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ni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler 
ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 
(Millet Meclisi 2/496; Cumhuriyet Sena
tosu 2/341) (S. Sayısı : 1664) 881:913 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

iSakarya Üyesi Mustafa Tığlı; sosyalizmin 
kişiyi devletin esiri ve kölesi halline getiren bir 
rejim olduğuna, memleketi böyle bir rejime sü-
rüklememek için yapılacak reformlarda sosyal 
ve ekonomik tedbirleri ifratların dışında tuta
rak itidal içifaıde ele alınmanın lüzumuna te
masla, bu tedbirler hakkında şahsi 'görüş ve 
tekliflerini açıkladı. 

iSivas Üyesi Hüseyin öztürk; Gazi Eğitim 
Enstitüsünün Pedagoji ve Türkçe bölüınlerinin 
Konya'ya nakledilmesinin yarattığı üzüntü ve 
sakıncalara temasla, ilgililerin bu duruma bir 
çare Ibulmalarını temenni etti. 

Vazife ile yurt dışına gidsn Dışişleri Ba
kanı Osman Olcay'a, dönüşüne kadar, Devlet 
Bakam ve Başbakan Yardımcısı Sadi Koçaış'ın, 
vekillik etmesüne, 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Tarım 
Bakanı Orhan Dikmen'e, dönüşüne kadar, Or
man Bakanı Selâhattin inan'm vekillik etmesi
ne dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okundu 
ve bilgi edinildi. 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 26 ncı 
Dönem toplantılarına iştirak edecek olan dele
gasyonumuza katılacak Parlâmento üyelerinin 
20 gün süreyle görevlendirilmelerine dair Baş
bakanlık tezkeresi okundu ve tezkerede adı ge
çen C. Senatosu üyelerinin vazifeyle yurt dışı
na gitmeleri kabul edildi. 

Üyelerden bâzılarına izin verilmesine dair 
Başkanlık tezkeresi okundu ve izinler kabul 
-edildi. 

iki aydan fazla izin alan C. Senatosu Taibiî 
Üyesi Fahri özdilek'e tahsisatının verilebilmesi 
iç/n Genel (Kurulca karar alınmasına dair Baş
kanlık tezkeresi okundu ve kabul olundu. 

Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bâzı maddelerine fıkralar ilâ
ve edilmesi 'hakkında kanun tasarısının görüşül
mesi tamamlanarak, tasarının kanunlaşması ka
bul edildi. 

Gündemin ferahlamış olması dolayısiyle, 
Çarşamba günleri çalışılması hakkındaki kara
rın geri alınmasına dair grup başkanveküleri 
tarafından verilen önerge okundu ve kabul 
edildi. 

Tedbirsizlik, dikkatsizlik neticesi ölüme se
bebiyet vermekten hükümlü 1983 doğumlu Meh
met Saitoğlu ibrahim Recep Ayışık hakkında 
af kanunu tasarısının birinci müzakeresi ya
pıldı. 

30 Eylül 1971 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanmak üzere, Birleşime sajat 19,00 da son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
BıaşkanvekiU Kastamonu 

Mehmet ünaldı Mehmet Çamlıca 
Kâtip 

Diyarbakır 
Azmi Erdoğan 
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BÎRÎNÜÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Hayri Mumcuoğlu 

KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), AMülkerîm Saraçoğlu (Mardin) 

BAŞKAN — 120 nci Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak efendim. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yeter çoğunluğumuz vardır, mü-
zakerelere başlıyoruz efendim. 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Malatya Üyesi Hamdı Özer'in; millî 
sporumuz olan güreşte hezimete uğramamızın 
nedenlerine dair demeci. 

BAŞKAN — îki gündem dışı söz istemi var
dır. 

iSayın Ham'di Özer, «millî sporumuz olan gü
reş müsabakalarında hezimete uğramamızın ne
denleri hakkında» gündem dışı söz istemekte
dirler. Çok kısa olması istirhamı ile rica ©deyim 
efendim; buyurun. 

Savm Hamd! Özer, buyurun. 
HAMDÎ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; günlerden beri yerli ve yaban
cı basının hayret ve ibretle ele aldığı bir konu, 
millî sporumuz olan güreş müsabakalarında uğ
radığımız hezimettir. 

Atalarımızın bize armağan ettiği ve cihana 
kabul ettirdiği, «Türk gibi kuvvetli» sözü sön
meye yüz tutmuştur. Bu ecdat armağanı, bu
günkü güreş yöneticileri tarafından satılmaya 
başlanmıştır. Asırlarca cihanı tuşa getiren yüce 
pehlivanlarımızın kemikleri mezarlarında bu
gün sızlamakta ve ruhları kan ağlamaktadır. 
Onlar, şanlı bayrağımızın azametini şerefle dal
galandırırken, şimdi o bayrağın bir köşeye bü
külüp, mahzun Ve solgun bakışlarla onuncu ve 
'Sonuncu sırada boyun bükmesine dayanamıyor
lar. 

Ne oldu bize? Soruyorum; Türk'ün hasleti 
mi söndü? Havır, bu haslet fıtridir, ölmez, An
cak, onu körleştirmeye çalışan kör vicdanların 
elinden onu kurtarmak gerek. Menfaat, adam 

kayırma ve başı boşluğun batağına saplanan 
Türk gücünü kurtarmak ve korumak gerek. 
Disiplinsiz büyük bir kuvvet, disiplinli ufak bir 
kuvvete yenilmeye mahkûmdur. Disiplin, say
gı ve s'evgi ile beslenir; karşılıklı itimatla şah
lanır; iyi niyet ve vatan askıyle başarıya ula
şır. Bizim güreş yönetici kadromuz disiplini yi
tirmiştir. 

Gazetelerin ifade ettiğine güre, Bulgaris
tan'a giden güreş yöneticileri, hareketlerinden 
önce, Kapalı Çarşıya gidip kuyumculardan ve
resiye altın eşyalar alarak Bulgaristan'a götü
rüyorlar; Leva karşılığı bunları satıyorlar. Bu 
Levalarla da güreşçilerin elindeki Markları alıp 
şahsi eşyalar temin ediyorlar; motor ve yedek 
parçalarla yurda dönüyorlar. 

Bunun vahametini, Beden Terbiyesi G-enel 
Müdürlüğünde, Film, Basın ve Yaym Şubesin
de görevli gazeteci Yaşar Özerdem, Federasyon 
Başkanına anlatıyor ve uyarıyor, fakat para et
miyor. 

'Sofya'da güreşi kazanmak yerine, para ka
zanmak gayreti faaliyete geçiyor. îşte bunun 
için de hezimete uğradık, 48 kiloda dünya 
şampiyonumuz Ali Rıza Alan bu ruhla tartıya 
girememiş ve tuşla mağlup ilân edilmiştir. Ant
renör ve Federasyon Başkanı buna göz yummuş 
ve müdahale etmemişlerdir. îşte, Ali Rıza Alan
ın ifadesi : 

«Beni Celâl Atik Bulgarlara sattı.» Yoksa 
hen minderden kaçmadım. Kilom tamamdı, da
ha da 200 gram kadar düşüp, işi garantiye ala-
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çaktım. Bulgar ağır güreşçisi ile Hocam Celâl 
Atik; Sen nasıl olsa eleneceksin, kilom fazla 
diye güreşe girme; Bulgar şampiyon olsun. Baş
ka zaman da Bulgar güreşçisi sana böyle bir 
avantaj verir.» dediler, onun için ben de onlara 
uydum ve güreşe girmedim.» demektedir. 

işte sayın senatörler, Türk milletinin hasle
tini ve haysiyetini satanların tutumu bu. îbretin 
ötesinde nefret, nefretin ötesinde lanet bunlara. 
1965 t e gazeteler yazıyordu : 

«Federasyon Başkanı Cihat Uskan Tiflis'te 
52 kilodan Mehmet Esenceli güreşe girmemek 
için direnince, onu çağırtıyor; «Dudağım yarıl
dı diye güreşten mi kaçıyorsun; güreşecek ve 
tuşla yeneceksin. Aksi halde, yenilirsen seni vu
rurum» diyor. Ve Mehmet Esenceli tuşla galip 
geliyor. Ancak, Uskan bir muhabbet tuzağına 
düşmemek için ağzına bira dahi almıyacak ka
dar millî bir sorumluluk içinde dünya şampi
yonluğunu devam ettirebilmiştir. Fakat, bugün
kü Federasyon Başkanı bu hallere aldırış etme
diği için, son günlerde Üsküp'te de bir güreşçi
miz, «Hamam yoktur» diye mindere çıkmamış
tır ve çıkartılamamıştır. 

Muhterem arkadaşlar, vazifeyi ehline ve ona 
kendisini adayanlara vermedikçe, hiçbir alanda 
başarı sağlanamaz. Maalesef, Cihat Uskan'dan 
sonra Federasyon Başkanlığı hemşehrilerin ota
ğı olmuştur. Yönetici kadrolan, liyakatlılarla 
değil, ahbaplarla dolmuş ve doldurulmuştur. 
Cihat Uskan'dan sonra Federasyon Başkanı 
olan Cemil Erkök Konyalıdır; ondan sonra 
Mehmet Akzambak Konyalıdır. Bugünkü zat 
da Konyalıdır. Her halde, bunlar bir tesadüfün 
eseri değildir sanırım. 

Dünya şampiyonluklarını devam ettirdiği
miz safhada, en son, yılda 1,5 milyon lira büt
çeden tahsisat verilirken, bu hezimete 5,5 mil
yon lira ile yuvarlandık. Amatörlük Nizamna
mesine göre ancak 21 günlük kamp yapmak 
mümkün olduğu halde, bunlar 1 yıl kamp yap
mış; kamp ve seyahat masrafı 300 bin liranın 
üzerine çıkmıştır. Şimdi de Bulgarlardan antre
nör dileniyoruz; şu dünyanın haline bakın. 

Sayın senatörler, sporun temeli de, hedefi de 
ahlâktır. Silivri'de bulunan Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğüne ait kamp yeri, işe yara
maz diye metrekaresi 4 liradan satılmış; halbu
ki metrekaresi 100 liradan aşağı değildir. 

30 . 9 . 1971 O : 1 
Bütün bunlar, sporun yağmaya çevrildiği

nin işaretidir. Sayın Gençlik ve Spor Baka
nımızın bu yolsuzluklar üzerinde hassasiyetle 
durduğunu memnuniyetle öğrenmiş bulunuyo
ruz. Bütün umudum, bu hassasiyetin fazile-
tindedir. Kendisine huzurunuzda şükranlarımı 
sunamm. Ancak, aylarca evvel, millî sporu
muz olan Güreş Federasyon Başkanlığına esM 
başarılı Başkan GiıbaJt Uskan'm getirilmesinde 
(millet efkânoıdaki beraberliği Sayın Bakana 
arz etmiştim. Fakat, kendileri Judo'yu ihya 
eden Uskan olduğu için, onu yerinde bıraka
cağını söylemişlerdir. Judo bir Japon millî 
sporudur. Ona ihya edeyim derken, Türlk mil
lî sporumuzun imhasına göz yumulamıyacağını 
umarımı. Judo yoluna girmiştir, yolundam çık
mış olan güreşimizin de o parlak yörüngesine 
oturtulmasını Sayın Bakamdan ümidetmeikte-
yiz. Bu ümidim kendilerinin de böyle bir 
niyeti izhar buyurmuş ohnalannidaiîi doğmakta
dır, haricen edindiğim intiba budur. Türk 
gibi kuvvetli sözünü şeref direklerinde gururla 
dalgalandıracak olan şanlı bayrağımızı yeni
den cihana, bu sözü ilân ettirmek üzere faali
yete geçilmesini bilhassa istirham eder, bu ts-
cmenni ile hepinize saygılar sunarım. 

2. — Gençlik ve Spor akanı Sezai Ergun'un; 
her spor dalı gibi güreş sporunun da temci eği
timi olan atletizme ve uzun vadeli plân program
lara dayanmadığı için alınan neticelerin başarı
sızlıkla sonuçlandğına, Bakanlıkça bu konularda 
çözüm, yolu getirecek uzun ve kısa vadeli plânla
rın yapılmış olduğuna dair demeci. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SEZAİ ER-
GUN (Konya Milletvekili) — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Gemçlik ve Spor Bakanı Sayın 
Sezai Erguu, buyurun efendim. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SEZAİ ER
GUN (Konya Milletvekili) — Sayın Başkan, 
Yüce Senatonun sayın üyeleri; gündem dışı 
söz alan Malatya Senatörü Sayın Hamdi Özer, 
güreşle ilgili değindiği kokularda çok kusa da 
olsa Yüce Senatoya bilgi arz etm.sk üzere söz 
alimıs bulunuyorum. Bana konuşma fırsatı 
verdiğinden kendilerine teşekkür ederim. 

Sayın senatörler, yıllardan beri uygulan
makta olan 3530 sayılı Beden Terbiyesi Teşki
lâtı Kanununun uygulama devresinde yapılan 
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işler, uzun vadeli plân ve programlara dayan
madığından, günlük ve gerici tedbirlerle işler 
yürütülmeye çalışıldığından, sporumuz maale
sef çağdaş seviyeye erişememiştir. Sorunumuz 
yalnız güreş değil, bütün spor dallarıdır. Spo
rumuz yapılaşamamış, birbirinden ayrı bölüm
ler halinde dağınıklık göstermiştir. Bütün. 
spor dalları aralarındaki karşılıklı etkileşim 
yokluğu yüzünden ayrı ve yalnız kalan her şey 
giibi gelişememiştir. Her spor dalı bir bütün
dür, spor dalı dediğimiz özel sporlar, sporun 
temel eğitimine, yani atletizme dayanmazlarsa 
başarılsızlıkla sonuçlanırlar. En geniş anlamı 
ile atletizm diyebileceğimiz sporun temel eği
timi, kendine özgü ihtiyacı araç ve gereçleri 
olan bir disiplindir. Biz önce bunların sağlan
ması ve planlanmasından yanayız. Anlayışımıza 
göre sporun amacı şampiyonluk değildir. Çün
kü, sporun kendisi bir araçtır, bir gelişme bir 
kalkınma aracıdır. Spor insanı daha sağlıklı, 
daha üretici kılmak için bir araçtır. Spor bir 
toplumda böyle uygulanırsa, bu anlayışla uy
gulanırsa, zaten şampiyonluklar için temel ha
zırlanıyor demektir. Bu geniş uygulamada 
tabana yayılacak olan uygulamada kendini gös
terecek yetenekleri şampiyonluğa götürmek ve 
yeni yetenekleri ortaya çıkarmak için Devlet 
elini uzatacaktır. 

Sporda, gerek fizikî, gerekse insan gücü 
yatırımlarımın uzun vadeli plânlara dayanması 
gerekir. Bunun için de temel ilkelerin sapta
narak, bu ilkelere dayalı programlanın yapı
larak uygulanması gerekir. Bu da tabiî uzun 
ıbir süre ve sabır istiyen iştir, fakat işler bu 
şekilde ele alınmamış, işin kolayına gidilerek 
günlük konuların içinden çıkılmaya bakılmış
tır. Yani, kısaca bizi galibiyete götürecek 
kısa vadeli programlar uygulanmaya gayret 
edilmiştir. Her hangi bir spor dalımda bir dev
re için yetenekli elemanlar ele geçmiş, teşkilat 
ve federasyonlar bütün ilgili faaliyetlerini bu 
gruplara teksif etmiş ve yerleri doldurulacak 
arkadan gelecsk genç ekiplere emeni verilme
miştir, hattâ hiç düşünülmemiştir. Bunun en 
belirli örneği de 36 milyonluk 1971 Türkiye'-
s/inde federasyonların meşgul olduğu sporcu sa
yısındaki normal olmıyan durumdur. Eliml
ideki istatistik bilgilere göre, memleketimizde 
14 - 24 yaş arasında 8 milyon genç bulunmak
tadır. Federasyonlar ve kulüpler vasstasiyle 

hu 8 milyonun ancak 55 000 ine spor yaptıra-
bilmekteyiz. Bunun 35 000 i de yalnız futbol
la meşgul olmaktadır. Diğer branşlarda yak
laşık olarak federasyon basma 1 000 sporcu 
düşmektedir, işte sporumuzun can alıcı noktası 
da buradadır. Kendileriyie milletlerarası sa
halarda müsabaka yaptığımız memleketler mil
lî ve temsili ekiplerini binler değil, yüzbinler 
değil, hattâ milyonlar arasından seçerken biz 
yüzler arasımdan seçiyoruz, üstelik bu seçilen 
elemanları da zamanında millî formayı giymiş 
ve 15 - 20 gün kurs görmüş sporculara antre
nör sıfatı vererek onların idaresine veriyoruz, 
bu kâfi değildir. 

Bu konuda diğer milletler ne yapıyor; bu 
milletler antrenörlük görevini eski sporculara, 
şampiyonlara vermekte tercih göstermektedir
ler, bu doğrudur. Ancak, bu şahıslara yalınız 
eski bir şampiyon oldukları içim görev verme
leri mevzuubahis değildir. Onların antrenörle
ri yüksek spor bilgisi ve kültürü, anatomi, 
fizyoloji, psikoloji, ölçme ve değerlendirme, 
antropoloji, spor tarihi ve uzmanlaşma istedi
ği spor dalımın bütün teknik inceliklerini öğ
reten ve liseye dayalı 3 - 4 yıl öğrenim «üresi 
olan spor akademilerinden yetişmektedir, iki 
antrenörün yetişmeleri üzerimde bir karşılaş
tırma yaparsak, meselenin kâfi derecede ay
dınlığa çıkacağı meydandadır. Sporumuzun 
geri kalış nedenleri tabiîdir ki, yalnız bu ant
renörlük sorunu değildir. Buna teşkilât, tek
nik ve idari personel, saha ve tesisler, malze
me ve yayım sorunları da ilâve edilebilir. 

Çözüm yollarını bulan uzum ve kısa vadeli 
bir plân yapmış bulunmaktayız. Sporcu pra-
miti memleketimizde ters durumdadır, tabam 
yoktur, tabansız pramitle zirveye ulaşmak 
mümkün değildir. Bir müddet, taban teşkil 
edilinceye kadar yani, bütün branşlarda çok 
sayıda sporcu yetişt'Mmceye, sporu kütleye 
yaymeaya kadar ekiplerimizin yurt dışıma çı
kışlarını sınırlandıracağız. Bunum yerine tek
nik elemanlarımızı dışarıya gönderip kısa ve 
uzun süreli kurslara tabi tutup, yeni ve moıdern 
bilgilerle teçhiz edilmelerini sağlıyacağız. istan
bul Spor Akademiğinin biram önce tamamlan
ması için çalışmalarımızı daha da hızlandıraca
ğız. Akademi kadroları ahmmııştır, bu eleman
ların ihtisaslaşmalarımı temin maksadıyîe bir 
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kısmım bu yıl yurt dışına göndereceğiz. Ay
rıca, izmir'de Akdeniz Oyunları için yapılan 
tesisleri tam olarak değerlendirmek ve uzman 
eğiticiler yetiştirmek maksadiyJe izmir'de bir 
spor akademisi acımak izin gerekli inceleme ve 
eifcütler yapılacaktır. Bu suretle büyük bir 
ihtiyaç olarak ortada bulunan öğretici eleman 
sorumunun (halledilmesi yolunda gerekli tedbir
ler alınmış olacak ve diğer millötlerle aramız
da açlk bulunan uzun mesafenin kapatılmasına 
çalışılacaktır. 

İşte, Gençlik ve Spor Bakanlığınım çalışma
sı bu yönde olacaktır. Sporu kütleye mal et
medikçe, spor okullara girmedikçe, yetiştirici
lik kurumu geliştirilme dikçe, bol semt sahaları 
ve tesisler yapılmadıkça bu mesafenin kapatıl
ması mümkün değildir. 

Sayın senatörler, yurt dışı gezi ve müsaıba-
kalardaıki, düzensizlik ve bunlara katılanların 
bir kısmındaki isabetsizlik, olunısuiz bir biriM-
min sonucudur. Yıllardan beri alışılagelmiş 
bir sorumsuzluk, disiplinin olmayışı üzücü 
durumlar yaratmıştır, şinıfdiye kadar bilimsel 
bir denetim kurulamamıştır. Şimdiki çalışma
larımız, bu tuitnimları, bu eksiklikleri orta
dan kaldırmak amacına yönelmiştir, özlenen 
bir denetimin kurulmasına başlanmıştır. Ba
kanlık olarak, kuruluş çabası içinde bulunma
mıza rağmen, gençlik sorunları bir bütün 
içinde ele alınmış, gençliğin eğitiminde beden 
eğitimi ve spor bir eğitim aracı olarak kabul 
edi'lmiş, yaygın bir eğitim aracı haline geıti-
rilmiştir. Kütle sporuna önem verilmiş, genç
lerin boş zamanlarını izcilik, kampçılık ve 
kültür merkezleriyle değerlendirme imkânları 
yeniden artırılmıştır. 

Sayın senatörler, yukarda söylediklerimi 
şöyle özetliyebiliriım; spor günlük çalışmalar 
arasına alınacak ve benimsenecek şekilde or
ganize edilecek, kütlenin günlük yaşantısı içi
ne sokulacak, tesisler az masraflar ve çok 
yönlü hizmet görür olacak ve tesisler gençli
ğin tümüne mal edilecek, belirli müesseselere 
bırakılmıyacaktır ve spor da yaygın şekilde 
okullara yöneltilecektir. 

Sayın Malatya Senatörü Hamdi özer Beyin 
ifade ettiği gibi, denetim müessesesi baştan 

sona kadar işliyecek eğer suçlu varsa gereği 
yapılacaktır. Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

3. — Kontenjan Üyesi Ragıp Üner'in Nevşe
hir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Kuy ut atlar kö
yünde vuku bulan sel âfetinin meydana getir
miş olduğu tahribat ile alınması gereken tedbir
ler konusunda demeci. 

BAŞKAN — Sayın Ragıp Üner, buyurun 
efendim. 

RAGIP ÜNER (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; geçtiğimiz 
hafta içinde Nevşehir Derinkuyu ilçesine bağlı 
olan Kuyutatlar köyü büyük bir sel âfetine uğ
radı. Sular bir taraftan köy evlerinde büyük 
tahribat yaptı, bir çoklarını da içinde oturul
maz hale soktu. Diğer taraftan tarlalardan bi
çilerek harman yerine getirilen, yığın yapılan 
bütün ekinleri silip, süpürük götürdü. Seller 
usum bağlarını da bastı, bir kısmını işe yara
maz hale soktu, bir çok yerlerde de çubukları 
-"öktü. Maalesef bu arada can kaybı da oldu, 
bir vatandaşımız sellerde boğuldu. 

Bütün Orta Anadolu ve bu köyümüz 30 se
neden beri ilk defa bol bir mahsul almıştı, o da 
sel sulan arasında kayboldu gitti. Şimdi, sayın 
hükümetimizden bâzı ricalarım olacak; bu köye 
her sene bir iki defa sel gelmskte ve her defa
sında da can ve mal kaybına sebabolmaktadır. 
Küçük bir tedbir bunu önliyebilir. D evlat Su 
işleri Gsnel Müdürlüğünden ricamız köyün ke
narında sel sularının girdiği yere küçük bir 
bant veya kanal yapılırsa durum önlenebilir ve 
halk bu baskınlardan kurtulur. 

(Sel felâketi her sens köyde 30 - 35 kadar evi 
"bakmaktadır, İmar İskân Bakanlığımız sel yata
ğındaki evleri kaldırıp daha münasip bir yere 
âfet evleri yaptırırsa vatandaşlar da bu selden 
kurtulmuş olur. Bu köyden 100 kadar genç Al
manya için müracaat etmişler, fakat sıraları 
gelmemiş, bütün mahsulleri elden giden bu va
tandaşların sefalete düşmemeleri için bunlara 
bir öncelik hakkı tanınmasını da Çalışma Baka
nımızdan rica ediyorum, maruzatım bu kadar
dır. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
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4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Ulaştırma Bakanlığından istifa eden 
Halûk Arık'ın istifasının kabul edilmiş olduğu
na ve asaleten tâyin yapılıncaya kadar bu Ba
kanlığa Bayındırlık Bakanı Cahit Karakaş'ın ve
killik etmesine, dair Cumhurbaşkanlığı tezkere
si (3/1079) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz efendim, 
bir sunuş var okutuyorum. 

Cumhuriyet iSenatosu Başkanlığına 
Ulaştırma Bakanlığından istifa eden Halûk 

Arık'ın istifası kabul edilmiş ve asaleten tâyin 
yapılıncaya kadar bu Bakanlığa Bayındırlık 
Bakanı Cahit Karakaş'ın vekillik etmesi Başlba-
kanın teklifi üzerine uygun görülmüştür. Arz 
ederim. 

Cevdet Sunay 
'Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığın
dan istifa edeyi İhsan Topaloğlu'nun istifasının 
kabul edilmiş olduğuna ve asaleten tâyin yapı
lıncaya kadar bu Bakanlığa Adalet Bakanı İs
mail Arar'ın, vekillik etmesine dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/1080) 

BAŞKAN -
okutuyorum : 

lEfendim, bir sunuş daha var 

Cumhuriyet 'Senatosu Başkanlığına 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından 

istifa eden ihsan Topaloğlu'nun istifası kabul 
edilmiş ve asaleten tâyin yapılıncaya kadar; bu 
Bakanlığa, Adalet Bakanı ismail Arar'ın vekil
lik etmesi, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüştür. Arz ederim. 

Cevdet Sunay 
'Cumhurbaşkanı 

İBAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru (Millet Meclisi 2/552; Cumhuriyet Senatosu 
2/339) (S. Sayısı : 1658) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var efendim okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun gün

deminin Tüzük gereğince bir defa görüşülmesi 
kararlaştırılan işlerin 11 nci sırasında bulunan 
«'1971 yılı 'Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi» M. Meclüsi 2/552, (€. Senatosu 2/339 
Sıra ISayısı : 1058) in müstaceliyetine binaen 
bütün üslere takdi!mem görüşülmesini iarz ve 
teklif 'ederini. 

Aydın 
i . 'Cenap Ege 

Bütçe iKaırnıia Komisyonu Başkanivekili 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz iıstiyen sa
yın üye. Yok. önergeyi oylarınıza sunuyorum. 

(1) 1658 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

Kabul edenler... Etmryenler... önerge kabul 
edilmiştir efendim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanvekili (Sa
yın i. Cenaip Ege. Sayın Ege. 

FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Baş
kanım, müsaade ederseniz bendenüz komisyonun 
üyesi bulunuyorum, aynı zamanda »Senatonun 
da sözcüsü bulunuyorum. Aynı görevin tara
fımdan yapılması mümkündür. Bu itibarla, 
tasarı müstaceliyet arz etmektedir. 

BAŞKAN — Buralda sözcü M. Kemal Yıl
maz- Beyefendi. 

FAİK ATAYURT (Uşak) — Evet beye
fendi, bu hususu arz ediyorum, doğrudan doğ
ruya Akdeniz spor oyunlarını 'alâkadar ©diyor, 
konunun müstaceliyetinden dolayı aktarma 
yapılabilir. 

İBAŞKAN — Bütçe ve Blân Komisyonu 
Başkanvekilinin de burada olduğu ilfade edil
mektedir. Bakanlık Temsilcisi Sayın Hakkı 
özkazamç, Sayın 'Gençlik ve Spor Bakanı ve 
Maliye Bakanlığı Temsilcisi de bura'dalar, bu
yurunuz efendim. 

Gerekçenin ve maddelerinin okunup, okun
maması hususumu oylarınıza sunuyorum: Okun-
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masını kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Okunmaması kabul edilmiştir. 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) dkaretü 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

teklifi 

Madde 1. — 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/3) işaretli cetvelin Millet Medilsi kıs
mının 34.000 nci malî transferler bölümünün 
34.712 nci (NATO memleketleıri Parlömanteır-
larl Birliğinin iştilrak (hissesi) maddesine 28 000 
lira ek ödenek verilımiıştifr. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tiariJhiJnde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo-
orum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Millet Meclisi Baş
kanı ve Maliye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Teklifin tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye?. Yok. 

Teklif açık oylarınıza sunulacaktır, efen-
düm. 

2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi : 1/515; Cumhuriyet Senatosu : 
1/1268) (S. Sayısı : 1665) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutu
yorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 

gündeminde bulunan Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 

(1) 1665 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

hakkında kanun tasarısı (M. Meclisi 1/515, 
C. Senatosu 1/1268, S. Sayısı : 1665) ün müs
taceliyetine binaen bütün işlere takdimen gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Aydın 
iskender Cenap Ege 

Bütçe Karma Komisyonu Baskanvekili 

BAŞKAN — önerge üzerinde isöz istiyen 
sayın üye? Yok. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... önerge kabul edilmiş
tir. 

Gerekçenin ve maddeleritnin tümünün oku
nup, okunmaması hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Okunmasını kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Okunmaması kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kalbul edenler... Kabul etmiyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 
Beden Terbiyesi! Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/2) iıaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin 22.030 nci (Yapı, tesis ve bü
yük onarım giderleri) bölümünün 22.811 nci 
(yapı, tesis ve büyük onarım giderleri) madde
sinden (900 000) lira düşülerek, 23.000 nci (Ma-
kina, teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları) 
bölümünün 23.811 nci (Makina, teçhizat alım
ları ve büyük onarımları) maddesine aktarıl
mıştır. 

BAŞKAN — 1 nci madde üserinİ3 söz is
tiyen sayın üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kalbul etmiyenler... 1 nci madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Maliye ve Gençlik 
ve Spor bakanları yürütür. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
Sayın üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kaibul eden
ler... Kaibul -etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Teklifin tümü üzerimde söz istilyen sayın 
üye? Yok. 

Teklif açık oylarınıza sunulmuştur. 
Her iki teklif e ait oy kupaları sıralar ara

sında 'dolaiştınlacaıktır. 

3. — 17 . 7 . 1904 tarihli ve 506 samlı Sos
yal Sigortalar Kanununun 123 ncü maddesinin 
tadili hakkındaki kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Sosyal İşler ve Bütçe ve Plân komisyon
ları raporları (Millet 31eclisi 2/496; Cumhuri
yet Senatosu 2/341) (S. Sayısı : 1664 (1) 

BAŞKAN 
efendim. 

Bir önerge .var, okutuyorum, 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Gümdemiin 13 ncü ısırasm'da bulunan Cum-
Ihurilye't iSematosu 1664 S. Sayılı, 506 sayılı Sos
yal 'Sigortalar Kanununun 123 ncü maddesinin 
tadili hakkımıdaiki kanun teklifinim Millet Mec
lisince kaJbul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Sosyal işler ve Bütçe ve Plân komisyon
ları raporlarının gündemin diğer maddelerime 
takdimem öncelik ve İvedilikle görüşülmesini 
saygılarımla arz ederim. 

Atıla Sav 
Çalışma Bakanı 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. 

önergenin öncelik kısmını oylarınıza sunu
yorum. öncelikle müzakeresini kaibul edenler... 
KaJbul etmiyemler... öncelikle müzakeresi kaibul 
edilmiştir. 

'Sayın Bakan ve Komisyon yerlerimi alsın
lar, lütfen. 

Bu konu ile Igili bir önerge var, okutuyo
rum, efendim. 

Yüksek Başkanlığa 

'506 sayı/lı Kanun teklifinin müzakeresi sı
rasında asıl komisyon olan Sosyal işler Ko-

(1) 1664 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

misyonu Raporunum esas alınarak müzaikerele: 

rin bu rapor üzerinden yapılmasını arz ve tek
lif ede>rim. 

Komisyon 'Sözcüsü 
Sinop 

Nazım inıeibeyli 
BAŞKAN — Sayın ineibeyli? Buradalar. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 

Başkanım, önergenin aleyhinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Aynı mahiyette ve Komisyon 
Başkanı tarafından verilmiş bir önerge daha 
var. Onu da okutalım. 

Yüksek Başkanlığa 

Genel Kurulumuzda müzakeresi yapılacak 
otlan 17 . 7 . 1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 123 ncü maddeısiinim ta
dili hakkındaki kanuna dair (Senatomuz Büt
çe ve Plân Komisyonunca hazırlaman raporun 
şifahen arz edebileceğim sebeplerle imiizıaJkıere-
ye konulmaması, Millet Meclisi Karma Komis
yonunca ve 'Genel Kuralca kaibul edilip Senato
ya gönderillen metin ve rapora uygun ola
rak düzenlenen Sosyal İşler Komisyonumuzun 
3 . 9 . 1971 tarihli 2 - 341 Esas, 9 Kaırar nu
maralı raporumun müzakereye esas ittihaz edil
mesini saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Edirne 
M. Nazif Ergeneli 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bir 
hususu dikkat ve takdirlerinize arz etmek ımev-
kiindeyim. 

içtüzüğümüzün 17, 19 ve 35 nci maddeleri 
mütalâa edildiği takdirde her iki Komisyo
na ayrılan mevkide bulunmalarının gerektiği 
kanısına varılabilirse de, meseleyi bu önerge
ler muvacehesinde oylarınızla halletmiş ola
caksınız. 

Bu nedenle, raporun lehinde ve aleyhinde 
söz istiyen iki sayın üye mevcuttur. («Aley
hinde konuşacağım» sesleri.) Aleyhinde, Rifat 
öztürkçine tekaddüm etti. Lehinde?.. Sayın 
Gündoğan. 

Sayın Gündoğan, buyurunuz, efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 

Başkan, çok değerli arkadaşlarım, biraz önce 
yüksek ıttılaınıza arz olunan önergede ileri 
sürülen husus, filhakika müzakeresini yapmak 
üzere bulunduğumuz kanunun en doğru biçim-

381 



C. Senatosu B : 120 30 . 9 . 1971 O : 1 

de görülmesini temin maksadına matuf ola-
bir istek ve tekliftir. Çünkü, müzakeresini yap
mak üzere bulunduğumuz kanun bildiğiniz 
gibi, Sosyal Sigortalar Kurumunun faaliyet
leri arasında, zorunlu görevleri arasında sa
yılan sigortalara bağlı çalışanların sağlık 
hizmetlerinin verimli, çabuk ve etken bir şekil
de görülmesini temin maksadına matuf ola
rak hazırlanmış bir tekliftir. 

Binaenaleyh, öncelikle, doğrudan doğruya, 
dolansız olarak bu konu ile ilgili komis
yon hiç şüphesiz bizim Sosyal işler Komisyo
numuz olmak lâzımgelir. Konu, arz ettiği 
özellikler dolayısiyle mahiyeten böyle bir mü
zakere şeklini âdeta bir usul mecburiyeti ha
linde ortaya koyuyor. 

Bir de, başjka bir usuli noktadan da sa
yın önerge sahibinin haklı olduğunu iddia 
etmeye imkân veriyor, özellikle tüzüğümüz. 

Değerli arkadaşlarım, çok uzun bir usul 
müzakeresi açılmasını ister halde değilim. Ama, 
kısaca arz etmeme müsaade buyurunuz. Bu 
nun teklifinin neden dolayı Bütçe ve Plân 
Komisyonundan geçtiğini, neden oraya havale 
edildiğini bendeniz araştırdım. Tüzüğ-ün bü
tün girdi ve çıktıklarına tamamiyle vâkıf oldu
ğumu iddia edemem, her Parlâmento üyesi, 
kadar bildiğim ile bulabildiğim ve elde edebil
diğim kadar malûmat ile yetinmedim, bu iş
lerle meşgul, Senatomuzun Divanında her za
man hazır bulunan görevli teknisyen arka
daşlarımdan ve Senato Başkanvekilliği yapmış 
bir arkadaşımdan da bilgi edindim ve bana 
şimdi kısaca söyleyip, sonra izaha geçeceğim 
şekilde, eski tâbir ile safi bir beyanda bulu
namadılar. Niçin bu teklifin Bütçe ve Plân 
Komisyonuna gönderildiği hakkında müknî, 
hukukî ve tüzüğe tam uygun bir beyanda bu
lunamadılar. Ve teknik işlerle uğraşan arka
daşım ancak Senatomuzun kurulduğu günden 
beri bir teklif veya tasarı hangi komisyon
lar marifeti ile tetkik ve müzakere olunmuşa 
Millet Meclisinde, burada da ona mütenazır 
olarak aynı komisyonlara ötomatikman ha
vale edildiğini söylediler. 

Bendeniz teklife baktım, Millet Meclisinde, 
bu teklif çalışma, bizim Sosal işler Komisyo-
nununun muadili olan Çalışma Komisyonun
dan 8 ve Plân Komisyonundan da 8 üye alın

mak suretiyle bir Karma Komisyon marifeti ile 
tetkik edilmiş. Tabiî, bizim Senatomuz da es
kiden beri takibedegeldiği ananevi yolu taM-
bederek, Meclisten gelen bu teklifi bir taraftan 
da, Bütçe ve Plân Komisyonumuza göndermiş. 

'Ama değerli arkadaşlarım, Bütçe ve Plân 
Komisyonunun hangi meselelere, özellikle mü
talâa vermek durumunda olduğunu tüzüğümüz 
yazıyor. Bütçe ve Plân Komisyonumuz, iki 
önemli meselede fikrine müracaat edilmesi zo
runlu bir komisyondur. 

Birincisi, bütçenin kendisi ve bütçe ile il
gili kanun teklif ve tasarıları; 

Diğeri de, 5 yıllık plânlarla ilgili kanun 
teklif ve tasarılarıdır. 

O itibarla, Bütçe ve Plân komisyonlarının 
herhalukârda ve mutlaka her işte vazifeli ve 
yetkili olduğu kabul edilemez. Mesele, kanun 
teklifi, Bütçe ve Plân Komisyonu ile doğrudan 
doğruya ilgisi olmamakla beraber, bar defa gel
miş, görüşülmüş ve bir rapora bağlanmış. Ama, 
tüzükte, sarih bir hüküm olmamasına rağmen, 
sadece Millet Meclisinden böyle geldiği içia, 
eskiden beri takip edilen yolu izliyerek havaite 
edilmiş bulunmasından dolayı burada §4mıdd 
Bütçe ve Plân Komisyonunun Raporu yerine, 
asıl konu ile doğrudan doğruya ilgili olan Ça
lışma Komisyonunun raporunu müzakereye esas 
aldığımız takdirde, salim bir yoldan Sosyal Si
gortalar Kurumu Kanununda yapacağnmız de
ğişikliğin sonuçlanmasına imkân bulataliriz. 

Aksi takdirde, meseleyi plân, program, büt
çe, vesaire açısından vede genel politika açısın
dan mütalâa etmek gibi durumlarla karşı kar
şıya geldiğimizde konu üe yakından irtibatı 
kuramayız ve o bakımdan da bazı mecralardan 
dolaşmak durumunda kalırız M, sayın Komis
yon Başkanımın biraz evvel huzurunuzda oku
nan teklifinin hem tüzüğe, hem işin mahiyeti
ne, esasına ve hukukî normlara, uygunluğu do
layısiyle kabul buyurukaasında isabet vardır. 
Bundan evvelki oturumda da böyle bir muame
lenin de cereyan ettiğini lütfen haitarlajmaııızı 
rica eder... 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Aksi, 
aksi var, Boğaziçi Üniversitesi Kanunu görü
şülürken... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. Aley
hinde de konuşacak arkadaşınız var. 
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FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Efen
dim, tersi veya yüzü, önemli değil. 

BAŞKAN — Lütfen, siz de cevap vermeyi
niz, Sayın Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamia) — Böyle 
bir muamellenim. yapılabileceğini arz etmek için 
huzurunuzu işgal etitlim. 

Saygılıar sunarım, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Rifat öztürkçine, buyu
runuz. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa
yın Başkanım, bir usulî müzakerenin açılması 
gerek, bu şartlar karşısında, önergenin aleyhin
de ve lehinde birer kişiyi görüştürmekle olmaz. 
Diğer arkadaşların da fikirleri vardır. Lütfe
derseniz bir usul müzakeresi açarsınız, bizler de 
fikirlerimizi beyan ederiz. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın İskender Cenap 
Ege, bir usul müzakeresinin ne yolda cereyan 
ettiğini zatıâliniz bilirsiniz. Usul müzakeresi aç
mış bulunuyorum. Usul müzakeresi demek, bir 
lehte bir aleyhte konuşulur, on dakikayı geçme
mek üzere. Ondan sonra Heyeti Umumiye oy
ları ile meseleyi halleder efendim. Filhal usul 
müzakeresi açılmış bulunmaktadır. Aleyhte Ri
fat Öztürkçin. 

RÎFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, içtüzüğümü
zün 35 nci maddesi gayet açıktır. Bir tasarı ve
ya teklif ki, genel kuruldaki ilgili komisyon sa
vunur. ilgili komisyon Sosyal işler Komisyonu 
mu, yoksa Bütçe Plân Komisyonu mudur? Öner
genin lehinde konuşan sayın arkadaşımız ana-
komisyonun Sosyal işler Komisyonu olduğunu 
beyan ettiler. Ben de anakanun olan 506 sayılı 
Kanun daha kanunlaşmadan önce Yüce Senato
daki yapılan müzakerelerinde Sosyal işler Ko
misyonu değil, Bütçe ve Plân Komisyonunun 
raporunun esas alındığını ve bu nedenle bu ko
nuda da esas komisyonun Bütçe ve Plân Ko
misyonu olduğunu ve onun raporunun esas alın
ması lâzımgeldiği hususunu ifade ediyorum. 

Simidi Millî Savunma Bakanlığını ilgilendi
ren bir tasan veya teklif konuşulurken, hepiniz 
de biliyorsunuz ki, esas olan Millî Savunma Ko
misyonunun raporu olmasına rağmen, bütçeye 
değindiği için daima Bütçe Plân Komisyonu ra
porları esas alınmıştır. Milî Eğitimi ilgilendi
ren tasanlar ve teklifler, Millî Eğitim Komis-
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yonundan geçmesine rağmen bütçe ile ilgili ol
ması sebebiyle, gene Bütçe Plân Komisyonunda 
müzakere edilmektedir. Daha bundan kısa bir 
müddet önce Boğaziçi Üniversitesinin müzake
resinde, Millî Eğitim Komisyonunun raporu de
ğil, Bütçe Plân Komisyonunun raporu esas alın
mıştır. 

Bu nedenledir ki, önergenin reddi ile esas 
komisyon olan Bütçe Plân Komisyonunun rapo
runun esas alınmasını ve gerektiğinde tadillerin 
bu rapor üzerinde, yeni bir metin verilmek su
retiyle imkân sağlanması usulümüze uygundur. 
Aksi halde bu konu üzerinde hassasiyetle du
ranlar pek çoktur, içtüzüğümüze aykın olduğu 
nedeni ile, usul hatası yönünden Anayasa Mah
kemesine gidebilir ve bütün emekler de boşa 
gider. Bu itibarla önergenin reddi ile, içtüzüğe 
uygun olarak karar alalım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlanm, usul 
müzakeresi tüzüğümüzün 58 nci maddesi gere
ğince tamamlanmıştır. Bir soruya ve bâzı arka
daşlardan da vâridolacağını umduğum mukad
der bir soruya arzı cevap için hemen söyliye-
yim, mesele içtüzüğümüzün 19 ncu maddesinin 
son fıkrasına göre halledilecek konulardan de
ğildir. Esasen kanun teklifi bir maddeden iba
rettir. 19 ncu maddemizin son fıkrası gereğin
ce uzun vadeli plâna aidolarak Bütçe Plân Ko
misyonunda bir tadil de söz konusu olmamıştır. 
Bu nedenle Sayın Nâzım înebeyli tarafından 
verilen ve Sosyal işler Komisyonu raporunun 
müzakerelere esas alınması hususunu ihtiva 
eden önergeyi oylannıza sunuyorum. Sisyal iş
ler Komisyonu raporunun müzakerelere esas 
alınmasını kabul buyuranlar... Kabul etmiyen-
ler... Teşekkür ederim efendim, Sosyal işler Ko
misyonu raporunun müzakerelere esas alınması 
çoğunlukla kabul edilmiştir efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Grup 
adına söz istiyorum. 

VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Grup adına 
söz istiyorum. 

SAMI TURAN (Kayseri) — Grup adına ib
rahim Ethem Karakapıcı konuşacaktır. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Bu 
karara göre gerekçenin ve maddelerin tümünün 
okunup okunmaması hususunu oylarınıza arz 
edeceğim. Okunmasını kabul edenler... Kabul et-
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miy enler... Okunmaması kabul edilmiştir. Tümü 
üzerinde söz istiyen sayın üyeler?.. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Söz is
tiyorum. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun sıra ile yazı
yorum. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Bu 
arkadaşlar ne zaman söz aldılar. 

BAŞKAN — Şimdi yeniden söz alanları ya
zıyorum. Sayın senatörler, söz alanları arz edi
yorum. 

MEHMET NURİ ADEMOĞLU (Adana) — 
Ne zaman aldılar? 

BAŞKAN — Okuyorum efendim, C. H. P. 
Grupu adına Sayın Fikret Gündoğan, Millî Gü
ven Partisi Grupu adına Sayın Karakapıcı, 
Millî Birlik Grupu adına Sayın Vehbi Ersü, 
A. P. Grupu adına var mı efendim?.. Yok. Şim
di söz alan sayın üyeleri arz ©diyorum. Sayın 
Hüsnü Dikeçligil, Sayın Necip Mirkelâmoğlu, 
Sayın Hamdi Özer, Sayın Fethi Tevetoğlu, Sa
yın Rifat Öztürkçine, Sayın Sırrı Atalay, Sayın 
Mehmet Hazer, Sayın Ziya Termen, Sayın Nafiz 
Ergeneli, Saym Vahap Güvenç, Sayın Mümin 
Kırlı aynı zamanda madde 1 üzerinde, Sayın 
Şevket Koksal aynı zamanda madde 1 üzerinde, 
Sayın Nuri Ademoğlu, Sayın Mustafa Tığlı, 
affedersiniz Mustafa Tığlı daha evvel, Sayın 
Nuri Ademoğlu, Sayın Nurettîn Akyurt, Sayın 
Alâeddin Yılmaztürk ve şimdi Saym Hüseyin 
Öatürk, Sayın Karaağaçlıoğlu. Başka efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bi
zim söz sıramız ne oldu? 

BAŞKAN — Sayın İskender Cenap Ege, 
Başkandan söz istenir, sayın kâtip üyeler, Di
van üyeleri söz kaydeder efendim. Her tarafa 
dikkatimi teksif etme imkânından mahrumum. 
Lütfen kabul buyurun ve bu tariz itiyadınızdan 
vazgeçin efendim. İstirham ediyorum bütün et
rafa dikkat içindeyim ve görüyorsunuz, kaç tür
lü vazife görme dikkati içindeyim. Zatıâliniz 
usule de çok âşinâsınız efendim. Yani Sayın Di
van üyeleri kaydederler, Başkandan söz istenir 
efendim. Lütfedin. 

MUSA KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Af
yon) — Ne zaman bu arkadaşlar söz aldılar? 

BAŞKAN — Arzı cevabedeceğlm efendim. 

Söz isteme sıraları ve tarihleri: Sayın Hüsnü Di
keçligil 22 Eylül 1971 saat 15,15, Sayın Necip 
Mirkelâmoğlu 27 Eylül 1971 saat 9,20, Sayın 
Hamdi özer 27 Eylül 1971 saat 15,45, Sayın Fet
hi Tevetoğlu 28 Eylül 1971 saat 11,10, Sayın 
Rifat Öztürkçine aynı tarihte 15,02, Sayın Sırrı 
Atalay aynı tarihte 15,10, Sayın Mehmet Hazer 
aynı tarihte 15,20, Savın Ziya Termen 30 Eylül 
1971 saat 9,15, Sayın Nafiz Ergeneli 30 Eylül 
1971 ve diğer arkadaşların hepsi 30 Eylül; bu 
sıralardan sonra da söz istiyen sayın üyeler fil-
hal Genel Kurulda meselenin mevzuubahsedildi-
ği zaman söz istemişlerdir efendim. Ve Tüzüğün 
56 ncı maddesine uygundur. Sayın Fikret Gün
doğan buyurun efendim. C. H. P. Grupu adına. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — 1 nci 
madde üzerinde söz istiyorum. 

CEHALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — 
1 nci madde üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim, yazdım. Sosyal 
işler Komisyonu Başkanı ve Sayın Çalışma Ba
kanı yerierindedir, buyurun Sayın Gündoğan. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (istanbul) — Saym Başkan çok değerli 
arkadaşlarım, Sosyal Sigortalar Kurumu Kanu
nunun bir maddesini değiştirmeyi hedef alan 
kanun teklifinin Türkiye Cumhuriyeti siyasal 
hayatında belki önceden kimsenin tahmin etmi-
yeceği genişlikte, şiddette ve pek iddialı bir si
yasal, sosyal, ekonomik çatışma vesilesi oldu. 
Bu kanun her şeyden önce Türkiye'de meselele
re kimlerin hangi açılardan baktığını ve bu ba
kış açılarına göre bu kanunun müspet veya 
menfi şekilde sonuçlanmasının müzakeresine 
başlamış bulunuyoruz. 

Ve biz O. H. P. olarak kendi tabiatında, ta
rihten gelen sosyo ekonomik politikasında mev
cut cevherin bir kere daha bu kanunla hayat 
bulmasına imkân veren bir grupun mensupları 
olarak kanunu bütün kalbimizle, yüreğimizle 
içtenliğimizle olumlu karşıladığımızı peşinen arz 
ederim. 

Değerli arkadaşlarım, oysa bu kanunun ka-
nunlaşmaması için büyük gayret sarf eden muh
terem Bütçe ve Plân Komisyonunun huzurunuz
da mevcut raporunda ileri sürülen savlar, iddi
alar ve reddiyeler öyle anlaşılıyor ki, Türkiye'
de birçok meselelere hangi açıdan kimlerin ne 
biçimde baktıklarını ifade etmek bakımından 
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calibi dikkattir. Bütçe Plân Komisyonunun ka
nunu reddetmek için ileriye sürdüğü bütün sav
lar ve reddiyeler hülâsa edilmek gerekirse, bel
li bir çıkar grupuımn hiç de hak denilen bir 
mesnede dayanmıyan ve fakat büyük bir kütle
nin sıhhati ve ekonomik gücü ile ilgili bü* ko
nuda büyük hassasiyetle çıkarlarını devam et
tirmek için nasıl gayret sarf ettiklerini görmek 
mümkün oluyor. Oysa, Türkiye, bu kanun mü
nasebetiyle bir kere daha anlaşılmıştır ki, eğer 
sosyal politikalar açısından, ekonomik politika
lar açısından, bu kanun istikametinde bir anla
yışın yanında bulunmadığı takdirde «Türkiye'
de hakikaten büyük halk kütlelerinin yararına 
işliyen bir düzen vardır» iddiası, havada kalma
ya mahkûm olur. Aksine bu kanun değişikliği 
istikametinde meselelere bakanlar ve bu deği
şikliği değerlendirenler, bir sosyal hizmetin tam 
mânasiyle, kemaliyle ve etkin bir şekilde yapıl
masına ve aynı zamanda büyük halk kütleleri
nin refah, saadet, sağlık yönünden ve her tür
lü imkâna kavuşmalarına zemin hasırlıyacaklar-
dır. 

Arkadaşlarım, biz bu kanunun, milyonlarca 
üyesi bulunan ve çalışanları içerisinde toplıyan 
bir kurumun hizmet anlayışını ve hizmeti tam 
yapmasını sağlıyaeak unsurları elde etmek ça
bası ve bir taraftan da mensuplarının ekonomik 
savunmasını yapmak maksadına bağlı olarak 
ele alındığını kabul ediyoruz. Mütaaddit beyan
lardan da anlaşıldığı üzere hemen söylüyoruz 
ki, bu kanun teklifi, mücerret 1 - 2 milletvekili
nin teklifi olmaktan çıkmış, bugünkü Hüküme
tin politikası haline gelmiş ve bütün memleket 
sathına ve efkârına da bu şekilde takdim edil
miştir. Demek ki, bir kanun teklifinden çok da
ha etkin bir kanun yapma işi ile uğraştığımızı 
hatırlatmakta büyük fayda vardır. 

Yine söylemeye mecburuz ki, bu kanun tek
lifini, plân gereklerinin yerine getirilmesi atı
lımından ileriye veya onun dışında bir yeni ar
zu, bir yeni inhisar isteği, bir yeni ekonomik dü
zeni bozucu atılım olarak telâkki etmeye imkân 
yoktur. Filhakika, 1971 yıllık programının 686 
ve 668 nci sayfalarına baktığımız zaman, Sosyal 
Sigortalar Kurumunun yataksız sağlık tesislerin
de dahi eczane açmamak yüzünden hizmeti ya
pamadığı ve büyük ekonomik kayıplara uğradı
ğı, mensuplarının yok yere ücretlerinden kesi

len primlerle teşekkül eden fonların yok yere, 
nahak yere, ekonomik zorunluk olmadan bir ki
lsim kimselerin cebine aktığını ve bu itibarla 
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda bir de
ğişiklik yaparak; gerek hizmetin, tamamlanma
sı ve iyi yürütülmesi ve gerekse ekonomik açı
dan Kuruma bağlı kişilerin savunulması husu
su, biraz evvel arz ettiğim plânda ve onun yıl
lık programında öngörülmüş bulunmaktadır. 
Demek ki bu kanun teklifi ile bir plân ve bir 
program gereğini yerine getirmekteyiz. Birçok
larının iddia ettiği gibi «karma ekonomi düze
nini ve onun dengesini Devlet lehine bozucu 
bir atılım» diye nitelendirmek plân ve program 
maddesinin sarahati karşısında hakikaten is
pat?. mümkün olmıyan, havada kalmaya malı-
kûm bir iddiadan ileriye gidemez oluyor. 

Vaktinizi fazla almak istemiyorum. Binaen
aleyh 666 ncı sayfadaki program maddesini 
ckumıyasağım. Hepinizin bu maddeyi badiği
nizi farz ederek diğer konulara temas edeyim. 

Arkadaşlarım, bir plân, bir program gereği 
olarak yapılan bu hareketi, karma ekonomik 
düzeninin dengesini devlet lehine bozucu bir 
hareket olarak telâkki edenler ve böyle göste
renlerin bir yanılgılarına işaret etmeden geçe-
miyeceğim. Hattâ o yanılgılarını daha iyi de
ğerlendirebilmek için çoğu defa telâffuz ede
rek bâzı kere de telâffuz ebmıiyerek böylece sos
yalist bir ekonomik politika düzeninin kurul
duğunu iddia edenlerin fevkalade büyük bir 
yanılgıya uğradıklarını söylemeye mecburum. 
Çünki, sosyalist ekonomik politikasının hâkim 
olduğu ülkeler, özellikle bildiğim ve tetkik et
tiğim için söylüyorum, Polonya tecrübesini 
yapmış olan ekonomistler, ekonomi politikacı
ları, devlet adamları, ölmüş olan ekonomist Os-
kar Lange'ın kitaplarında sosyal ekonomik po
litiği kurmaya en ziyade mâni olucu, ekonomik 
barajların, şahıslar elindeki üretim araçların
dan doğmadığını, daha doğrusu onların teşkil 
etmediğini, daha çok böylesine kurumsal birta
kım ekonomik teşebbüslerin, sosyalist ekonomi 
politiğini kurmada işi güçleştirici rol oynadığı
nı açıkça, tecrübesine dayanarak ve bir devlet 
adamı olarak, bir bilim adamı olarak yazmıştır. 
Onun için birçoklarının belki bugünlerde, özel
likle, bütün sol düşüncelere karşı allerji duyul
duğu bir ortamda bu değişikliği sol bir teşeb-
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büs gibi göstererek, bu değişikliğin kanunlaş
masını önlemek çabası ile illeri sürdükleri bu 
tsav, tersine solu değil, sol olmayan bir ekono
mik nizamı daha çok pekiştirir bir atılımdır. 
Bir defa daha söyleyeyim; böylesine kurumsıal 
tesisler yüzünden Polonya'da büyük güçlükler 
çekildiğini söyleyen Lange, sadeoe bilim adamı 
değil, Polonya Başvekil yardımcısı ve aynı za
manda plânlama dairesi başkanı idi. Onun için 
bu teklif, kanunlaştığı takdirde sosyalizme gi
diş kolıaylaşmaz, güçleşir. Tarih, tecrübe, poli-
ftika verileri bunu böyle doğruluyor. Kaldı ki bu 
teşebbüs, devletçilik de değildir. Bunun bura
da uzun uzadıya doktiriner ve ideolojik müna
kaşasına girmiyeiim. Bir kurumun kendisine 
kanunla yükletilen hizmeti mensuplarına ilet
mesi için almayı öngördüğü bir tedbiri, devlet
çilik diye vasıflandırmak, isimlendirmek ve öy
le takdim etmek sahiden büyük bir yanılgıdır. 
Ama, olsa olsa bu kanun teklifinin kanunlaş
mışımı istemiyen grupların zihinlerde sağla
mak istedikleri bulantıyı meydana getirmek 
için gayret gösterdikleri bir verimsiz çabadan 
ibarettir. Bu, devletçlik değildir. Devletçilik 
başka şeydir. Kurumlar özerk müesseselerdir. 
Kurumlar, belli sınıfların ve belli zümrelerin, 
belli toplum katlarının çıkarlarını, belli kurallar 
aracılığı ile sağlamak çabası içindedirler. Ama, 
bu böyle değildir. Devletçilikte tamamen belli 
sınıfları, bir nevi kayırma, ya da onların hak ve 
menfaatlarmı sağlama gibi bir çaba gözükmez. 
Devlet, çoğu kez genel ekonomik alanda teşeb-
büsçü olarak veya diğer ekonomik faaliyetlerin 
sahibi olarak genel ekonomik dengeyi sağ
layıcı bir unsur olarak görülür, Devletçi
lik, genel ekonomik savunma anlamına 
gelir. Kurumların kurdukları ve kurumla
rın yaptıkları faaliyetler ise, genel ekonomik sa
vunma değil, tabiri caiz ise sınıfsal savunma, 
hiç değilse bir toplum katının savunması anla
mına gelir. Türkiye'de devletçiliğin tarihsel ne
denleri, tarihsel geçerliliği, tarihsel zorunlulu
ğu vardır ve Türkiye'de devletçilik, önceleri bir 
genel ekonomik savunma olarak başlamıştır. 
Genel ekonomik savunma, genel ekonomik den
genin tahassürünü sağlama kasdına matuftur. 

1933 yılında Genel Başkanımız Sayın inönü-
nün Kadro Dergisinde yayınladığı bir makaleyi 
okudum, bu ves^e ile ifada edeyim : Evet, Tür
kiye'nin tarihî, sosyal ve ekonomik gerçekleri 

ve zorunlulukları, devletin ekonomi sahasında 
aktif rol oynamasını, yatırımcı, müteşebbis, gi
rişimci veya diğer ekonomik faaliyetlerde ge
rekli çabaları gösterme görevi ile tarihsn yüklü 
olduğunu ifade etmiş ve bunu, Türklerin ekono
mik savunması stratejisinin bir uygulama biçi
mi olarak ortaya koymuştur. 

Sözümün başında da dediğim gibi, biz böyle 
bir kanunla karşı karşıya kaldığımız zaman 
kromozonlarımıızda ve genlerimizde mevcut bir 
önceden anlayışın, bir kabul edişin, bir ekono
mik politika uygulamasının tezahürü olarak bu 
kanunu telâkki edibimizin dayanağı, biraz ev
vel arz ettiğim tarihten gelen bu devletçiliği
mizle de bir anlamda ilişkisi vardır ve onun 
için bize mürrpet tesir yapar demiştim. Ama, o 
anlamda ki; tekrar ediyorum; bu devletçilik de
ğildir. Fakat, kurumların kendi mensuplarını 
savunma için yaptıkları atılımları biz, genel 
ekonomik savunma görevi ile görevli devletin 
yanında çok görmeyiz. Kaldı ki bugün Türkiye'
de kurumların kendi mensuplarının hizmetleri
ni germekte veya ekonomik savunmada böyle 
bu kanunda öngörüldüğü gibi birtakım teşeb
büslere giriştikleri ve hâlâ o teşebbüslerin ya
şamakta olduğu da besbelli, aşikâr bir haki
kattir. 

Bâzı kayıt ve şartlarla Türkiye Cumhuriyeti 
D?vlet De^iryol1 arının, Ereğli Kömür Havzala
rının (v.s. lerinin) böylesine teşebbüslerinin var 
olduğunu bilmiyen yok gibidir. Kaldı ki Tür
kiye'de bir kalkınma modeli izlemek ve o kal
kınma modelinin en iyi, en uygun en geçerli 
eğelere dayalı olduğunu iddia edebilmek için 
öyle anlaşılıyor ve tecrübeler öyle gösteriyor ki, 
Türkiye'de geniş halk kütlelerini ekonomik 
alanda koyulacak dengeli birtakım usuller için
de savunmazsanız, korumazdanız «Türkiye'de 
değru bir kalkınma modelini izliyorum» iddia
sında bulunamazsınız. Bu itibarla kurumun, hiz
met götürmek istediği mensuplarına, hizmet gö
türürken rasladığı güçlükleri yenmek için bu 
kanım teklifi ile beraber oluşunu doğru karşı
lamak zorunludur. 

Kurum, mensuplarının sağlık hizmetlerini 
yaparken yataksız dispanserlerde tedavi gör-
msk üzere başvuran mensuplarının, doktorların
dan reçete aldıktan sonra kanun yüzünden ec
zane açamadığı için çok uzak yerlerdeki ecza-
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nelere giderek vakit kaybettiğini, ilâcın tarifi 
ilâcın tarifi için bir daha geri dönüp geldiğini, 
yaşadığı hayattan çıkardığı bir zorunluk ola
rak, üstelinden gelemediği hizmet aksatıcı bir 
engel olarak ortaya koymuş. Bunun aksini is
pata kimsenin gücü yetmez. Böyle olmuyor, ku
rumun yataksız sağlık tesislerinde muayene olan 
kişi, işçi, oradan çıkıp ilâcımı almak için uzak 
bir eczaneye ya da civardaki bir eczaneye git
miyor, oradan da geri gelip doktordan tarifini 
istemiyor diye bir savı, o kurulun bu iddiasına 
karşı bu ©avı ortaya atabilmek için ya o kuru
mun yaşadığı hayatı bizzat yaşamak ve doğru
dan doğruya bu savı reddedip bir yalan beyan
da bulunmak gibi bir durumla nitelemek gerek
tir M, buna hem kimlse kaadir olamaz hem de 
böyle bir beyan kuruma atfetmek hakikaten 
bir faciadır. Şeref ve haysiyet kırıcıdır demek 
istemiyorum. Türkiye'de bir kurum beyle bir 
savı ileri atmış, bu sav yerinde değil de tama
men hilafı hakikat, uydurma ise dolanlı isa, 
böyle bir Türkiye'de yasamak caiz değildir. Bu
nu, büyük lâf etmek için değil, aklıma bu gel
diği için söylüyorum. Ben bu savı tatbikattan 
çıkmış bir iddia olarak doğru buluyorum ve 
inanıyorum. Nitekim, bizim de hayatta gördü
ğümüz kadarı ile, böylesine hareketlerin de ce
reyan ettiği belli. 

Gene Kurum, bu kanunu çıkarırır»k için caba 
sarf ıPrrterk^n. bir â,«k:a sav ilpri sürüyor. Hik
metini iyi yapamamışının sebeplerini ortaya dö
kerken. v>a«*ka bir iddia ortaya koyuyor; onun 
verdisi izahattan esinlenerek konusn yorum. ken
dim 'Hnlmus demlim. Diyor M, «hekimin yedi
ği ilâcın muadilini verivor eczacı. Muadilini 
alan hasta işçi bir dahaki sefer hekim muaye
nesine gittiği zaman eğer iyilesmemis'se, hekim
le işçi arasında anlaşılmaz bir diyalog başlıyor; 
hekim niçin ilâcını almaJdm diyor, çünkü hekim 
o ilâçtan su veya bu şekilde bir sonuç elde et
meyi kastediyor.» Nihayet anlaşılıyor ki. yazı
lan ilâcın eczanede kendisi bulunmadı sı için 
'eczacı tarafından muadili verilmiş ve muadilini 
eczacı takdir ettiği için - hekim takdir etmediği 
için alan İsçi bundan istifade edememiş, gere
ken. sıbhî. iyileşmeye kavuşamamış. Bunu ku
rum söylüyor; böyle cereyan ediyor diyor. 

Havır böyle olmuyor. Kurum bunu. val^n bir 
beyan olarak ifade ediyor, eczacılar böyle sey 
yapar mı, yahut işçi böyle şey yapar mı, diye 

tersini söylemeye çalışan komisyon raporunun 
neye dayandığını anlamak çok güç oluyor ve 
insan, nihayet tecrübesinden yaşadığı hayattan 
şunu çıkarıyor ki, gayet tabiî, bizim dahi başı
mıza çok defa geliyor normaldir, bir eczaneye 
gittiğimiz zaman eğer hekimin yazdığı ilâç yok
sa onun muadilini verip eczacı ondan elde et
mek zorunda olduğu kârını mükemmel bizden 
de bilmediğimiz İçin alabiliyor. Bunu da savu
nuyor Kurum. Hizmetimi bu yüzden yapamıyo
rum diyor. İşçiye sağlık hizmetini götüren ben, 
bu yüzden, bu sağlık hizmetini yapamıyorum, 
önümde bu engel var diyor. 

Sonra, gene diyor ki, serbest eczaneler bü
yük hastane ambalajı kullanmadığı için, 10 tane 
hap alması gereken Mr hastanın iki şişe hap al
maya mecbur bırakıldığını görüyoruz. Çünkü 
şişelerin - diyelim ki - her birinde sekizer tane 
hap varsa, 10 tane hap alabilmek için iki şişe 
hap alması lâzımgeliyor; 10 unu kullanıyor geri 
kalan 6 smı atıyor diyor. Bu büyük bir ziyan
dır diyor. Umumi ziyandır diyor, genel ziyan
dır diyor. Hayır efendim, böyle olmuyor deme
nin âlemi yok, çünkü insan kendi hayatından da 
bunu anlamak durumundadır. Ama, nasıl olu
yor da bunu komisyonumuz kabul etmiyor ve 
sonunda - biraz sonra geleceğim - kuruma bir 
başka şey yükletmeye çalışıyor. Gene başınızı 
ağrıtıyorum ama, başka çaresi yok bu savlan 
yalan veya doğru olarak burada tartışmamız 
gerekecek. Doğru ise kanuna oy vereceğiz, de
ğilse elbette M, kurumu da suçlıyacağız yahut 
komisyonumuzu tasvibedeceğiz. 

Hastalanan kurum mensuplarının aldıkları 
reçetelerde yazılı ilâçlar yerine, birtakım güzel
lik malzemeleri veyahut tuvalet malzemeleri al
dığı iddiasını ileri sürüyor kurum ve bu yüz
den hem sigortalı hastanın sağlık yönünden bü
yük bir kayba uğradığını, hem de kurumun boş 
yere harcamada bulunduğunu söylüyor ve bun
ları düzeltmek için meselâ ilâç alanın bilmem 
'sicil numarasını bu faturaya yazınız, ya da bil
mem ilâcın fiyatını ihtiva eden kupürü buraya 
koyun, diye bütün müracaatlara, isteklere, ıs
rarlara rağmen eczacıların bunu yapmadıkları, 
hattâ bir araya gelip birleşip kuruma ilâç ver
memek için paktlar imzaladığını ileri sürüyor. 
Bu. da çok vahim bir iddia. Hakikaten böyle ol
duğunu bir Devlet kurumu söylediği zaman, 
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ibir eksikliği de kabul ederim, neden dolayı bu
nun hakkında bir takibat, tahkikat yapılmamış
tır? Yapılmamışsa ne netice vermiştir? Bunu 
Sosyal Sigortalar Kurumunun veyahut Hükü
metin savları İçinde görmediğim için onu maih-
fuz tutmak kaydı ile buna da inanmakta pek 
sakınca görmüyorum. Ancak, neden dolayı bu 
suiistimalin sonunda, alınması gereken cezai 
tedbirler alınmamıştır veya işte bu nasıl böyle 
gitmiştir, bunu öğrenmek mümkün olmadı, da
ha doğrusu anlıyamadım. Anladım fakat bir ek
siği ile. 

Şimdi bu, şimdiye kadar söylediğimiz ve ku
rumun veya Hükümetin bize verdiği savlar bül
teni içinde ifade ettiğim hususlar, sağlık hizme
tinin yerine getirilmesinde kurumun karşılaştı
ğı engeller, İşte kurum bu engellerin kaldırılma
sını istiyor bu tadille. Bunları kaldırmak istiyo
rum diyor. 

Şimdi komisyonumuz kurumun karşısına di
kiliyor diyor ki, hayır efendim, böyle bir kanun 
teklifi ile bu engelleri kaldırma yoluna gitme. 
Ya?.. Uğraş, didin, çalış; hiçbir işçinin fazla 
ilâç almacını imkân dâhiline sokan o süreci or
tadan kaldır. Ya da, işte bilmem eczacının yap
tığı su muadil ilâç vermeyi kaldır. Efendim, bir 
gerçeği kabul edelim, dünyanın her yerinde 
böyledir; kanunlar olsun, diğer usuller olsun... 

SOSYAL İSLER KOMİSYONU BAŞKANI 
FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Sayın Baş
kan, Bütçe ve Plân Komisyonunun raporu ka-
foul edilmediği takdirde teklif kanunlaşır. Bu
nu biliyor mu da konuşuyor? 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Tabiî, 
sonunda size o mükâfatı vereceğim efendim. 

SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI 
FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Ha, olmaz 
öyle... 

BAŞKAN — Saym Kmaytürk. zatıârinizin 
bu tarz hareketi usule uygun mu? Rica ediyo
rum efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ku
rum, sağlık hizmetini kemaliyle 3 êrine getire
mediğini, getirememe sebeplerini de ileri süre
rek, değişiklik istiyor. Buna hayır diyemezsiniz. 
Bir fazla külfet yükleterek Kuruma, hayır, 
kontrol mekanizmalarını çalıştır, ana illâ bu 
suiistimal süreci devanı etsin demekten öteye 
mâna ifade etmez. Her halde Kurum bu kontrol-

ları yaptı. O itibarla, başa çıkamadığı için bu 
tedbiri istiyor, vermek zorundasınız. Gayet tabiî 
Sosyal işler Komisyonumuzun sayın üyeleri ve 
Başkanı, bütün bunları çok iyi takdir ettiği için, 
şimdi müzakeresini yaptığımız raporda bizden 
çok daha veciz, daha müdellel daha mükemmel 
bir surette ortaya koymuşlardır. Biz bir tehli
keyi, hâlâ var ve mevcudolan tehlikeyi def ve 
tard için gayret sarf ediyoruz, Sayın Komisyon 
Başkanı; sakın, size aidolan şerefi sizden esir
gediğimizi sanmayınız. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, Kurum, hizme
tin aksamasını önleyici tedbir olarak bunları is
tiyor, bir de ekonomik açıdan büyük zararla
ra uğrıyan bir süreç, bir sistem içinde çalışma
sının, onun mensupları olan işçilere, giderek 
onun ailelerine büyük zarar verdiğini, Kurumu 
ekonomik alanda güçsüz, nahak yere güçsüz, 
başkalarının kâr ve kisbi için güçsüz bırakan 
savlar ileri sürüyor. Diyor M, ben bu kanun yü
zünden - halen cari olan - yataksız sağlık tesis
lerimde eczane açmadığım için, senede asgari 40 
milyon lira falza para ödüyorum. Oysa, bu ka
nun teklifinde öngördüğümüz gibi değişiklik 
yapılır da ben sağlık tesislerimde eczane acıra 
yetkisini elde edersem, bu 40 milyon liralık kül
fetten Kurumu kurtarmış olacağım. Kurumu bir 
ekonomik za'fa düşmekten kurtarmış olacağım 
diyor. Hesabını yapıyor; efendim, % 25 pera
kendeci kân vermek zorunda kalıyorum, top
tancı kârı vermek zorunda kalıyorum diyor. 
Halbuki, ben bunları kendi eczanelerimde, bü
tün bu kârları vermeksizin, mensubuma aracı 
kârı çıkmış bir vaziyette, daha ucuza vereceğim 
diyor. Bunun karşısına çıkanlar oluyor. 
Deniyor ki; efendim, eczanenin masrafı yok mu, 
onun idaresinde suiistimal olmaz mı? Ha, bu 
başka bir meseledir. Eczanenin masrafını da 
Kurum hesaplamış, bunun ne olduğunu koymuş, 
onu göze alarak bunu istemiş, istekte bulunmuş. 
Bunu yapmak, bunu vermek zorundasınız. Âde
ta, aksini yani 40 milyon lira - bugünkü hesaba 
göre, şimdiki duruma göre - fazla ödemesini ön-
görücü iddiaların sahibi olmanızı anlamak müm
kün olmaz. Günkü, hiç kimse bunu savunamaz. 
Ama, Sosyal işler Komisyonu mensubu arkadaş
larımız, gayet durendiş kişiler olması hasebiyle, 
bunu anlamışlar ve Kurumun isteğini yerine ge
tirmişler. Bu bakımdan biz Sosyal İsler Komis-
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yonımıın raporunun çok yerinde ve doğru oldu
ğunu gördük,- kabul ettik. 

B'emek ki, bu değişikliğin ikinci anasebebi 
de Kurumun mensubu olan işçilerin fa?] a öde
mede bulunmalarını önlemek savlan doğru gö
züküyor, yaptık!a-1:-! hesap mııkni gözüküyor. 
Bunun karsısında, bu iddiaları reddetmek için 
ortaya konulan birtakım iddiaların ve savla
rın da, tutarlı olmadığını biz bu kanaatle kabul 
ettik. 

Şimdi, eczane konusu böylece hemen hemen 
anlaşılmış oluyor. Zaten, bu eczane konusu, 506 
sayıl?. Kanun yapılırken bir hale gelmiş, öyle 
anlaşılıyor. Sebep ne imiş, hikmet ne imiş bile
miyorum, ama o zaman da yine, bugün cereyan 
eden hâdiselere benziyen hâdiseler cereyan et
miş. Birtakım eczaneler ve onların sahipleri ve
ya birlikleri veya v. s,, v. s. Bunlar bir çıkar 
membaı olarak Sosyal Sigortalar Kurumunun 
yataksız tesislerinin eczane açmama hususunda 
bir madde geçmesini sağlamışlar deniyor ve ha
kikaten öyle gözüküyor. Bugünkü müdafaalar
dan da o anlaşılıyor. Ama, çok şükür bugün tec
rübeler göstermiş ki, artık Sosyal Sigortaların 
yataksız sağlık tesislerinde dahi eczane açmak, 
kaçınılmaz bir zorunluluk olmuştur. Hizmetin 
görülmesi ve Kurumun ekonomik alanda za'fa 
duçar olmasını önlemek bakımından; bunun ka
bul edilmesinde zorunluluk vardır. 

Şimdi ikinci mesele olarak, bu kanunda ya
pılan bir değişiklikle, Kurumun ilâç fabrikası 
kurması yetkisinin dahi kendisine verilmesini 
öngörmüş bulunuyor. 

Hemen söyliyelim ki, biz Cumhuriyet Halk 
Partisi ilarak, herkesin bildiği ve herkesin -gö
rüp, okuyup anladığı 1969 senesi seçimleri mü
nasebetiyle neşrettiğimiz «halktan yetki istiyo
ruz» isimli seçim beyannamemizde; böyle bir 
yetkiyi kuruma vermeyi, sosyal politikamızın 
gereği ve erkeği olarak kabul etmiş bulunuyoruz. 
Binaenaleyh, bizim bu konuda parti olarak mü
nakaşa götürmiyen bir esasa bağlı görüşümüz 
var, Bu görüşümüzü savunmuş olmamakla be
raber kurumun bu istekte samimî olarak İsrar 
ettiğini gördüğüm için birkaç kelime söyliye-
yim. 

Efendim, ilâç fabrikası kurulması yetkisinin 
kuruma verilmesinde; ekonomik fayla vardır 
veya yoktur münakaşasını salâhiyetle yapabili-
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riz, ama Türkiye'de bir disiplin var, o disiplini 
bir tarafa bırakarak bu meseleyi burada böyle, 
sırf bilini uğruna münakaşa etmenin pek âle
mi yok. Türkiye'de bir sınai tesisin kurulup ku
rulmaması, hele kamu kuruluşlarından birisinin 
sanayi tesisi kurup kurmaması sadece kanunun
da yazılı olmasına bağlıdır denemez. Bilindiği 
gibi bir disiplin vardır; plân bu hususta, Türk 
ekonomisi için, kurum için, ilâç sanayii için ge
rek gördüğü yerde, kurumun böyle bir sanayi 
teşebbüsüne girişmesini elbette ki, ondan istiye-
cektir, görev verecektir ona. Çünkü, bildiğiniz 
gibi plânımız Devlet için veya Devlet kurumlan 
için emperatiftir. 

Binaenaleyh, bu maddede Sosyal Sigortalar 
Kurumuna ilâç sanayii kurması, hele hammad
de yapıcı yani kimya sanayii kurucu bir yetki 
verirseniz, bu münakaşayı mucibolmaması ge
reken bir yetki olur. Bu, kurumun muhakkak 
bugünden tezi yok hemen ilâç fabrikası kur
maya teşebbüs edeceği, kendi başına buyruk 
ilâç sanayii alanını istediği gibi bozabilecek bir 
salâhiyeti aldığı anlamına gelmez. Ama, hini ha
cette ilâç sanayiinde veya kimya sanayiinde ku
rumun rol oynaması öngörüldüğü takdirde böy
le bir yetkinin bugün verilmesinde çok isabetli 
bir hareket, bir kaide, bir anlayış, bir felsefe 
vardır. Biz bunu normal buluyoruz. Ama. bu 
hususta günlerden beri yapılagelen neşriyatı ta-
kiibetmiş bulunmamızın bize verdiği ve söyleme
den geçemiyeceğimiz bâzı ilhamlar var. 

Sayın Sami KüçükHin bu ilâç sanayiinde 
vaktiyle beraet konusunu halledeceği hareketin
den sonra Türkiye'de yabancı ilâç yapımcıları 
ile yerli ilâç yapımcıları arasında korkunç bir 
düello olmuş. Türkiye'nin facialarından biri ol
duğu için hatırlatmak zorundayım. O, öyle b;r 
düelli ki; yabancı firmalardan bir tanesi Tür
kiye ̂ defki yerli bütün ilâç fabrikalarını o derece 
hakir görmüş ve neşrettiği bir beyannamede öy
lesine küçültücü lâflar, sıfatlar kullanmış ki, 
söylemeden geçemiyeceğim. Demiş ki; «ne de
mek istiyor bu Türk ilâç fabrikatörleri veya ya
pımcıları. Onlar ki, ilâçları kapı arkasındaki ko
valarda taJhta parçaları ile karıştırarak yapar
lar; onlar ki, ilâçları damlarda kedi işeklerinin 
İçinde kuruturlar; onlar ki, ilâçlarını şöyle ve 
böyle gayrisıhhi tesislerde yaparlar. Kalkmış
lar bir de bize dil uzatıyorlar. Bizim tuvaletle-
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rimiz bile onların laboratuvarlarmdan daha üs
tündür» diyebilmiş bu ülkede. 5 yıl evvel ilâç 
yapımcıları söylemiş. Yanımda o firmanın neş
rettiği bildiri var. Şimdi garip tecelli, bu ya
pımcılar birleşmiş, fevkalâde iyi geçindiklerini 
bize gönderdikleri yine birtakım bildirilerde 
açıkça ifade ediyorlar. Bize gönderdikleri bildi
rileri fîsebilillâh göndermiyorlar. Ya ne için 
gönderiyorlar? Bizim bu kanun münasebeti ile, 
bu alanda yetki sahibi, bu alanda ekonomik gü
ce sahip firmaların yanında bulunmamızı temin 
etmek istemişler. Ama, biraz evvel söylediğim 
gibi, bundan 5 sene evvel çıkar çatışmaları yü
zünden birbirlerine söylemediklerini bırakma
mışlar. O zaman tabipler odasında eczacılar 
odası adına tebliğ yayınlıyanîar da bu yabancı 
firmaları yine burada uzun, anlatmaya değecek 
çok ibret verici suçlamalarda bulunmuşlar. 
Onun için değerli arkadaşlarım, biz şunu söylü
yoruz. Bu olumlu bir kanundur. Doğru bir ka
nundur. Eczacıların menfaatleri bundan halel
dar olmaz. Olsa dahi, İşçi Sigortaları Kurumu 
ve onun mensuplarının menfaatleri ile kıyaslan
dığı saman tercih edilecek menfaat grupu bun
lardır. Kaldı ki; durum gösterilmek istendiği 
gibi de değildir. Sanıyorum ki; bu yolda ka
zanç sağlıyan eczane sahiplerinin tümü ve mü-
savatan bu kazancı paylaşmıyorlar. Yine içle
rinden bir kısım mutlu, bir kısım o yataklı tesis
ler civarında kurumla mukavele yapmış. Bir kı
sım istifade ediyor. Eğer, gelir dağılımında ada
letsizlik ve saireden bahsetmekte isek, adaletsiz
liği yalnız sınıflar arası zümreler arası değil, 
zümreler içinde dahi kendi elimizle bozmuş ol
duğumuzu; şimdi bu kanunla bunu düzeltme 
yolunda olduğumuzu söylemekte hiç de sakınca 
yoktur. Değerli arkadaşlarım, kanunu okudu
nuz, gördünüz ve ne maksada hizmet etmek is
tediğini de anladınız. Ben de dilim döndüğü ka
dar size partimin görüşlerini anlattım, izah et
tim. Hiç şüpheniz olmasın ki; bu kanun gide
rek Türkiye'de birçok bozuklukların düzeltil
mesine başlandığı anın belki tarihî bir birimi 
olacaktır. Sanıyorum, bundan sonra buna ben
zer, umumiyetle bozuk düzenin daha iyi bir ha
le dönüşmesini sağlayıcı tekliflerle karşı karşı
ya kalacağız. Onun bahtiyarlığı içinde bu kanu
nun komisyonumuzun verdiği rapor istikame
tinde kanunlaşmasında grupumuz hazırdır. Say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın îbrahim Etem Erdinç'in 
talebi şahısları adına söz alanların lehte aleyhte 
üzerinde tertibine sokulmasıdır. Grup konuş
macılarından sonra nazara alınacaktır efendim. 

iSayın îbrahim Etem Karakapıcı, buyurunuz. 
MÎLLÎ GÜVEN PARTİSÎ GRUPU ADINA 

İBRAHİM ETEM KARAKAPICI (Urfa) — 
Muhterem Başkan değerli senatör arkadaşlarım, 
milyonlarca vatandaşımızın sosyal güvenliği ve 
sağlığını ilgilendiren ve ilgilendirdiği kadar 
da memleketimizin önemli, değerli iş ve sanayi 
kollarını yakından ilgilendiren bir kanun tek
lifini görüşmekte bulunmaktayız. 

Millî Güven Partisi Grupu olarak konuya 
sadece belli bir zümrenin veya mesleğin men
faati açısından değil, topyekûn millî menfaati
mizin gerekleri açısından bakılması lüzumuna 
İnanıyoruz. Tek taraflı olarak sadece Sosyal Si
gortalar Kurumunun ve bu kurumla ilişkisi 
olanların yahut yine tek taraflı olarak eczane 
sahiplerini düşünmek bizim grup ve mensupları 
için mümkün değildir. 

Hem milletimize büyük hizmetler yapan ve 
milletçe İftihar edebileceğimiz bir sisyal güven
lik kurumu olan Sosyal Sigortalar Kurumunun 
haklı istek ve şikâyetlerini göz önünde tutmaya 
mecburuz, hem de memleketin çeşitli köşelerin
de vatandaşlarımıza hizmet eden, halk sağlığı
nın vazgeçilmez bir bölümü olan ve mümtaz bir 
mesleğin mensuplarını, yani değerli eczacıları
mızın durumunu düşünmeye mecburuz. 

Öte yandan Türkiye'de İlâç sanayii alanında 
lüzumsuz bir güvensizlik ve huzursuzluk ya
ratmamak gerektiğine de inanıyoruz. Bu vesile 
ile şunu belirtmek isteriz ki; birkaç milletveki
linin kanun teklif etme hakkını kullanarak ver
dikleri bu teklif ve bunun Mili21 Meclisinde ve 
Cumhuriyet Senatosunda geçirdiği safhalar do-
layîsıyle ortaya çıkan geniş tartışmalar yüksek 
heyetimizin ve her birimizin vicdani kanaatle
rimize göre oy vermemize hiç şüphesiz engel ol-
mıyacaktır. 

Sevgili arkadaşlarım, her meslekî kuruluşun 
kendi mensuplannm menfaatlerini düşünmek 
ve savunmak gibi tabiî bir görevi vardır. An
cak, bizim Cumhuriyet Senatosu olarak görevi
miz hakkı ve doğruyu savunmak, en İsabetli yo
lu aramak ve her biri Türk Milleti için lüzumlu, 
değerli olan meslek zümrelerinin menfaatlerini 
telif etmek. Cumhuriyet Senatosu bugüne ka-
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dar bu yolda başarılı imtihan vermiştir. Mese
leleri seviyeli ve uygun "bir şekilde müzakere ve 
halletme ehliyetini göstermiştir. 

Değerli arkadaşlarım, 506 sayılı Kanunun 
123 ncü maddesini değiştiren teklifle Sosyal 
Sigortalar Kurumunun yataklı müesseseler dı
şında da eczane açma yetkisi verilmek isten
mektedir. Aslında, yürürlükte olan kanun da 
bu imkân ve yetkiyi Sosyal Sigortalar Kurumu
na bâzı kayıtlarla vermiştir. Yataklı müessese
lerde eczane açmıştır ve böylece diğer hastane
lerde, devlet hastanelerinde olduğu gibi hasta
larına ve sigortalılarına ilâç verebilmektedir 
ve bir denge sağlanmıştır. 

Şimdi, istenilen nedir? yataksız müessese
lerde de eczane açalım deniyor. Ayrıca, esiri me
tinde mevcudolan eczane açmanın «Sağlık Ba
kanlığının ruhsatına tabi» kaydı ile sorumlu 
eczacı bulundurma hükmü Mecliste kabul edi
len metinde yer almamıştır. Metin bu hali ile 
kanunlaşırsa her türlü murakabeden uzak. en 
küçük ünitede eczane açılması nazari olarak 
mümkün olabilecektir. Şüphesiz sigortalı kim
selerin bundan yararlanmaların ilk bakışta ak
la ve mantığa uygundur. Fakat, tatbikatta 
beklenen faydayı sağlayıp sağlayamıyacağını 
da gözönimde bulundurmak mecburiyetinde
yim. 

Serbest eczacılığın tehlikeye düşmesi halin
de: Eu durumda sadece bu mesleğin mensupla
rını değil, sigortalı olmıyan ve serbest eczane
nin hizmetine muhtaç bulunan milyonlarca va
tandaşlarımızın sağlığı bakımından zarar göre
bileceği de gözönünde tutulmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanun teklifi ile 
getirilmiş olan yeni 123 ncü madde metninde, 
Sosyal Sigortalar Kurumu için bir de ilâç sana
yii kesiminde fabrikalar kurma yetkisi tanıyan 
bir fıkra da yer almıştır. Sözü geçen fıkra, tek
lifin Mecliste görüşüldüğü sırada bir önergenin 
kabulü sureti ile eklenmiştir. îlâç sanayiimizin 
bugünkü durumu, kapasitesi, bu sanayi dalın-
r!?.ki maliyet unsurları ve gelecekteki ihtiyaç
lar ve normal gelişmeler dikkatli bir incelemeye 
tabi tutulmadan Sosyal Sigortalar Kurumunun 
bu alanda yatırımlara girişmesine müsaade 
edilmesi Millî Güven Partisi görüşüne göre 
isabetli değildir. Unutmamak lâzımdır ki; Sosyal 
Sigortalar Kurumu bir işletmeci teşekkül değil, 

bir sosyal güvenlik kuruluşudur. Sosyal Sigor
talar Kurumu elindeki birikmiş sermayeyi da
ha çok rantabl ve mensuplarının sosyal güven
liğine ve refahına daha iyi yardım edecek alan
larda kullanabilir ve kullanmalıdır. Şu veya 
bu ölçüde riskli ve ihtisas dışında teşebbüslere 
girişme müessese mensuplarının aleyhine olur 
kanaatindeyiz. 

Saym arkadaşlarımız, bu konuda görüşleri
mizi hülâsa etmek isteriz. Sosyal Sigortalar 
Kurumunun yataklı tesisleri artırılmalıdır. Ya
ni, sağlık merkezleri ve dispanserlerin yataklı 
hale getirilmesinin sağlık yönünden hem men
suplarına hem o civardaki vatandaşlara fayda
sı vardır. 

Zaruri görülen hallerde, yataksız yerlerde 
de eczane açılması imkânı tanınmalı. Ancak, bu 
yetki rantablite hesapları yapılarak kullanılma
lıdır. 

Eczane açılışında Sağlık Bakanlığının ruh
sat vermesi esas olmalı ve eczanelerde sorum
lu eczacı bulundurulmalı ve bu kuralı kamın 
muhakkak saklı tutmalıdır. 

İlâç sanayiinde bir yetkiyi grup olarak ka
tiyen tanımamaktayız. Ve bu kanunun zararlı 
olacağına inanmaktayız. Yüksek Senatoca bu 
görüşlerimiz iltifat gördüğü taktirde. Komisyo
nun madde metnini ıslah etmek üzere teklifi 
geri almasını öneriyoruz. 

Mâruzâtımız bundan ibarettir Yüce Senato
yu saygı ile selâmlarım, Teşekkür ederim, (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Vehbi Ersü, Millî Bir
lik Grupu adına. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA VEHBİ 
ERSÜ (Tabiî Üye) — Sayım Başkan, Cumhu
riyet Senatosunun değerli üyeleri; görüşülmek
te olan kanun teklifini biz, Türk çalışanlarına 
ve Türk millî ekonomisine önemli katkılarda 
fbulunacağı görüşü hâkim olarak, konuyu her 
türlü ideolojik tehditlerin, düşmanlık ilâmla
rının ötesinde, gerçekçi bir görüşle analize tabi 
tutmak istiyeceğiz. 

Hemen şunu atfz edeyim ki, kapitülâsyonla
ra rahmet okutacak kadar ağır bir sömürü dü
zeni içinde bulunan Türküye^deki ilâç sanayii 
durumunda, Sosyal Sigortalar Kurumuna veri
lecek iki yetki ile ciddî değişiklikler olacağı, 
ya da büyük bâzı zümrelerim çıkarlarını, kâr-
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larını se deliyedeği kamışımda değiliz. Ancak, 
Türk ekonomisinde ilk kez bir kamu kuruluşu
nun ilâç sanayiine girme imkânlarımı bulması 
cidden karanlık bir odaya açılan bir pencere
min önemıi değerindedir. 

Teklifle getirilmek istenen değişiklik iki 
noktada toplanmaktadır değerli arkadaşlarım. 

Bunlardan birisi, Sosyal Sigortalar Kuru
munun yataksız sağlık: tesislerimde eczane aça-
jbilmesi öngörülüyor; 

ikinci hıüküm de, Sosyal Sigortalar Kuru
munun ilâç sanayiine ycaıeılmesi öngörülüyor. 

Bu yönelişin amacı, Sosyal Sigortalar Ku
rumunun, sigortalılara daıha iyi hizmetler ve
rebilmesi; bu hizmetlerimi ucuz, çabuk, emin 
bir şekilde çalışan yaranma götürmesi amacını 
gütmektedir. 

Bu teklifin dayandığı temelleri şöylece sıra-
lıyabilirim: 

önce Anayasamızın Devlete yüklediği gö
revleri söz konufsu etmek istiyorum. Anayasa
mızın 42 nci maddesiyle «çalışanların insanca 
yaşaması ve çalışma hayatının kararlılık içimde 
gelişmesi için sosyal, iktisadi ve malî tedbirler
le çalışanları korur» hükmü. 

Yine Anaya-sa'mızan 48 nci maddesiyle «her
kes sosyal güvenlik hakkına sahiptir, bu hak
iki sağlamak için sosyal sigortalar ve sosyal 
yardım teşkilâtı kurmak ve kurdurmak Devle
tin ödevleridir.» 

Anayasamızın 41 nci maddesinin ufak bir 
paragrafını da arz etmeden geçemiyeceğim. 
«Millî tasarrufu artırmak, yatırımları toplum 
yararımın gerektirdiği önceliklere yöneltmek 
Devletin ödevleridir.» 

Anayasanın bu âmir hükümleri yanında, 
2 nci Beş Yıllık Kalkınma Plânı ve icra prog
ramlarında da kanun teklifinim bir zaruret ha
line gelmiş olduğumu kısaca açıklamak istiyo
rum. 

ikinci Beş Yıllık Plânda ilâç enflâsyonunun 
hat safhaya geldiğini ve artık bu enflâsyon 
içerisinde Türk ekonomisi için zararlı olduğu 
görüşü hâkim olmuş ve bu nedenle hammadde 
üretimi esas kabul edilmiş, bu yönde gayretHe-
rin toplanması bir plân hükmü olarak bağlan
mıştır. 

1971 icra programına gelince; 1971 yılı için
de icra edilmesi için; Sosyal Sigortalar Kuru

mumun yataklı sağlık teslislerimde hizmetin bü
tünleşmesi için, program yılı içinde eczanele
rin açılması da bu 411 numaralı tefdfoirîe hükmıe 
(bağlanmış bulunmaktadır. 

Bu arada Yüksek Sağlık Şûrası kamu ku
ruluşlarımın kenldi ihtiyaçlarımı karşılama 
amacıyle ilâç sanayii kurmalarını da öngörmüş
tür. 

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Ku
rumu da bu konuda ağırlığını koyarak ilâç 
arattırmaları, ilâç endüstrisi araştırması ko-
mu'sunda bilhassa kontrol, fiyat kontrol konu
şumu öncelikle ele almış ve bu arada millî ilâç 
samayiiüm'im dalha büyük bir öncelik vs dikkat
le ele alımmıasımı önermiştir. 

İşte 'bu gerçek ve zorumluklardam hareket 
edilerek ihuzurl arınıza getirilmiş olan teklif, 
Millet Meclisimde, Parlâmentoda 8 - 10 millet-
vekilimim, bilhassa meslekî alanlardaki tecrü
belerime de dayanarak meydamıa. gelmiş Ibiir tek
liftir. Bu teklifi yapamlara geç kalınmış olun
masına rağmen grupumuzun şükranlarımı arz 
etmekle konuya girmek istiyorum. 

Çok değerli arkadaşlarım, yüksek taBvijp-
lerimüzle Bütçe ve Plân Komisyonumun raporu
ma iitifak edilmiyerek asıl uzmam komisyon 
elam Sosyal işler Komisyonunun raporumu gö
rüşmeye esas kabul ettiğimiz için şükranlarımı 
arz etmek istiyorum. 

Buna rağmen, ıBütee ve Plân Komisyonumun 
hazırlamış olduğu raporu Yüce Parlâmentola
rım dahi hangi etkiler altımda kalabildiğimi arz 
etmek bakımından, açıklığa kavuşturmak ba
kımımdan, müzakereye esas olmamakla beraber 
üzerimde dikkatle durmakta fayda vardır. Bu 
konuda önce (Sosyal işler Komisyonumun bir 
sayın üyesinin muhalefetime katılmadığını ve 
katılmadığımızı, bu konuyu cevaplayarak açık
lamalar yapmaya gayret edeceğim. 

Muihlefet istekleri, zaten gerek Bütçe ve 
Plân Komisyonu raporunda gerek muhalefet 
şerhinde ve Türk Basınında yer alan husus
larla gayet büyük bir bemzarlük göslermelrta-
ditr değerli! arkadaşlarım. 'Kurumum girişeceği 
bu teşebbüsüm ranltabl almıyacağımı, fonlarımın 
israfı yönüme gidileceğimi, dolayısiyle fayda ye
dme zarar getireceğini, sosyal 'güvenlik anües-
seiseîsinim bu fonlarını kaybederek iflâsa siirük-
lemeceği öne sürülmekte, Ve bu arada iyi mi-
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yetle olduğundan hiç şüphem olmıyan değerli 
arkadaJşım, kurum fanlarının çok daha kârlı ve 
güvenceli yatarımlar yoluna gitmesini ömeıimjGk-
tedir. Üzülerek arz edeyim M, !bu muha'cfet 
şerhine rağmen, bu güvenceli ve daha kartlı 
hususlarım meler olduğu hakkımda aaı küçük bir 
ima muhalefet şerhinde yeır almamıştır. 

Yüzden (hesaplarla, satihfcan hesaplarla Sos
yal (Sigortalar Kurumu <% 42 oranında kârlı 
olabileceğini hesâbetmektedir. ileride arz ede
ceğim hususlarla bu hesabın doğru olmadığını, 
(bumun ıçok asgari, çok İyi niyetli ibda- rakam ol
duğunu da açıklığa kavUşturacağim. 

Değerli arkadaşlarım, Kurum bu yetkiyi al
dıktan sonra kendiliğinden bir anda, yerden 
biter gibi fabrikalar kuracak güce esasen sa-
hüp değildir. 

tiÖrimci yanı, 'kurum elindeki birikmiş fon-
lıariyle henüz fbdır ilâç fabrikasını kuracak güç
te değildir. 

Ancaik, Kurumun, büyük israflardan, ilâç 
israfımdan, ilaç suiistimajlimden (kurtulduğu 
takdürde çok kısa biir zamanda büyük fonlar 
(biriktireceğimi rahatça hesap edebiliriz. Büt
çeler burada görüşülürken, iktidar - muhale
fet, bağımlı - bağımsız herkes tarafımdan ser
maye (birikimlinin Türk ekonomisindeki rolü 
dikkâte alımarak süratle kamu kuruluşları da 
dâhil (olmak üzere büyük sanayi tesislerine ya
tırımlar yapılmasını (öneriyoruz. Zamanı gel
diğinde de, buna teşebbüs zamanı geldiğinde 
de bundan sıyrılmak elbette taahhü ilerimize 
büyük ölçüde aykırı düşecektir. 

Kurumun bir anda fabrikalar kurabilmesi 
nalsıl mümkün değilse, ciddî ramtafclite (hesap
ları yapacağı, bunun için araştırmalar yapa
cağı ve çalışmalar içerisine gireceği de bir ger
çektir. iBumun tahakkuk edebilmesi için de hiç 
görevi üzerine aidolmıyan, görevi olmıyan bir 
konuda laraştırma yapması, para harcaması 
hanigi yetkilerle olabilir? önce iş yaptırmak 
istediğiniz (bir Devlet kurumuna görev vere
ceksiniz, ondan sonra ondan ciddî araştırma
larda huzurunuza gelmesini istiyeoeksimiz. 

Kaldı İki, (Sosyal Sigortalar Kurumu ister 
sanayi yatoınmlarında, ister hammadde, ister 
ilâç (fabrükası, hangi şekilde olursa olsun bü
tün bunları kontrolsüz yapacak değildir. Bu 
kicmitrodlan birer birer arz ederek vaktinizi al

mak istemiyorum, gayet ciddî kontrol altında 
ve (hesaplı çalişmalar sonunda huzurlarınıza 
elbette geleceklerdir. 

Ben bir tedbir «olarak sayın Hükümetin de, 
ilgili Devlet kuruluşunun da dikkatimi çekmek 
istiyorum. Kuruimun (biriktireceği fonlarım 
uzun zaıman alacağını, bu nedenle yurt dışında 
çalışan işçilerimizin yurt içine dövizlerini çek
mek Suretiyle onlara sağlam, güvenci bir ya
tırım imkânı sağlıyarak kurum fonlaırııyle bir
likte içok kasa zamamda ilâç sanayii konusunda 
ciddî yatırımlara (girişmesini tavsiye ediyorum. 

Değerli arkâdaşlıarım, hammadde Ibulunmı-
yan bir ülkede ilâç sanayiindem söz edilemi-
yeceğil öne sürülüyor; öte yamdam da ham
madde olmadıktan sonra Sosyal Sigortalar 
Kurumu ne yapacaktır, deniyor? işte, yapılan, 
ilâç Sanayiinde, kurulan ilâç sanayiinde, biz
deki gaibi, fabrikalarımızda yapıldığı gibi yü
rütülecektir. Bu zihniyeti de doğru bulmuyo
ruz. (özellikle hammaddemin Türkiye ̂ de üreti-
«ni eğer beklenıeoekse, ikilmya sanayiinin ge
lişmesi beklemeoekse bumun amılamı dalha yıllar 
yılı bu ssaihaya Devletim ve yerli müteşebbisin 
el atmaması anlamını taşır ki, buma asla gön
lümüz razı olmamalıdır. 

Kaldı ki, yine bu mani tıkla hareket eder
sek çok yanlış sonuçlara çıkarız. Zira (birçok 
örneklerini bir yama bırakarak yalnız boya sa
nayiinde, ki aynı dalda kimya sanayiine dayaJlı 
Elmasıma rağmen kazandığımız merhaleleri ve 
bu nedenle yurt içim sağladığımız dövizleri dı
şarıya döviz ıgömdermemek, kaptırmamak sure
tiyle sağladığıimız kârları dikkatlerimize arz 
etmekle yetiniyorum. 

Yine muhalefetler arasında şunu da görü
yorum : 142 nci maddenin 3 mcü fıkrasında, esa
sen kurumum yataiksız sağlık tesislerimde dâhi 
eczane açma yetkilsi mevcudolduğuna göre bu 
kanun değişikliğiyle meden kendisime eczane 
yetkiSinli sınırsız 'olarak tanımak istiyoruz? 

Değerli arkadaşlarım, çok iyi biliyoruz ki, 
506 sayılı Kanun Yüce iSematoda farfeışıhrkem, 
•Meclislerde tartışılırken ilk şekli bu Devlet 
kurumuna yetkiler veren, fgöreıvler verem, hiz
metler emreden bir (hâlde idi. Bilâhara ekle
nen maddelerle kurumun çalışması cidden kös
teklenmiş tir. Tasavvur buyurun. İKurum, bir 
yerde yataksız sağlık tesisinde eczane açmak 
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için birçok formalitelerden ıgeçmek ve özellik
le Bağlık Bakanlığının onüsaadesdini almak zo
rundadır. ister 'ekonomik, ister siyasal baskı
larca düşümelijm, çok zalmam tamumun yataksız 
sağlık tesislerinde eczamıe açabilmesi pek ko-
ılay olmaimıştır. [Nitekim, bugün kurumun 
220 nin üzerimde reçete devreden dispanserle
rimde eczanesi yoktur. iBunun mıilsaılleri de pek 
çoktur. (Bu nedenle siyasi baskılarla, ekonomik 
çevrelerim (baskıiaırnıylie kolay kolay eczane aça-
nııyacağı 'hesaba katılarak kuruma yetki ver
mek zorundayız. Kaldı ki, asli vazifesi çalışama 
'hizmet olan (bir kurumun kemdi fonlarımı insaf
sızca israf edeceğini düşünüyoruz da, milyon
ları asan ilâç israfımı, yurt dışıma transfer edi
len milyonları göz önünde tutmuyoruz. Bu da 
hazin bir (gerekçedir. 

Ayrıca, bildiğimiz ıgülbi sımınlama fıkrala
rıyla, eğer kurum biir özel eczane ile anlaşma 
yapamamışsa, burada sağlık tesiJsi açabilecek 
veya 'gerekli görürse müsaade alıp açacak. Bir 
eczacı olarak yüksek kar mıarjılarıyle ilâç sat
mak istiyorum. Kurumu zorluyorum, benden 
başka bir eczane mevcudolmadığıma göre % 1 
ile, % 0,5 ile anılaşma yapmak MiyebiiMmiim. Bu, 
haklı olarak bir eczacımın kemdi çıkarlarımı ko
rumak bakımımdan sarfedeeeği çabadır. Söyle-
mecsık hiçjbir şey buılumacnaız burnum içim. Ama, 
kurum bunu zararlı bulduğu içim, ilâç tesisi 
yani eczane açtığı takdirde, eczacı kalkacak 
% 1, % 2, % 3 olarak - ki, âzami % 3 miısbetin-
de kurumla anlaşmalar yapılmıştır - kuruma 
anlaşma teklifinde bulunacaktır ve paaarlığa 
girişecektir. Bu anlaşmayı yaptığı takdirde, ec
zanesini kapatmak zorumda kalacaktır. Ya da 
o yerde bir eczane ömoedem mevcut değil ise, 
ıkurum orada eczane açma yetkisine ısalhilp. An
cak, orada bir özel eczane açıldığı zamam yine 
kurum eczanesini bir yıl içerilsdmde tasfıiye ıet-
mck zorundadır. Sonra rantabl hesabı diye ku
ruma verdiğimiz yetkilerim karşısına çıkıyo
ruz. 

Çok değerli (arkadaşlarımı, eczane açmak, 
sayım eczacı ve işverenlerin de ifade ettikleri 
gibi bu iş bakkal dükkânı iaçmaya benzemez el
bette. Ciddî yatırımlar dister. Kurum, böyle ec
zane açar, ilâç satarsa özel eczane sahibinin 
zarara gireceği ıgerekçesimi kalbul ediyoruz da 
kurum içim aynı şeyi medem düşünmüyoruz? 

Kurum, yatırım yapacak, tesis açacak, muh
temelen birçok sözleşmeli 'personelle anlaşma
lar yapacaktır. Biz eczaneyi açacaksınız, kapa
tın eczanemizi denecek. Beş yıl sözleşmeli bir 
eczası kalfası kullamıyorsaım - iki, tazminat hü
kümleri de konabilir. - eczamenim kapatılma-
sıyle bu ödemekleri ve tazmimatı nasıl ödiyece-
ğim, kilindin kesesinden lödiyeceğim? Görülüyor 
ki gerçeklerle hiçjbir yamı bağdaşmıyor arka-
daş'lıanm. 

Yime, ilâç üstellerinin dağıtılmasının sakın-
calanmdam bahsediliyor. Dolayısıyle ilâç liste
leri dağıtıbrsa (hekim mıuayyem ilâçları yazmak 
zorunda kalabilirmiş ve özellikle ilâç tedavisi-
nin yanında psikolojik etki de kaybolur gerek
çesi ileri sürülmektedir, ileride arz (edeceğimi 
gibi bilr tek ilâç türünde yüzleri asam ilâç tü
rüme saihiip ilsek burada enflâsyonum »olduğu ga
yet açıkça ortaya çıkar. Bunu önlemek gerek. 
Bumu önlemek için elbette bâzı tahditler ya
pılacaktır. Kemer sıkacağız, kuşaklarımızı sı
kacağız dediğimiz bir dönemde elbette kuru
mun bizzat kendisini - özellikle Devlet kuru
luşlarınım tümünü kemerlerimi sıkmaya, israf
tan kaçımlmıaya zorlamak mecburiye'timdeyüz. 
Bunlar bizlerim (görevidir. Durum bu olduğuma 
göre... 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — 
Hasta tedavisimde ikemer sıkma olmaz. 

MİLLÎ BİRLİK aRUPU ADINA VEHBİ 
ERSÜ (Devamla) — Anlamadım efendim. Du
yamıyorum, mikrofundan duyurursanız... 

ALÂEDDİN YIIMAZTÜRK (Bolu) — Has
ta tedavisinde kemer sıkma olmaz. 

BAŞKAN — Duymanıza lüzum yok Sayın 
Ersü, gerekli ihtarı yapıyorum. 

VEHBİ ERSÜ (Devamla) — Teşekkür ede
rim. Psikolojik etken. Ben tedavi için sigortalı 
işçi olarak şu ilâcı istiyorum diyeceğim hekime, 
hakim bana o ilâcı verecek. Amacım nedir? Ben 
o ilâcın hastalığımla arasındaki etkinlik ilişkisi
ni bir çalışan olarak, - Bırakın çalışan olarak -
herhangi birimiz nasıl tâyin edebiliriz? Bu 
mümkün değildir. O halde özel bir amaçla yük
sek fiyatlı bir ilâçtan birçok dozlar almak su
retiyle belli amaçları, belli kâr miktarım, çalı
şan. bir sigortalı da sağlamak istiyebilir. İsti
yor ve yapıyor. Durum bu olduğuna göre, her 
halde bu etkinlik kayboluyor diye bir gerekçe 
öne sürülemez. 
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Ayrı bir gerekçe olarakta; eczanelerin, ku
rumun eczane açması suretiyle husule gelecek 
kayıplarından dolayı devlete verecekleri vergi
yi bir kayıp olarak gösterecek kadar hassas 
bir teraziyi kullanabiliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, yapılan hesapları ay
nen kabul ederek, gerekçedeki hesapları kabul 
ederek 2 500 eczanenin iflâs edeceği gerekçe
sinde ki, kanuna karşı olanlar bu gerekçeyi de 
öne sürüyorlar bunları da aynen kabul ederek... 
Bölünüz yıllık ithal edilen hammaddeyi, yıllık 
üretilen müstahzar ilâçları, eczane başına. Ku
rumun eczane açarak yapacağı satışlardan do
layı 10 - 12 bin lira civarında yani ayda 1 000 
lira bir kayba uğrıyabilir. Kaldıki bu, muay
yen eczanelerde toplanmaktadır, özellikle Sos
yal Sigortalar Kurumunun yataklı sağlık tesis
leri, yataksız sağlık tesisleri çevresinde toplan
mış olan eczaneler özellikle bu büyük kârları 
sağlamaktadır. Bütün eczaneler seyyanen böy
le bir kârdan yararlanmıyorlar. Kaldıki bizdeki 
gösterebileceğimiz şartlarla aydaki bu 1 000 
liralık, yıldaki 12 000 liralık geliri acaba Ver
giye tabi olacak mı, olmıyacak mı? Onu da dü
şüncelerinize, takdirlerinize bırakıyorum. Ama, 
buna mukabil 18 milyon dolarlık yıllık ham 
madde ithalinde hiç bir gerekçe öne sürülmü
yor değerli arkadaşlarım. Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin Bütçe - Plân Komisyonundan 
böyle bir rapor beklenemez. 

Yine Bütçe - Plân Komisyonu ve kanuna kar
şı olan ekipler, gruplar, kişiler şunu işaret edi
yorlar bir noktada; 

Efendim, plânlı döneme girdik, özellikle bu 
plân döneminde böyle münferit kanunlarla iş 
görmek mümkün değildir. Binaenaleyh, biz 
kanunları iki bakan gelip, burada gerçekleri 
söylese bile, herkesi ikna etse bile 8 - 10 tane 
milletvekilinin yaptığı teklifi biz geçerli gör
müyoruz. Böyle bir gerekçe Türkiye Cumhuri
yeti tarihinde mevcut değildir arkadaşlarım. 
Özellikle Parlâmento, kendi bindiği dalı kendi 
komisyonları ile kesiyor. Bu zihniyeti huzurla
rınızda en acı dille ayıplıyoruz, kınıyoruz. 

Bu gerekçeler karşısında, karşı olanların da, 
komisyonun da aslında karşı değiliz. Daha derli 
toplu galin, doğru dürüst bir hesap getirin on
dan sonra yapalım. Daha evvel arz ettim. Sos
yal Sigortalar Kurumu size «bir ilâç hammad

desi fabrikası kuracağım, hesaplarım bunlar
dır.» diye nasıl gelebilir değerli arkadaşlarım? 
Bunu hangi insaf sahibi düşünebilir? Sosyal Si
gortalar Kurumu, bir yatırım konusunu ele alır
ken. hangi masrafları yapmalıdır, hangi araştır
maları yapmalıdır ki, rantabl hesaplarını bula
bilsin ve burada bir hammadde tesisinin kurul
duğu zaman şu kârlılığı sağlıyacağim diye hu
zurlarınıza getirerek söyliyebilsin. Böyle bir 
insafsızlığı insafla bağdaştırmak elbette müm
kün değildir. 

Bu gecikmenin sağlıyacağı kısa bir sürelik 
avantajları eğer düşünüyorsak, çok değerli ar
kadaşlarım, çok daha başka yollar bulmak 
mümkündür. 

Sayın senatörler, biz gerekçede öne sürülen 
hususlara ve Sayın Hükümet üyelerinin ihtisas 
komisyonlarındaki açıklamalarına tamamiyle ka
tılıyoruz. Ancak, konunun özellikle Türk ekono
misi bakımından büyük bir önem taşıdığını ka
bul ederek daha derinliğine, daha açık hesaplar
la huzurlarınızı bir nebze işgal etmek istiyece-
ğim. 

Öncelikle şunu belirtmek istiyoruz ki, cidden 
Türkiye'nin çok ciddî sorunları perakende ted
birlerle çözümlenemez. Buna yüzde yüz biz de 
katılıyoruz. 1962 yılından beri girdiğimiz plân
lı dönemden bu yana kazandığımız mesafeler 
ile kazanabileceğimiz mesafeleri hesabettiğimiz 
zaman çok büyük kayıplar içerisinde olduğumu
zu rahatça görebiliriz, işte bu nedenle özellikle 
12 Mart Hükümetinin, reformcu bir Hükümet, 
dinamik bir Hükümet olarak çok daha ileri 
hamleleri yapmasını yurt yararına gördüğümüz 
için getirilen bu teklifi daha şümullü, daha de
rinliğine gördüğümüzü ifade etmek istiyoruz. 

Sağlık sorunlarının çözümlenmesinde de bü
yük bir önem taşıyacak olan bu husus, elbette 
yalnız basit ve birkaç yüz sigortalının menfaat
leri için olmadığını da hepimizin kabul etmesi 
gerekir. 

Buna rağmen toptancı olacağız derken, önü
müzdeki ciddî bir kanun teklifini perakende 
tedbir olarak mütalâa etmek niyetinde asla de
ğiliz ve bu zihniyete de karşıyız. 

Çok değerli arkadaşlarım, gerekçelerde öne 
sürülen rakamlar, kârlılık yönünden yapılan he
saplarla önemli, mâkul tasarruf hadleri görmüş 
ve bu hususta sigortalıya daha geniş hizmetler 
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yapabilmek için. huzurlarınızdan 3/etki almaya 
birkaç milletvekilinin yaptığı kanun teklifi ile 
onlar da katılmak suretiyle bu kanunun çıkma
sını destekliyorlar ve buna katılıyorlar. Yalnız 
ben şunu kısaca arz etmek isterim ki, ilgililerin 
beyanları ve yıllardır Türk basınında gördüğü-
müs neşriyatla da bu hesaplar cidden çok azdır. 
Hesabı vermeden geçmek, lâfı söylemek kadar 
basit değildir. Sorumluların hesabına göre, Tür
kiye'ye yabancı sermayenin soktuğu hammadde 
% 800 oramnda diğer ülkelere satılandan daha 
pahalı olarak girmektedir. 

Çok değerli arkadaşlarım, özellikle Macaris
tan menşeli, isviçre menşeli, İtalya menşeli ilâç
larda bu konunun % 1200 farklı olarak Türki
ye'ye girdiğini de hepimiz biliyoruz. O halde 
Sosyal Sigortalar Kurumunun yaptığı hesaplar 
bu yönden, kanun teklifini hazırlıyan arkadaş
larımızın yaptığı hesaplar da bu yönden eksik
tir. Kârlılığımız % 40 larla ölçülmez, % 1000 
Isrle ölçülür. 

Bütün dünyada olduğu gibi, ülkemizde de 
yükselen hayat şartları ve hayat standartları 
sosyal güvenlik kurumlarını daha geniş, daha 
tasarruf içerisinde bir organizasyonla çalışmayı 
ve böylece hizmeti daha iyi ve ucuz bir şekilde 
yapmayı öngörmektedir. Kurum bu kabil im
kânlardan mahrum bırakılırsa, yapacağı is, el
bette çalışanlardan aldığı sigorta fonlarını ar
tırma yönüne gitmek olacaktır. 

Ook değerli arkadaşlarım, yaşama şartları 
meydanda ve her türlü tüketim malında yüzde 
yüzlerle ifade edilmiyecek kadar geniş bir zam 
furyası, ete yandan hayat pahalılığının bu ne
denle ağırlaşması sonucunda sigortalının prim
lerini daha da fazla artırdığımız zaman çalışan 
işverene dönecek, daha fazla hak almaya çalışa
caktır. Bu ister Devlet teşebbüsü olsun, isterse 
özel teşebbüs olsun; işçi devamlı surette gördü
ğü zamlar karşısında daha fasla ücretler almaya 
kalktığı saman bir fasit daire, bir kısır döngü 
çelişkisi içine gireceğiz. Siz zam yapacaksınız 
ben ücretlerimi artıracağım, siz zam yapacaksı
nız ben ücretlerimi artıracağım; bunun sonucu 
da Türk ekonomik dengesini bozmaktır, değer
li arkadaşlarım. Aslında bugün içinde bulundu
ğumuz durumun en gerçek bir nedeni de budur. 

Çok değerli arkadaşlarım, bir ülkede cidden 
ilâç sanayiinin varlığından söz edebilmek için 
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öncelikle orada hammaddenin büyük ya da 
önemli bir kısmı üretilmelidir. Yani, özellikle 
hammadde sanayii olmalıdır. Hammadde sana
yii, üretimi olmıyan bir ülkede elbette ilâç sa
nayii söz konusu olamaz. Bugün ülkemizde du
rum bunun tamamen tersine, hammadde sanayii 
bir bir müessese dışında veya % 90 i yabancı 
sermayeye dâhil olmak üzere yurt dışından it
hal edilmek üzere karşılanmaktadır. Demin de 
arz ettiğim gibi, hammadde ithali için hor hal
de ortalama olarak gerekçede 120 milyon lira 
olarak gösteriliyor, halbuki, başka yetkililerin 
açıkladıklarına göre İ8 milyon dolarlık ham
madde ithal ettiğimiz gerçeği 1S70 yılı rakamı 
olarak açıklanmış bulunuyor. 

Yine demin arz ettiğim gibi, ithal fiyat
ları diğer ülkelere nazaran Türkiye için 
% 800, % 1200 pahalı giriyor. Bunun kontrolü 
da asla mümkün değildir. Kanuna karşı olan
ların öne sürdükleri hususlardan birisi de bu
dur. Efendim. Devlet kontrol etsin, kontrol 
müesseseleri kursun ve daha iyisini yapsın. 
Mümkün değil, arkadaşlar. Mümkün değil der
ken, Devletin Mç kontrol yapamıyacağı anla
mında söylemiyorum. Kolay değil demek is
tiyorum. Çünkü, yakın geçmişte bunun bir mi
sali vardır. Millî ilâç müessesesi olan DEVA 
hammadde yapımına girişti. DEVA kurulalı yıl
lar oluyor, BEVA'nın kuruluşuna kimse karşı 
çıkmıyor ama, BSVA hammadde üretimine 
geçeceği zaman Türkiye'de kıyametler kopa
rıldı arkadaşlarım. Sebep? Sebep açık, işte 
% 1200; bu tatlı kâr, bu tatlı mamayı kimce 
kimseye vermek istemiyor. Ama, benim millî 
kurumum bunu üretmiyecekmis diye. Bunu 
bizler nasıl kabul edebiliriz? 

Sonra, özöllikle Türkiye'ye gelen î aıcancı ser
maye hususuna, işaret etmek istiyorum. Sözle
rimin başında da arz ettiğim gibi, görüşle
rimizi esefle söyliyeyim ki, ideolojik, felsefî 
saplantıları, bağlantıları, yorumlamak isti-
yenler çıkmasına rağmen, biz namuslu^ özel 
teşebbüsün hiçbir zaman kargısında olmadığı
mızı defalarca açıkladığımız için, yabancı ser
mayeden de söz ederken Türkiye'ye yararlı 
yabancı sermayeyi bu ithamlarımızın dışında 
tuttuğumuzu da peşinen arz etmek isterim. 

Bildiğiniz gibi, paJbancı sermaye 1954 te 
çıkan bir kanundan sonra özellikle bu dönem-
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de Türkiye'ye daha çok gelmeye başladı. İlâç 
sanayiinin geliş nedenleri bablıca şu nokta
larda toplanır, değerli arkadaşlarım : 

Türkiye'de hammadde üretmek suretiyle 
Türkiye döviz tasarrufu Bağlıyacaktır. 
Türkiye'de mamul maddeler ihraeetmek sure
tiyle Türkiye'ye döviz kazandıracaktır. İşte 
anagaye bu noktada toplanmaktadır. Halbuki, 
ihracatı bir yana bıraktık, Türkiye'de tam bir 
sömürü düzeni içerisinde büyük kârlarla so
kulan hammaddeden üretilen müstahzarat 
özellikle yoksul vatandaşı rahatça tedavisi için 
kullanabileceği ilaâçları almaktan, devamlı su
rette yükselen fiyatlar dolayısıyle mahrum bı
rakır bir hale getiriyor. Böyle bir fiyat polili
kasının da elbette ki, düşünülmemesi gerekir. 

Çok değerli arkadaşlarım, her hangi bir ya
bancı sermaye ilâç alanına gelirken Türki
ye'de şu işi yapayım diye gelmiyor. Bir ilâç 
sanayimin, büyük bir ilâç firmasının temsil
cisi olarak buraya geliyor. O halde, bu fir
ma pazarı olan Türkiye gibi bir memleketi asla 
kaybetmek istemez. Bu nedenle hammadde üre
tiyor. 

ikincisi Türkiye'den dışarıya ilâç satmak is
tiyor. Kendi millî kanunlarımız bunu emredi
yor. Satmaz değerli arkadaşlarım. Çünkü, o sa
tacağı pazarlar da o firmaların pazarlarıdır. El-
ıbette, Türkiye yararına olaın bir pazarı bir ya
bancıya teslim edemeyiz. Bir yabancının bu
nun için kınanması da doğru değildir. Kendi 
millî çıkarını düşünüyor. Biz kendi millî çıkar
larımızı düşünmedikçe, bizi sörnürürlerse om
lara küfretmekle kazanacağımız hiçbir şey 
yoktur, değerli arkadaşlarım. işte önü
müzdeki imkânlar bize bunu verir
ken eğer buna karşı çıkıyorsak, o zaman 
kendimize küfretmek daha yerinde olacaktır. 
Nitekim, bâzı muhalefet gerekçelerinde şunları 
rahatlıkla görebiliyoruz: 

Efendim, sınır kapılarımızda ilâç kaçakçılı
ğı oluyor. Almanya'da Markla, Türk lirasının 
değerlendirilmesi yapılacak olursa çok ucuz 
ilâçlarımız var. O halde, niye bize dokunuyorsu
nuz? 

Değerli arkadaşlarım, cidden bu karşılaş
tırmalar doğru. Fakat Almanya'da Markın de
ğeri ve fert başına düşen millî gelir, Türki
ye'deld millî gelirle karşılaştırıldığı zaman on 
misline yakın bir fazlalık gösterir. 

İlâç fiyatlarım alalım, gösterdikleri rakam
ları alalım, bir misli, iki misli, üç misli fazla
lık görüyoruz. Yani, onlarda bizden daha ucuz. 
Hasıl bir fazlalık bu?.. Hiçbir mukayese imkanı 
veımiyen, ne Markın değerinden, ne millî gelir 
Ölçüsünden hareket ederek değil, orada bu ka
dar, burada bu kadar. O halde, Markı Türk Li
rasına çevir, Türk Lirasını Marka çevir gördü
nüz mü bizde ucuz?.. Beyler, millî gelirden yıl
da hazyüz lira pay aiamıyan bir vatandaşın 
elli liralık bir ilâcı almayı bir yana bırakın, 
beş liralık bir ilâcı almasına imkân var mıdır?. 
O halde, bu hesaplar ne kadar doğrudur ve ne 
kadar iltifat edilebilir bu hesaplara? Cidden 
hudut kapılarında asgari Türkiye'ye satılan 
fiyatların üç misli ile kaçakçı şebekeler dışarıya 
ilâç kaçırıyor. Doğru. Ucuz olduğu için mi ka
çırıyor? Gayet tabiî ucuz bulmasa zararına ka
çıracak değil ya, kaçakçılık yaparak tehlikele
ri yok yere göze alacak değil ya.. Elbetteki biz
de ucuz. Ama, işte bu noktayı, bilhassa ilâç üre
ticilerinin kendilerine hatırlatmak isteriz; lüt
fetsinler üretilen müstahzarları, ya da hammad
de üretimine girenlere, işte bu pazarları Türk 
millî ekonomisine kazandırılacak pazarlar ola
rak değerlendirsinler. 

Değerli arkadaşlarım, yabancı sermayenin 
yurt dışma transfer ettiği paraların hosabını 
sözlü ve yazılı sorularla da bir türlü doğru 
ve gerçek olarak almak imkânı yok. Gösterilen 
rakamlar hiçbir zaman inandırıcı değildir. Çün
kü, bunun birçok mekanizmaları vardır. O me
kanizmalar, bize gösterilenlerden çok dalıa bü
yüğünü rahatça dışarıya transfer edebiliyor. 
örneğin: Hammadde girişindeki büyük nisbeti 
arz ettim. Bu hammaddeden üretilen mamul
lerin nasıl yüksek bir maliyetle meydana gele
ceği için, bundan sağlıyacakları kârları da dü
şünmek mümkün. % 30 işçilik ücretine rağmen, 
% Sİ oranında reklâm, propaganda ve ambalaj 
masraflarının nisbetini de düşünün lütfen, tek
nik eleman, uzman, idareci diye getirdiği an
laşmalı insanların hesapsız, kitapsız yurt dışı
na transfer ettikleri ücretleri de düşünürsek; 
Türlüye, hammaddeden, müstahzar üretimin
den, teknik veya idareci eleman diye gösteri
len insanların dışarıya transfer ettikleri para
lardan, üç başlı bir cenderenin, üç bağlı bir ej
derhanın ilâç sanayii alanında bir boğuntusu 
ve sıkıntısı altındadır. 
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Değerli arkadaşlarım, eğer Türkiye'de cid
den teknik eleman bakımndan bir sıkıntımız 
var ise, teknik yardım bakımından çok büyük 
bir sıkıntımız varsa, bunlara belki bir ölçüde 
katlamlabilii. Ama, millî ekonomiyi önplânda 
tutan millî hükümetler, millî parlâmentolar bu
na asla göz yumamazlar. Çünkü, bu sömürü en 
ağır bir şekilde işlemekte, Türkiye'nin devamlı 
cezalar gördüğü bir alandır. t 

Buna mukabil, insanlar pazarı buluyorlar, 
geliyorlar size sermaye de getiriyor ve üretim 
yapıyor. Elbette burada kâr görmezse gelir mi? 

Çok değerli arkadaşlarım, arz edeceğim ra
kamlar gerçi iki yıl geridedir. Elimde yenisi 
yoktur. Hükümetten istediğim ve bir yazılı so
ru önergesi ile aldığım cevapta; Türkiye'ye ya
bancı sermaye olarak gelen nakit miktarının 
80 milyon Türk lirası olduğu anlaşılmaktadır. 
Yüz küsur milyon da aynî yardım olarak maki-
na, malzeme ne ise gelmiş, ikiyüz milyonluk bir 
yardım var. Bu gelen makinalarm nasıl ve ne 
kadar olduğunu, ve saireyi arz etmiyorum. Fa
kat nakdî olarak gelen yardım takriben yir
mi yabancı firma tarafından getirilmiştir. Bu 
yirmi yabancı firma hem insan sağlığı alanın
da ve hem de hayvan sağlığı ve tarım ilâçla
rı alanındaki firmaların toplamı oluyor. O hal
de, sekseni yirmiye böldüğümüz zaman, firma 
başına düşen miktar dört milyon liradır. Dört 
milyon lira getirdin diye beni bir defada yüz-
seksen milyon soyma hakkını hangi imkândan 
ve hangi millî kanunlarımızdan alıyor? Bu ka
dar ağır bir sömürü düzenine müsaade etmeye 
artık zamanımızın olmadığını ve bu zamanın 
çoktan geçtiğini ifade ederek, bunun böyle ol
mamasını huzurunuzda özellikle istirham ediyo
rum. 

Yine bu konuda murakabe edersek bu ol
maz, murakabe edelim dendi. Edemiyoruz ar
kadaşlarım. özellikle samimî, içten bâzı açıkla
malar var, tüylerimizi ürpertiyor. Bizim kâr
larımıza dokunmayın. Bunu esefle söyliyeyim 
ki, zaten Türkiye'de çalışan, ilâç imal eden 
müesseselerin pek azı millî, pek büyük bir kıs
mı da yabancı sermaye ile ortaklık halinde 
çalışmaktadır. En iki yerli ve yabancı ortak 
diyor ki, bizim kârımıza dokunma, yoksa seni 
seromsuz bırakırım, diyor beyler. Bunu ne za
man söylüyor? Türkiye'de kolera diye bir sal

gının söz I-JOITÜSU olduğu ve bununla mücadele 
etmek gerektiği bir zamanda mesuliyet yükle
nen bir Bakanın, bir hükümet adamının bu ko
nuda murakabeye kalkmasını düşünün bey
ler. iste sisi böyle en hassas zamanınızda yen
geç gibi kavrıyarak sömürüsüne devam ediyor. 
Buna imkân veremeyiz, arkadaşlar, 

Çok değerli arkadaşlarım, bu derecede hay
siyet kırıcı durumlara düşmemişin tek nedeni, 
çoğunluğu yerli sermayeye dayanan bir ilâç 
sanayiine ve özellikle hammadde sanayiine sa-
hibolmadığımız içindir. Düşünün ki, ilâcından 
motorlu araçların yakıtına kadar yabancı ser
mayeye bel bağlamış bir devlet, millî politika 
güdemez, bağımsız politika güdemez, değerli 
arkadaşlarım. Demek ki, fcısit bir kanun tek
lifindeki inceliği, Türkiye'nin dış politikası ile, 
Türkiye'nin bekası ile bağlı olacak kadar uzat
mak, daha derin noktalara götürmek mümkün
dür. Bir yerde bir salgınla karşılaşacağım. Ha
yır. Millî çıkarımı, millî haysiyetimi korumak 
için uçağımı kaldıracağım, yakıtını vermiyecek-
sin. Nasıl millî politika, nasıl bağımsız devlet? 
İşte önümüzdeki kanun teklifinin önemi budur 
değerli arkadaşlar. 

Bu önemli kanun üzerinde temel görüşleri
mizi arz ettim, Ancak, zihinlerin bulandırılmaya 
çalışılan bir dönemde teferruat da sayılsa bi
le bâzı noktaları açıklığa kavuşturmak istiyo
rum. Türkiye'de ilâç dalında cidden önemli bir 
sorun var. Bu ilâç enflâsyonu ve ilâç suiisti
malidir. Yurdumuzda onbinlerce kalem müs
tahzar görüyoruz. Bunların büyük bir çoğun
luğu aynı hammaddeye dayanarak imal edil
mekte. Bâzı ara maddeler ve esanslar katıl
mak suretiyle türleri durmadan artırılmakta
dır. Ve böylece bu ilâç daha kolay alınıyor, bu 
ilâç daha farklı, bu ilâç daha müessir diye hız
lı bir ilâç tüketimine doğru Türk toplumu zor
lanıyor, değerli arkadaşlarım. Bu yalnız biz
de olmuyor. Bizden daha güçlü devletlerde, 
ekonomik politikalar üzerinde baskı kurulan 
yerlerde de bunlar oluyor. 

Ağrı kesici, ağrı dindirici alanda, romatiz
ma alanında, öksürük gibi alanlarda mevcut 
olan ilâçlar yüzlerce kalemi aşıyor. Bir tek ör
nek vermek isterim. 1967 rakamları ile 1970 
rakamları alınır incelenirse - zamanınızı alma
mak için derinliğine inmiyorum - görülecek-
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tirki hem üreten firma adedi ve hem de üreti
len müstahsar miktarı devamlı surette artmış
tır. Halbuki Türkiye'nin kendi sağlık şartla
rından, kendi sağlık soranlarından çıkan bir 
yer var ki,, bu da «Parazitlere karşı ilâç ala
nı» dır. Türkiye'de parazitlere karşı ilâç ala
nında 5-6 tür ilâç görülür. Acaba bu kadar cid
dî bir alanda 5-6 tür üretiyoruz da, neden ağrı 
dindirici alanda, diş ağrısı, baş ağrısı için yüz
lerce kalem üretiyoruz? Açık, gayet rahat kâr 
bıraktığı için. E, ama ben millî bir sağlık po
litikası izlemek isterim. Nedir bu benim millî 
sağlık politikam? Koruyucu hekimliğe önce
lik veren bir sağlık politikası. Ve o takdirde 
evvelâ benim Türkiye'nin coğrafi şartların
dan, Türkiye'nin sosyal şartlarından doğan has
talıkları da öne almak suretiyle üretimi bu ala
na kaydırmam gerekir, işte millî bir ilâç sana
yii, millî bir sağlık politikası takibeclemecli-
ğimizin açık gerçeklerinden bir tanesi de bura
da yatmaktadır. 

Çok değerli arkadaşlarım, çağımızda yük
sek bir refah devleti seviyesine ulaşmış A.B.D. 
Ordusunda ağrı dindirici olarak âzami 3 ağrı 
dindirici ilâç kullanılıyor. Bunlardan biri de biz
de kullanılmaktadır. Millî gelirini, servetini ve 
insana verdiği önemi düşünelim; bunun yanın
da ordu mevcudu orta büyüklükteki bir dev
let sayısına ulaşmış bir ülkede ordusu için 3 ta
ne ağrı dindirici ilâcı kullanmakla yetinebi-
liyor. Değerli arkadaşlarım bunun adı israfa 
karşı olmaktır, bunun adı ekonomik davranış
tır. tek kelime ile bunun adı akılcı davranış
tır. Biz herhalde kendimizi hiç kimseden akıl
sız ve aşağı görmeye haklı değiliz. Bizi sömü
renler bu görüşle geliyor arkadaşlarım. 

İlâç suiistimali de ciddî bir konu, doğru. 
Çok ciddî seviyeye ulaşıyor. Bir defa ilâç suiisti
malinin en tipik örneğini müsaade ederseniz 
parlâmento üyesi olarak bendeniz vereyim. 
İşçiye, çalışana gitmeye gerek yoktur arka
daşlarım. Başım ağrır veya bir rahatsızlığım 
vardır, hekime müracaat ediyorum ve ilâcımı 
alıyorum, ilâç adını söylemeye mezun değilim, 
ben bilmiyorum çünkü. Bana bir ilâç veriliyor. 
Kullanıyorum, hastalığım geçiyor ama aldığım 
ilâç eğer bir kutu veya 2 kutu, ne olursa olsun; 
bunun içinde, birden fazla ilâç aynı ambalaj 
içinde verilmişse çok büyük bir çoğunluğu ar-

30 . 9 . 1971 Ö : t 

tıyor. Bunun korunma şartlarını da evimde 
bilme ligim için, bende bundan sonra kullanı
labilirim endişesi hâkim oluyor, bozuktur diye. 
Ve bu bozuk olduğu için bir fakire vermeye 
dahi cesaret edemiyerek bu ilâcı kendim çöp 
sepetine atıyorum arkadaşlar. Niçin biz bir si
gortalıdan, bir işçiden bu örneği soralım ar
tık?.. En tipik örneği. Bunu yapmıyanımız var
dır acaba? Belki bir hekim arkadaşım yapmı-
yabilir ama ben bunu bilmediğim için bu isra
fa bizzat ben sebeboluyorum, Kaldıki bunun 
maddi bir çıkar yanı da var. Şu ilâcı alırsam şu 
kadar kazanırım, bu reçeteyi götürür paraya 
tahvil edebilirim, bu reçeteyi götürür başka 
malla değiştiririm ve bu takdirde yine de daha 
büyük zararları ve israfı devlete ve devlet ku
rumlarına verdirmiş olurum. 

En tipik örnek: Türkiye'de Sosyal Sigorta
lar Kurumu müstahzar ilâçtan, yani bir milyar 
küsurlük müstahzar ilâç bedelinin % 30 nu 
kullanıyor, o tüketiyor. Sosyal Sigortalar Kuru
muna bağlı olanların nüfusa oranı % 5 dir. 
O halde % 5 nüfus ilâcın % 30 nu tüketiyor. 
Bundan daha tipik bir israf örneği vermeye 
herhalde kimse lüzum duymaz. 

İsraf sebeplerinden birinin de ambalaj oldu
ğunu arz ettim. Eğer büyük hastane dozları 
kullanırsa büyük tasarruf sağlanabilir. Küçük 
dozlarda daima kayıp olduğunu biraz evvel arz 
ettim. 

İlâç maliyet konusu da Türkiye'nin başını 
ağrıtan büyük bir konu. Zaman zaman bizde 
başarı olarak gösterilen sınai maliyet usulü cid
den bir hezimetle sonuçlanmıştır. Değerli arka
daşlarım, bir defa sınai maliyet usulüne mesnet-
oiacak bir hammadde fiyatı, doğru bir hammad
de fiyatı yoktur. Yani, demin arz ettiğim gibi 
c/c 100 farklı, % 800 farklı. % 1200 farklı bir 
hammaddeden üretilecek dozların, drajelerin 
maliyeti ile, normal yüzde seviyesine, normal 
alt seviyesine indirilmiş hammaddeden üretti
ğiniz drajelerin ne kadar alçak bir maliyette 
teşekkül edeceğini düşünün... Halbuki en yük
sek seviyeden maliyeti teşekkül ettirdiğiniz za
man büyük pahalı bir maliyet kendiliğinden 
orifea yere çıkıyor. Kaldı ki, propaganda ve lüks 
ambalaj masrafı da ayrı bir sorun teşkil etmek
tedir. Bu nedenle kayıplarımız gayet geniş, ga
yet büyüktür. 

299 
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Değerli arkadaşlarım, bu sömürü düzeninin 
devamına yarar görenlerin ortaya attıkları ko
nuları da kısaca eleştirmek istiyorum. 2500 ec
zane iflâs edebilirmiş, Bu 2500 eczane, Sosyal 
Sigortalar Kurumunun açacağı 30-40 tane ec
zane sayesinde iflâs edebilirmiş. Hesaplarını 
demin arz ettim, gerçekle alâkası yoktu. Elbet
te 36 milyona hitaibedebilen eczanelerin kârı 
bir nebze eksilebilir. Ama iflâs etme söz konu
su olamaz. Garip birşey, 9 milyon işçi işsiz ka-
labilirmiş, Türkiye'nin 1/4 nüfusunun ilâç sa
nayii alanında olduğunu ilk defa öğreniyorum 
ve buna da teşekkür borçluyum. 

Demin arz ettiğim çeşitli yollarla millî ilâç 
sanayiine hizmet etmek yerine, özellikle bugün 
basında yer alan «Kanuna karsı çıkanlar», ya
ni aleyhlerine kanun çıkarsa, düşman ettiklerini 
açıklıyorlar. Parlâmento ilâç sanayiinde kâr
ları, çıkarları olanların düşmanı arkadaşlarım. 
Görüştüğümüz teklifin kanunlaşmasdyle de 
-bundan evvel yapılan ilişkilerde- sosyalist dü
zen ve devletleştirme arasında bağlantılar ku
rarak, yurtseverliği çıkarseverliğe dönüştüren 
bu çevreler çıkarları uğruna parlâmentoyu da
hi suçlayan hezeyanlarını gelecek kuşakların 
ibretle izlemeleri için Yüce Senatonun tutanak
larına tesbit ve tescil ettirmekle yetiniyorum. 

insan sağlığının kazanç konusu olamıya-
cağı, uluslararası yayınlarda ilâç israfı ve ilâç 
tüketiminde 1 nci. 2 nci dereceleri kazandığımız 
bir zamanda elbette parlâmento olarak buna 
kesin tedbirler aramak, bulmak zorunludur. 

Çok değerli arkadaşlarım, Batı ülkelerimde 
de sosyal güvenlik müesseseleri ağır duruma gir
mişlerdir. Bu durum, bizdeki sorunların bir 
kısmının onlarda verdiği sonuçlarıdır. Özellik
le Fransa'da bizdeki bu patırtılara rağmen 
sosyal güvenlik müesseselerinin güç durumları
na çareler olarak hızlı tüketim teşvikini önle
mekle beraber, böyle bir tedbiri düşünmekle 
beraber, öte yandan ezel eczanelerin normal bir 
seviyede yaptığı satışların daha ötesindeki sa
tışların bir miktarının sosyal güvenlik fonu 
olarak alınması dahi söz konusu olduğu bir sı
rada elibetite bizim de bâzı .tciuiudrüeri d^ünmleinıiz 
yerinde olur, 

Değerli arkadaşlarım, mâruzâtıma son ver
meden önce bir ufak araştırmadan da bahset
mek istiyorum. O ok ufak bir araştırma. İstan

bul'da İktisadi Araştırma Vakfı italya modeli
ni almak suretiyle dayanıklı tüketim malları 
için bir araştırma yapmış ve yayınlamış. Özel
likle özel teşebbüs alanında böylesine bir araş
tırmanın yapılıp yayınlanmasını, kamuoyuna 
açıklanmasını şükranla karşılıyoruz. Burada 
araştırma sonucunda «Ortak Pazar karşısında 
Türkiye'nin meseleleri nedir, nasıl bir çözüm 
bulunabilecektir?» konusu araştırılırken şu hu
susları tesbit etmiş bulunuyorlar değerli arka
daşlarım : 

«Rekabetin yokluğu fiyatların yükselmetsi-
ne seibelboluy'or» deniyor. Aynı zamanda «ka-
ditesizliğe de sebelboluyor». Firmaların tekeki 
tutumları geme fiyat artışına sabeboluyor. Kü
çük firmalar dahi yüksek kâr marjları ile ça
lıştığı için pahalı maliyet teşekkül ediyor ve 
fiyatların yükselmesine sebeboluyor. Üretici
den tüketiciye iyi bir aktarma organizasyonu 
kurulmadığı için fiyatlar artıyor ve finansman 
güçlüklerinden dolayı sıkıntılar olduğu öne sü
rülüyor. Bu sorunların çözümlenmesi için de 
modern ve yüksek prodüktiviteli sanayi yatı
rımlarına gidilmesini öngörüyorlar. Gene mo
dern sevk ve idare usullerinin uygulanmasını 
öngörüyorlar. Pazarlama araştırmalarını geliş
tirmek, daha iyi yöne girmek istiyorlar. Özel
likle aracı kademeleri kaldırarak veya müm
kün olduğu seviyede azaltarak kârlılığı sağla
mak istiyorlar, ucuzluğu sağlamak istiyorlar, 
değerli arkadaşlarım. 

Hiçbir açıklamaya dahi lüzum bırakmadan 
yıllardan beri savunduğumuz tezleri bugün 
özel teşebbüsün yaptırdığı araştırmada görmek
le cidden kıvanç duruyoruz. Durum bu olması
na rağmen özel teşebbüsün, bu çıkar grupunun 
bu kanundaki feryadını anlamak bizim için 
mümkün olmuyor. 

Çok değerli arkadaşlarım, konuşmamı bura
da zamanın fazla ilerlemiş olması dolayısıyla 
kesmek zorunda kalıyorum. Sabırla beni dinle
diniz, teklif baklandaki görüşlerimizi kısaca 
şöyle özetliyerek arz etmek istiyorum : 

Hükümetlerden sorunlarımızın çözülmesini 
istiyoruz, bunda gayet haklıyız. Yasalarımız bu 
görevleri hükümetlere yapmasını emretmiş. Bi
lim ve meslek kuruluşları teklifi uygun görmek
te ve desteklemektedirler, O halde Devleti ve 
kamu kuruluşlarını soranlarımızı çözecek yetki
lerle donatmamız gerekiyor, işte bu nedenle 
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Türk halkına ve Türk ekonomisine ciddî yarar
lar sağlıyacağmı umduğumuz, Türkiye'de bir 
kamu kuruluşunun ilk defa bu alanda karanlık 
odaya açılan bir pencere vazifesi göreceği için 
Millî Birlik Grupu olarak bunu destekliyoruz. 
Sizlerin iltifat etmesini rica ediyor, dinlediğiniz 
için teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (M. 
B. G. sıralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Grup adına 
yapılan konuşmalar bitmiştir efendim. Müzake
resi sona erip açık oylarınıza sunulan 1658 sayı
lı kanun teklifi ve 1665 sayılı kanun tasarısına 
oylarını kullanmıyan sayın üyeler var mı efen
dim? Yok. Oy kutularının kaldırılmasını görev
lilerden rica ederim. 

Uşak Senatörü Sayın Faik Atayurt tarafın
dan verilen, İçtüzüğün 65 nci maddesi gereğin
ce söz verilmesini arz ederim, mealinde bir talep 
vaı\ 

Ne münasebetle söz istediğinizi açıklar mısı
nız efendim? 

FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Başkan, 
Bütçe Plân Komisyonunun raporu, iki siyasi te
şekkülün sözcüsü tarafından eleştirilirken, sarf 
edilmiş bulunan bâzı ifadeler ve ibareler zapta 
geçmiş bulunmaktadır. Komisyonun geçici ola
rak Başkankğını deruhte ettiğim ve sözcülüğü 
vazifesinde de bulunmam hasebiyle kendime ve 
dolayısiyle Komisyonun şahsiyeti mâneviyesiııe 
yönelmiş bulunan bu yanlış değerlendirmeleri, 
içtüzüğün 65 nci maddecinin yetkisine istinaden 
cevaplandırmak istiyorum, arz ederim. 

BAŞKAN — Saym Faik Atayurt, 65 nci 
maddenin matlabı «Şahsına sataşılan üye» ta
birini muhtevidir. Lütfen intizar buyurun efen
dim : Şahsına sataşılan veya ileri sürdüğü gö
rüşün aksine, kendisine bir fikir isnat edilen 
üye, her saman söz istemek hakkına haizdir. 

Ben, G. E. P. Sayın Sözcüsü Fikret Gündo-
ğan ile M. B. G. adına konuşan Sayın Vehbi Er-
sü'nün konuşmalarını dikkatle izledim. Kendile
rine has bir üslûp içinde, kendi noktai nazarları
nı Genel Kurula kabul ettirmek için, mukabil 
görüşü müdellelen ihtiva eden Bütçe Plân Ko
misyonu raporuna karşı fikirler ileri sürdüler. 
Bu nedenlerle bendeniz bir sataşma görmüyo
rum. Zatıâliniz, ayrıca şahsınıza veyahut Bütçe 
Plân Komisyonunu hakikaten her zaman için 
dirayet ve kifayetle temsil buyurursunuz. Şa

hıslarınıza bir tariz gördünüz. Ben bunia zühul 
ettiysem, lütfen buna işaret buyurun, aksi tak
dirde biraz evvel beyan buyurduğunuz gerekçe 
ile İsrar ettiğinizi ifade buyurun, Heyeti Umu-
miyenin hakemliğine müracaat edelim efendim. 

FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Başkan, 
zatıâlinizin söz vermeme durumunda takdir hak
kınızı kullanacağınızı bu son beyanlarınızla 
açıkladığınız belirmiştir. 

BAŞKAN — Söyledim, acık söylüyorum 
efendim. Evet söz veremiyorum. Zatıâliniz dire
niyorsan^... 

FAİK ATAYURT (Uşak) — Bu söz hakkı 
zaten usulde yapılan hatadan da tevellüdetmiş 
olduğundan... (Karar verildi, sesleri.) 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, rica ede
rim. 

FAİK ATAYURT (Uşak) — Genel Kurulun 
oyları ile halletmenizi rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Şimdi, Sayın Faik Atayurt arkadaşımızın, 

tarizkâr sözünü cevaplianıdırmıyoruım. Kendile
ri ısrar ediyorlar, tüzük kendilerine bu hakkı 
vermiştir. Başkanlık layüsel değildir elbette, 
hata etmiş olabiliriz. 

Sayın Faik Atayurt, Bütçe ve Plân Kotmis-
yonunun şahsiyeti maneviyeısine bir tariz vâki 
olduğunu ve bu sebeple 58 nci maddede cevap 
verme hakkı doğduğunu ifade buyuruyorlar. 
Başkanlıik, söz verme talebini reddetti, Genel 
Kurul hakem olacak. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Komisyo
nun şahsiyeti anâmeviyesi yoktur beyefendi. 

BAŞKAN — Bu talebi kabul buyuranlar 
işaret etsinler efendim. Kabul etmiyenler... Red
dedilmiştir, söz verilemeyecektir. 

Bir önerge var efendim okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
506 sayılı Kanunun tadil teklifi üzerimde 

çok sayın üye söz istemiş bulunmadadır. Ka
nun teklifinin lehimde ve aleyhinde konuşulma
sına fırsat verebilmek için, konuşmalarım lehte, 
aleyhte ve üzerinde olarak tasnife tabi tutul
masını arz ve teklif ederim. 

Kütahya 
i. Eteni Erdinç 

BAŞKAN — önergeyi okutmak suretiyle 
ıttılaınıza sundum. 56 nci madde gereğince 
Başkanlık da bunu uygulıyabilirdi. Faikat, ar-
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zina da lüzum görmediğim sebeple bunu uygu- | 
lamadım. önerge üzerimde söz istiyen sayın üye 
var mı efendim? 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — öner
genin mahiyetini anlıyamadik efendim. 

BAŞKAN — önerge, konuşma istiyenlerin 
sayısının altıyı geçtiği, için, lehte, aleyhte, üze
rinde tertibi üzerinde sıralandırılmasını iste
mektedir. 

önerge üzerinde söz istiyen sayın üye var mı 
efendim? Yok. önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Söz istiyen sayın üyeleri sıra ile okuyarak, 
lehte, aleyhte, üzerinde mi konuşacakları hu
susunu tesbit edeceğim efendim. 

Efendim, lehte, aleyhte hususunu açıklıya-
yun müsaade ederseniz. 

Sosyal isler Komisyonu raporu müzakereye 
esas ittihaz edilmiştir. Lehte anlamı, Sosyal iş
ler Komisyonunu benimsemek mânasına, aleyh
te anlamı, bunun aleyhindeki görüşü savunmak 
lanlammda, üzerinde de izahtan varestedir. 

Sayın Hüsnü Dükeoligil? Lehinde, Sayın 
Mirkelâmoğlu? Lehinde. Sayın Hamdi özer? 
Üzerinde. Sayın Tevetoğlu? Aleyhinde. Sayın 
RAfat öztürkçine? Üzerinde. Sayın Sim Ata-
lay? Lehinde. Sayın Mehmet Hazer? Yok. Sa
yın Ziya Termen? Yok. Sayın Nafiz Ergeneli? 
Lehinde. Sayın Vahap Güvenç? üzerinde. Sayın 
Mümin Kırlı? üzerinde. Sayın Şevket Koksal? 
Üzerinde. Sayın Mustafa Tığlı? Üzerinde. Sayın 
Mehmet Nuri Âdemoğlu? Aleyhinde. Sayın 
Nurettin Akyurt? Lehinde. Sayın Alâeddin Yıl-
maztürk? Aleyhinde. Sayın Hüseyin öztürk? 
Lehinde. Sayın Kâzım Karaağaçlıoğlu? Lehin
de. Sayın iskender Cenap Ege? Aleyhinde. Sa
yın Cemalettin İnkaya? Yok. Sayın Failk Ata-
yurt? Aleyhinde. Sayın ibrahim Etem Kılıç? 
Aleyhinde. Sayın Fehmi Baysoy? Üzerinde. 

Söz sırası Sayın Hüsnü Dikeçligil'de, lehin
de, buyurun efendim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, Sosyal İşler 
Komisyonunun teklifi üzerinde, yani lehinde 
konuşacağım. Her iki taraftan geılen belgeleri j 
inceledim, Gerek Sosyal Sigortalar Kurumu, j 
gerek Türk - işten ve gerekse Eczacılar Birli- j 
ğinden gelen raporlar var, dokumanlar var eli- | 

| mizde. Bunların hepsini de okudum tetkik et
tim. Sonra, meseleleri dışarda da izledim. Onun 
için konuşmalarım bunun ışığında olacak ve 
bunları tetkik ettikten sonra vicdanımın sesine 
uyarak hüküm verme kararında oluyorum. Ya
ni, vicdanımın sesine uyarak karar verebilmek 
için, konuşabilmek için, her İM taraftan gelen 
dokümanları incelemem lâzımdı ve gerekli idi. 
inceledim, hepsinden de not aldım. 

Şimdi, sayın grup sözcüsü arkadaşlarımız, 
grupları adına konuştular. Benim de bunların 
dışında başka meselelere, başka açılara temas 
ederek konuşmak mecburiyetim hâsıl oldu. 
Çünkü, aynı şeyi teikrardan bir fayda hâsıl ol-
mıyacak kanaatimce. 

Arkadaşlar, Bütçe Plân Komisyonumda se
neler senesi arkadaşlarımızla çalışırken çoğu 
zaman bizim iki kurumumuz söz konusu olurdu. 
Bu iki kurum amuzdan birisi Sosyal Sigortalar 
Kurumu, birisi de Emekli Sandığı. Bu iki 
kurum, yatırımlara gider ve mensuplarının 
meaıfaatini düşünürler. Ben, o zaman Bütçe 
Komisyonunda defalarca görüşlierimi arz ettim, 
söyledim. Dedim ki, neden bu kurumlar elin
de bulunan paralarını mütemadiyen binalara 
yatırırlar ve Türkiye'ide işsizlik var, Türkiye 
sanayi bakımından kalkınmak istiyor ve kalkı
nacak ve böyle kurumlann kemdi meselelerine 
eğilmesi, hele Sosyal Sigortalar Kurumu gi
bi bir kurumun, işçilerine iş bulmak ve onla
ra önderlik etmek için sanayi tesisi yatırımla
rına doğru gitmesinin gerektiğini defalarca sa
vundum. Ben bunda musirrim. Türkiye gibi 
kalkınan bir memlekette, binaya ihtiyacı olan 
diğer kurumlar binalarını yaptırır, ama Tür
kiye'nin Doğu - Anadolu'nun kalkınmasında, 
işsizlere iş bulma meselesinde, hele Türkiye'de 

i bir kısım işçilerimizin Avrupa'ya gidip de ça
lıştıktan sonra, orada mütehassıs eleman ol
duktan sonra, onları buraya döndürmek için, 
Devletim önderliği meselesi de mevzuubahistir 
ve mevzuulbahsolmalııdır. Ve onun için, kar
ma ekonomiyi benimseyen arkadaşlarımızın, 
acaba bu kurumlar ondan sonra tesislere girer
se, şunu açarsa, vay ne olacak, sosyalizme mi 
kaçacak, filâna mı kaçacak gibi bir endişenin 

j içerisinde olmalarını benim havsalam kabul eit-
| iniyor. Ben, milliyetperver ve aynı zamanda 
I inancı büsbütün insan olarak, Türkiye'de mev-
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ou't aksaklık nizama düzeltilmediği müddetçe 
- zaten İslâmda da yok - aşırı kârları önleme
diği müddetçe, vatandaşan sıratından geçinmeyi, 
iandan sonra sermayedar sağlamaya doğru git
tiği müddetçe, kendi kendini kontrol etmediği 
müddetçe sermayesine düşman insanlar yaratır. 

Türkiye'de maalesef biz sermayenin ayakta 
durmasını, özel sektörün ayakta durmasını is-
tiyen insanlar sıfatiyle, bir türlü sermaye sahi
bi arkadaşlarımız halkımızın sosyal meseleleri
me, içtimai meselelerine, daha doğrusu ser
mayesinin halk tarafından cazip gözükme mese
lesine bir türlü eğilmediler ve onu cazip gös
teremediler, eski Türk zenginlerimde olduğu 
gibi. 

O bakımdan, şimdi bu arkadaşlarımızla ko
nuşuyoruz, diyorlar ki, efendim eczaneler, ya
hut Sosyal Sigortalar Kurumu, hastanelerin
de eczane açtığı takdirde, biz şöyle olacağız, 
böyle olacağız. Benim buna aklım ermiyor. 
Ne olacak? Hiçbir şey olmlyacak, bilâkis on
lar çok daha güler yüzlü olacak. Üzerlerine 
nokta düşürülüyor, deniyor ki, siz aşırı ka
zanç temim eliyorsunuz, siz Türkiye'de lüzu
mundan fazla madde getirip, fazla ilâçlar is
tihsal ediyorsunuz, siz Türkiye'de bir milyara 
varan yatırımlarınızı çok kâr sağladığı için bu 
tarafa doğru aktariyorsunuz. Halbuki, vatan 
sever sermaye sahipleri, yalnız kâr sahasında 
değil, bu sermayelerini memleketin ihtiyacına 
göre sahalara da ayırması lâzım, yatırması lâ-
zılmdır deniliyor, isteniliyor. 

Şu halde, bu kurumun sahibi olan arkadaş
larımızın üzerlerinden noktaları atmaları için, 
ilâç suiistimali var dedikodularım ortalan kal
dırmak için ve dolayısı ile sermayelerini, var 
ise daha çok verimli sahalara aktarmaları için 
ve hammaddeyi bizatihi kendilerinin üretmeleri 
için faaliyete geçmeleri lâzım, karşısmada rakip 
insanların çıkması lâzımdır. Rekabet ahlâki-
liği doğurur. Maalesef Türkiye'mizde hakikî 
bir rekabet olmadığı için, her müessesede ihti
mal yolsuzluk vardır. 

Ben, bu kanunun bunun için tebdildeyim. 
Karşısına kanunu dikiyorsun «efendim Devlet 
işleri kanunla yürüsün» diyorsunuz; kanun kâfi 
gelmiyor. 

Bernard Russsl'in «iktidar» adlı kitabın
da olduğu, gibi, maalesef sermaye sahiplerinin 
de iktidarlarının olduğunu misalleri ile başka 

memleketlerden, örneklerle anlatıyor. Sermaye 
sahiplerinin iktidar olma değil, iktidarlarını 
sermayesini iyi kullanmak yolu ile iyi yola gö
türmekle halka cazip gelmeleri gerektiğini an
latıyor. Bizde de bu kişilerin memlekette re
fahın, saadetin ve aym zamanda içtimai niza
mın gelişmesine hizmet etmeleri lâzım ileri bir 
Türkiye'nin olması için böyle davranmaları ge
rekiyor. 

O halde, bütün bu dedikodulara karşı bence 
demeliler M, «Açabilirsiniz» Neden? 1,5 mil
yon sigortalı var. Bu ailesi ile beraber 4 milyon 
sigortalı eder. 4 milyon sigortalı ilâcını kendi 
hastalarına verirse - kanunda beyle - yanlış 
anlatıyorlar «efendim dışarıya, piyasaya da 
ilâç satacak» deniyor. Yok böyle bir şey. Ba
kan ifade etti, sözcü ifade etti, kanunu oku
duk. Arkadaşlarımız içinde hâlâ o tesir altın
da kalanlar var. «Efendim dışarıya da ilâç ça
tacaklar» yok öyle bir şey. Eğer satacakîarsa; 
ben de onun karşısındayım. Ama Sosyal Sigor
talar Kurumu diyor ki.... 

SAMİ TURAN (Kayseri) — Eczanesi olmı-
yan yerlere verecek elbette. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Mü
saade buyurun, dinleyin. Olmadığı yerde verir. 
Eczane var ise, onu da izah edeceğim. Arka
daşlarımızın oraya gitmesini istiyecsğim müsa
ade buyur da hemşehrim, oraya geliyorum. 

BAŞKAN — Şu karşılıklı konuşmaya imkân 
verilmemesini istirham ediyorum efendim. Lüt
fedin. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Mad
deyi okumadı daha. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Öztürkeiııe çok 
rica edeceğim efendim. Vakit ziyamdan başka 
bir işe yaramıyor. 

HÜSNÜ DİKEÇLİ&İL (Devamla) — Sen 
maddeyi tersine anlıyorsun dokümanlarla iki 
gün üzerinde durdum. Yan tesirler altında da 
kalmıyorum. Sana ettikleri gibi bana da geldi
ler rica ettiler. Sosyal Sigortalar Kurumunun 
tesiri altında da kalmıyorum. Ben vicdanımın 
sesine uyuyorum. 

Peki arkadaşlar, Sosyal Sigortalar Kurumu 
hastanelerinde, diğer tedavi 'kurumlarında ec
zanelerini açacak. Bu Sosyal Sigortalar Kuru
mu Kanunu geldiği vakit, üzerinde tartışıldı. 
Ben, o zaman yine de lehinde oldum, zabıtlara 
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takabilirsiniz. Taraftar olduk, eczaneler açılsın 
dedik. 

Şimdi, bu kurumlar kendi hastalarına ilâç 
verirse, kendi hastalarına bu ilâçları, fabrika 
kuruncaya kadar toptancılardan alacaktır. E.. 
BIL kimin cebine girecektir? imalâtçıların ce
bine girecektir, imalâtçılardan aldığı ilacın me
selesi ne olacak? Yani buraya imalâtçılarla 
uyuşmak suretiyle çeşitli, fasla miktarda ilâcın 
alınmaması temin edilecek. 

Yani, «bana şu miktarda ilâçlar lâzım» di
yecek. Ve «şu miktardaki ilâçlar da daha kuv
vetlidir» diyecek ve ondan sonra getirip onu 
deposuna koyacak, ilâç sarfiyatını önliyeeek. 

Türkiye gibi memlekette her şeyin çar - çur 
edilmesi hele Sosyal Sigortalar gibi fakir halicin 
işçinin sırtından geçmen onların paralanılın 
değerlendirilmesi babında ilâç fazlalığını daha 
doğrusu ilâç tüketiminin kötüye doğru gitmesi
ni önlemiş olacağız. 

Pekâlâ, şimdi bundan öbür eczanelerin ne zi
yanı var? Evet geriye 31 milyon Türkiye kalı
yor. 31 milyon Türkiye'ye ilâcını yine eczaneler 
satacak, «Mahvolduk, perişan olduk, gittik, bat
tık, eczane yoktu» diye bir şey var mı? Var mı 
böyle bir şey? 31 milyon insan bunlardan alı
yor. Böyle telâşa lüzum yok beyefendiler. 

Sonra, So.-yal Sigortalar Kurumu hastansh-
rinin bulunduğu yerde bakıyorsunuz eczane do
lu. Anadolu'nun fakir kazaları eczane bekliyor. 
Eczacı arkadaşlarımızı - Bu grupu yönetenlerin 
vatanperverliklerinden eminim - ben onları teş
vik ediyorum. Gitsin Doğu Anadolıınun ücra 
kazalarına eczane açsınlar. Bu fedakârlığı gös
tersinler. Ankara'ya bakıyorsunuz, eczane başı
na şu kadar adanı düşüyor. 'Sosyal Sigortalar 
Kurumunun baktığı yerlerde eczaneler çok. Bir 
de bakıyorsunuz bilmem Giresun'un küçücük 
kazalarına, Görele'sine veyahut Karadeniz'in 
ücra yerlerinde eczane yok. 

Sonra eczaneyi kimler açıyor? Bunları ben 
biliyorum. Senin sormayen var, 3 bin lira, 4 bin 
lira veriyorum eczacılık okulunu bitirmiş olan
lara, bitirdikten sonra aynı mıntakada paten
tim altında 3 tane, 4 tane eczane işletiyorum. 
Ne olacak bu, ne olacak. Bu adalet üzerine bir 
şey mi, bu vicdanların kabul edebileceği bir 
şey mi? Elbette Sosyal Sigortalar Kurumu ken
di eczanesini açtıktan sonra... 
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MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) — 

Bilmeden söylüyorsun. Üç dört eczane nasıl aça
bilir? 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Tetkik 
buyur beyefendi. Parası olan adam 3 bin lira 
para verir eczacıya - ben çok gördüm bunu - O 
mümessil olur ondan sonra öbür tarafta eczane
yi işletir. Tetlrik et. Var bu, yok değil var. Var 
Türkiye'de. Olanı söylüyorum ben. Başına da 
az çok gelir gider. Gördüm, tanıdıklarım var. 
Onun için söylüyorum. Yalan değil, işte doktor 
arkadaşlarım, elini vicdanına koysun söylesin
ler var mı yok mu? Var. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum müdahaleye 
imkân verilmesin. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Onun 
için biz afaki konuşmuyoruz tetkik ediyoruz. 
Tetkik ederek konuşuyoruz. Boş vakit geçir
miyoruz. Sen ckudunsa çıkar burada ifade eder
sin. Burada ben fikir insicamını bozacak deği
lim. 

O halde, bu hastalar için de faydalı. Tetkik 
ettik. Ben reçetemi alacağım hastayım, kurum
da tedavi olacağım, eczane, eczane dolaşacağım 
ve zaman kaybedeceğim. Ama, ben geleceğim, 
kurumumda doktora muayene olduktan sonra 
alacağım ilâcımı, «doktor hey, bana ne tavsiye 
edersin, bu ilâcı nasıl alayım» diye doktoruma 
soracağım ve zaman kaybını cnliyeceğim. Ve 
sonra, ne olacak? Eczacı arkadaşlarımız, birbi
riyle yarıştan kurtulacak. Çünkü, Sigorta dok
torlarına gidip «Aman benden adın, benden 
abn» diyerek bunu âdeta bir pazarlık durumuna 
getiriyorlar. Bu Türkiye'de vakıadır. 

YİĞİT Kö'KES (Ankara) — Rekabettir. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Bu re

kabet değildir. Affedersiniz, bu benim kanaa
timce soytarılıktır. Olamaz bu iş, olmaz bu. Mü
nevver insana, tahsilli insana, karakterli insa
na yakışmaz, insan sağlığının üzerinde oyun 
oynanmaz. İnsan sağlığıdır bu insan sağlığı,.. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
Mesleğe hakaret etme. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Ben 
hakarrt etmiyorum. Türkiye'nin insanının sağ-
bğıdır bu. Türkiye vatandaşının sağlığıdır bu. 
Ben onun hakkını müdafaa ile mükellefim. Ben 
çoğunluğun durumunu ele alarak sapasağlam 
Türkiye'de genç nesillerin ilâç dolayısı ile kötü-
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ye doğru gitmemesine taraftarım. Bugün başka 
memleketlerde para kazanıyorum diye - Bilâkis 
Amerika'da - gençleri zehirlemek için ne türlü 
ilâçların meydana getirildiği meydandadır. 
Amerika'mın, diğerlerinin neşriyatını okuduğu
nuz vakit bunu görürsünüz. Bunu frenlemek 
ve önüne geçmek lâzımıdır. 

Bakanların arkasından ilâçlarını satmak 
için, ilâç firma sahiplerinin temsilcilerinin 
koştuğunu görmüş insanım. Gördüm. Firma
lar propagandaya % 14 verinceye kadar, işçisi
ne versin ve doiayısiyle Türkiye'de tesisler kur
sun, içtimai müesseseler kursun ve ondan sonra 
memlekete çok daha faydalı yola, yararlı yola 
doğru gits'iaı. 

Neden ben ona vereyim? Kendi hakkından 
emin olduktan sonra, sağlam ilâç yaptıktan 
sonra hiç de lüzum yoktur ve bununla beraber 
bu propagandaya verilen paralarla gözle görü
lür tesisler kurarım, dedelerimin yaptığı gilbi 
vakıflar tesis edebilirim, filân edebilirini ve 
bu suretle memleketime çok daha faydalı ola
bilirim. 

Demek ki, bu kanun biraz da ahlâkiliği de 
getirecek ben onun için müdafaasını yapıyo
rum. 

M. HALÛK BERKOL (istanbul) — Alâka
sı yok. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Pek 
alâkası var. 

BAŞKAN — Sayın Berkol, lütfen efendim. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Sen, 

de çıkar burada fikirlerini söylersin. 
İki komisyon arkadaşıimızla da görüştük. 

Sosyal İşler Komisryonumıdaki arkadaşların ek
serisi doktordur. Sözcü arkadaşımız, Sosyal 
Sigortalar Kurumunda uzun süre doktorluk 
yapmış arkadaştır, işte Mümin Kırlı arkada
şım... 

BAŞKAN — Lütfen Heyeti Umumiyeye hi-
tabedin Hüsnü Beyefendi. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Peki 
Sayın Başkanım, diğeri Sinop Senatörüdür. 
Bu arkadaşlarım Sosyal İşler Komisyonu üyesi. 
Ve hepsi de doktor, mesleğin ehli. Bütçe Ko
misyonu, bütçe bakımmdam bir kanunu eleşti
rir. Biz de orada çalıştık. Plânlama bakımın-
idan eleştirir. Fakat, komisyonların çeşitli ol
masının sebepleri, ihtisas erbaplarının oraya 
toplanması keyfiyetidir. 

Demek M, bu kanunun geçtiği yer, yani 
-Sosyal İşler Komisyonu, ihtisas gruplarından 
müteşekkil, bir komisyondur. Bu komisyon 
diyor ki «Efendim, bu kanun yerindedir. Bu 
maddeye ek gerekir» Ama, diğer taraftan, 
Bütçe Komisyonundaki arkadaşlammıa «Efen
dim, vergi kaybı olabilir» diyorlar, öbürleri 
vergi veriyor. Ama, diğer taraftan da bir 
Devlet kurumunun 40 milyon liraya yakın bir 
kâr temin elttiği, Devletini kesesine, bünyesi
ne, girdiğini, Devlet teşekkülü olduğunu Büt
çe Komisyonunun düşünmesi lâzım. 

% 10 lardan, yani, perakendecinin kârının, 
kendisine % 25 i kalmak suretiyle bunu, bu ku
rum alırsa, bu Devlet kurumu, Devlet mües
sesesi değil mi, oranın kesesine girmiyor mu, 
daha kârlı değil mi? Emekli Sandığını düşü
nelim, Devlet kurumu değil mi? Ve bizim 
emeklilik maaşlarımızı, işçilerin emeklilik 
maaşlarını nasıl verecek bu kurumlar ileride? 
Elbetteki kârlarını düşüneceklerdir. Emekliye 
ayrılan insanların, emeklilik maaşlarımı ra
hatlıkla verebilmek için gelişme imkânlarımı 
da aramak mecburiyetini duyacaklardır bunlar. 

Onun için, Bütçe Komisyonundaki arkadaş
larımızın bu mütalâaları bence pek yerinde, isa
betli değildir. 

Eczacı Kurumu arkadaşlarımız, dünya fiyat
larından örnekler vermiş «Bizde daha ucuzdur, 
filândır» diyor. Tetkik ettik. Fakat şunu hesa
ba katmak lâzım; Türlüye'de işçi ucuzdur. 
Eğer, yabancı sermaye Türkiye'de ilâçtan kâr 
etmemiş olsa idi, işçiyi ucuz bulmamış olsa idi, 
en büyük yatırımını bu sahaya yapmazdı. Çün
kü, onlar hesabidir. En büyük yatırımını bu sa
haya yapmazdı. Türkiye'de en büyük yatırım 
bu sahaya olmuştur. Neden yabancı sermaye 
benim çok daha fazla ihtiyacım olan başka ya
tırımlara gitmemiştir? 

Şimdi bu Kurumun ilâç fabrikası açtığını 
düşünelim. Yabancı sermayeyi başka kanallara 
kaymaya zorlıyacaktır. Birçok ilâç fabrikaları
nın açılmasına mâni olabilecektir. Karşılarına 
çok kaliteli ilâcın çıkması için Devlet rekabeti
ni ortaya koyacaktır. Devletçilik sisteminde 
bunlar vardır. Yani, önleyici supap vazifesini 
görmek lâzımdır. Karma ekonominin nedeni bu
dur. Karma ekonomi, çorba ekonomi değildir, 
ahlâki, düzenli, topluluğun bütün menfaatini 
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içine alan kamu iktisadi yatırımlarına doğru 
gitme, bir denge kurma keyfiyetidir. Yani, br 
dengeyi kurarak komünizm belâsına mâni olma 
keyfiyetidir. 

Komünizmi dar açıdan, edebî açıdan müta
lâa etmemek lâzım. Komünizmle mücadelede 
ömrünü vermiş bir insan sıfatı ile, alın teri ile 
kazancı, benim dinimin de emretmiş olması sıfa
tı ile, böyle gelişigüzel kazançların, âmme men 
faatinin karşısında olan kazançların elbette fi-
renleyicisi bir unsur olacaktır. O unsur ne ola
caktır? Bu kurumlar olacaktır. 

Sayın Bakan da gittiler Eskişehir'de Âhi Ev
ren'i kutladılar. Âhi teşkilâtını. - Milletimiz bü
yük teşkilât kurmuştur, geç kalmışızdır - Dün
yada hiçbir millet kendi arasında bu kadar sos 
yal kurum kuramamıştır. Bugün gönlüm iste ki 
Şu Sosyal Sigortalar Kurumu, bu günün meto
du ile bu teşkilâtın kademelerine erişebilsin. Bir
birine yardım, sanayi mamulünü ucuza mal et
me, kalite, diğerlerinin karşısına çıkıp, sanatta 
yüksekliği, yüceliği temin etme. - Milliyetperver 
arkadaşlarımızın bu Kurumu iyi incelemesi lâ
zım. - Eğer bu Kurum olmasa idi, Osmanlı sana
tı zirveye çıkmazdı, zevkle baktığımız eserler ol
mazdı, kalite düşüklüğü olurdu. 

Kolay, kolay bir adam dükkân açamıyor. 
Peştemalı bağlaması kolay değil. Nasıl birbirine 
yardım edici bir kurum haline gelmiştir. 

Şimdi, Sosyal Sigortalar Kurumunun, Emek
li Sandığı Kurumunun böyle kendi mensupları 
arasında içtimai adaleti sağlayıcı ve dengeyi 
sağlayıcı yardımkâr yatırımlara ve tesislere 
gitmesi, menfaatini düşünmesi elbetteki iktiza 
eder, iktiza etmektedir ve bunu bizim böyle dü
şünmemiz lâzım; benim kanaatim böyle. Ben 
şahsan böyle düşünüyorum bunu. Sermayedar 
arkadaşlarımızın, eczacılarımızın, fabrikatörleri
mizin böyle düşünmesi lâzım; sermayelerine sa-
hibolabilmeleri için; Türkiye'nin rahata kavu
şabilmesi için; servetlerine göz diktirmemek 
için. Bunlar ahlâki nizamlardır; Türk'ün içtimai 
nizamlarıdır. Milliyetperveriz dediğimiz vakit, 
öz kökümüzün eserlerini tetkik edip, bünyemi
ze uydurmak mecburiyetindeyiz. Sosyal Sigor
talar Kurumu ilerideki tutumu ile başta yatırı
mı desteklemelidir. 

Gidiyorsunuz Ford Fabrikasına, işçiyi gök-
'ere çıkarıyor. Bu kalifiye işçi Almanya'da mı 

kalacak? özel sektöre güvenemiyor işçi. Bir 
"HÂSTAŞ çıktı karşımıza... Sosyal Sigortalar 
Kurumu «Gel işçim ben seninle ortaklık ederek 
memleketimde Ford tesislerini kuracağım. Ben 
leninle filân, filânı kuracağım.» deyip yatırım
lara gittiği gün, o işçilerin milyonlarca markı 
Türkiye'ye akacaktır. Milyonlarca mark Alman 
bankalarında kalıyor bugün. Bütün arkadaşla
rımızın bu meseleye eğilmelerini rica ederim. 
üangi kurum bu arkadaşlarımızı ikna ederek, 
beraber tesis kuralım diye paralarını buraya çe
kebiliyor? Alman bankalarında bu kadar para
nın kalmasını hangi vicdan kabul eder? Ama, 
Uosyal Sigortalar Kurumu böyle bir öncülüğe 
girerse, almteriyle kazandığı paralarla memle
kete dönmek istiyen ve kalifiye işçi olan işçile-
-imizin de Türkiye'ye gelmelerine önderlik yap
mış olur. 

1963 yılında, Parlâmento heyeti olarak Al
manya'ya gidip döndükten sonra, bu kürsülerde 
bunları söyledik. Aradan şu kadar zaman geçti, 
seneler geçti, hiç kimse buna sahip çıkmadı. Biz 
de, hakikaten, ruhen üzüntü duyduk. Nedir, 
şuraya geldik ne yaptık diyoruz; çünkü söyle
diklerimizi yapan iktidarlara, hükümetlere, an
layışlı insanlara Taslamadık. 

Bu kanun faydalı bir kanundur. Ben kabu
lüne taraftarım. Teklif kabul edilirse, Sosyal 
Sigortalar Kurumuna ve memleketim ize hayır İr 
olsun. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Hüsnü Dikeçlıgil'in konuşmaları sıra

sında iki önerge gelmiştir, önergelerden biri, 
«508 sayılı Kanunun 123 ncü maddesiyle ilgili 
teklif hakkındaki konuşmaların onar dakika ile 
sınırlandırılmasını» istemektedir. 

önergeyi okutuyorum. 
FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — önerge

nin aleyhinde. 
BAŞKAN — Peki efendim. 

Yüksek Başkanlığa 

506 sayılı Kanunun 123 ncü maddesiyle il
gili teklif hakkında kişisel konuşmaların onar 
dakika olarak sınırlanmasını arz ve teklif ede
riz. 

Manisa Afyon Rarahisar 
Oral Karaosmanoğlu Kâzım Karaağaçlıoğlu 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Tevetoğlu; | 
önergenin aleyhinde. 

ORAL KARAOSMANOĞLU (Manisa) — 
Ben geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu geri alı
yor musunuz efendim? 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Ka-
rahisar) — Hayır. 

BAŞKAN — Almıyorsunuz, peki efendim. 
Buyurun Sayın Tevetoğlu. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın 
Başkan, çok muhterem arkadaşlarım; grupları 
adına iki sayın arkadaşımız konuştu. 

BAŞKAN — üç arkadaşımız konuştu efen
dim. 

FETHİ TEVETOĞLU (Devamla) — Affe
dersiniz, üç arkadaşımız konuştu. Şahsı adına 
da bir tek arkadaşımız konuştuktan sonra, bu 
kadar mühim, bu kadar, hakikaten, hassasiyetle 
üzerinde durulan bir konudaki konuşmaları 
onar dakika ile kısıtlamaya gitmemek lâzım 
kanaatindeyim. Şu ana kadar yapılan konuş
maları, - bir tanesi hariç ötekilerin gerçekten, 
bir arkadaşımızın ifade buyurduğu gibi, kimiin 
ne düşündüğünü ortaya koyan, kimin hangi za
viyeden bu çeşit konulara baktığını belirten 
konuşmaları - ve maalesef kendilerine yanlış, 
noksan, hatalı aksettirilmiş birtakım bilgilere 
dayanan bu konuşmaları düzelterek Yüce Sena
tonun takdirlerine sunmak, umumi efkâra arz 
etmek için konuşmaların tahdidedilmemesi ri
cası ile önergenin reddini istirham ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — önergenin niteliğine ıttıla kes-

betti Heyeti Umumiye. Kişisel konuşmaların 
onar dakika ile sınırlandırılması yolundaki iki ı 
imzalı önergenin sahiplerinden Sayın Karaos-
manoğlu imzalarını geri aldılar, önerilerini geri 
aldılar; Sayın Karaağaçlıoğlu İsrar ediyorlar. 
Kişisel konuşmaların onar dakika ile sınırlandı
rılması önergesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... önerge redde
dilmiştir. 

Bir önerge daha vardır, okutuyorum efen
dim. 

Yüksek Başkanlığa 
İçtüzüğün 19 ncu maddesinin ilk fıkrası 

«Başkanlık uzun vadeli plânla ilgili gördüğü ta
sarı ve teklifleri en son olarak Plân Komisyo
nuna havale eder.» hükmünü; 
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Aynı maddenin son fıkrası ise «Plân Ko
misyonu, diğer komisyonların rapor ve metinle
rinde, yürürlükteki uzun vadeli Plâna aykırı 
olan hususları belirtir ve metni uzun vadeli 
Plâna uygun şekle sokar. Bu takdirde G-enel 
Kuruldaki görüşmelerde esas Plân Komisyonu
nun raporudur.» Hükmünü »ihtiva etmektedir. 

17 . 7 . 1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununun 123 ncü maddesinin tadili 
hakkındaki kanun teklifi de içtüzük hükümleri 
uyarınca en son olarak Plân Komisyonuna ha
vale edildiği ve bu Komisyon, metni Uzun Va
deli Plân yönünden incelenip Plâna aykırı bul
duğu halde Genel Kurul kararı ile diğer bir ko
misyonun raporunun görüşmelere esas alınması 
İçtüzüğün âmir hükümlerinin açıkça çiğnenme
si anlamını taşımaktadır. 

Bu itibarla İçtüzük hükümleri ve cari teamül 
dikkate alınarak bu hatalı uygulamanın düzel
tilmesini ve Plân Komisyonunun raporunun gö
rüşmelere esas alınmasını arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân 
Komisyonu Başkanı 

Ankara 
Yiğit Köker 

(C. H. P. sıralarından «Bu halledildi» ses
leri) 

BAŞKAN — Lütfen efendim rica ediyorum. 
Sayın arkadaşlarım, bu önergeyi, kısaca arz 

-edeceğim nedenle muameleye koymam müınkün 
değildir. 

Birincisi, 4 arkadaşımızın konuşmasından ev
vel verilen bir önerge ile bu durum önerilmiş
ti, ki, bu önerge esas itibariyle reddedildi, öner
geyi işleme koymadan evvel hâdisede 19 ncu 
maddenin tatbik kabiliyeti olmadığına işaret 
etmiştim. Başkanlığın, Anayasanın ve İçtüzü
ğün sarih ve kesin hükümlerine karşı mahiyet
te verilen önergeleri muameleye koymıyacağı 
açıklamadan varestedir. Ancak, burada 19 ncu 
maddenin son fıkrasının uygulama yeri olmadı
ğını da belirttim. Yüce Kurulunuz çok kısa bir 
süre evvel reylerimi belirtti. 

'Kaldı ki, tümü hakkındaki müzakereler bit
tikten sonra, maddelere geçilmesi yine Heyeti 
Umumiyenin oylarına arz edilecektir. Maddele
re geçilmesi konusu reddedildiği zaman Bütçe 
Plân Komisyonu raporu kabul edilmiş olacaktır. 
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Bu nedenle bu önergeyi işleme koymama im
kân olmadığını arz etmiş oluyorum. 

Saygılarımla. 
İSayın Fethi Tevetoğlu, aleyhte buyurunuz 

efendim. 
FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın 

Başkan, çok muhterem senatör arkadaşlarım; 
konuşmamla başında, şimdi okunan önerge ile 
ilgili olarak, Sayın Başkanın yaptıkları açıkla
ma ve izahın bendenizi de tatmin etmemiş bu
lunduğunu ve hakikaten içtüzüğümüzün 19 ncu 
madde sinin... 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manrea) — Usul 
meselesi halledildi. Esasa geçsin. 

BAŞKAN — Şimdi, müsaade buyurıılur mu 
efendim, Sayın Tevetoğlu. Sizden de çok rica 
ediyorum sayın Barutçuoğlu, lütfen müdahale 
'etmeyin efendim. Eğer vazifede bir noksanımız 
olursa, ikazınızla tenevvür ederiz efendim, lüt
fedin efendim. 

Şimdi, bu konuda bir tartışmaya mesağ ol
madığını arz etmek isterim. Lütfen, aleyhte söz 
aldınız, bu istikamette konuşmaya girmenizi 
hassaten istirham ediyorum. Çünkü, eğer be
nim mâruzâtım istikametinde konuşma olursa, 
aksi noktayı nazar sahibi, değerli arkadaşların 
müdahaleleri olacaktır. Bu itibarla, süratle ve 
suhuletle iş görsmiyeceğiz, hem yönetimde mü§-
kilâta uğramış olacağız, hem de işimiz gecike
cek efendim. Lütfen efendim. 

FETHİ TEVETOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; görüşmekte ol
duğumuz 506 sayılı Kanunun 123 ncü maddesi
nin tadili hakkındaki kanun teklifi, gerçekten 
Sayın Bakanın da ifade ettiği gibi bir bardak 
suda fırtına yaratmak şeklinde, basında, radyo
da, televizyonda, kulislerde çok büyük bir faa
liyetin, bir propaganda faaliyetinin husule gel
medi ve asıl önergeyi verenlerin maksadından 
son derece uzaklara gidilerek, bu konunun çe
şitli istikametlere çekildiği ve üzülerek ifade 
edeyim, çeşitli taraflarda istismara yol açtığı 
esefle müşahade edilmiştir. 
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Bu bir hükümet tasarısı değil. Bu, çok ya
kın bir tarihte hepimizin, gerçekten büyük 
emekler sarf ederek görüşüp, kabul ettiğimiz 
ve Türk işçisinin hakikaten haklarını, alın te
rini değerlendirecek bir kanunun, sanki tatbi
katında çok âcil birtakım değişikliklere lüzum 
gösteren aksaklıklar husule gelmiş gibi, hepsi 
de Parlâmentomuzda değerli işçi kardeşlerimizi 
temsil eden ve daha önce işçi teşekküllerinde 
bulunan ve işçi kardeşlerimizin durumlarını he
pimizden daha iyi bildiğine inandığım ve Türk 
işçisine daha tam, daha noksansız, daha hakka
niyetle sağlık hizmetleri ulaştırılsın samimî en
dişesiyle, bu teklifi vermişler. Bu itibarla, genç 
bir Çalışma Bakanının elbette işçilerin hakkım 
ve onlara iyi hizmetler götürmek arzusiyle, 
- samimî oldukları takdirde - böyle bir teklifi 
samimiyetle benimsemelerini, bir tasarıymış gi
bi bu teklifi yapanlardan daha heyecanla, daha 
ateşli taM'beîmesini normal görürüm, ama bu
nu bir polemik yaparak, hale bir mesleği kar
şısına alarak ve birçok kanunlarımıza ve bizim 
hakikaten anlayışımızla, karma ekonomi görü
şümüze cidden aykırı düşen bir davranışla bunu 
bizim. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Fethi Bey, 
kanunu mu konuşuyorsunuz, Bakanı mı tenkid 
ediyorsunuz? 

NURETTİN AYKURT (Malatya) — Yerin
de bir davranış. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efen
dim. 

FETHİ TEVETOĞLU (Devamla) — Kanu
na geliyorum. Bunu maalesef âdeta bir polemik 
açılması yoluna itmiş olmasını hakikaten üzün
tü ile karşıladığımı evvelâ belirtmek isterim, 
bu benim hakkım. 

Muhterem arkadaşlar, teklifin sahipleri, bu
gün huzurunuza gelen metinden evvel, - ilk ve
rilen teklifteki gerekçeyi okursanız - aslında 
bu sağlık hizmetlerinin aksaması konusunda 
büyük bir şikâyette de bulunmuyorlar. Arzu
lan, doğrudan doğruya 506 sayılı Kanunun 123 
ncü maddesindeki kısıtlanmış hususların tama
men kaldırılmasıdır. Böylece her yerde yani, 
yataksız tesislerin bulunduğu yerde de eczane 
ve ecza dolabı açabilmek imkânım istemekte
dirler. 

Muhterem arkadaşlar, mezkûr kanun teklifi 
13 Nisan 1970 de Kayseri Milletvekili Sayın 
Enver Turgut ve 8 arkadaşı tarafından Millet 
Meclisine sevk edilmiştir, ikinci defa da 27 Şu
bat 1971 de verilmiştir. 
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Muhterem arkadaşlar, eğer dikkat buyuru-
lursa, kanun dikkatle ve tam olarak okunursa 
ve hele tatbikat dikkate alınırsa bu kanunu ge
tirmeden de, esasen Sosyal Sigortalar Kurumu
nun rahatlıkla eczane açabildiği ve bu teklife 
lüzum olmadığı hususu meydana çıkar. Bunun
la ilgili olarak bir belge sunacağım; «Kayseri 
Milletvekili Enver Turgut ve sekiz arkadaşı ta
rafından- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
nun 123 ncü maddesinde değişiklik yapılmasına 
dair hazırlanan kanun teklifiyle gerekçesi ince
lenmiş ve emirleri veçhile bu husustaki görüşü
müz Çalışma Bakanlığına bildirilmiştir. Yüksek 
malûmları olduğu üzere eczacılar ve eczaneler 
hakkındaki 6197 sayılı Kanunla serbest ve hu
susi eczanelerin açılması belli prensiplere bağ
landığı gibi, 224 sayılı Kanunla da sağlık hiz
metlerinin sosyalleştirildiği bölgelerde hastala
rın muhtacolduğu ilâç ve tedavi vasıtalarının 
köylerde ve serbest eczanesi bulunımıyan yer
lerde sağlık teşkilâtı veya Bakanlığımızca işle
tilecek eczaneler marifetiyle sağlanması öngö
rülmüş ve bahis konusu 123 ncü madde de taşı
dığı hükümler itibariyle yukarıda belirtilmiş 
kanunlarla tanı bir mutabakat halinde tanzim 
olunmuştur. Diğer taraftan serbest eczanesi bu-
lunmıyan yerlerde çalışan işçilerin ve diğer 
sigorta mensuplarının ilâç ihtiyaçları zaten bu 
gibi mahallerde kuruma bağlı yataksız sağlık 
tesislerinde açılan eczanelerce karşılanmakta 
ve buna göre ortada bir problem de bulunma
maktadır. Serbest eczanesi bulunan yerlerde ise, 
hekimlerin bir listeye bağlı olarak ilâç verme
leri ve .anlaşmanın en fazla indirim yapan ecza
nelerle yapılması itibariyle, bu gibi mahaller
deki sağlık tesislerinde eczane açılmasiyle esa
sen ihtiyaç ve ekonomik yönden büyük bir fay
da sağlanamıyacağı aşikârdır. Bu itibarla, belli 
prensiplere bağlanmış olan yürürlükteki siste
min ihtiyacı karşıladığı ve ayrıca bunun dışına 
çıkılması halinde, serbest eczacılığın hayat sa
hasının daralacağı ve mesleğin istikbalinin göl
geleneceği mülâhaza olunmuş ve bu nedenle tek
lif olumlu mütalâa edilememiştir. Bilgilerinizi 
saygılarımla arz ederim. Prof. Dr. Akyol. 12-13. 
1971 gün ve Kanunlar Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 69/107/3040 sayılı yazıya» 

Muhterem arkadaşlar, konu yalnız basit bir 
kaç kazada veya eczane, ilâç hizmeti götürüle-
miyen yerde eczane açmak şeklinde küçümsene-
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cek bir mevzu değildir. Arkadaşlarımız hakika
ten samimî olarak işçimize daha iyi sağlık hiz
meti götürebilme endişesiyle bunu vermişlerdir, 
ama üzülerek ifade edeyim 17 - 18 kişilik bir 
kalabalığın Büyük Millet Meclisinde müzakere 
ettiği bu teklife.. («Kasıl kanuşuyorsun» «kala
balık değil topluluk» sesleri.) Topluluğun, ya
ni 17 arkadaşın demek istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
FETHİ TEVETOĞLU (Devamla) — Şeyini 

söylüyorum, son dakikada.. 
İSALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Meclisten çı

karken oradaki üye sayısı münakaşa edilmez. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, kendisine mah

sus beyanlar. 
FETHİ TEVETOĞLU (Devamla) — Beye

fendi bir kanunun nasıl çıktığını, nasıl görüşül
düğünü elbette burada anlatmak ve konuşmak 
benim hakkım. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Değil 
efendim, onu Millet Meclisi bilir. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. Buyurun efen
dim. 

FETHİ TEVETOĞLU (Devamla) — Beye
fendi, görüşülürken orada kimse yokken bir 
önerge veriliyor.. 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Nasıl 
böyle konuşursun. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
FETHİ TEVETOĞLU (Devamla) — Âdeta 

istasyondan geçen trene biletsiz atlıyan kimse 
gibi birşey konuluyor oraya, efendim fabrikada 
kurulsun diye, sayı burada beyefendiler, isnat-
da burada... 

BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu, Sayın Tevet-
oğlu. 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Nasıl 
böyle konuşursun Millet Meclisi hakkında. 

FETHİ TEVETOĞLU (Devamla) — Beye
fendi, Millet Meclisi hakkında konuşmuyorum, 
laflarımızı tahrif etmeyiniz. 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Tahrif 
etmiyoruz, nasıl konuşursun böyle. 

BAŞKAN — Sayın Akyurt, lütfen efendim. 
FETHİ TEVETOĞLU (Devamla) — Sizin 

bir defa oradan bana müdahale hakkınız yok 
ISayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim devam buyu
run. Yalnız Millet Meclisini itham edecek, böl
ge düşürecek beyanda bulunmayın efendim. 
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FETHİ TEVETOĞLU (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar, bir memlekette ilâç sanayii, 
ilâç fabrikası kurulması bu memleketin hakika
ten çok mühim bir sanayi dalını ilgilendiren 
konudur. Bu öyle alelacele yazılmış bir öner
geyle, hiç bir hesabı, hiç bir kârı, zararı düşü
nülmeden, bitmek üzere bulunan 2 nci Beş Yıl
lık Plânın hudutları içine alınmamış olduğu hal
de, başka bir maksat ve istekle - demin arz etti
ğim gibi - arkadaşlarımız tarafından verilmiş 
bir değişiklik teklifine böyle bir ilâvenin yapıl
ması işin ne kadar gayri ciddiye alındığı, ne 
kadar gayri samimî olduğu ve ns kadar zararlı 
neticeler doğurabileceği hususunu en iyi şekil
de tescil etmektedir. 

Az evvel okudum; ilâç meselesi, kabul ve 
takdir buyurursunuz ki, her şeyden evvel bilgi 
meselesi, meslek meselesi, tetkik meselesi. 

Muhterem arkadaşlar, okuduğunuz teklifle
rin hangisinde bu işlerin gerçekten tam ve dü
rüst bir hesabının yapıldığına ve güvenilir bir
takım dokümanın, rakamların verildiğine şahit 
bulundunuz? Ben burada teklifin lehinde bulu 
nan arkadaşlarımın kendilerine intikal eden 
bilgilere dayanarak yaptıkları savunmayı elbet
te saygıyla karşılarum. Yalnız, şuna kaaniim ki, 
bu mesleğin yakın bir insanı olarak, verilen ra
kamlar, verilen bilgiler hatalıdır. Bu itibarla, 
eğer biz hakikaten milletimizin ve memleketi
mizin bir kuruşu üzerinde titriyor ve Türk iş
çisinin alın terinin en verimli yere yatırılması
nı samimiyetle istiyorsak, bir Senato araştırma
sı talebe deriz ve Türk ilâçcılığmın durumunu 
hakikî veçhesiyle inceleriz, tesbit ederiz ve on
dan sonra hükümetlere, bakanlıklara lâzım ge
len noksan hususları da tavsiye ederiz, işlerimi
zi daha vicdanlı, daha insaflı ve daha gerçekçi 
olarak yaparız. 

Muhterem arkadaşlar, ben bu fikirdeyim, 
herkesin fikrine hürmet ettiğim gibi, elbette 
kendi fikrimi savunmak da benim hakkım ve 
ben gerçeği ifade etmeye çalışıyorum. Eğer söy
lediğim şeylerde hata varsa, arz ettiğim vesika
larda, rakamlarda beğenmediğiniz bir husus bu
lunursa elbette tenkidlerinize amadeyim. 

Muhterem arkadaşlar, görülüyor ki, bu tek
lifi araştıran, inceliyen, üzerinde çalışan ko
misyon üyesi değerli arkadaşlarımız İM ayrı 
karara varmışlardır. Şu da gösteriyor ki, lehte 

ileri sürülen fikirlerin de bir ağırlığı vardır, 
aleyhte ileri sürülen fikirlerin de bir ağırlığı 
bulunmaktadır. 

.Aziz arkadaşlarım, Türk Parlâmentosunda 
Türk işçisinin hakkını savunmıyacak, onun alın 
terini değerlendirme taraftarı olmıyacak tek bir 
Türk parlömanteri yoktur ve olamaz. Burada 
deniliyor ki, çok büyük israf var. 

Bunlar hakikaten bize akseıttirilenlıer. Ama, 
bir de işin içinde bulunmuş, çalışmış arkadaş-
larımiizın bilgi ve tecrübelerine dayanarak söy-
liyeceği sözleri de yanyana getirmek lûtfunda 
bulunursanız o zaman göreceksiniz ki, söyle
nenlerin bir kısmı ve hakikaten savunulan fi
kirler ister müspet olsun, ister menfi, illâ ka
bul etmek veya karşısındaki şahsı tesirinde bı
rakmak için sarf edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, dikkat buyurun, has
sasiyetle üstünde durulan şey, doktor ilâç yazı
yor, reçete eczaneye götürülüyor, eczacı o ilâcı 
vermiyor, yerine başka ilâç veriyor; yahut ilâ
cı almıyor, yerine koznıaıtdk alıyor, yahut başka 
bir şey kullanacağı kolonya, ve saire alıyor şek
linde. Hattâ, bir arkadaşıımızın ifade eıttiği gibi, 
üzülerek söyliyeceğim, para da alınıyor, dendi. 

Muhterem arkadaşlar, böyle bir vaka, 2 va
ka, üç vaka, beş vaka elbette olabilir. Cemiyet
lerde bu tip insanlara raslanabdlir. Ama, insaf
la şunu kabul etmeliyiz ki, üç ahlâksız yanyana 
bir yerde kolay kolay bulamazsınız, sevgili kar
deşlerim. Doktor, hasta olmıyan bir adama lü
zumsuz yere ilâç yazacak, işçi gidecek ilâcını al
mayıp başka birşey istdyecek, ve o eczacı da kâr 
edeceğdım diye ilâç yerine ona başka şey vere
cek. Bu, gerçekten imkânsızdır ve bu şekilde 
hem işlerimizi, hem doktorlarımızı, hem ecza
cılarımızı töhmet altında bırakan bu çeşit bir 
isnadı arkadaşımız «savun mu» diyordu, birşey 
diyordu, ben şiddetle huzurunuzda reddediyo
rum ve kabul etmiyorum, edemiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, gerçekten içindeki 
anamaddesi aynı olup, fakat ismi, patenti baş
ka, değişik olan ilâçlar vardır. Bunların aslın
da, ekseriya, değerli doktor arkadaşlarım bi
lirler, müessir maddesinin dozu da aynıdır, 
miktarı da aynıdır ve bunları yapan fabrikaya 
göre değişik adları vardır. Biri bulunmazsa^ 
öteki verilebilir, bir yerde bu yapılabilir. Anma, 
bunu doktor bilir, eczacı da bilir. Bunu kmıa-
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inak, bunu kötü birşeymiş gibi söylemek cidden 
haksızlık olur, insafsızlık olur. 

Muhterem arkadaşlar, deniliyor ki, ham
madde tamamen dışardan alınıyor ve çok paha
lıya mal oftuyor veya % 800 ve saire gibi birta
kım astronomik rakamlarla kâr ve zarar ifade 
©diliyor. 

Muhterem arkadaşlar, şunu ifade edeyim 
ki, Türkiye'de hem Sağlık Bakanlığının, hem 
ûe Maliye Bakanlığının, bir de böyle hizmetini 
gördüğü, Çalışma Bıakanlığı veya diğer resmî 
kuruluşlar veya bakanlıklar gibi, Sosyal Sigor
talar Kurumu ve saire gibi birtakım resmî ku
ruluşlara da hizmet gören Türk eczacıları ve 
Türk ilâç sanayii, fabrikasının kuruluşundan, 
aldığı malkinaların getirilmesine, tahsisine, dı
şarıdan ithal ettiği hammaddenin alınmasına, 
ilâcının yapılmasına, ambalajına, ve sairesine 
kadar defalarca en sıkı şekilde kontrol edil
mektedirler. Hakikaten 4 sene hizmet gördü
ğüm Ortak Pazar Topluluğu içinde ilâç fiyatla
rının en ucuz olduğunu tesbit ettiğimiz bir 
memleket, bizim memlıeö^imizıdir, muhterem^ 
arkadaşlar. 

Arkadaşlar, meseleyi gerçekten hangi zavi
yeden veya hangi veçheden gördüğünüzü bura
da ortaya koyuyoruz, buyurdu, bir sayın sözcü 
arkadaşım. 

Bu büyük sanayi dalma, bu özel sektörün 
başarılı bir dalına büyük yatırımlar yapmış va
tandaşların enerjisini ve hevesini bu şekildeki 
yanlış isnadlarla kırmamıza hakikaten hem 
hakkımız yok, hem de bundan millete, memle
kete kâr gelmez kanısındayım. 

Muhterem arkadaşlar, yıllarca bu memleke
tin ilâç dâvası Türk olmıyanlann elinde idi. 
tik defa 1872 de Türk Tıbbiyesi eczacı mezun
larını vermiştir ve ilk defa Türk eczanesi 1895 
te Ahmet Hamıdi Bey tarafından açılmış, yine 
1895 te Pertev Diş tozu diye bir müstahzar çık
mıştır. Bizim bu kadar yeni olan bu ilim ve sa
nayi dalımız, muhterem arkadaşlar, son yıllar
da gerçekten büyük bir gelişme göstermiş ve 
bugün dışarıya ilâç ihracedeoek hale gelmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, size 3 ilâç hakkında 
rakam vermekle yetineceğim. Bir tanesi, hepi
mizin çok sık kullandığı optalidon, Almanya'da 
12,5 Tl, Türkiye'de 4,5 Tl, Aspirin Almanya'
da 660 kuruş, bizde 175 kuruş, Teramycine 

kapsül Almanya'da 92,20 kuruş, bizde 15 lira
dır. 

Muhterem arkadaşlar, gerçekten bizde ilâç 
son derece ucuz satılmaktadır, diğer memleket
lere kıyaslanınca. Elbette bizim kendi ölçüleri
mize göre, gelir durumumuza göre diğer şey
lerle mukayese edilirse pahalıdır. Fakat, 1963 
ten 1970 e kadar son 7 senenin yapılan istatis
tiklerinde de görülüyor M, yine birçok sektör
lerde fiyat yükselişi son derece fazla olduğu 
halde, ilâç bunların en normal olanlaonıdan bir 
tanesidir. 

BAŞKAN — Sayın Teveitoğlu, çalışma saa
timizin bitmesine birkaç dakika kalmıştır. Lüt
feder misiniz, ne kadar daha sürecek, konuşma
nız? 

FETHİ TEVETOĞLU (Devamla) — 10 - 15 
dakika daha.... 

BAŞKAN — 10-15 dakika daha sürer. 
Heyeti Umumiyeniin kararına başvurmadan 

evvel açık oyunu yaptığımız 2 kanun tasarı ve 
teklifinin neticelerini arz edeceğim, müsaadele
rinizle. 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun teklifine 106 sayın üye iştirak etmiş, 
105 kabul, 1 çekinser oy verilmek suretiyle tek
lif Cumhuriyet Senatosunca kabul edilmiştir. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarı
sının açık oylamasına 107 sayın üye katılmış, 
106 kabul, 1 çekinser oy kullanılmak suretiyle 
tasarı Cumhuriyet Senatoisunca kabul edilmiş
tir. 

Muhterem arkadaşlarım, çalışma süremizin 
bitmesine 2 dakika var. Sayın Tevetoğlu 15 da
kika içinde konuşmalarını bitireceklerini ifade 
ediyorlar. Sayın Tevetoğlu'nun konuşmalarının 
bitimine kadar çalışmamızın sürdürülmesi husu
sunu oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Devam buyurunuz efendim. 
FETHİ TEVETOĞLU (Devamla) — Muh-

tem arkadaşlar, bu gelişmiş ve hakikaten büyük 
hizmet gören sanayi sektörümüze ve eczacılık 
mesleğine bu kanun teklifi dolayısiyle yapılan 
birtakım hücumların ve ileri sürülen fikirlerin 
ve isnadlarm gerçekle ilgisi bulunmadığını, mü-
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him bir kısmının da maalesef yanlış bilgilere 
dayandığını 1 - 2 örnek ile tesfbit etmeliyim : 

Eczanelerden Sosyal Sigortalar Kurumunun 
5 yıl içinde 220 milyon liralık ilâç aldığı ve do-
layısiyle de 92 milyon ftrayı eczacılara ödediği, 
bunun da 2 adet 500 yataklı hastane demek ol
duğu belirtilmektedir. 

Burada hakikaten hiçbir masraf, hiçbir per
sonel maaşı, hiçbir elektrik, ısıtma, ve sa^ra gibi 
zaruri giderler dikkate alınmadan bu şeklîde 
ifade edilmiştir ki, kurumun kendisinin kurma
sı nalinıle, bu masrafların çok daha yüksek ola
cağını, bâzı ifadelerinde raporlarında kendileri 
de itiraf ediyorlar. 

Muhterem arkadaşlar, demin de arz ettiğim 
gibi bâzı rakamlar çok hatalı verilmiştir. Mese
lâ deniyor ki, piyasada 20 bin ruhsat verilmiş. 
Muhterem arkadaşlar, Sağlık Bakanlığından 
bunu tesbit etmek mümkündür. Bu ancak 7 bin 
civarındadır. Piyasada bulunan müstahzar sa
yısı ise, 7 bin de değildir, daha azdır. 4 700 İlâ 
5 bin kadardır. Kaldı ki, bunun da eczaneler
de İmllanılanlan gayet asdır. Bunların hepsi 
devamlı olarak aranmaz ve kullanılmaz. 

Muhterem arkadaşlar, Sosyal Sigortalar 
Kurumu şu teklif olduğu gibi kabul edildiği 
taktirde, kurabileceği zannedilen bir fabrika 
ile acaba ihtiyacı olan ilâçların kaç tanesini ya
pabilecektir. Çok muhterem arkadaşlar, bazan 
bu ilâç yapma hevesine başka kuruluşlar da 
kapılmışlar ve bir çok değerli pahalı makina-
lar getirmişler, ama maalesef ihtiyaçlarını kar
şılamak şöyle dursun anbalaj isini dahi yapa-
mıyacak şekilde makinalann üstüne birer nay
lon çekilmek suretiyle adetâ sıhhi müze haline 
gelmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlar, eğer Sosyal Sigorta
lar Kurumu hakikaten yalnız bu ilâç israfını 
şu getirilmiş teklifle önliyeceğine inanıyor ve 
böylece Türk işçisine Türk işçisinin yararına 
büyük hizmet edeceğine kaani bulunuyorsa, üzü
lerek itiraf edeyim ki, bu fikre katılmak müm
kün değildir. Elbette israfı, elbette suiistimali 
önlemek, takip etmek Bakanlarımızın, kurum
larımızın vazifesidir. Kurumun asıl israfının 
tipik bir örneği bizzat kendi 1970 faaliyet ra
porlarında görülmektedir ki, 1969 yılma göre 
73 milyon lira bir artışla 224 milyon liraya çı
kan genel idare masraflarıdır. Eğer dikkatle 
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ele alınırsa bu artış durdurulursa buradan ya
pılacak, istifadeler işçimizin hakikaten daha 
büyük hizmetlerinin sağlanmasını mümkün kı
lar. 

Muhterem arkadaşlar, arkadaşlarımızın bir 
tanesi ilâç fabrikası kurulması hakkında konu
şurlarken bunun devletçilik olmadığını ileri 
sürdüler. Devlet özel sektörün başarı ile yürüt
tüğü bir sahaya el atacak ve aynı sektörde bir 
fabrika kuracak ve bunun adı devletçilik olmı-
yacak, bu arkadaşlarımızın devletçiliği nasıl 
anladıklarını anlamak hakikaten bizim için 
güçtür. Esasen arkadaşımız kendi görüşlerinin 
devletçi olduğu ve karma ekonomiyi de nasıl 
anladıklarını izah ederken burada, bu itibarla 
bu fabrika açımını savunacağız şeklinde izah 
ettiler durumu. Halbuki, burada vakitte müsa
it değil, fakat kendilerine işaret etmek, hatır
latmak istiyorum ki. CHP grupıı adına Millet 
Meclisinde konuşan Ahmet G-üner arkadaşımız 
burada arkadaşımızın bizim görüşümüz, dev
letçilik görüşümüz su şekildedir diye bu teklif 
üzerindeki mütaF alarmın taban tabana zıttı ve 
bu teklifi reddeden ve kabul etmiyen bir ko
nuşma yaptıklarını herhalde duymamış olacak
lar. 

Muhterem arkadaşlar, bu hakikaten devlet
çiliktir, hakikaten Anayasanın 10 ncu ve 40 ncı 
maddeleriyle belirtilen mesleğin teminat altın
da, güvenlik altında bulunmasını zedeliyen bir 
husus olur. Arkadaşlar, diğer bir noktaya da de
ğinmeden geçemiyeceğlm. Yakın bir zamanda 
görüşülmesine başlanacak ve yalnız işçilerimiz
le yalnız onların aile ve çocuklarını değil, bütün 
Türk Milletini Türk vatandaşlarını içine alacak 
genel sağlık sigortası tasarısı kabul olunup yü
rürlüğe girince, şu şekilde kabul edilmiş bir tek
lifin durumu ve hakikaten eczahanelerimizin 
istikbali ve Türk sanayiinin değerli bir dalı 
olan Türk ilâç sanayiinin akUbeti ne olacak
tır? Bunu düşünmeye ve hakikaten şu şekilde
ki bir müdaihalenin bir devletçilik olduğunu 
kabul etmeye mecburuz. Eğer bu dal, bu sa
nayi dalı devletleştidlmek isteniyorsa elbette 
onun kanun teklifi bu olmaz ve bu kanun tek
lif il üzerinde böyle bir değişiklik, ufak bir öner
ge ile hiçbir hazırlık, hiçbir inceleme yapılma
dan böyle büyük bir meselenin şimdiden ka
bulünü öngörmek mümkün değildir. 
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Muhterem arkadaşlar, (banideniz o kanaata-
yıan ki, - sözlerimin 'başında da belirttiğim gibi -
hakikaten işçleriımiBe daha iyi bir sağlık hiz
meti götürülmek endişesiyle, parlâmento içeri
sindeki, (Meclis kanadımızdaki isçdı temsilcisi ar
kadaşlarımız tarafımdan verilmiş bu teklifim 
asıl gayesi ve {hedefi «506 sayılı Kanunun 123 
ncü maddesi iüe açılması mümkün olmıyan» 
diye tesbit ettikleri ilâç dolalbı ve eczanelerin 
de açılmasını temindir. Ama, size arz ettiğim, 
sunduğum Sağlık ©akanının - İd, bu teklif ka-
ibul edildiği takdirde Sağlık Bıakamlığımın kont
rolü, müsaadesi alımmadan da âdeta İstenildiği 
yerde eczane açmak ancak: Çalışma Bakanlığı
nın Sosyal Sigortalar Kurumunun lüzum gör
düğü ahvalde (bu tesisleri kurmak mümkün ola
caktır, deniliyor - bunların, yani !bu 'hizmetle
rin aslımda görüldüğüne inandığı içim Sağlık 
Bakanlığı ibu teklifi kaibul etmemiş görünüyor. 
Çok temenni ve arzu ederdim ki, hakikaten 
yalnız işçlerimiziin değdi, Türk (Milletimin ilâç 
problemliyle, sağlık dâvasiyie yakındam ilgili 
(bulunan bu meselemin görüşülmesinide değerli 
Sağlık Bakamınım da fikirleri ve görüşleri Yü
ce Senatomuzda tam mânasryle tesbit edilebil
sin. Çünkü, hir arkadaşımızın burada yazdığı 
muhalefet şerhi, esasen bu ilalbrika açımının bu
rada görüşületmiyeceğimi tam mânasiyle tesbit 
etmektedir M, şahsan buna tamamen katılıyo
rum. «Zannedildiği (gibi kolay (bir iş değildir. 
Bir projeye istimadetmeden, İstihsal maiyeti, 
toplam sermaye yatırımı, kapasite hakkında 
ciddî bir araştırma ve inceleme yapmadan ve 
memlektilmizde analhamımaddesi bulunmıyan 

bir sanayi dalında yatırım yapması yerine, bd̂ -
rikmilş 'bulunan sosyal (güvenlik fonlarını daha 
garantili ve daha kârlı, riski az sahalarda kul
lanması yerinde olacaktır. Esasen bu kanunun 
yeri 508 sayılı Kanununun 123 ncü maddesi 
değil, 4792 sayılı işçi Sigortaları Kurumu Ka
nununda düşünülmesi lâzımdır.» Diyor ki, ha
kikaten biz de (bu görüşe katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Tevetoğiu, Yüce Kuru
lun verdiği ruhsat hitmiştir, lütfen bağlayınız. 

FETHİ TEVETOĞLU (Devamla) — Bağlı
yorum Sayın Başkan, izahıma çalıştığım sebep
lerle muhterem arkadaşlar, (ben bu teklifim şah
san karşısındayım ve bu hizmetin ibugün mev
cut mer'i 506 sayılı Kanunla görüldüğüme ina
nıyorum. Eğer bumda bilr aksaklık obaydı da
ha önce Bakanlığım dalha geniş bir (araştırma 
ille bu değişikliği bizden taldbetmüş olması ge-
rekiırdi. Hele fabrika kurup, ilâç yatırım, ilâç 
istihsali mevzuu, bizim gerçekten ekonomik 
görüşümüze de, Anayasamızın kabul ettiği) pren
siplere de, bir meslekim garantisi hususun
daki teminata da ve yakında katılacağımız 
Ortak Pazarın prensiplerime, anlayışlarıma ve 
o ortam içlinde karşılaşacağımız hususlara da 
şimdiden aykırıdır. 

Bumun reddini rica ediyorum. Saygdarıımla. 

BAŞKAN — Yüce Kurulun iradesi dâhilim
de 19,17 ye kadar çalışmamız sürmüştür. Mesai 
saatimiz dolmuştur. 5 Ekim 1971 Sah günü 
saat 15,00 te toplanılmak üzere 120 mci Birleşi
mi kapatıyorum efendim. 

Kapanma Saati : 19,17 
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1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelde değişiklik yapılması îıakkmdald kanun 
teklifine verilen oyların sonucu 

(Teklif kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Re* at Aksoyoğlu 
Mixcip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
M. Şi'ıkraın özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztelkin 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KAR AHİ SAK 
M. Kâzını Karaağaçlı-
ıoğlu 
Ahmet Karayı git 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 

ANTALYA 
Akif Tekin 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıcah 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 106 

Kabul edenler : 105 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 75 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
BOLU 

Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nab.it Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞ ANE 
Abbas Cilâra 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikecligil 
Hüseyin Kalpa klıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Eteni Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

A. Orhan Süersan 
MARAŞ 

Adnan Karaküçük 
MARDİN 

Abdurrahman Bayar 
MUĞLA 

İlyas Karaöz 
MUŞ 

İsa Hisan Bingöl 
NEVŞEHİR 

I. Şevki Atasağun 
NİĞDE 

Hüseyin Avni Göktürk 
ORDU 

Bekir Sıtkı Baykal 
RÎZI3 

O. Mccdi Agun 
SAKARYA 

Osmau Salilıoğlu 
SAMSUN 

H. Enver Işıklar 
Refet Rendeei 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Alı Aiıuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 
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URFA 
I. Etem Karakapıeı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Fahri özdilek (I.) 
Mehmet özgün eş (B.) 
Selâhattin. Özgür 

ADANA 
M. Yılmaz Mete (t.) 
Mehmet Üoıaldı 
(Bşk. V.) 

AMASYA 
Maeit Zeren (Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğnz Bekata 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEL 
Lûtfi Akadk 
Hidayet Aydıner 

(Çekinser) 

KONYA 
Sedat Çumralı 

[Oya katılmıyanlar] 
BİNGÖL 

A. Hikmet Yurtsever 
BİTLİS 

Orhan Kürümoğlu 
BURSA 

Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DlYARDAiKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Sonıunoğlu 

GİRESUN 
ihsan Ttopaloğhı (B.) 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Tekin Araburun 
(Başkan) 
Halûk Berkol 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 

IZMÎB 
Mustafa Bozoklar 
Orhaın Kor 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 
(I. A.) 
Mehmet Hazer 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 
Lûtfi Tokoğlu 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
Ruhi Tun akan 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

[Açık üyelikler] 

Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 2 

Vahap Güvenç 
Fahri Korutürk 
Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumeuoğlu 
(Bşk. V.) 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
A.rslan Bora 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hayri Dener 
Feridun Cemal Erkin 
Kasım Gülek 
Mehmet Izmen 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğhı 
Tayfur Sökmen 
Suad Hayri Ürgüplü 
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Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü. 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersii 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kaıı 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçh-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 

ANTALYA 
Âlrif Tekin 

AYDIN 
Ali Celâlettin Ooskun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Cemalettin înkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 107 

Kabul edenler : 106 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 74 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul 
BOLU 

Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
î. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Sdffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbns Cilâra 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

edenler] 
İSTANBUL 

Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçino 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 
Müımin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan. Barutçuoğlu 

A. Orhan Süersan 
MARAŞ 

Adnan Karaküçük 
MARDİN 

Abdurrahman Bayar 
MUĞLA 

İlyas Kara öz 
MUŞ 

İsa Hisan Bingöl 
NEVŞEHİR 

I. Şevki Atasağun 
NİĞDE 

Hüseyin Avni Göktürk 
ORDU 

Bekir Sıtkı Baykal 
RİZE 

O. Mecdi Agun 
SAKARYA 

Osman Salihoğlu 
SAMSUN 

H. Enver Işıklar 
Refet RendecJ 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Beti! 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 
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UEFA 

î. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürse.yU-ak 
Kadri Kaplan ' 
Kâmil Karavelioğlu 
Fahri özdilek (İ.) 
Mehmet özıgüneş (Ti.) 
Selâlıattin Özgür 

ADANA 
M. Yılmaz Mete (İ.) 

Mehmet Üııaldı (Bşk. V.) 
AMASYA 

Maeit Zeren (B^k. Y.) 
ANKAKA 

Hşfzş Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 

I YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

1 Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Lûtfi Akadlı 
Hidayet Ay diner 

[Çekinser] 
KONYA 

Sedat Çumralı 

[Oya katılmtyanlar] 
Mehmet Güler 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâlıattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Ilazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
•Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

GİRESUN 
İhsan Topal oğlu (B.) 

HAKKARİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

[Açık w 

Eskişehir 
Sivas 

Mustafa Deliveli 
İÇEL 

Lûtfi Bilgen 
İSTANBUL 

Tekin Arıburmı (Başkan) 
Halûk Berkol 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım (I. A.) 
Mehmet Hazer 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

1 Lûtfi Tokoğlu 
MANİSA 

Oral Karaosmanoğlu 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşe oğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

jelikler] 

ı—
l 

1 

Kasım Gülek 
Vahap Güvenç 
Fahri Korutürk 
Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

ZONGULDAK 
Ahımeit Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hayri Dener 
Feridun Cemal Erkin 
Mehmet Izmen 

• Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Tayfur Sökmen 
Suad Hayri Ürgüplü 

Yekûn 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

120 NCİ BİRLEŞİM 

30 . 9 . 1971 Perşembe 

Saat : 15,00 
I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARALAŞ-

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 

Yiğit Köker ile istanbul Üyesi Halûk Ber
kol'un TRT Ankara Televizyonuna dair Se
nato araştırması istiyen önergesi (10/34) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars üyesi 
Sırrı Atalay'm, son beş yıl içinde acılan ve 
kullanılan kredilerin ekonomik ve sosyal kal
kınmadaki katkı ve etkilerine dair Senato 
araştırması istiyen önergesi (10/42) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kars üyesi Sırrı 
Atalay'm, bölgelerarasında artan farklılık ve 
bölgesel plâna gitme zorunluğu olup olmadığı 
hususlarında Senato araştırması istiyen öner
gesi (10/43) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Haydar Tunçkanat ve Adana Milletvekili Ah
met Topaloğlu'nun, Dilekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarihli ve 
29 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 2143 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergeleri ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (Cumhuriyet Senatosu 4/77) (S. 
Sayısı : 1120 ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 

4 . 6 . 1971) (Millî Savunma Bakanlığı ile il
gilidir) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Orhan Süersan'm, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 
sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 5894 sayılı 
kararının Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Cumhuriyet Senatosu 4/81) (S. Sayısı : 1574) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) (Millî Savunma 
Bakanlığı ile ilgilidir.) 

6. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan 
Türkkan'm, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Korulunun 12 . 7 . 1967 tarihli ve 38 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2942 sa
yılı Kararının Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu ra
poru (Cumhuriyet Senatosu 4/80) (S. Sayısı : 
1575) (Dağıtr^a tarihi : 4 . 6 . 1971) (Millî 
Savunma Bakanlığı ile ilgilidir) 

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

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

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

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

(Devamı arkada) 
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since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 1/375; C. Senatosu- : 1/1261) (S.Sa-
ısı : 1655) (Dağıtma tarihi : 20 . 8 . 1971) 
(Ret) (Bitiş tarihi : 2 .11.1971) 

11. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 2/552; Cumhuriyet Se
natosu 2/339) (S. Sayısı : 1658) (Dağıtma 
tarihi : 23 . 8 .1971) 

12. — içel iline bağlı Gülnar ilçe Beledi
yesinin gecekondu önleme bölgesi inşaatı ko
nusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araş
tırma Komisyonu raporu (10/37) (Dağıtma 
tarihi : 10 . 9 .1971) 

13. — 17 . 7 . 1964 tarihli ve 508 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununun 123 ncü maddesinin 
tadili hakkındaki kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Sosyal işler ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (Millet Meclisi 2/496; Cum
huriyet Senatosu 2/341) (S. Sayısı : 1664) 
(Dağıtma tarihi : 21 . 9 .1971) (Ret) 

14. — Beden Terbiyesi G-enel Müdürlüğü 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi : 1/515; Cumhuriyet Se
natosu : 1/1288) (S. Sayısı : 1685) (Dağıtma 
tarihi : 27 . 9 .1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

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

)>©-<;« 



Toplantı : 10 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / 3 ) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 

(Millet Meclisi 2 /552; Cumhuriyet Senatosu 2/339) 

Millet Meclisi 
t dar e Amirliği 6 . 8 . 1971 

Saymanlık Müdürlüğü 
No. 1788 - 31500 

Yüksek Başkanlığa 

1971 malî yıh Bütçe Kanununa bağlı (A/3) Sermaye Teşkili ve Transfer Harcamaları cetvelinin 
Millet Meclisi kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi gerekçesiyle birlikte takdim 
kılınmıştır. 

Gereğine müsaadelerinizi arz ederim. 
îdare Âmiri İdare Âmiri İdare Âmiri 
Âdil Yaşa N. Yavuz Kurt M. Salih Yıldız 

GEREKÇE 

1971 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelin MrÜet Meclisi kısmanın 34.000 nci 
Malî transferler bölümünün 34.712 nci (NATO memleketleri parlomanterlerİ Birliğinin iştirak; his
sesi) maddesine mevzu 42 500 lira ödeneğin, Kuze y - Atlantik Assamblesi l*örk Grupu Başkanlığının 
24.7.1971 gün ve 55 sayılı yazılarında grupun Birliğe 1971 yılı iştirak payı 69 993 TL sı karşılığı 
231 000 Belçika Frangı olup 28 000 T. lirasına daha ihtiyaç hasıl olduğu bildirilmiştir. 

Mevzubahis transferlerin yapılabilmesi için Millet Meclisi 1971 malî yılı bütçesinin mezkûr mad
deleri arasında aktarma yapılmasına imkân olmadı ğmidan umumi bütçenin tasarrufundan karşılan
mak üzere 28 000 liralık ek ödenek aktarılması zaruröti hâsıl olmuştur. 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Bütçe Karma Komisyonu 20 . 8 . Î971 

Esas No. : 2/552 
Karar No. : 139 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyurulan (Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelde deği siklik yapılması hakkında k:anun teklifi); 

Millet Meclisi îdare Âmiri ile Maliye Bakanlığı temsilcisinin de hazır bulundukları birleşimde 
görüşüldü, 

1971 malî yılı Bütçe Kanununun Millet Meclisine ait (A/3) işaretli ('Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları) cetvelinin bölüm 34.000, 34.712 nci (NATO memleketleri Parlömanterleri Birliğinin 
iştirak hissesi) maddesinde mevcut 42 500 liralık ödeneğe, ilâveten Kuzey - Atlantik Assamblesi 
Türk Grupu Başkanlığının vâki müracaatından, Türkiye'nin 1971 iştirak hissesinin 69 993 Tl. sı 
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karşılığı 231 000 Belçika Frangı olup, dolayısiyle daha 28 000 Tl. sına ihtiyaç hâsıl olduğu anlaşıl
dığından, 

Bu akdiin yerine getirilmesi zorunluluğu muvacehesinde, söz konusu maddeye, genel bütçe ta-
sarruflarınidan karşılanmak üzere 28 000 liralık ek ödenek verilmesini öngören kanun teklâfi, bağlı 
gerekçesi muvacehesinde, üzerinde vâki görüşmeleri mütaakıp aynen kabul edilmiştir. 

G-enel Kurulun tasviplerine öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkanvökili 

Aydm 
/ . Cenap Ege 

Ankara 
H. Balan 

Edime 
M. Nafiz Ergeneli 

Kars 
K. Okyay 

Maraş 
A. İmamoğlu 

Trabzon 
A. B. TJzuner 

Sözcü 
Ankara 

M. Kemal Yılmaz 
Ankara 

C. Yorulmaz 
Eskişehir 

M. İsmet Angı 
Kastamonu 
H. Tosyalı 

M. N. Çerezci 
Trabzon 

A. Ş. Ağanoğlu 

Kâtfip 
Erzurum 

R. Danışman 
Burdur 

İV. Yavuzkan 
Hatay 

H. Özkan 
Malatya 

N. Akyurt 
Tokat 

î. H. Balcı 
Uşak 

M. F. Atayurt 

O 

Adıyaman 
f. Ziya Yılmaz 

Denizli 
H. Oral 

îçel 
C. Okyayuz 

Manisa 
Karaosmanoğlu 

'Trabzon 
A. Şener 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

MİLLET MECLÎSİ İDARE ÂMİRLERİNİN 
TEKT/ÎFt 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

teklifi 

MADDE 1. — 1971 yılı Bütçe Kanununa 
•bağlı (A/3) işaretli cetvelin Millelt Meclisi kıs
mının 34.000 nci malî transferler bölümünün 
34.712 nci (NATO memleketleri Parlömanter-
leri Birliğinin iştirak hissesi) maddesine 28 000 
lira ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Millet Meclisi Baş
kanı ve Maliye Bakanı yürütür. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işanetli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında 

kanun teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen! 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 noü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. ıSayısı : 1658) 



Toplantı : 10 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

17 . 7 . 1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
123 ncü maddesinin tadili hakkındaki kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal 
İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (M. Meclisi 2 /496 ; 

C. Senatosu 2 /341) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 310) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 27 . 8 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3148 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 25 . 8 . 1971 tarihli 154 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, 17 . 7 . 1964 tarihli ve 503 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 123 ncü 
maddesinin tadili halikında kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 27 . 2 . 1971 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 2, 16, 25 . 8 . 1971 tarihli 141, 149 ve 154 ncü biri e simle rinde önceh'k ve ivedilikle görü
şülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 310) 

Sosyal îşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Sosyal İşler Komisyonu 3 . 9 . 1971 

Esas No. : 2/341 
Karar No. : 9 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

MiIM Meclisinin '25 Ağustos 'T971 tarihli 154 aeü 'Birleşiminde 'öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek işari ıoy ille Ikalbul ledilen, 17 . 7 . 1964 (tarihli ve 506 sayılı (Sosyal Sigortalar Kanununun 123 
ncü maddesinin ıtaddli hakkında kanun teklifi, MiUelt 'Meclisi Başkanlığının ı27 Ağustos 1971 tarih 
ve '3148 /sayılı yazıları fille Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 2 - 3 
Eylül 1971 tarihli birleşimlerinde Çalışma ve Sağlık ve Sosyal Yardım BaJkanlarmın kaıtılmalariyle 
görüşülmeye başlanrrnşltır. 

Bilindiği gibi 'Sosyal Sigortalar 'Kurumu 606 ısayılı Sosyal Sigortalar 'Kanununa göre yüküm
lü (bulunduğu sağlık hizmetlerinin (bu kanunun (Sağlık tesisi kurma ve sıözleşme yapma) başlığı
nı 'taşıyan 123 ncü maddesine göre yürütmektedir. Maddenin 1 nci,fıkrasına göre kuruma Ibu fka-
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nunla 'kendisine verilmiş iolan ıgiörevleri: süratle ve en ucuz şekilde sağllyaJbilmesd için yataklı ve ya
taksız «ağlık tesisleri 'ile eczane ve (benzeri (mües ses eleri kurup işleteibileeeği ve 'gerekli .gördüğü 
yeklerde diğer sağlık kuruluşları, ıeczane ve ısağlık persioneli ile (Sözleşme yapma yetkisi 'genel kaide 
olarak kalbul edilmekte lisıe de ımü'taakıp' '2 <- '8 ve 4 ncü dikrailarında (bu yetki kısıtlanmaktadır. Bu 
suretle serlbeslt eczane .olan yerlerde kurcum yataksız sağlık tesislerinde eczane iaçamıyacağı ıhüfcmü 
yer 'almış Ibuluniıüakta idi. 

lîşçilerden kesilen /primler ile .fonları tesis edilen ve Ibir (güvenlik kuruluşu niteliğinde elan Sos
yal 'Sigortalar (Kurumu (böylelikle Iher sene serbest eezanelere 'tedavi giderlerini tgetıiş çapta etkili-
yen bir kâr ödeımefc ;zo randa kal'maktadır. Yapılan (hesaplara göre, Ibu kâr kurumun yataklı tesis
leri için temin ettiği ilâç (mahiyetinin % 42,3 kadar faziası olmaktadır. 

Kurumun son (beş yılda serbest eczanelere 'ödediği (ilâç »giderleri (toplamı (220 milyonun üstünde
dir. d'970 yıllında '6'5 (milyon ıcivanoda (olan, (bu ımeiblâğ aymı yıl içinde (ilâç (fiyatlarında igörülen f% t40 
artış ve sigorta kapsamınım ^genişlemesi ile 19'71 yılında H'25 (milyona (yükseleceği tahmin .edilmekte
dir. Bunun 37 (milyonu kâr olarak 'serbest eczanelere ödenmiş -olacaktır. ıBu ımiktar ise 'kurum ilcin 
her yıl 500 yataklı bir Ihasıtatıenin (karşılığıdır. 

Kurum yataksız '.sağlık Itesislerinde eczane .açtığı takdirde, eeızacı İve eczacı Ikaillfası istihdaimı 
imkânları doğacak kurulaıcak (tesisle personel m asrafı olarak '2 imilyon eilvarmda (bir ıgider tafhımin 
edilmektedir. Bu miktar ise sağla/nacak olan 137 milyonluk kâr yanında (önemli (bir ıgider sayılma
yacaktır. 

Ayrıca iSosyal Sigortalar !Kurumu her yıl hazırlanan listelere (göre imalâtçıdan toptan ve daha 
ucuza ilâç alabileceği ıgifbi, tek t ip ilâç uygulamasına geçilerek aşırı ilâç sarfiyatı löolenmek (sure
tiyle 'kurumun ilâç konusu (bir sisteme 'bağlanmış olacaktır. 

Millet Meclisinde kalbul edilen teklifin (birinci ımadde 3 nıcü fıkrasında (Sosyal Sigortalar Kuru
mu ilâç f abrikaları da kuralbilir 'hükmü yer (almış Ibulunımaktaıdır. ikinci ıBeş YiiMik Kalkınma Plâ
nının- lönıgördüğü (ve Yüksek ıSağlıik İŞûrasmıtı son ıtoplantısmda (benimsenen kamu kuruluşları ti
cari »gaye dışında (kendi ihtiyaçlarını! temin için ilâç sanayii (kurabilecekleri fikri uygun /görülmüş
tür. 

Sosyal Sigortalar Kurumu tarafmdaa kurulacak ilâç sanayii 'karma lekıonomi düzeni içinde 'ger
çek (bir rekabet (ortamı yaratacağı ıgübi (birkaç ciddî firma dıışmda genellikte amlbalâj sanayii halin
de (kalmış olan yerli ilâç sanayiinin, ilâç ıhamımad de sanayii (halinde gelişmesine öncülük yapacak
tır. Bu alanda faaliyet ıgösteren özel teşeblbüse hi çibir ızarar vermiyeoeği ıgilbi, ötzel fteşeibtoüsüü. ya
nanda «güçlü 'bir sermayenin ımillî ilâç sanayiimizi düzenleyici ve geliştirici bir trolü olacaktır. 

Yukarda izah ettiğimiz sebeplerden ötürü, mezkûr kanun teklifi Millet Meclisi1 Genel Kurulunca 
kalbul ©dilen şekli ile Komisyonumuzca da aynen kalbul edilerek öncelik ve ivedilikle 'görüşülmek 
üzere Bütçe ve ÖPlâın Komisyonuna tevdi edilmek için Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

Başkan ıSö'zcü : Üye 
Burdur Sinop Erzurum Muğla 

F. Kınaytürk N. înebeyli Söz hakkım mahfuzdur. Muhalefet şerhim eklidir.* 
E. Somunoğlu î. Karaöz 

Samsun Tabiî Üye İzmir Kayseri 
R. Isıtan V. Ersü M. Bozoklar S. Turan 

Trabzon 
R. Zaloğlu 

Cumlhuriyet Senatosu (S. iSayısı : 1664) 
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tMulhalefet şerhi 

1. 506 sayılı Sosyal (Sigortala** Kanununun 123 ncü maddesinde yapılan değişiklikle, Sosyal 
Sigortalar Kurumuna ilâç fabrikaları kurma yetkisi verilmektedir. 

Sosyal ISigorta, sosyal güvenliğin bir parçasıdır. 'Sosyal Sigortalar Kurumu ise bir sosyal 
güvenlik müessesesidir. 

Kurum teraküm etmiş bulunan sıosyal güvenlik fonllannı ,çok »dikkatli' ('kullanmalıdır. ^Teknik: 
imkân ve ıgüce ısahibolmadan sahası dışında ka lan sanayi ve işletme Üslerine girmesi halinde bu 
fonları (kaybetme tehlikesi yardır. 

Kurum ilâç fabrikası kurduğu takdirde yerli ilâç sianayiimizde ancak kendi ihtiyacı bulunan 
ilâçların bir kısmını yapabilecektir. Bu da zanne dildiği gibi kolay bir iş değildir. Bir projeye tis-
tinadetmeden, istihsal maliyeti, toplam sermaye yatırımı, kapasite hakkında ciddî 'bir araştırma 
ve inceleme yapmadan ve memleketimizde anahammeddesi bulunmıyan bir sanayi dalında yatı
rım yapması yerine, birikmiş bulunan sosyal gü venlik 1 onlarını daha garantili ve daha kârlı riski 
az sahalarda kullanması yerinde olacaktır. Esasen bu konunun yeni 506 sayılı Kanunun 123 ncü 
maddesi değil 4792 ısayılı İşçi Sigortaları Kurumu Kanununda (düşünülmesi lâzımdır. (4792 Mad
de - 20) 

Bu sebeplerle 123 ncü 'maddenin 4 ncü fıkrasına muhalifim. 
2. Kanunun '2 nci maddesinde, bu (kanun yayın tarihinden itibaren yürürlüğe girer denil

mektedir. 
Madde metnindeki (yayın) [kelimesinin (yayımı) olması lâzımdır. Çünkü İdilimizde yayın = [neş

riyat yayım ise, neşir 'mânasına gelmektedir. 
Bugüne kadar Parlâmentodan çıkan hiçbir kanunun yürürlük maddesi bu şekilde kabul iediüme-

miştir. (Bu sebeple -2 (nci 'maddenin yazılış şekline muhalifim. 4 . 9 . 1971 
Cumhuriyet Senatosu 

Muğla Üyesi 
llyas Karaöz 

Cumhuriyet Senatosu (S. iSayısı : 1664) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

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

haJMkında Kanun 

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

Sağlık tesisi kurma ve sözleşms yapma yet
kisi. 

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

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

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

Sosyal Sigortalar Kurumu ilâç fabrikaları 
da kurabilir. 

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

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

Kurum hekimleri tarafından yazılacak ilâç 
ve tıbbi malzemenin listesi, Sosyal Sigorta 
Yüksek Sağlık Kurulunca düzenlenir. Bu lis
te, her yılın 'ilk ayında kurumca ilân edilir. İlâç 
listesinin hazırlanmasında Sosyal Sigortalar 
Kurumu Yüksek Sağlık Kurulu çalışmalarına, 
Ankara Tıp ve Eczacılık fakültelerinden iki 
farmakodinami profesörü ile 'Sağlık ve Sosyal 

SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

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

hakkında Kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1664) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Yardım 'Bakanlığı Eczacılık İşleri Genel Mü
dürü de diğer üyelerle eşit yetkilere sahibolaraik 
katılırlar. 

Kurulun çalışmaları (ile ilgili heı türlü gider
ler kurumca ödenir. 

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

man kimselerin görüşlerini alabilir. 

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

MADDE 3. •— Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

(Sosyal İşler Komisyonunun kabul ettiği ınıetin) 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 2/341 
Karar No. : 150 

13 . 9 . 1971 

Yiüksefe Başkanlığa 

Millet Meclisinin 25 . -8 . 1971 tarihli 154 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işarı oy 'ile kabul edilen, 17 . 7 . 1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 123 ncü 
maddesinin tadili hakkında kanun teklifi, Komisyonumuzun 8 Eylül 1971 tarihli 39 ncu, 
9 Eylül 1971 tarihli 40 ncı ve 13 Eylül 1971 tarihli 44 ncü birleşimlerinde (10 Eylül 1971 tarihli 
41 nci, 11 Eylül 1971 tarihli 42 nci ve 12 Eylül 1971 tarihli 43 ncü birleşimlerde gerekli çoğun
luk sağlanamadığından görüşme yapılamamıştır), Hükümet adına Çalışma Bakanı Atilâ Sav, Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanı Türkân Akyol, Maliye Bakanlığı ve Devlet Plânlama Teşkilâtı uzman 
ve temsilcileri ile teklif sahiplerinden İzmir Milletvekili Burhanettiin Asutay ve Kayseri Milletve
kili Enver Turgut da hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Millet Meclisli metni. 17 . 7 . 1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 23 ncü 
maddesinde değişiklik yapılmak ve mevcut sınırlamalar ve kayıtlar kaldırılmak suretiyle, Sosyal 
Sigortalar Kurumunun, yataksız sağlık tesislerinin tamamında eczane açabilmesini ve ilâç fabrika
ları kurabilmesini öngörmektedir. 

I - Halen yürürlükte bulunan 506 sayılı Kanunun 123 ncü maddesinde, Sosyal Sigortalar Kuru
muna, sadece ımahzurlu görülen yerlerdeki yataksız sağlık tesislerinde eczane açabilmek imkânını 
veren hükmün, bu kere, Kuruma, bütün yataksız sağlık tesislerinde dilediği sayıda eczane açmak 
yetkisini tanıyacak şekilde değiştirilmek istenmesi görüşü, böyle bir uygulamaya geçilmesi halin
de meydana gelebilecek bâzı sakıncalar dikkate alınarak Komisyonumuzca benimsenememiştir. 

Filhakika, 123 ncü maddenin üçüncü fıkrasında, yataksız sağlık tesisleri bulunan yerlerde, 
Kuruımıun, serbest eczanelerden biri veya birkaçı ile anlaşma yapması hükme bağlanmış bulunmak
la beraber, mezkûr fıkranın mütaakıp kısımlarında «... mevcut serbest eczanelerle anlaşma yapıl
ması mümkün olmıyan veya Kurumca mahzurlu görülen... yerlerde, Kurum, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının muvafakatiyle eczane açabilir.» hükmüne yer verilmek suretiyle, uygulamaya 
mevcut şartlara göre gereken esnekliğin kazandırıldığı kanaat ve mütalâası tahassul etmiştir. 
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Komisyomumuzdaki müzakereler sırasında Çalışma Bakam ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
tarafından ifade edilen, Sosyal Sigortalar Kurumunun ilâç alımlarında görülen bâzı usulsüzlük, 
aksaklık, aşırı tüketim ve spekülâsyonların, yürürlükteki kanun hükümlerinin yetersiz olmasın
dan ziyade, kısmen cari uygulamalardaki kontrol ve murakabenin yetersizliğinden ve kısmen de 
bâzı serbest eczanelerin tutum ve davranışlarından ileri geldiği intibaı belirmektedir. Zira, reçete 
yazan hekimlerle hastaların, Kurumun mensupları olarak gerek kendi ve gerek kurumlarının hak 
ve menfaatlerini, Kurum dışındakilerden daha çok düşünüp korumaları, eşyanın tabiatı iktizasın
dan olmak gerekir. Bu bakımdan, aslında, henüz pek eski olmıyan 506 sayılı Kanun hükümlerinde 
değişiklik yapılmak yerine, ilgili ve yetkili kuruluş ve mercilerin, kanuni görevleri icabı olan gö
zetim ve denetim fonksiyonlarını gereken ölçüler içinde yerine getirmeleri halinde, şikâyet edilen 
uygulamanın, muhtemelen daha düzenli bir şekilde yürütülmesinin sağlanabileceği ve bu hususun, 
problemin çözümlenmesinde çok büyük ağırlık teşkil edebileceği anlaşılmaktadır. 

Bir kamu (kuruluşu olan Sosyal Sigortalar Kurumunun, Ikendi takdir ölçüleri içerisinde 
ve yaygın 'bir sekilide eczane acıması halinde, yapılacak cari ve yatırım ibare anmalarının da ko
nunun önemli bir yanını teşkil 'edeceği tabiîdir. Personel giderlerinim /genel bütçe içinde yük
sek bir seviyeye ulaştığı bir dönemde, açılması düşünülen eczanelerde ışüphesiz yeni elemanlar 
istihdam edilmesi ızaruri bulunduğundan, bu gelişme, personel giderleri ile diğer cari harcama
ları artırıcı bir yönde etki yapacaktır. 

Kurumca eczane açılması için, daha önceden inceleme ve etüdlere dayanan! ranitabilite hesap
larının yapıldığı ve ıgereken rasyonelizasyomun sağlanabileceği hususunda da tatminkâr bilgi 
ve açıklık ekle edilememiştir. Diğer taraftan, Kurum eczanelerimde bulundurulmasına imkân 
<olamryacak bir kısım ilâçların yine serbest eczanelerden (tedarik edilmek durumumda kalmabile-
ceği; asgari ilâç stok envanterinin bâzı bal ve şartlarda önemli rakamlılara baliğ olabileceği; Ku
rumun, halen yararlanmakta olduğu % 6 iskontadan feragat edeceği; bâzı durumlarda hastala
rın vakit kaybına yol açılabileceği; ilâç listelerinin daraltılması ımecburiyeti dolayısiyle, hekim
lerin tedavide (kullanacağı ilâçların sınırlanjdırılnıış olabileceği ve ilâcın tedavi tesirime inzimam 
etmesi gereken psikolojik etkinin azalabileceği gibi sorunlar da, problemin diğer (öinemli unsur
larını teşkil etmeıkltedir. 

Diğer /taraftan, Sosyal Sigortalar Kurumumun yapacağı ilâç alımlarından 37 milyon lira kâr 
edeceği ileri ısürülem serbest -eczanelerin, bu kazançları dolayısiyle verecekleri vergilerden Hazi-
neminımabrum. kalacağımı da 'gözdem uzak tutmamak gerekir. Devlet gelirlerimi ve 'giderlerimi bir 
bütün olarak mütalâa etmek zarureti muvacehe simde. Sosyal Sigortalar Kurumunun dilediği ec
zaneleri açması halimde büyük ölçüde tasarruf yapılabileceği ıgörüşü de, henüz ımünakaışalı bir hu
sus olarak görülımektedir. 

1971 yılı Programı îcra -Plânının 94 ncü sayfasında yer alan 411 numaralı tedbirle paralelliği 
ve /müşabeheti ide Komıisyomuımuzdaki (müzakerelerde bir ıgerekçe olarak ileri ısürülem kanun tekli
fime; yukarda açıklamam 'hususlar dolayısiyle ve ayrıca, karma ekonomi düzenimde, Devletin, özel 
sektörün bugünkü gelişme aşamasına ulatşımı-ş olam serbest eczane alanıma, bu 'kerre kamu sektörü
nün sadece bir (kesimi ile böyle âni bir (müdahale sinin iktisadi bayatlımızda meydana getirebilece
ği bâzı ımuMemıel dengesizlik, güvensizlik ve huzursuzluklar da difkkate alınarak, Komıisyonuımuz-
ca iştirak edilmesinin uygun ve yerimde olabileceği kanaatine- varılamamıştır. 

I I - Kanun teklifine, Millet Meclisi Genel Kurulunda ilâve edilen ve Sosyal Sigortalar Kuru
muna ilâç fabrikaları kurmak yetkisini tanıyan hükmün de, özellikle uzum vadeli kalkmama plân
ları ile birlikte mütalâa edilmesi zaruri bulunmaktadır. 

İktisadi ve sosyal kalkınmayı demokratik yollarla, karma ekonomi düzemi içimde gerçekleşjtir-
meyi gaye edinen Türk Milletinin tercihlerime uygun olarak hazırlanan II nci Beş Yıllık Plânın 
son uygulama yılma gimıelk üzere bulunduğumuz şu (günlerde, bu derece bayatı ve önemli bir ko
numum, plân esaslarına uygun olmıyacalk bir şekilde (düzemlemmesi düşünülemez. İktisadi ve sos
yal hayatın bütününü igöz önünde bulunduran bir anlayış içinde hazırlanan I I nci Beş Yıllık P^m-
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da yer verilmiyen 'bir prensibin, ibir kanun teklifine eklenecek bir fıkra ile gerçekleştirilimefc is
tenmesini, «plânlı (kalkınma» zihniyeti ile bağdaştırmak mümkün değildir. Bu dâva, özellikle fcaır-
ına ekonomi düzeninin kurallarına uygunluk, talep, tüketim, üretim imkânları, imaliyet, iktisadi-
li!k, verimlilik, istihdam ve insangücü gibi çeşitli yönlerden ve muhtemel yan Itesirler de dikkate 
alınarak, bilimsel ve 'teknik 'açıdan, gelişme (merhaleleri içinde, ıgeniş bir incelemeye 'tâbi tutul -
malı ve önümüzdeM gfiinleıide hedefleri ve prensipleri telsıbit edilmek lüzere ede alınacak olan III 
ncü Beş Yıllık Plânın hazırlık 'çalışmalarında tartışılarak bir kamara bağlanmalıdır. 

Bu itibarla, II nci (Beş Yıllık Plânın temel p Tensiplerine uygunluğu tesibit edilemiyen tekli
fin 'bu hükmümün de Komisyonumuzca benimsenmesi, yerinde ve'uygun mütalâa edilememiştir. 

Kaldı ki, 'memleketimizde 'öteden (beni tevali edip gelısn ve henüz çözalmlenememiş bulunan, 
müzminleşmiş bir (ilâç Idâvası vardır. Bu dâva, hızlı nüfus artışına göre, almam ve alınmakta 
olan 'çeşitli bâzı sağlık 've sosyal güvenlik tedbirlerine rağmen, gittikçe genişlemekte, çeşitlenmek
te ve kompleks bir ihal 'almaktadır. Bu memleket şümul dâvanın, karma ekonomi düzeninin kural
ları göz önünde 'bulundurularak, kamu ve özel se ktörüm Ibütün kerimlerini ilgilendiren yönleri ile 
ve aralarındaki ahengi temin edecek, geniş mânada, tatminkâr 've istikrarlı 'bir şekilde halli ve 
genel ve kimya endüstrisinin politika ve •gelişmeleri istikametinde; insan sağlığı yanında, hayvan 
ve bitki sağlığını ilgilendiren lilâç sorunlarını 'dakapsıyacak (biçimde; Devlet İlâç Kontrol Ensti
tüsü ve teşkilâtını kuracak, geliştirecek ve gerektiği giiibi çalıştıracak ve bilmsıel ve teknik araş
tırmaları ısağllyaeak 've imıodem buluşları gerçekleştirecek yönlerde, Devletin esas görevli Bakan
lığının liderliğinde, ilgili bütün kuruluşlar tarafından acilen ve ciddî (surette ele alınarak, dü
zenli, 'Sistemli ve plânlı Işefeilde toptan çözümlenmesi :üç.in; bu 'dâvanın, böyle (mahiyeti münaka
şalı, münferit ve perakende kanun teklifleri ile değil, belirli esaslara ve statüye 'bağlanmasının 
ve mu'ktazi kanun tasarılarının hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisine şevkinin Hükümet
çe igerçekleiştirilmesinin daha yararlı ve gerekli olabileceği mütalâa (edilmiştir. 

iStasyal Sigortalar 'Kuruimunun eczane açması ve ilâç fabrikası kurması konusunu, psikolojik 
yönden de ele almak gerekir. Komisyonumuzdaki müzakerelerde, Çalışıma Bakanı ile Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı tarafından uygulamanın tedricen gerçekleştirileceği beyan ve iifa'cle edil
miş 'ise de, teklifte öngörülen hususlamn aynen kabulünün, iktisadi ve sosyal hayatımızda, gere
ken olumlu semereyi verebileceği ve istenilen istikamette ve ölçüde bir gelişmeyi sağlıyabileceği 
cihetini de peşin bir hükme bağlamak mümkün görülememiştir. 

tlâç konusunun, insan sağlığı ile yakın ilgisi bakımından Türkiye'nin en önemli sorunlarından 
biri olduğu ve ilâç imalâtının, ruhsat, patent, ambalajlama, stok, sürüm, dağıtım, alım ve satımı
nın; fiyatının; ithalât ve ihracatının; hammadde yapımının ve tedarikinin; tedavi, araştırma ve 
kontrolünün; memleektimizin gerçeklerine, şartlarına ve karma ekonomi düzeninin icaplarına uy
gun olarak belirli esaslara bağlanmasının zaruri bulunduğu Komisyonumuzca kabul edilmekle be
raber; böyle münferit ve perakende bir kanun teklifi ile çözümlenmesi mümkün olmıyan bu bü
yük dâvanın, çeşitli yönleri ile incelenerek, III ncü Beş Yıllık Plân çerçevesinde ele alınmasının 
doğru ve yararlı olacağı mütalâa edildiğinden, Millet Meclisi metni Komisyonumuzca benimsen
memiş ve tümü reddedilmiştir.' i 

Genel Kurulun takdirlerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. * 

Başkan Bu raporda Başkan Kâtip 
Ankara Sözcü Konya 

Y. Köker Uşak O. İV. Canpolat 
Bulunamadı. M. F. Atayurt 

Ankara Aydın Edirne 
/ . Yetiş t. C. Ege Söz hakkım mahfuzdur. 

M. N. ErgenfM 
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Kütahya 
/ . E. Erdinç 

Maraş 
A. Karaküçük 

Urfa 
'. E. Karakapıcı 

Malatya 
Muhalifim, şerh eklidir. 

İV. Akyurt 

Tabiî Üye 
Muhalifim, şerh eklidir. 

S. Özgür 

Üye 
(Münhal) 

Manisa 
0. Karaosmanoğlu 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Bulunamadı. 

Üye 
(Münhal) 

Muhalefet şerhi 

1. Sosyal Sigortalar Kurumunun 506 sayılı Kanunla üzerine aldığı/ sağlık hizmetinin amacı, 
sigortalılara en verimli ve etkili hizmeti verebilmektir. Nitekim, bu amaca uygun olarak, 506 sa
yılı Kanunun 123 ncü maddesinin ikinci fıkrasında, Kurumun, her türlü yataklı sağlık tesisleri 
ile serbest-eczane bulunmıyan yerlerdeki yataksız sağlık tesislerinde sorumlu eczacı bulundurmak 
ve usulüne göre ruhsat almak suretiyle eczane açabileceği hükme bağlanmıştır. 

Ancak, yine 123 ncü maddenin üçüncü fıkrası bir istisna getirmiş ve «Serbest eczane bulunan 
yerlerdeki yataksız sağlık tesislerinde Kurumca eczane açılamaz.» hükmü ile, hizmette büyük bir 
aksaklığa ve verim kaybına yol açan bir çelişme yaratmıştır. 

Bu hüküm muvacehesinde, Sosyal Sigortalar Kurumu halen mevcut yataksız sağlık tesislerin
de (dispanser ve sağlık istasyonlarında) eczane açamamakta ve .bu sebepten her yıl serbest ecza
nelere, esasen masraflı olan /tedavi masraflarını büyük ölçüde etkiliyen bir meblâğ ödemektedir. 

Gerçekten, Kurumun, kendi eczaneleri için imalâtçı veya ithalâtçı firmalardan aldığı ilâç be
deli 100 lira olarak kabul edilirse, aynı ilâç ,serbest eczanelerden alındığı takdirde Kurumun öde
diği meblâğ 137,50 lira olmaktadır. Çünkü, imalâtçı fiyatına önce % 10 toptancı kârı eklenmek
te ve böylece fiyat önce 110 liraya, sonra da •'% 25 I T - O İ T - endeci kârı dolayısiyle 137,50 liraya yük
selmektedir. Ayrıca, Kurumun kendi eczaneleri için yaptığı ilâç alımlarında ortalama % 6,4 is-
konto sağladığı, buna karşılık serbest eczanelerin sadece •'% 3 oranında iskonto yaptıkları dikkate 
alınırsa; imalâtçı veya ithalâtçıdan alman ilâcın, serbest eczaneden alman ilâca nazaran % 42,3 
oranında daha ucuz olduğu hemen görülmektedir. Başka bir ifadeyle, serbest eczanelerden ilâç alın
ması nedeniyle Kurumun gideri % 42,3 oranında artmaktadır. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun serbest eczanelerden temin ettiği ilâçların son beş yıllık tutarı 
220 milyon liranın üzerinde olup, bir süreden beri yapılan teşmillerin neticesinde, anlaşmalı ecza
nelerden alınacak ilâçların tutarının 1971 yılında 125 milyon liraya yükseleceği tahmin edilmekte
dir. (Bu mifctarm !en az ;37 milyonunu, eczanelere ödenecek kâr teşkil etmektedir. 

Bu rakamlar, asgari1 hesapla, .Sosyal Sigortalar Kurumunun» her yıl 500 yataklı bir has
taneden mahrum kaldığını ortaya koymaktadır. Gelecek yıllarda sigorta kapsamının geniş-
üiyeceği, dış ülkelenie çalışan işçilerin' Türkiye'de bulunan eş ve çocuklarının ıtedavikırinin 
de anlaşmalar gereğince Kurumca yaptırılacağı ve en önemlisi genel sağlık sigortasının uy
gulama alanına konulacağı dikkate alınırsa, Kurumunun kaybının daha da artacağı tabiîdir. 
İlâç ıgi d erlerinin fazlalığı nedeniyle, 'kaynak sigorta primlerinin artınlmıasmın dahi düşünül
mekte olduğu bir sırada, bu kanun teklifi ile sağlanmak istenen imkânın redde dilim esini savunan 
görüşü benimsesek mümkün değildir. 
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Meml'eketimizide bulunan 2 500 - 3 000 civarındaki eczane sahibinin tamamının yukarıda 
ifade edilen kârdan yararlandığı ileri sürülemez. Bu. itibarla, âzaımi 1 000 - 1 500 eczane sahi
binin menfaati uğruna, bugün için sayıları 1,5 milyon -ollıan1 ve yakın bir .gelecekti© daha da 
artması muhtemel bulunan sigortalıların zarar görmesini önleimek zaruri bulunmaktadır. 

Kanun teklifinin kabul edilmesi halinde, verimlilik ve iktisaldilik prensiplerine uyularak 
bütün yataksız sağlık tesislerinde değil, sadece iktisadi olacağı teisbit edilen tesislerde ec
zane açılması yoluna gidileceğinden, yönetim giderlerinim çok cüzi bir seviyede kalacağı (2 
milyon civarında) tahmin edilmektedir. 37 milyon liralık bir tasarruf yanımda, bu miktar, mü
him bilr masraf niteliğinde değildir. Kaldı ki, açılacak eczanelerde yaratılacak istihdam im
kânlarını (da gözden uzak tutmamak gerekir. Nitekim, bu hususu da dikkate alan eczacılık 
mesleki 'mensuplarının resmî temsilcilerinin, bu kanun teklifini olumdu. karşıladıkları ve des
tekledikleri, Komisyondaki (müzakereler sırasında Sayın Sağlık ve Sosyal Yardımı Bakamı tara
fından (açıklanmıştır. 

Öte yandan, bu teklifle yapılmak istenilen değişiklik gerçekleştirilirse, yeni sistem için
de tek tip ilâç uygulamasına geçileceğinden, Kurum için ucuz ve özel ambalajlı olarak yap
tırılacak bu ilâcılar aşırı ilâç sarfiyatını ve suiistimalleri önleyeceği gibi, gereksiz ve sü
rüm amaciyle tercih edilen lüks ambalajın getirdiği fiyat artışlarının da ortadan kaldı rııl-
ması mümkün ola çaktır. 

Konunun uzun vadeli plân yönünden incelenmesi de, kanun (teklifinin kabul edilmesi gerekti
ğini ortaya koymaktadır. 'Gerçekten, 1971 yılı programı icra plânında yer alan 411 numaralı tedbir
de, -aynen «Sosyal Sigortalar Kurumunun, yataksız sağlık tesisleri (bulunan yerlerde hizmetin (bü
tünleşmesi yönünden eczane açalbilmesi sağlanacaktır.» denilmekte ve (işin yapılacağı süre «prog 
ram dönemi» (yani 119 71 yılı) olarak Itesbiıt edil inektedir. 

Yukardan beri açıklanan 'gerçeklerin yanı sıra, plânda y&r alan bir tedbirin gerçekleştirilme
sine limikân sağlıyacak mit elikte olan kanun teklifinin reddedilmesi, âzaımi 1 000 - 1 500 eczane sa
hibinin menfaatinin (milyonlarca, sigortalının (menfaatinden üstün tutulduğunu, plân esaslarına 
aykırı davranışın tercih edildiğini, bugün için 500 yataiklı ve gelecek yıllarda daha büyülk ıtetsisler 
kurmaya, medar lolaibilecek (bir tasarruf imkânının kurumdan ve dolaynsiyle 'işçilerden esirgendiğini 
göstermektedir (ki, böyle bir karara iştirak 'ötmek mümkün değildir. 

'2. Kanun teklifine Millet (Meclisi 'Genel Kurulunda eklenen (bir lıüküm de, (Sosyal Sigortalar 
Kurumunun ilâç faibrikaiarı kurabilmesini önıgörmektelir. 

îlâç, tedaviyi temin ıeden en önemli araçtır. Böyle olduğu (halde ^yurdumuzda, bugün ımüstahzar 
ilâç enflâsyonu, kalite (kontrol lâboratuvarları noksanlığı ve uygum (bir fiyatlandırma sistemi (ol
mayışı gilbi nedenlerle, ilâç konusu bir çıkmaza girmiş durumdadır. Bunun zararını da halk (ve 
sigortalılar (çekmektedir. îlâç sanayii ive ticaretinin çeşitli problemleri yüzünden, yalbancı serma
yeli ilâç (firmaları tüketim alanımın (büyük bir kısmını işigal etmiş Ibulunrnaktadır. 

Yurdumuzda yapılan ilâçların ıhamımaddelerinin tamamına yakını yurlt dışından ithal edilmek
tedir. 'Hammadde ithalâtında (büyük fiyat farklarıteislbit edilmekte, yurdumuza pahalı olarak ithal 
edilen hammaddeler dıolaynsiyle mühim bir döviz kaybı meydana 'gelmektedir, lîlgililer tarafından 
da (belirtildiği gibi, dünyanın .her yerinde aynı kimyevi terkipten ibaret (bulunan ilâç hammaddesi, 
çeşitli sebeplerle '% 100 ilâ % 800 (oranında daha pahalı olarak 'ithal edilmektedir. Bu (meselenin 
halli, yurdumuzda ilâç hammaddesi imaline önem vermek ve bunu gerçekleştirmekle mümkün ola
caktır. 

II nci Beş Yıllık Kalkınma Plânında önlenmesi göngörülen müstahzar ilâç enflâsyonu bilâkis 
daha da artmaktadır. Örneğin, tüketimde büyük yeri olan (1967 yılında bütün tüketim miktarının 
% 24,2 sini teşkil eden) analjezik (ağrı kesici) ilâçlar 1967 de 68 firma tarafından 138 nevi müs
tahzar olarak imâl edilirken, bu rakam 1970 de 71 firma tarafından yapılan 146 müstahzara yük
selmiştir. Antiromatoiid (romatizmaya karşı) ilâçlar 1967 de 34 firma tarafından 68 neVi müs-

Cumhuriyet Senatosu - (S. Sayısı : 1664) 



— 10 — 

tahzar olarak yapılırken, 1970 de 47 firma tarafından 108 müstahzara yükseknSştir. Öksürük 
şurupları 1967 yılında 6İ firma tarafından 193 neyi müstahzar olarak imâl edildiği halde, 1970 de 
79 firma tarafından yapılan 219 nevi müstahzara yükselmiştir. 

Çoğaltılabilecek bütün bu örnekler göstermektedir ki, benzer tür ilâçlar gereğinden çok sayıda 
yapılmakta, sonra da bu ilâçlara, her yola başvurularak satış imkânı aranmaktadır. İmâl edilen 
•Maçların kalite kontrolünün yeterli bir şekilde yapılamaması da, konunun diğer bir yanını teşkil 
etmektedir. 

Millî ekonominin israftan korunması, ucuz ve kaliteli ilâç sağlanması bakımından, «kamu ku
ruluşlarının kendi ilâçlarını yapmaları» ilkesi, bu alanda en yetkili ve yüksek organ olan Yüksek 
Sağlık Şûrasının olağanüstü toplantısında kararlaştırılmış bulunmaktadır. Bu karara uygun ola
rak, Sosyal Sigortalar Kurumunun, tesis edeceği fabrikalarda ilâç iimâl etmesi, maliyetin % 70 -
75 oranında düşürülmesini sağlıyabilecektir. 

II nci Beş Yıllık Kalkınma Plânda da belirtildiği gibi, !«Türkiye'de imalât yapan dünyaca ta
nınmış ilâç firmalarının, ilâç aktif maddeleri imalindeki teşebbüsleri genellikle birkaç basit 
kimyasal metodun uygulanmasından ibaret kalmış» iken, plânda öngörülen esaslar çerçevesinde ve 
beErJii ölçüler içinde ilâç aktif madde imalâtını gerçekleştirmek şansına sahip bulunabilecek fab
rikaların kurulmasına imkân sağlıyacak kanun teklifinin reddedilmesini, plân anlayışı ve uygular 
ması liHe bağdaştırmak mümkün değildir. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun ilâç fabrikası kurması, bâzı çevrelerin düşündüklerinin aksine 
özel teşebbüsü de baltalamıyaeak, gerçek bir rekabet ortamı içdnde, özel teşebbüsün israftan kaçı
nan, daha ucuz ve kaliteli ilâç imal etmesini ımümkün kılan bir teşvik tedbiri olacaktır. 

Memleketimizin önemli sorunlarından biri olan ilâç konusunun kolayca çözümlenebileceğini id
dia etmek mümkün değildir. Ancak, bu çok yönlü problemin, alunacak bir serî tedbirlerle halle-
dilmemesi ffiçin de bir sebep yoktur. Bu tedbirler zincirinin bir halkasını teşkü edebilecek nitelikte 
olan kanun teklifinin reddedilmesi ile, bu alanda gerçekleştirilebilecek önemli bir gelişme engel
lenmiştir. Memleketim yüksek menfaatleri kanun teklifinin kabulümü gerektirmektedir. 

Bu itibarla, Ikamm teklifffiin reddedilmesine ilişkin Komisyon kararma muhalif kalmış bulu
nuyoruz. 13 . 9 . 1971 

Tabiî Senatör Malatya Senatörü 
Selâhattin özgür Nurettin Akyurt 
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Toplantı : 10 
CUMHURİYET S E N A T O S U S, Sayısı : 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
( A / 2 ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1 /515; 

Cumhuriyet Senatosu Î 1 /1268) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 17 , 8 . 1971 
Başkanlığı 

Sayı : 71 -1275/10824 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
11 . 8 . 1971 tarihinde kararlaştırılan «Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik 
olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başbakan 

GEREKÇE 

Ektim. 1971 <aymcla yapılacak Akdeniz oyunları dolayısiyle, İzmir'de kurulmuş 'bulunan .sağlık 
•«merkezleri ve ilk yardum tesislerinim fiilen faaliyete geçirilmesini sağlamak iüzere, röntgen, «eilek-
tro-kardiıoigraıf, ultraisan üretici gibi sağlıkla, ilgili makina, cihaz, alet ive malzemelerin satınalınması 
için 123..811 tfcci maddedeki ödenek kafi gelmemektedir. 

Bu iıtiibarla; gerekli ihtiyacın 'karşi'ianaıbilmesi için 22.811 nci (Yaıpı,'tesis ve'büyük .onarım gi
derleri) madlclesindenı ,'ta'sarrufu 'mümkün görülen (900 O00) liranın 23.811 nci maddeye aktarılma
sına ihtiyaç duyuilmuişltur. 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 23 . 9 . 1971 

Esas No. : 1/515 
Karar No. : 110 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Tetkiki hususu komisyoaıumuiza Ihavale buyunüau (Beden Terbiyesi 'Genel Müdürlüğü 1971. 
yılı Bütçje Kantonuna bağlı (A/2) 'işaretli cetvelde değişiklik yapılması Ihakkında kanun tasarısı), 

'Maliye 'Bakanlığı ile Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü (yetkili temsilcilerinin de hazır bulun
dukları ibirlejşimlde görüşüldü; 
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1971 'Ekim ayında İzmir'de yapılacak olan Akdeniz oyunlları dolayısiyle kurulmuş (bulunan sağ
lık merkezleri ile ilk yardım 'tesislerinin fiilen/faaliyetlerini temin için ıgere'feli ısağlik malzemesinin 
satına.lınıabilmesi için, tertibindeki ödenek ıkâfi gelmediğinden 'bölüm $2.000, 2-2,1811 («yapı, itesis ve 
(büyük /onarım .gider'leri» maddesinden tasarrufu ımümkün görülen ı«'9O0 000» liranın 23.811 «Ma-
ki'na teçhizat alımları ve Ibüyük •onarım|ları» maddesine aktarılmasını öngören tasarı, üzerinde 
vâki görüşmeleri mütaakilben -konunun ehenımiyetine -binaen aynen kalbul edilmiştir. 

Genel İKurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

BaşkanA-ekili 
Aydın 

1. Cenap Ege 

Ankara 
H. Balan 

İmzada bulunamadı. 

Bolu 
77. İbrahim Cop 

Edirne 
M. Nafiz Ergendi 

Kastamonu 
77. Tosyalı 

Niğde 
İI7. N. Çerezci 

Bu Rapor Sözcüsü 
'Eskişehir 

M. İsmet Angı 

Ankara 
C. Yorulmaz 

Burdur 
N. Yavuzkan 

Hatay 
77. Özkan 

Manisa 
0. Karaosmanoğlu 

Sakarya 
İV. Bay ar 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Kâtip 
Erzurum 

R. Danışman 

Ankara 
7. Yetiş 

Çorum 
A. Topçubaşı 

İçel 
C. Okyayuz 

Manisa 
77. Okçu 

Samsun 
1. Kılıç 

İmzada bulunamadı.. 

Uşak 
21. F. Atayurf 

Adıyaman 
Y. Ziya Yılmaz 

^Balıkesir 
C. Bilgehan 

Diyarbakır 
77. Değer 

Kars 
K. Okyay 

Martaş 
A. İmamoğlu 

Traihzon 
A. Şener 
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HÜKÜMET TASARISI 

Beden Terlbiyesi G-enel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde 

değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — (Beden İTertbiyesİ 'Genel Mü-
ıdürKüğü .1971 yılı Bütçe Kanununa 'bağlı (A/2) 
işaretli leetiveiin) 22.000 inci /(Yapı, tesis ive (bü
yük onarım /gederleri) Ibölümiünün 22,811 nci 
(yapı, tesis ve (büyük ionamnı giderleri) anadde-
sinıdea l (90O ÜOO) Hira düşülerek, 23.000 nci (Ma-
Ikina, (teçhizat: ve Itaşılt alımları ve lonarnmıları) 
[bölümünün 23.811 nci i(IMa,kina, ıteejhizat alum
ları ve (büyük onarımları) <nıaiddesine aiktaril-
'mıştır. 

MADDE 2. — Bu kamın yayımı tarininıde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — (Bu (kanunu Maliye ve Gençlik 
<ve ^Spor Ibakaniarı yürütür. 

BÜTÇE KARMA (KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Beden Terlbiyesi G-enel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — İTasarının 1 aei maddesi ay
nen kalbul edil mistir. 

'MADDE 2. — /Taşanının İ2 nci maddesi ay
nen ıkafbul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının ı3 mcli maddesi ay
nen kafbu'l :edil!mi§ıti'r. 

Başbakan 
N. Erim 

Devlieıt Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

A. Karaasmanoğlu 
Devlet Bakanı 

D. Kitaplı 
Millî Savunma Bakanı 

F. Melen 
Dışişleri Bakanı 

O. Olcay 
Millî Eğitim Bakanı 

Ş. Orel 

11 . 8 . 1971 
Devlet Bakanı 

Başbakan Yardımcısı 
S. Koça§ 

Devlet Bakanı 
M. özgüneş 

Adalet Bakanı 
/. Arar 

İçişleri Bakanı 
H. ömeroğlu 

Maliye Bakanı 
S. N. Ergin 

Bayındırlık Bakanı 
'C Karakaş 

Dış Eko. İliş. Bakanı 
Ö. Derbil 

Güm. ve Tekel Bakanı 
H. Özalp 

Ulaştırana Bakanı 
H. Arık 

Sanayi ve Ti. Bakanı 
A. Çilmgiroğlu 

Turizmi ve Ta. Bakanı 
E. Y. Akçal 

Köy İşleri Bakanı 
C. Aykan 

Gençlik ve Spor Bakanı 
S. Ergim 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
T. Akyol 

Tarım Bakanı 
M. O. Dikmen 

Çalışma Bakanı 
A. Sav 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
1. Topaloğlu 

İmar ve İskân Bakanı 
8. Babüroğlu 

Onman Bakanı 
$. înan 

Kültür Bakanı 
T. Halman 
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