapsamına giren çalış
malar yukardaki (a) fıkrasında belirtilen en 
az 2 000 günlük çalışma süresine katılmaz. 

Eski çalışma süreleri, bu kanunun yürtir-
Mğe girdiği taribte sigortalı Ibulunanlar 
için !bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itilbaren, sigortalılıkları |bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten sonra başlıyan si
gortalılar için de sigortalılıklarının başladığı 
ftarilhten itibaren en geç bir yıl içinde Kuruma 
verilecek belgelerle tevsik edilir. 

işverenler ibu çalışma 'belgelerini düzenle
mekten kaçınırlarsa, sigortalıların ilgili işve
renden zarar ve 'ziyan isteme (hakları Saklıdır. 

Çalışma belgelerinin gerçeğe uymadığı Ibir' 
(hükümle tesflbit edildiği takdirde, gerek (bunu 
düzenliyen ve gerekse ilgili sigortalılar, Ku
rumun bu yüzden uğrıyacağı zararları % 50 
fazlasiyl'e ve % 5 faizi ile (birlikte Kuruma öde
nmekle yükümlüdür. 

ıBu gibiler hakkında, ayrıca genel Ibiiküım-
lere »göre eeza kovuşturması da yapılır. 

B) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 30 
yaşını geçmiş bulunan kanun ve 35 yaşını geçmiş 
bulunan erkek sigortalılardan, 50 yaşını doldu
rup erken yaşlanmış oldukları tesbit edilen ve 
60 nci maddede yazılı şartları yerine getire-
tnediklerinden aylık bağlanmasına bak ka>za-
namıyan sigortalılara, (A) fıkrasındaki şart
larla, sigortalılık süreleri 15 yılı doldurmuş 
olanlar 'gibi, 61 nci maddedeki esaslara g'öre 
yaşlılık aylığı Ibağlanır. 

C) Stosyal Sigortalara 86 nci maddeye gö
re topluluk sigortası yoliyle tabi 'olanlar 'hak
kında yukarıki (A ve B) fıkraları (hükümleri 
uygulanmaz. 

BAŞKAN — Bomisyonulmuz değişikliği Ibe-
nimsem emiştir. Benimsemem evi oylarınıza su

nuyorum. Kalbul edenler... Etlmiyenler... Be
nimsenmeme kabul edilmiştir. 

'6900 sayılı Kanuna göre kazanılmış Ihaklar 
GEÇÎCÎ MADDE 9. — Yürürlükten kaldı

rılmış 6900 sayılı Kanunun geçici 1 nci mad
desine göre, kazanılmış Ibulunan Ihaklar, ibu ka
nunun yürürlüğe 'girdiği tarihe kadar saklıdır. 

BAŞKAN — Geçici 9 ncu maddedeki deği
şikliği de komisyonumuz benimsememiştir. Be-
nimjsem'emeyi kalbul edenler... Etmiyenler... Be
nimsememe kalbul edilmiştir. 

Tüzükler yürürlüğe girinceye kadar yapılacak 
işlem 

GEÇÎCl MADDE .15. — 135 nci maddede 
Ibelirtilen tüzükler bu kanunun yayımı tarihin
den başlanarak en geç altı ay içinde düzenle
nir. 

Bu tüzükler yürürlüğe (girinceye kadar, bu 
kanunda tüzükle teslbit lolanacağı ibelirtilen hu
suslarda, Çalışma Bakanlığınca çıkarılacak ge
nelgelere göre işlem yapılır. 

BAŞKAN — Komisyonumuz değişikliği be
nimsemiştir. 

TURGÜUT ÇULHA (Bolu) — 'Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

TURGUT ÇULHA (Bolu) — MulhJterem ar
kadaşlarım, İbu kanunu işçi kardeşlerimiz ol
duğu kadar, işçilikten emekliye ayrılmış bir-
çjok diğer iemekli işçiler de sabırsızlıkla bekle
mektedirler. Binaenaleyftı, buradaki, «bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten (başlanarak 
artırılır» tâbiri yerine, «bu kanunun yayınlan
dığı tarihten itibaren başlanarak artırılır» şek
linde konulması için Karama Komisyona gitmesi 
imek'Jburiyeti var, sanıyorum. Onun için ben de 
benimsenmemesini talebedeceğim. 

Hürmetlerimle. 
ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT EOEVÎT 

(Ankara) — Efendim, anlayamadık, neyi kas
tediyorlar ? 

TURGUT ÇULHA (Devamla) — Şimdi bu 
kanun yürürlüğe girdiği tarihten başlanarak 
artırılır yani ücretleri artırılması nnevzuundan 
bahsediyorum. 

GEÇÎöI KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 
BAKŞIK (izmir) — Benimsemeyi kalbul ediyo
ruz. 
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BAŞKAN — 15 nei 'maddeyi 'ini okuyorsu

nuz, yoksa (başka (maddeyi mi ? 
!Bu madde ile ilgili değişikliği koımistyöiıu-

<nıuz benimsemişıtir. Bu benimsenmeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Benimsenme kalbul edil
miştir. 

Eski aylıkların artırılması 
GEÇİCİ MADDE 18. — Bu kanunun yürür

lüğe girdiği tarilhten önce 'bağlanmış veya ibağ-
] anmasına -hak kazanılmış olan maluliyet ve iilı-
'tilyarlık aylıklariyle ölen sigortalıların Ih ak «a-
'hibi kimselerine 'bağlanan aylıklara esas tuttu-
lan aylıklardan: 

a); Tutarları, •yürürlükten kaldırılmış 5417 
sayılı Kanun ile e!k 've değişiklikleri ıgereğiılce 
'teslbit edilmiş iolanlar ekli (2) numaralı cctlvel-
de yazılı katsayılara göre, 

b) Tutarları, yürürlükten kaldırılmış 6Ö0Ö 
sayılı Kanun 'gereğince teslbit edilmiş alanlar 
ekli 03) nuımaralı cetvelde yazılı kaitsaıyılara ıgö-
re, 

Bu 'kanunun yürürlüğe girdiği 'tarihten (baş
lanarak artırılır. 

Bu artırımların 'hesaplanmasında, aylık tu
tarlarının, yürürlükten 'kaldırılmış 54117, 6708, 
6900 ve 7231 sayılı kanunlarla teslbit edilen en 
az sınırlara çıkarılması için yapılan yüksel'traıe-
ler nazara alınmaz. 

BAŞKAN — Komisyonuımuz değişikliği Ibe-
nimseın emiştir. Benimsememeyi »oylarımıza su
nuyorum. Kabul edenler... Eltlmiyenler... Be
nimsen meme kalbul edilmiştir. 

Bankalar, sigorta şirketleri, Ticaret ve Sanayi 
Odaları ve '.borsalar 

GEÇİCİ MADDE 20. — Bankalar, sigorta 
vf reasürans şirke'tleri, Ticaret Odaları, 'Sanayi 
Odaları, Ibtaıvsalar veya 'bunların teşkil ettikle
ri (birlikler personelinim miâlûllük, yaşlılık ve 
ölümlerinde yardım yapmak üzere, "bu kanunun 
yayımı tarihine kadar tesis veya dernek olarak 
kurulmuş 'bulunan sandıklar, bu kanunun yayı
mı tarifemden itibaren en geç altı ay içinde : 

a)1 ilgili (bulundukları (banka, sigorta şirke • 
iti, reasüranfs şirketi, Ticaret Odası, Sanayi Oda
sı, (borsa veya bunların birliklerinin (bütün per
sonelini kapsıyacak, 

(b) Bu personelin, iş kazalariyle meslek 'has
talıkları, 'hastalık, analık, malûllük, yaışlılık ve 
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ölüm, eşlerinin analık, eş ve çocuklarının ihasfta-
]ık (hallerinde, en az bu kanunda (belirtilen yar
dımları sağlıyaeak, 

e) Sandıkların statülerine 'talbi personelin 
bu madde şümulüne giren 'banka, sigorta şirke
ti, reasürans şirketi, Ticaret Odesı, Sanayi Oda
sı, boı'sa veya, 'bunların 'birliklerinden birinden 
diğerine geçmesi halinde hu gibi personelin ken
di sandıklarmdaki müktcsap haklarının da di
ğer ilgili sandığa veya aralarında kuracakları 
müşterek bir sandığı iritikalini temin edecek, 

Birer tesis haline 'getirildiği ve 'bunu tevsik 
eden statülerini, 'bu kanunun yayımı 'tarihinden 
en geç altı ay içinde Çalışma Bakanlığına ver
dikleri (takdirde, bu teşekküllerin ve sandıkla
rın personeli işbu kanunun uygulanmasında si
gortalı sayılmazlar. 

Şu kadar ki, 'bu sandıkların s'ta'tlüleri ve sta
tü değişiklikleri Çalışma Bakanlığınca onaylan
mak suretiyle tekemmül eder. Malî durumları 
da Çalışma, Maliye ve Ticaret 'bakanlıklarınca 
ımüştereken kontrol ve murakabe edilir. Malî 
durumlarının kontrol ve murakabesi s/onunda 
alımmasma, hu (bakanlıklarca müştereken lükutm 
(gösterilecek tedbirleri, sandiklaar 've ilgili bu
lundukları teşekküller yerine (getirmekle yü
kümlüdür. 

Sözü edilen sandıkların mevzualtma taibi ola
rak ıgieçen hizmetler ile emekli sandıkları ka
nunlarına veya Malûllük, Yaışlılık ve ÖDülm Si
gortalarına talbi olarak geçen 'hizmetler, yazılı 
istek (halinde, '5 . .1 ., 1961 tarihli 228 sayılı ka
nunun aylık bağlanmasına ilişkin esasları dai
resinde birleştirilerek tahsis yapılır. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili değişikliği 
Komisyonumuz benimsemiştir. 

Benimsemeyi oylarınıza, sunuyorum. Kalbul. 
edenler... Etmiyenler... Benimsenme kabul edil
miştir. 

MADDE 142. — • Bu kanun yayımı tarihinden 
'sonraki ay başından itibaren altı ay sonra yürür-
lüğe girer. Ancak, geçici 7, 17, 18 ve 19 ncu mad
deleri iki 96 ncı madde hükümlerine göre yapı
lacak zamlar bu kanunun yayım tarihlini takibe-
den üç aylık dönemden itibaren ihesabedilerek 
kanun yürürlüğe girdikten sonra verilir. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili tadilâtı Ko
ni i'syonumıız benimsememistir. Benimsenmeme 
hususunu kabul edenler... Etmiyenler... Beniım-
senmeme kalbul. edilmiştir. 
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Mulıterem arkadaşlarım, müzakeresini bitirdi

ğimiz Sosyal Sigortalar Kanunu tasarısının şim
di sırasiyle okuyacağım maddeleri için Karma 
Komisyon teşkili gerekmektedir. Bu maddeler; 
11, 15, 43, 57, 61, 80, 84, 89, 126, 135, geçici 8, 
geçici 9, geçici 18 ve 142 nci maddelerdir. Bun
lar için Karma Komisyon teşkili gerekmektedir. 

Bu üsle ilgili olanalk venilllmıiış Ibiır önenge var, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Sosyal Sigortalar Kanun tasarısının Cumhu

riyet Senatosunca değişi'kliik yapılan Millet Mec
lisince benimsenmemiş olan maddelerinin görü
şüleceği Karma Komisyonun C. Senatosu ve Mil
let Meclisi Geçici Komisyonlarından beşer kişdlik 
üyelerden kurulmasını saygı ile teklif ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Şeref Bakşık 
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BAŞKAN —• Bu iki Geçici Komisyon da, 

raporu müzakereye esas tutulan Komisyonlardır, 
değil mi Sayın Sözcü? 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 
BAKŞIK (İzmir) — Evet, efendim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, şu halde 
iki karar daha almamız gerekiyor. 

Karma Komisyonun, raporları Meclislerce mü
zakereye esas alınmış olan geçici komisyonlardan 
beşer kişi tefrik etmek suretiyle Karma Komis
yonun teşkiline dair önergeyi, oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Vakit geçımiş olduğundan 16 Temmuz Perşem
be günü saat 15,00 te toplanılmak üzere Birleşi
mi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 18,35 





Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

YÜZ YlRMlYEDlNOÎ BİRLEŞİM 

15 - 7 . 1964 Çarşamba 

Saat : 15,00 

A —BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
UI 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

1. — Sosyal Sigortalar kanunu tasarısına 
dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Se
natosunca yapılan değişiklikler hakkında Mil
let Meclisi Geçici Komisyon raporu (M. Mecli
si 1/462, C. Senatosu 1/324) [Dağıtma tarihi) : 
13 . ? . 1964] 

'2. — Bina kiraları hakkındaki kanun tasarı
sı ve Geçici Komisyon raporu (1/513) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 458 ve 45'8 e 2 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 10 . 4 . 1964] 

X 3. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli 
ve 11 arkadaşının, Cumihuriyelt S'enaJtosu Tun
celi Üyesi Mehmet Ali Demir ve Aydın Üyesi 
Fikret 'Turlhangil, Erzurum Milletvekili Gıya-
setltin Karaca ve izmir Milletvekili Mustafa 
Uyar 'm, Tescil edilmiyen (birleşimeler ile bun
lardan dloğan çocukların cezasız tescili hakkın
da kanun teklifleri ve içişleri, Adalet ve Plân 
komisyonları raporu (2/219, 2/237, 2/288, 
2/263) (S. Sayısı : 259) [Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1903] 

X 4. — Millî Prodüktivite Merkezi kuruluş 
kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
(1/321) (S. Sayısı : 532) [Dağıtma tarihi : 
18 . 12 . 1903] 

X 5. — 7026 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim, Bayındırlık ve Plân komisyonla
rı raporlar (1/370) (S. Sayısı : 298) [Dağıtana 
tarihi : 3 . 7 , 1963] 

X 6. — Egte Üniversitesi adiyle Izımir'de bir 
üniversite kurulması hakkındaki 6595 sayılı 
Kanunun geçici 4 ncü maddesinin değiştirilme
sinle dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları (1/638) (S. Sayısı : 
695) [Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1964] 

X 7. — Ankara Tıp vee Fen fakülteleri ya
pımı için gelecek yıllara geçici yüklenmelere /gi
rişilmesi hakkındaki 4879 sayılı Kanuna ek ka
nun tasarısı Ve Bayındırlık ve Plân komisyonla -
rı raporları (1/594) (S. Sayısı : 696) '[Dağıtma 
tarihi : 18 . 4 . 1964] 

X 8. — İller Bankası Kanununun 2 nci mad
desinin değiştirilmesi ve 3 ncü maddesine bir 
fıkra eklenmesi Ihakkmda kanun tasarısı ve 
içişleri, imar ve iskân ve Plân komisyonları ra
porları (11/646) (S. Sayısı : 694) [Dağıtma ta
rihi : 18 . 4 . 1964] 

9. — Artvin Milletvekili Sabit Osman Avcı'-
nın 3(204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşki
lât Kanununa (geçici madde eklenmesine ve ay
nı kanuna 'ek 3904 sayılı Kanunun 2 nci madde
sinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun teklifi ve Tarım ve Plân komisyonları ra
porları (1/241) (S. Sayısı : 501) [Dağıtma ta
rihi : 15 . 10 . 1963] 

10. — 5680 sayılı Basın Kanununun 29 . 1 . 
1960 tarilh ve 143 sayılı Kanunla değişik ,19 n;cu 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarı
sı ve adalet Komisyonu rapora (1/507) (S. 
Sayısı : 925) [Dağıtma tarihi : 111 . 11 . 1963] 

X .1.1. — Tarım. Kredi Kooperatifleri Kanu
nuna bâzı maddelerin eklenmesine ve 'bu kanu -
nun Ibir maddesinin kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ve Ticarcet, Maliye ve Bütçe ve Plân 
kaımisytonları raporları (1/309) (S. Sayısı : 536) 
[Dağıtma tarihi : 25 . 12 . 1963] 

(Devamı arkada) 



.1,2, — 'Serbest malî müşavirlik kanun tasa
rısı ile Ou'mlhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Ma-
cilt Z'eren ve Adana Üyesi Methmet Ünaldı'mn, 
Malî müşavirlik ve yeminli müışavirlik kanunu 
»teklifi ve Geçici Komisyon raporu (1/476. 
2/929) (İS. Sayısı : 368) [Dağıtma tarilhi : 
17 . 8 . 1963] 

13. — Taşıt Kanununda değişiklik yapılma
sı 'hakkında kanun tasarısı ve içişleri w Plân 
komisıyonları raporları (1/566) (S. IS ayısı : 
693) [Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1964] 

X 14. — Çanakkale Milletvekili Şefik înan'-
m, Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim Şirketi 
kanun teklifi ve Geçici Komisıyon raporu 
(2/576) (S. Sayısı : 507) [Dağıtma tarihi r 
18 . 10 . 1^63] 

15. — Ticaret Bakanlığı (teşkilât Ve vazifele
rine dair Kanuna 'bir madde eklemmesi ihaikkm-
da kanun itasansı ve Ticaret Komisyonu rapo
ru (1/371) '(S. Sayısı : 281) [Dağıtma tarilhi : 
27 . 6 . 1903] 

16. —• Artvin Millethrekili Saffet Elminağa-
••oğhı ve oniki aarkadaşınm, 53 sayılı Devlet İs
tatistik Enstitüsünün görev, yetki ve kuruluşu 
(hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesine bir fık
ra eklenmesine dair kanun teklifi ve İçişleri ve 
Plân komisyonları raporları (2/586) (S. Sayı
sı : 714) [Dağıtma tarihi : 13 . 6 . 1964] 

17. — Nüfus plânlaması hakkında kanun 
(tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonları raporları (1/480) (S. Sayı
sı : 388) [Dağıtma tarihi : 13 . 9 . 1963] 

18. — İmar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve 
vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve Ibu kanuna iki madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri, 
İmar ve İskân ve Plân komisyonları raporları 

(1/375) (S. Sayısı : 343) [Dağıtma tarihi : 
11 . 7 . 1963] 

19. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, 5434 sayılı Türkiye öuımlhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa muvakkat bir madde eklen-
ımesine dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân ko
misyonları raporları (2/477) (IS. Sayısı : 385) 
[Dağıtma tarihi : 9 . 9 . 1963] 

IV 
A • HAKLARINDA İVEDELİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BtR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
V 

ÎKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B . BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 

İŞLER 




