
D Ö N E M : 3 C İ L T : 1 6 TOPLANTI :2 

MİLLET MECLİSİ 
TUTANAK DERGİSİ 

149 ncu Birleşim 

16 . 8 .1971 Pazartesi 

İÇİNDEKİLER 

Sayfa 
I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 663 

II. _ GELEN KÂĞITLAR 663:664 
III. — YOKLAMA 664 
IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GE

NEL KURULA SUNUŞLARI 664 
1. — Giresun Milletvekili Mustafa Ke

mal Çilesiz'in, Karadeniz fındık üreticisi
nin sorunlarına dair gündem dışı demeci. 664: 

665 
2. — Aydın Milletvekili ismet Sezgin'-

in, iktisadi durum, zamlar ve Hükümetin 
tutumu hakkındaki demeci ve Maliye Ba
kanı Sait Naci Ergin'in cevabı 665:670 

3. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar'
ın, Kıta Çini'nin tanınması konusunda Dış
işleri Komisyonunda yapılan açıklamalarla, 
Genel Kurulda Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Sadi Koçaş'm verdiği izahatın 
birbirine uymadığına dair gündem dışı de
meci. 670:672 

4. — İstanbul Milletvekili Nuri Ero-
ğan'm, Hükümet üyeleri içinde Parlâmen
to dışından gelen bakanların çoğunlukta 
olmasının sakıncalarına ve Anayasada bu
na mâni olucu bir hüküm getirilmesi gere
ğine dair gündem dışı demeci. 673:674 

5. — Antalya Milletvekili îhsan Ataöv'-
ün, 1971 programında Hükümetin yaptı-

Butfû 
ğı revizyon sebebiyle bâzı yatırımların ya
pılmamasının sakıncalarına dair demeci 
ve Bayındırlık Bakanı Cahit Karakaş'm 
cevabı. 674:675 

6. — Hatay Milletvekili Mehmet As
lan'ın vefatına dair Başbakanlık tezkere
si (3/614) " 675:676 

7. — Maliye Bakanı Sait Naci Ergin'-
in, 1/509 esas sayılı kanun tasarısının 
havale edilmiş olduğu komisyonlardan se
çilecek 5 er üyeden kurulu bir Geçici Ko
misyonda görüşülmesine dair önergesi 
(1/509, 4/200) 676 

8. — Çalışma Komisyonu Başkanlığı
nın, Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Rifat öztürkçine'nin 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kurumu Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi, bâzı ek maddeler 
ilâvesi ve bâzı geçici maddeler eklenmesine 
dair olan kanun teklifinin, bu konu ile il
gili olarak daha önce kurulmuş bulunan 
Geçici Komisyona havalesine dair tezkere
si. (2/551,3/615) 676 

9. — Afyon Karabisar Milletvekili Rıza 
Çerçel'in 2/381 esas sayılı kanun tekli
finin geri verilmesine dair önergesi (2/381, 
4/199) 676:677 



M. Meclisi B : 149 16 . 8 . 1971 O : 1 

Sayfa 
V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 677 
1. — Boğaziçi Üniversitesi adiyle is

tanbul'da bir üniversite kurulması hakkın
da kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları (1/486) (S. Sayı
sı : 379) 677:684,739:740 

2. — Kayseri Milletvekili Enver Tur
gut ve 8 arkadaşının, 17 . 7 . 1967 tarihli 
506 sayılı Kanunun 123 ncü maddesinin 2 
ve 3 ncü fıkrasının kaldırılması ve bir fık
ra eklenmesi ile İzmir Milletvekili Bur-
hanettin Asutay ve 4 arkadaşının 506 sa
yılı Sosyal Sigortalar Kanununun 123 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifleri ve Çalışma ve Plân komisyonla
rından 8 er üyeden kurulu 41 numaralı 
Geçici Komisyon raporu (2/496, 2/323) 
(S. Sayısı : 310) 684:706 

VI — SORULAR VE CEVAPLAR 706 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 706 

1. — Aydın Milletvekili Kemal Ziya 
Öztürk'ün, halen Hükümetin tasarrufu al
tında bulunan Güneş Matbaacılık T. A. 
Şirketinin basın organları ile olan müna
sebetlerine dair soru önergesi ve Devlet 
Bakanı Doğan Kitaplı'nın yazılı cevabı. 
(7/269) 706:710 

2. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, 
bâzı gazetelerde yayımlanan, Uşak El-
nıalıdere Camii imamı ile Uşak Müftüsü
nün yapmış olduğu beyanlara dair soru 
önergesi ve Devlet Bakanı Mehmet Öz
türk'ün yazılı cevabı (7/276) 711 

3. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'ın, bir şahsa ait vergi borcunun ört
bas edilmek istendiği iddiaisma dair soru 
önergesi ve Maliye Bakanı Sait Naci Er-
gin'in yazılı cevabı (7/434) 711:714 

4. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, E. K, t. Müessesesindeki işçilerin, 
işe almış şekline dair soru önergesi ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı İhsan 
Topaloğlu'nun yazılı cevabı (7/542) 714:717 

5. — Çanakkale Milletvekili Refet Sez
gin'in, 1970 ve daha önceki vıllarda Ça
nakkale ili yol, içme suyu ve köprü hiz
metlerinde yolsuzluk ve kanuna aykırı iş
lem yapıldığı iddialarına dair soru önerge
si ve Köy İşleri Bakanı Cevdet Aykan'm 

Sayfa 
yazılı cevabı (7/554) 717:720 

6. — Ankara Milletvekili Suna Tural'-
ın, Eski Cumhurbaşkanı merhum Orgeneral 
Cemal Gürsel'in, mezarının yapılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair soru 
önergesi ve Başbakan Nihat Erim'in yazılı 
cevabı (7/562) 720 

7. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen'-
in, bâzı şirketler tarafından imal edilen 
alkid reçinelerinin Gider Vergisine tabi 
olması tesbit edilmiş bulunduğu halde, bu 
verginin adı geçen madde üzerinden kaldı
rılma nedenine dair soru önergesi ve Ma
liye Bakanı Sait Naci Ergin'in yazılı ce
vabı (7/564) 720:723 

8. — Amasya Milletvekili Vehbi Meş
hur'ün, Amasya ili Gümüşhacıköy, Mer
zifon, Suluova ve Göynücek ovalarında su
lu ziraat için bir çalışma yapılıp yapılma
dığına dair soru önergesi ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı İhsan Topaloğlu'
nun yazılı cevabı (7/569) 723:724 

9. — Amasya Milletvekili Vehbi Meş-
hur'un, Amasya ili dahilindeki madenlere 
dair soru önergesi ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı İhsan Topaloğlu'nun 
yazılı cevabı (7/574) 724:728 

10. — Amasya Milletvekili Vehbi Meş-
hur'un, Pancar üreticilerinin mağduriye
tinin önlenmesinin düşünülüp düşünül
mediğine dair soru önergesi ve Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Ayhan Çilingiroğlu'nun 
yazılı cevabı (7/579) 729 

11. — Amasya Milletvekili Vehbi Meş-
hur'un, Amasya çimento ve keten, kendir 
sanayiinin ne zaman kurulacağına dair so
ru önergesi ve Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ayhan Çilinginoğlu'nun yazılı cevabı 
(7/588) " 729:730 

12. — Kırklareli Milletvekili Mehmet 
Atagün'ün, Ergene Ovasının su taşkınla
rından korunmasına dair soru önergesi ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı İhsan 
Topaloğlu'nun yazılı cevabı (7/599) 731 

13. — Siirt Milletvekili Selâhattin 
Oran'in, Siirt'te bir Milletvekili evinin 
izinsiz arandığına dair soru önergesi ve 
Barbakan Nihat Erim'in yazılı cevabı 
(7/607) ' 731:732 

— 662 — 



M. Meclisi B : 149 16 . 8 . 1971 O : 1 

Sayfa 
14. — Afyon Karahisar Milletvekili 

Süleyman Mutlu'nun, zirai ve veteriner 
ilâçlarına gümrük muafiyeti tanınmasına 
dair soru önergesi ve Başbakan Nihat 
Erim'in yazılı cevabı (7/611) 732:734 

15. — Erzurum Milletvekili (riyasettin 
Karaca'nın, Erzurum ili Ovacık bucağın
dan bir şahsa İstiklâl Madalyası verilip 
verilmediğine dair yazılı soru önergesi ve 
Millî Savunma Bakanı Ferid Melen'in ya
zılı cevabı (7/622) 734 

16. — Çanakkale Milletvekili Mustafa 
Çalıkoğlu'nun, Çanakkale YSE Müdürlü
ğünde Bakanlık Müfettişlerinin görevle
rini kötüye kullandıkları iddiasına dair 
soru önergesi ve Köy İşleri Bakanı Cevdet 
Aykan'ın yazılı cevabı (7/634) 734:735 

17. — İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, İstanbul ili Şile ilçesinin Yeşilçay 
(Ağva) bucağının elektrik işinin gecikti-

İki oturum yapılan bu Birleşimde, yapılan 
yoklamalar sonucunda Genel Kurulda çoğun
luğun bulunmadığı anlaşıldığından; 

16 . 8 . 1971 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 16,55 te son 
verildi. 

Yazılı sorular 
1. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-

in, Köy Araştırma ve Geliştirme Genel Mü
dürlüğü 1971 yılı çalışma programının usulüne 
gftre uygulanıp uygulanmadığına dair yazılı 
soru önergesi, Köy İşleri Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/666) 

2. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, Bolu ili YiğılCa Orman İşletmesi Boğa-

II. — GELEN 

Teklifler 
1. — Antalya Senatörü Akif Tekin ve 6 

arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu 1/3 yenile
me seçimleri önseçimi ile ilgili kanun teklifi 
{2/555) (İçişleri, Adalet ve Anayasa komisyon-

Sayfa 
rilme nedenine dair soru önergesi ve Köy 
İşleri Bakanı Cevdet Aykan'ın yazılı ce
vabı (7/636) 736 

18. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin 
Karaca'nın, Ankara'nın, Sümer mahalle
sinde mukim bir şahsın İstiklâl Madalya
sı almak için yaptığı müracaata dair, so
ru önergesi ve Millî 'Savunma Bakanı Fe
rid Melen'in yazılı cevabı (7/640) 736:737 

19. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin 
Karaca'nın, Erzurum ili Pasinler ilçesi 
Esendere köyünden bir şahsın İstiklâl 
Madalyası almak için yaptığı müracaata 
dair önergesi ve Millî Savunma Bakanı 
Ferid Melen'in yazılı cevabı (7/641) 737 

20. — Tokat Milletvekili Mehmet Kaz-
ova'nın, Tokat ili Sağlık Müdürünün tâyi
nine dair soru önergesi ve Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanı Türkân Akyol'un ya
zılı cevabı (7/645) 737:738 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Çankırı 

Ahmet Durakoğlu Nuri Çelik Yazıcıoğlu 
Kâtip 
Ordu 

Memduh Ek§i 

beli bölgesinde kaçak kesim yapıldığı iddiasına 
dair yazılı soru önergesi, Orman Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/667) 

3. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, Zonguldak ili merkez ilçesindeki su de
releri taşkınlarının Önlenmesine ve Ulutam ba
rajının ne zaman yapılacağına dair yazılı soru 
önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/668) 

KÂĞITLAR 

larma) 
2. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 506 

sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa bâzı geçi
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

SORULAR 
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3. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 134 neü 
maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesi ile, 
150 nci maddesine 1 bend ilâvesine dair ka
nun teklifi (2/657) (Adalet Komisyonuna) 

Cumhuriyet Senatosundan gelen isler 

4. — 3829 sayılı Devlet Konservatuvarı hak
kında Kanuna bir madde eklenmesine dair ka
nun tasarısı (1/469) (Plân Komisyonuna) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN -— Başkanvekili Talât Köseoğlu 

KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Kemal Ataman (Ankara) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 149 ncu Birleşimini açıyorum. 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin beyaz düğmelere bas
malarım rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — "Gerekli 

görüşmelere başlıyoruz. 
çoğunluğumuz vardır, 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çi-
lesiz'in, Karadeniz fındık üreticisinin sorunlarına 
dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Kemal Çilesiz, 
fındık konusunda gündem dışı söz istemişsiniz, 
buyurun. 

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Giresun) — 
Muhterem arkadaşlarım, Karadeniz sahil, şeri
dinde bereketli bir mahsul olmuş ise de, sahil
den 5 lan. içerisinde, yani yüksek rakımlı yer
lerde maalesef fındık yok denecek kadar az
dır. Geçen sene 100 kilo fındık elde eden bir ai
lenin bu yıl ancak 10 kilo mahsulü olmuştur. 
Üreticiler âfet niteliğini taşıyan bu durumun 
tesbiti için zamanında ilgililere müracaat etmiş
lerse de maalesef aldıran olmamıştır. Bir taraf
tan geçen yılın borçlan, diğer taraftan bu sene 
içinde de muhtelif sebeplerle yapılan ve birbiri
ne inzimam eden borç yükü... 

BAŞKAN — Sayın Çilesiz, bir dakikanızı ri
ca edeceğim. 

Efendim, basın locasında bâzı samiinin ayak
ta dolaştığı, Tüzük ahkâmına uygun hareket et
mediği müşahade edilmektedir. Arkadaşlarım
dan rica ediyorum; Tüzük hükümlerinin tatbiki 
cihetine bizi zorlamasınlar. 

Buyurun, Sayın Çilesiz. 
MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Devamla) — 

Teşekkür ederim, efendim. 
Birbirine inzimam eden borç yükü üretici 

köylüyü yeniden daha da ağırlaşan şartların ku
cağına atmıştır. Köylü artık kendisine ait olan 
Ziraat Bankasından da ümidini kesmiştir. Ban
kanın kredi sistemindeki güçlükler ve aynı ko
nu üzerinde banka müdürlerinin ayn ayrı görüş 
ve tutumlan da köylünün faizciler eline düşme
sine sebebolmuştur. 

öteden beri işsizliğin bir felâket halini aldı
ğı ve alacağı ileri sürülerek üretim yatırımları
nın bölgelere dağıtılması istenildiği halde plân
cılar buna bir türlü kulak asmamışlar ve özellik
le Doğu - Karadeniz halkı dar sahil şeridi üze
rinde kendi kaderiyle başbaşa bırakılmıştır. 
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Halkın bu ortanı içinde yetiştirdiği tek fındık 
ürünü ile geçinmeye mecbur tutulması ve insan 
enerjisinin israfına seyirci kalınması, iş sahala
rının esasen zengin bölgelerde açılması gayreti
nin devam etmesi, mahrumiyet bölgelerinde hal
kın destek gelir sağlamasına kulak verilmemesi 
elbette ki, bu eşitsizliklerin sonucunu doğurmuş
tur. 

Ekonomik şartların günden güne ezici bir 
ağırlıkla fakir halkın omuzuna çöktüğü gerçe
ğini bugün gizlemeye imkân yoktur. Bu ekono
mik çöküntünün zararı yoksul halka dokunmak
ta ve defalarca belirttiğimiz gibi tefecilerin işi
ne yaramaktadır. 

ISayın arkadaşlarım, dünyanın en büyük fın
dık teşkilâtı olan FİSKOBİRLÎK'in ticari ve 
ekonomik anlayışına uygun bir şekilde idare 
edilmemesi ve siyasi tesirlerin üreticinin men
faatine tercih olunması bu müessesenin bekle
nen faydadan uzaklaşmasına âmil olmuştur. 
FİSKOBîRLtK'in anagayesi fındık üreticisinin 
kalkınmasına yar'dumcı olmak ve ürünün hakikî 
değerinin köylünün eline geçmesini sağlamak 
olduğu halde bâzı menfaatcıların kötü tasarruf 
ve davranışları yüzünden bu gayeden çolk uzak
laşmış bulunmaktadır. Millî bir teeşekkül olan 
FîSKOBÎRLÜK'in politik kazançlara vasıta ya
pıldığını görmek bizim için son derece hüzün
lüdür. 

Konuyu iyi bilmiyenler, Devletin yaptığı 
müdahale alımı ile köylünün eline mahsulün ha
kikî değerinin geçtiğini bilirler. Hakikat hiç de 
böyle değildir. PtSKÖBiRLdÜK'in aldığı fındı
ğın büyük bir kısmı üretici malı değil, köylü
nün elinden borç yerine tefecilerin yok pahası
na aldığı fındıklardır. Bâzı memurların, köylü
nün PfcSKOBtRLtK'e getirdiği fındığa türlü 
bahaneler bularak çevirdiği ve gene aynı fındı
ğı menfaat karşılığı aracılar eli ile yüksek ran
dımanla aldıkları dillere destan olmuştur. 

İHemen şunu arz etmek isterim : Bugün Hü
kümet ciddî tedbirler almazsa fındığa verilen 
850 kuruş taban fiyatı aracıların etkisi ile köy
lüye inikas etmiyecektir. Kısacası, bir kısım 
menfaatcıların bu kurumu babalarının çiftliği 
gilbi kullandıklarını bilmiyen hemen hemen yok 
gibidir. Gene bâzı memurların suiistimalleri 
hakkında köylülerin yazdığı destanlar toplum

lar içinde hazin hazin okunmaktadır. Hükümet 
arz ettiğim hususları derhal tesbite muktedir
dir. Vatandaşın daha çok zarar görmemesi için 
sayın Hükümeti acilen tedbire davet ediyorum. 

Evet, sayın arkadaşlarım, zamanında radi
kal tedbirler alınmadıkça, köylünün kalkmaca^ 
ğından bahsetmek ve bunun edebiyatını yap
mak zamanın boşuna harcanmasından ibaret ka
lacaktır. 

Fındıktan başka bir ürüne ve iktisadi işlet
meye sahibolmıyan Giresun köylüsü son dere
ce endişe içindedir. Ziraat Bankası, borç öde 
me gücüne sahibolmıyan köylüyü icraya ver
miştir. Bugün icra daireleri senelerden beri gö 
rülmemiş köylü aleyhine yapılan takip dosyala
rı ile doludur. Herkes huzursuzdur ve istiklbal 
endişesi içindedir. Köylülerin tefecilere kul, 
köle olmasını önleımek ve insan haysiyetine gö
re yaşamasını sağlamak için Hükümetten şu 
tedbirlerin acilen alınmasını istirham ediyo
rum : 

1. Henüz fındıklar harmanda iken fındık 
olmıyan bölgelerin tesbiti, 

2. Ziraat Bankası tarafından icra işlemle 
rinin derhal durdurulması ve fındığı olmıyan 
bölgelerin borçlarının tecili, 

3. 'Tefecilere karşı en müessir silâh Ziraat 
Bankası olduğuna göre, muhtaç köylüye kısa 
vadeli kredi verilmesi, 

4. F1SKOBÎRLÎK, ortaklarından 42,6 kuruş 
kapital kesmek istemektedir. Bunun, geçen yıl
lar olduğu gibi % 1 nisbetinde kesilmesi, 

Yüksek huzurlarınızda büyük bir facianın 
içyüzünü, fakir ve imkânsız köylünün ıstırabını 
dile getirmeye çalıştım. Anayasanın ifade ettiği 
sosyal Devlet ve sosyal adalet ilkelerinin tahak
kukuna engel olan durumların ortadan kaldırıl
ması için lüzumlu tedbirleri almasını Hükümet
ten acilen bekliyoruz. 

•Saygılarımla. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

2. — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin'in, ik 
tisadi durum, zamlar ve Hükümetin tutumu hak 
kındaki demeci ve Maliye Bakanı Sait Naci 
Ergin'in cevabı. 

BAŞKAN — İktisadi durum, zamlar ve Hü
kümetin tutumu hakkında Sayın İsmet Sezgin 
gündem dışı söz istemiştir. 

Buyurun, Sayın Sezgin. 
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İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

11 Ağustos Çarşamba günü gündem dışı ola
rak yaptığım bir konuşma ile sanayi hammad
delerine Hükümetçe yapılan zamların fahiş ol
duğunu, endüstrimizin gelişmesini güçleştire
ceğini, bütün yükün müstehlikin sırtına yük-
letildiğini belirtmiş ve tarifelerin ekonomimize 
yapacağı olumsuz etkileri önlemek nedeniyle 
mümkünse yeniden incelenmesini rica etmiştim. 
Bu konuşmam üzerine Başbakan Yardımcısı Sa
yın Karaosmanoğlu söz alarak: «Bu zamlarla 
ilgili kararname A. P. Hükümeti tarafından ha
zırlanmıştır ve altında Sayın ismet Sezgin'in 
de imzası vardır, biz bu kararnameyi uyguluyo
ruz» demişlerdir. 

Şimdi, şu andaki konuşmamı, içtüzüğümüz 
cevaz verseydi aynı gün ve aynı anda yapacak
tım. Bu nedenle yüksek huzurlarınızı tekrar 
işgal ettiğim için özür diler, saygılar sunarım. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Karaosmanoğ
lu'ndan rica ediyorum; bizim Hükümetimiz ta
rafından hazırlandığını ve altında benim imza
mın da bulunduğunu iddia ettiği o kararna
meyi göstersinler; o, kok kömürünü 210 lira
dan 580 liraya, taş kömürünü 290 liradan 505 
liraya çıkaran kararnameyi göstersinler; çimen
tonun tonuna 50 liralık bir zammı öngören A. P. 
Hükümeti kararnamesini lütfen göstersinler; 
Karabük demir mamullerine yapılan % 15 lik, 
Ereğli Demir - Çelik mamullerine yapılan % 22 
lik zamlarla ilgili A. P. Hükümetinin kararna
mesini lütfen göstersinler. 

Sayın Karaosmanoğlu'ndan ve Sayın Hükü
metten gene rica ediyorum; tek terimli elektrik 
tarifesinin kilovat - saat başına 13 kuruşluk, 
çift terimli elektrik tarifesinin kilovat - saat 
başına ortalama 9 kuruşluk zammı öngören 
A. P. Hükümetinin çıkardığı ve altında benim 
de imzamın bulunduğu kararnameyi lütfen gös
tersinler. Tekel maddelerine, kâğıda, akarya
kıta yapılan zamlarla ilgili kararnameleri veya
hut da tebliğleri lütfen göstersinler. 

Sayın Karaosmanoğlu'nun, «A. P. Hüküme
ti hazırladı, biz de uyguladık» dediği kararna
meler ne zaman ve kimler tarafından hazırlan
mış ve altında kimlerin imzaları var, müsaade 
ederseniz, sayın milletvekilleri bunu ben size 
arz edeyim : 

Kömür kararnamesi, 16 Temmuz 1971 tarih 
ve 13897 sayılı Resmî Gazete 7/2794 sayılı Ka
rarname. İmzalar: Sayın Erim, Sayın Koçaş, 
Sayın Karaosmanoğlu ve diğer sayın bakanlar. 

Elektrik Kararnamesi; aynı tarih ve sayılı 
Resmî Gazete ve 7/2793 sayılı Karar. Altında 
aynı sayın arkadaşlarımızın imzaları, 

Akaryakıt Kararnamesi; 21 Temmuz 1971 
tarih ve 13902 sayılı Resmî Gazete ve 7/2795 
sayılı Karar. Altında imzalar. 

Çimento zammı tebliği; 16 Temmuz 1971 ta
rihli Resmî Gazete, Sanayi Bakanlığı tebliği 
No. 15. Diğerlerini, fazla zamanınızı almak iste
mediğim için arz etmiyeceğim. 

Şimdi, Sayın Karaosmanoğlu'ndan, Hüküme
tin ilgili bakanları arkadaşlarımızdan soruyo
rum: Uyguladığınızdan bahsettiğiniz A. P. Hü
kümetinin kararnameleri vardı da, altında im
zalarınız bulunan bu kararnamelere ne oluyor, 
bunları niçin çıkardınız? 

Demek oluyor ki, ortada, Hükümetimizce ha
zırlanıp yeni Hükümetçe uygulanan mal ve 
hizmet bedelleriyle tarifeleri tesbit eden karar
nameler mevcut değildir. 

Hatırlıyacaksmız; Sayın Başbakan Yardım
cısı, bundan takriben dört ay önce 14 Nisan 1971 
tarihinde yapmış oldukları bir basın toplantı
sında, burada bahsettikleri kararnameden «Giz
li kararname» diye bahsetmişler ve 16 Nisan 
tarihinde de Genel Sekreterimiz Sayın Niza-
mettin Erkmen'den cevabını almışlardır. Dö
nüp dolaşıp tekrar bu konuya avdet ediliyor; 
biz de bundan kısaca söz edelim. 

Bunlar, 440 sayılı Kanunun 15 nci maddesi 
gereğince iktisadi Devlet Teşekkülleri' finans
man, işletme ve yatırımlariyle ilgili olarak her 
yıl bütçelerin Meclislere sunulmasından önce 
hazırlanıp bütçeyle birlikte verilir vs bunun 
için bütçelerin Meclislere sunulmasının en son 
günü olan 30 Kasım tarihini taşır. Bir defasın
da «gizli» diğerinde «açık olarak» donen ka
rarname işte budur. Bahis konusu olan bu ka
rarname, iktisadi Devlet Teşekküllerinin kay
naklarını tesbit eder ve bu kaynakların neler
den karşılanacağını gösterir. 

Burada sözünü ettiğimiz kömür, elektrik ve 
çimentoda tarife değişikliği öngörülmüş; elekt
rikten 500 milyon, çimentodan 120 milyon, kö
mürden 300 milyon liralık bir ek hasıla düşü
nülmüştü. 
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KEMAL ÖNDER (İzmir) — Bunlar zam 
değil mi? 

İSMET SEZGİN (Devamla) — Söylüyorum 
efendim. 

Bunlardan, çimentoya 23 Ocak 1971 tarihin
de tonuna 27 lira olmak üzere zam yapılmıştır; 
(biz yaptık. 16 Temmuz günü tonuna 50 lira 
olarak yeni Hükümetin yaptığı zam yenidir ve 
bu zamla yılda 150 milyon liralık daha ek gelir 
sağlanmış olacaktır. 

Elektriğe gelince; 500 milyon liralık bir hâ
sıla düşünülüyordu. Yeni Hükümetin getirdiği 
zamlı yeni tarifeye göre yılda yaklaşık olarak 
850 milyon liralık bir ek hâsıla sağlanmış ola
caktır. Kömüre yapılan zam ise daha fahiştir. 
Kömüre yapılan zam ile 800 milyon lira civann-
da bir ek hâsıla sağlanıyor. Bizim kömürden 
beklediğimiz ek hâsıla, biraz önce de arz ettiği
miz gibi, 300 milyon lira idi. 

Demek oluyor ki, yeni Hükümetin yaptığı 
zamlar, bizim sadece düşündüklerimizin iki ka
tından fazladır. Bunları fahiş olarak nitelen
dirdik. Fahiş değil mi sayın milletvekilleri?.. 

A. P. İktidarı, yeni Hükümet gibi, memleket 
ekonomisini allak bullak edercesine tarifeler ve 
fiyatlar üzerinde oynamaktansa, teşekküllerin 
gerek iç bünyelerinde, gerek başka yollardan 
kaynak aramak suretiyle yumuşak bir çözüm 
yolunu tercih etmiştir. Çok açık olarak görül
mektedir ki, zam kararları bugünkü Hüküme
tindir. Hükümet bu kararlan alıp almamakta 
serbest İdi ve aldı. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Borçlar ki
min idi? 

ÎSMET SEZGİN (Devamla) — Bu karar
ların hatası da sevabı da Hükümete aittir; anla
dınız değil mi Sayın Şener. 

iSevgili arkadaşlanm; 

Neden bu kararlan aldınız diye sorulduğu 
zaman, «A. P. böyle düşünmüştü de ondan al
dık» demeniz, çıkar yol değildir. Adalet Parti
sinin her düşündüğünü uyguluyor musunuz M, 
iş zamlara geldiği zaman bizim düşüncemiz ba
his konusu edilsin. Zaten A. P. böyle düşünmü
yordu ve böyle düşünmediğimizi de ispat ettik. 

Her defasında 30 Kasım tarihli Kararname
yi ele alarak «Siz böyle düşünmüştünüz» deni
len ve bize sığınılan şeyler bunlar, sevgili arka
daşlanm. 

— 6i 

16 . 8 . 1971 O : 1 

Ya demir, ya çelik, ya kâğıt, ya tekel mad
deleri, ya akaryakıt... Bunlara ne oluyor? Bun
lara yapılan zamlarla bizim ilgimiz ne? Bunla
ra yapılan zamların kararnamelerinin altında 
bizim mi imzamız var? Bu kararnameleri de biz 
mi hazırladık? Çimentoya ikinci defa yapılan 
zamma ne oluyor? Her halde, bunlan da bizim 
hazırladığımızı iddia edemiyeceksiniz. Her hal
de buna da «evet» diyemiyeceksiniz. A. P. Hü
kümetinin bu zamlarla ilgili hiçbir düşüncesi 
olmamıştır. Her halde, «Efendim, siz de kabay
dınız bunu yapacaktınız» gilbi daha önce başvu
rulan ucuz ve kolay yollara sapmadan, «evet, 
bu zamları biz düşündük ve yaptık» diyeceksi
niz. Doğrusu da bu değil mi, sevgili arkadaşla
rım? 

'Sonra, anlıyamadığımız bir şey var : İşinize 
geldiği zaman A. P. yi kötülemek, işinize geldi
ği zaman ona sığınmak... Bu anlaşılır şey değil
dir. 

Sevgili arkadaşlanm; 
İktisadi Devlet Teşekkülleri ile ilgili olarak 

alman kararlar yanlıştır ve memleket ekonomi-" 
sini ters yönden etkilemiştir. Bunun ıstırabı çe
kilmektedir, daha da çekilecektir, ikazımız bu 
noktada idi. Bu haklı ikazımızı öfkeyle karşıla
yıp bize hücum vasıtası yapmak, ne zamları or
tadan kaldırır ve ne de bu zamlan yapıp yap
mamakta serbest olduğu halde bu zamlan ya
pan Hükümeti soru'mlululktan kurtanr. 

Hükümetten rica ediyorum; kendilerini A. 
P. nin düşünceleriyle değil, kendi gerekçeleriy
le savunmaya çalışsınlar. Bu da görevleri ol-
imalı. Başka türlüsüne de yeni Hükümetin İhti
yacı olduğunu sanmıyorum. 

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

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN — 
Söz iliyorum Saym Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

MALÎYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN — 
Sayın Başkan, saym milletvekilleri; 

Arkadaşımızı dinlediniz. 
Evvelâ bir şeyi ifade etmek isterim : Biz, 

yaptığımız zamların veya Hükümet ölçüsündeki 
tasarrufların mesuliyetini kendimiz taşımak is
teriz. Bu mesuliyeti hiç kimseye - isteseler de -
vermeyiz. Sistemimiz budur. Karaosmanoğlu 
arkadaşımızın, bu zam meselesinin «Adalet Par-
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tisinden intikal ettiğini» söylemekle bu mesuli
yetten kurtulma fikrine saptığını zannetmiyo
rum. Bendeniz şimdi, arkadaşlarımız eğer bunu 
tereddütle karşılıyorlarsa bu zamları niçin yap
maya mecbur olduğumuzu ifade etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Bir hususu evvelâ ifade edeyim : Ben, Dev
let Maliyesini, kamu sektörü maliyesini kom-
partimante kabul etmiyorum. Şu şunun, şu şu
nun değildir, iktisadi Devlet Teşekkülleri de, 
Devlet bütçesi de bütün ağırlığını toplar önü
müze getirir. Binaenaleyh, evvelâ bu Personel 
Kanunu - ki bu Personel Kanunundan mühim 
bir kısım îktisadi Devlet Teşekküllerine aittir -
hakkında birkaç rakam vereceğim : Bu rakam
ları vermekteki maksadım, bu zamları yaparken 
neleri düşündüğümüzü, nelere karşı tedbir al
mak istediğimizi de ifade edecektir. 

Efendim, biz Devlet Personel Kanununun 
portesini bir türlü hesaplıyamadık. Bizden ev
vel de bu porte lâyıkiyle hesaplanabilmiş değil
di. Bunun üzerine, Temmuz ayını ele aldık. Tem
muz ayında yapılan bütün tediyeleri topladık, 
on iM ile çarptık ve bâzı tashihler yaptık. Bu
lunan rakamlar şjöyle : 

Genel bütçe; 536 165 çalışan personel. Bu
nun bütçedeki giderleri 14 milyar 22 milyon. 

Katma bütçe; 48 042 personel, 1 milyar 124 
milyon.. 

Bütçeden yardım gören kuruluşlar; 3 741 
personel, 111 milyon... 

Döner sermayeli kuruluşlar; 18 034 perso
nel, 419 milyon.. 

iktisadi Devlet Teşebbüsleri; 152 630 per-
somıel, 3 milyar 630 milyon... 

Belediyeler; - ki Devlet bütçesinden biz bu 
(belediyelere maalesef yardım ve çare aramak 
mecburiyetindeyiz. Bilhassa huzurunuza gelecek 
belediyeler kanununun bu sebeple biran evvel 
kabulünü Yüksek Meclisten istirham edeceğiz. -
1 milyar 80 milyon... 

Özel idareler; 410 milyon. 

Şimdi, henüz tediyesine başlanmamış ilk dört 
derece intibakları; 150 milyon.. 

Yan ödemeler; genel bütçeye ait; 400 mil
yon. 

iktisadi Devlet Teşıebbüslerine ait yan öde
meler de 400 milyon. 

Bunların toplamı 21 milyar 750 milyondur. 
Buna üniversite bütçelerinin, ki personel kanu
nu henüz yapılmamıştır, onun için yaptığımız 
tahminî rakamı söylüyorum. Ötekiler gibi tec
rübeyle bulunmuş rakamlar değil de hesaben 
(bulunmuş rakam, 250 milyon. Alınmış torba 
kadrolarda henüz tediyeye başlanmamış kışını 
da 500 milyon. 22 milyar 500 milyon... 22 mil
yar, 21 milyar, 20 milyar; bunun ehemmiyeti 
yok. Ne gilbi bir külfetle karşıkarşıya geldiği
mizin ve Maliye Bakanınızın pürtelâş, birçok 
zaman da istihza mevzuu olan, «Aman einlflâs-
yona gidiyoruz, aman bize yardım ediniz» diye 
Meclise, kamu oyuna müracaat etmesinin sebe
bi şu 22 milyar. Bu yalnız âmme sektörü. Ta
savvur buyurunuz ki, toplu sözleşmeler dolayı-
siyle gelenler vardır. 

Şimdi, bu 22 milyar üzerinde bir şüphe, bir 
tereddüt var mı .. Tabiî eğer böyle bir şüphe 
ve tereddüt lehte olsa idi bendeniz çok mesu-
dolurdum, ama maatteessüf aleyhte bir şüphe 
ve tereddüt var, fakat lehte bir şüphe ve tered
düt olamıyor, iktisadi Devlet Teşekküllerinin 
samları buradan geliyor. 

Mart ayımdan bu yana Hazinenin yaptığı te
diyeler: Aralarındaki fark Hazine aleyhine 
1 milyar 750 milyon. 

Buna takaddüm eden yıllarda, yani geçmiş 
10 yılda Hazine tarafımdan ödeneni bütçe açık
lan, bütçe fazlalarını mahsubediyoruz, bütçe 
açıklarını koyuyoruz. İkisinin tefazulu, yani 
Hazine foHTİanndaM azalma 4 milyar 400 mil
yon. 

Bütün bunlara zamimeten geriye şu zam hi
kâyesi kalıyor: O zamanki Hükümette bulunan* 
arkadaşlarım da biliyorlar; Türkiye 10 Ağus
tos tarihinde bir devalüasyon yapmıştır. 10 
Ağustosta yapılan devalüasyonu, bendeniz mah
kûm etmiyorum. Böyle şeyleri mahkûm etmek 
çok kolaydır ve çok da usuldendir, herkes bunu 
mahkûm eder. Hayır arkadaşlar, 10 Ağustos
ta alman devalüasyoln kararının mahkûm edile
cek bir tarafı yoktur. Devalüasyon karan doğ
rudur. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Vardığı nok
ta da yoktur. 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 
(Devamla) — Bâzı noktalar da olabilir; karar 
erken alındı, nisbet fazla tutuldu falan denile
bilir. Bunlar teknik bakımdan söylenebilir. 
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Ama doğrusu; bu devalüasyon kararı alınacak
tı. Niçin alınacaktı? Çünkü devalüasyon kararı 
millî ekonomide bir kanama olduğu görülerek 
alınmıştır. Millî ekonomide kamama ne demek
tir? Bir para, sürevalüe olduğu zaman her han-
ıgi bir kimsenin, malın mülbayaası mukabilimde 
ödendiği paranın değeri o malın değerinden da
ha noksandır. Yani başka bir şekilde ifade ede
yim; ben bir malı dokuz liraya aldığım zaman 
o malımı gerçek değeri 15 lira ise, aradaki altı 
liralık farkı bir verenin bulunması lâzımdır. 
Bunun başka çaresi yok, bu para tebahhur et
medi ya... Mademki bizim paramız sürevalüedir 
ve mademki gerçek değeri 15 liradır - 15 lira 
olmıyalbilir, ben kabul edilen rakamlar üzerinde 
duruyorum - "bu malı ben dokuz liraya aldığım 
zaman, altı lirayı bir tediye eden var demektir. 
Bu altı lirayı tediye eden kimdir? Bu altı lirayı 
tediye eden millî ekonominin fonlarıdır. Bu bir 
kanama hâsıl eder. Bu kanama nasıl olur? Di 
sarıya transferleri yapamazsınız, - Ağustosa ta
kaddüm eden zamanlarda transfer edilmemiş 
meblâğ 300 milyon dolardı - Türk paralarını da 
ödeyemezsiniz, Türk paralarını ödediğiniz za
man ve bir enflâsyonist spiral içine girersiniz 
veyahut bütçe emanetine alır, ödemeniz lâzımıge-
len paralarda bâzı gerilemeler, geriye doğru al 
malar yaparsınız. Bunu bütçe emanetine almak 
suretiyle veya diğer yollarla gerçekleştirirsiniz. 
Ama bu, ekonomide bir kanama demektir ve 
bu kanama tabiî ekonomi için son derece zarar
lıdır. Bu vaziyet dâhilinde Hükümetin yapaca
ğı şey, mesul para otoritelerinin yapacağı şey, 
parayı devalüe etmektir ve bu devalüasyon 
yapılmıştır. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — O vaziyete kim 
getirdi onu? 

MALÎYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 
(Devamla) — Efendim, ben huzurunuzda yal
nız bir teknik tablo çiziyorum. Hakikaten «Bu 
vaziyete kim getirdi?» diye sorarsanız, bende
niz size bir şey söyliyeyiım; bu vaziyete tarih ge
tirdi, beyefendi.. (A. P. sıralarından «bravo» 
sesleri) Bu vaziyete tarih getirmiştir ve bu ta
rih - mademki söylediniz, onu da arz edeyim -
çok eskilerden başlar. Meselâ "ben bir beyana
tımda 1856 dan, Kırım Harbinden bahsetmiştim, 
siz biraz daha derinliğe gidip bunu Kanuni Sul
tan Süleyman'ın damadı Riistem Paşa devrine 
kadar - haklı olarak - götürürsünüz. Arada bir 

çok mesut devirler olmuştur; ama tarihi inkâr 
etmek realist bir insan için mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlar, bu vaziyette bir deva
lüasyon yapılmıştır ve devalüasyon yapılması 
zaruri idi. Bunun hilâfına konuşmanın imkânı 
yoktur. Ama «devalüasyon geç yapıldı» derse 
niz, bu münakaşa edilebilir. «Devalüasyonun 
miktarı yüksek veya alçak tutuldu, meselâ 17 
olmalı idi, 15 oldu, veyahut 13 olmalı idi, 15 
oldu» derseniz bunlar kabili münakaşadır. 
Ama, ekonomide bir kanama görülmüştür ve bu 
ekonomideki kanama devalüasyonu zaruri kıl
mıştır. 

İBenim anlıyamadığım durum buradan başlı
yor. Devalüasyon yapıldığı zaman ne olacaktı? 
Devalüasyon yapıldığı zaman, fiyatlar yüksele
cekti. Neden yükselecekti? Bu fiyatların yük 
gelmesi için bir değil birçok sebep vardı. Ev
velâ, ithal edeceğiniz emtianın fiyatı % 66 nis 
betinde yükselecekti. Sizin tabi ekonominiz, dı
şarının hâkim ekonomisi muvacehesinde bu fi-
yat zamlarını yapmaya mecburdu, başka çare 
yoktu, bu bir. 

İkincisi; Gümrük Vergileri ve saire bununla 
beraber yükselecekti. Bunun da çaresi yoktu. 
Bütün bu yükselmeler muvacehesinde fiyatlar 
da yükselecekti, bunun da çaresi yoktu.. Bunu, 
devalüasyon yaparken kabul etmek lâzımıgelir-
di. O zaman yapılmış olan devalüasyonun bu 
zaruretini, biz kabul ettik, mesuliyetini de ta
şıyoruz. 

Şimdi, daha başka ne oldu? Devalüasyonla 
daha başka nelerin olduğunu, Merkez Bankası 
bültenlerini açarsanız görürsünüz. Devalüasyon 
sonrası beş ay zarfında, yani Ağustos 10 undan 
sonra Eylül, Ekim ve takibeden beş ay zarfın
da tedavüldeki bankmot miktarı 3 milyar arttı 
Bunlar, Merkez Bankasının rakamlarıdır. Niçin 
bu 3 milyar arttı? Bunun seksen tane sebebi 
var, bunları huzurunuzda saymayı teknik ba
kımdan lüzumsuz addederim. Meselâ bir itha
lât teminatı meselesi vardı, o zamana kadar 
gelmiyen dövizlerin gelmesi meselesi vardı, dö
viz mevcudumuzun yükselmesi meselesi vardı. 
Bugün de döviz rezervlerimizin yükselmesi enf
lâsyonist tesirler yapıyor, yapacaktır ve bütün 
Avrupanın derdi böyledir. Yani dolarlarımız 
çoğalınca, biz o dolarları Türk lirası ile muba
yaa ederiz, o dolar mukabilinde piyasaya sür-
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düğümüz Türk liraları da tabiî enfl&syonist te
sir yapar. 

O halde, bütütn bunlar malûmken Kasıma 
gelindi. Bendeniz mesul kimse olsaydım, orada, 
o zaman bütün bunları izah ederek, bütün fiyat 
artışlarına göğsümü gere gere halkın huzuruna 
çıkardım; «Evet fiyatlar artacaktır, bunun baş
ka tesiri yoktur, diğer memleketler de böyle 
yapıyor» dertlim. Fakat Kasımda hazırlanan ra
porlar, - ki bu raporlar benim elimdedir - yani 
fiyat zammım istiyen raporlar kabul edilip bu 
zam yapılmadı. Bu zammın yapılmaması hususu 
bize göre tamamen bir politik tercih meselesi
dir, Biz yaptık, onlar yapmadılar. Ama şunu da 
söylemek lâzım; biz onların yapmadığı zammı 
yaptık. Belki Sayın Karaosmanoğlu'nun ifadesi 
böyle değildi. Kararnameler falan... Bunlann 
ehemmiyeti yok. işin esasına indiğiniz zaman 
şunu görürsünüz : Kasımda yapılması lâzımige-
len zammı biz yaptık, yapmaya mecburduk ye 
başka bir çıkış yolumuz yoktu. 

Zamları yapmasak ne yapardık Balkınız, arz 
edeyim ne yapandık : 

tini pahalılık unsurudur. Misal arz edeceğim : 
Parayı alamıyor, parayı alamayınca bankaya 
gidiyor, faizsiz olarak devletten alacağını alıp, 
onu işleteceği yerde, bankadan % 18 le faiz alı
yor. O faiz katlaşarak, katlaşarak, katlaşarak 
maliyetlere tesir ediyor ve fiyatları yükselti
yor. Binaenaleyh bu yükselen fiyatlar da bitta
bi birçok tesirler yapıyor. Biz Kasımda, ve sai-
rede enflâsyondan içtinabedip fiyat artırmala
rına ve sairesine gitmediğimiz halde bu netice 
doğuyor. İktisadi Devlet Teşekküllerinin hesa
bı da hep açık oluyor. 

Şimdi, «Bu zamları kim yaptı?» deniyor. Bu 
•zamları Adalet Partisi Hükümeti mi, Erim Hü
kümeti mi yaptı? Bendeniz müsaadenizle arz 
edeyim; bu zamları tarihin akışı, gelişi yaptı. 
Bunun çaresi yoktur, böyledir. Ama hükümet 
şöyle veya böyle tercih etti. 

Muhterem arkadaşlar, bendeniz Cumhuriyet 
Halk Partisi zamanında Hazine Umum Müdürü 
idim. O zaman da bir iki devalüasyon yaptık. 
Bütün bunların heyeti mecmuasını bilirim, bita
raf olmama izin verin, bitaraf konuşmama izin 
verin, hakikaten bu böyledir. Maatteessüf tarih 
böyle getirir, böyle çabalar. Buna mukabil, hü
kümetler bâzı tedbirler almalıydı, almamalıydı 
meselesi sizin kendi aranızda konuşacağınız ko
nulardan biridir, bizi alâkadar etmez. Ama biz, 
zam yapmaya mecburduk, daha doğrusu bu 
zammı devalüasyondan sonra Adalet Partisi 
Hükümeti yapmaya mecburdu. Bu Adalet Par
tisi hükümetlerine teklif edilmiştir, yapsalardı, 
bizim hesabımıza göre, bizim- yaptığımız zamlar 
kümülâtif olarak bugünkünden 572 000 000 lira 
noksan olacaktı. 

Mâruzâtım budur efendim. (A. P. sıraların
dan alkışlar.) 

3. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar'ın", 
Kıta Çin'inin tanınması konusunda Dışişleri Ko
misyonunda yapılan açıklamalarla, Genel Kurul
da Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sadi 
Koçaş'ın verdiği izahatın birbirine uymadığına 
dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Yavuz Acar, siz Dışişleri 
Komisyonunda üyesiniz. Hükümet Dışişleri Ko
misyonunda dış politika hakkında bir görüşme 
yapmıştır. Hükümet, aynı görüşmeyi Mecliste 
yapmıştır. Arasımda tezat vardır iddiasiyle ko
nuşmak istiyorsunuz, değil mi efendim? 

1. Ufak - tefek de olsa, zam gören idarelerin 
yapacağı bütün yatırımları durdururduk. Ya
tırımların durdurulması, gayet gariptir, feno
mendir, ve bu fenomen, fiyat yükselmesine se-
bebolur. Yatırımları durdurduğunuz zaman pi
yasaya para çıkarmaktan çekinirseniz, bir fe
nomen .hâsıl olur; fiyatlar yükselir. Fiyatlar 
nasıl yükselir? Maliyetler yükselir de onun 
için.. Şimdi strakflâsyon ve saire gibi yeni mo
da tâbirler var, bu moda tâbirlere hiç lüzum ol
madan iktisadın kanunlarına gidersiniz, enflâs
yonun varacağı netice; fiyat yükselmeleridir. 

2. Tediyeler yapılamaz hale gelirdi, - kî 
maalesef gelmiştir, biz bunu 1 990 000 000 lira 
olarak aldık. Biliyorum sayın eski Maliye Ba
kanı arkadaşım «bütçe emaneti» diyecek; ama 
bendeniz o vakit çok eskiden beri Maliyede ça
lıştığım için, takriben Maliyeye girdim gireli 
kırk sene olmuştur, otuz senesini bilfiil çalış
tığım için - «bütçe emaneti» lâfını kabul etme
nin imkânı olmadığını mütevazıane kendilerine 
îsöyliyeceğim. Onun için bütçe emaneti, şu, bu 
falan... Bunların ehemmiyeti yok. Ama tediye 
edilemiyen bir para olmuştur. 

ISaym arkadaşlar, bilir misiniz ki, paraların 
enflâsyon korkusuyla tediye edilememesi biza- ! 
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YAVUZ ACAR (Amasya) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
YAVUZ ACAR (Amasya) — Sayın Başkan, 

muhterem milletvekilleri; 

Başjbakan Yardımcısı Sayın Sadi Koçaş'm 
6 . 8 . 1971 Cuma günü Çin Halk Cumhuriyeti 
ile ilişki kurulması hakkında Hükümet adına 
Yüce Meclise bilgi arz etmek üzere gündem dışı 
konuşmalarında, Türkiye'nin, Kızıl Çin'i 
5 . 8 . 1071 tarihinde resmen tanıdığı ifade edil
miştir. 

Bu konuşmalarındaki «millî dış politika» 
deyimi üzerinde durmak istiyorum. Açık rejim
lerin en başta gelen özelliği, Parlâmento üye
lerinin ve kamu oyunun genel eğiliminin hangi 
yönde olduğunun tesbiti olup, Kıta Çin'inin 
tanınmasında bu prensibe uyulmayıp, izlenilen 
polotikada kapalı hareket edildiği görüşünde
yim. Şöyle ki, Millet Meclisi Dışişleri Komis
yonuna ve Parlâmentoya bilgi verilmesi çok 
geç ve hem de üyelerin talebi üzerine olmuştur. 
Dışişleri Komisyonu üyelerinden Sayın Dr. Kı
rımlı ile Sayın Şinasi Osma'nm önergeleri üze
rine yapılan olağanüstü Komisyon toplantısına, 
Sayın Dışişleri Bakanı davet edilmiş ve konu 
tartışılmıştır. Bu müzakerelerde Sayın Koçaş'-
ın beyan ettikleri gibi, Dışişleri Komisyonun
da bulunan bütün parti mensupları, sayın se
natör ve sayın milletvekilleri durumu gayet 
olumlu olarak, büyük bir anlayışla kabul et
mişler ve benimsemişlerdir diyerek özetle bu 
kararın bütün partiler ve sayın üyeler tarafın
dan bu şekilde olumlu karşılanmasını, milleti
mizin dış politikada tarih boyunca gösterdiği 
birlik ve beraberliğin yeni bir tezahürü olarak 
tavsif etmiş bulunmaktadırlar. 

Halbuki, Komisyonda bu şekilde genel bir 
sonuca ulaşılmamış ve sayın üyeler, çeşitli yön
lerden beliren endişelerini etraflıca açıklamış
lardır. Sayın Koçaş, neden böyle bir genelle
meye ihtiyaç duymakta ve konuyu bir oldu - bit
ti havasında takdim etmektedir? Bu anlaşıl
mamaktadır. Büyük başarı olarak nitelenen ta
nıma keyfiyetinin bir sonucu olarak Sayın Ko
çaş, bugüne kadar istisnasız bütün dünyadaki 
uygulamalar gereğince bu ilişkilerden sonra 
Milliyetçi Çin Büyükelçisi memleketimizden ay
rılacaktır demektedirler. Yani, Kızıl Çin'i ta
nıdığımız için Milliyetçi Çin temsilcisi memleke

timizden ayrılacaktır. Halbuki Mlliyetçi Çin, 
politikasını değiştirmiş ve hattâ Milliyetçi Çin 
Lideri Ohang Kaı - Chek özel bir kurye ile gön
derdiği Mayıs ayı mesajında, binlerce yıllık 
Türk - Çin dostluğu ve Atatürk'e bağlılığı se
bebiyle Türkiye, Kızıl Çin'i tamsa dahi Milli
yetçi Çin Devleti olarak Türkiye'de kalacakla
rını bildirmişlerdir. Böyle istisnai bir durum 
ortadayken çok eski maziye sahip Türk - Milli
yetçi Çin ilişkilerini alelacele kesmek ve «Bu
yurun, ülkemizi terk edin» demek, Ataürk'ün 
«Yurtta sulh, cihanda sulh» ilkesi ile de bağdaş-
tırılamıyaeağma göre, gerçek Atatürkçülerin de 
bunu böyle anlamaları, daha basiretli bir poli
tika anlayışı olmaz mı idi? 

Yine Sayın Koçaş Mecliste, Sayın Dışişleri 
Bakanı da Komisyondaki konuşmalarında, «Hiç
bir devletin dümen suyunda olmadıklarını» ifa
de buyurmuşlardı. Halbuki Kızıl Çin, Paris 
görüşmelerinde tek bir şart ileri sürmüştür, o 
da şudur: «Kızıl Çin'in Çin Ulusunun tek hu
kukî temsilcisi olduğunu kabul edilmesi ve Mil 
liyetçi Çin Devleti ile ilişkilerin kesilmesidir» 
İşte başlangıçta kabul edilen bu şart, tek taraflı 
bir empoze olmuyor mu? Yani Kızıl Çin'e «Ben 
senin en başta gelen arzunu kabul ediyorum» 
demek, gerçekçi bir dış politika mıdır, yoksa bir 
devletin dümen suyunda gitmek midir? 

Sayın Koçaş, «Kızıl Çin'i tanıyan 8 nci 
NATO ülkesi olduğumuzu ve ayrıca Birleşmiş 
Milletlerde Milliyetçi Çin'in kalmasını savun
maya çalışacaklarını» beyan etmektedirler. Bu
nun müdafaası, bir tezadın ifadesi olmıyacak 
mıdır? Çünkü, bizim durumumuz diğer 7 NA
TO Devletine nazaran farklılık arz etmektedir. 
O ülkelerin Kızıl Çin'i tanımaları üzerine 
Milliyetçi Çin kendiliğinden bu NATO Devlet^ 
lerini terkedip gitmiştir. Bu itibarla Sayın Ko
çaş'm dediği gibi, «Milliyetçi Çin'in Birleşmiş 
Milletlerde kalmasını savunabilmeleri, diğer 7 
NATO ülkeleri için gayet normaldir.» Halbuki 
Milliyetçi Çin, Kızıl Çin'i tanısak daihi Türkiye'
de kalacaklarını önceden bildirmiş oldukları 
halde, Türk Hükümeti Milliyetçi Çin'i Türkiye'
yi terke mecbur bırakmıştır, içteki bu tutum 
ile Birleşmiş Milletlerde nasıl bir savunma ya
pabileceklerinin izahı mümkün değildir. Türk 
Ulusu'nun özelliği bakımından konuyu biraz 
daha açıklamak istiyorum. 
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Bu kararda, Türk Ulusu'nun ideolojisin© ve 
milliyetçilik anlayışına ters düşen bir tutum 
da söz konusu olmaktadır. Zira, Parlâmento 
üyelerinden gizlemek, halkın genel eğilimini dü
şünmemek, ekonomik, yararın ne olduğunu söy-
liyememek ortada iken, «Millî politika yapıyo
rum» diye, kürsü savunuculuğu yapmak, diplo 
masi ile uzlaştırılamaz. Politika tek yönlü de
ğil, çok yönlü etkenleri ve durumları tartışıp, 
değerlendirip ve ona göre bir karar alınmasını 
zorunlu kılmaktadır. Evet, 800 milyonluk Kızıl 
Çin gerçeğine gözümüzü kapamak ve onu gör
memek istemiyoruz. Herkes gibi biz de bu Dev
letin varlığını, ideolojisini ve dünya kamu oyun
daki mevkiini biliyoruz. Ancak bilemediğimiz 
husus, millî ünitelik taşıdığını dilimizden düşür-
ımediğimiz dış politikamızın Parlâmentodan ve 
kamuoyundan gizlenerek, Türk Ulusunun genel 
temayülü düşünülmeden peşin karar verilmiş 
bulunulmasıdır. 

Parlâmentolararası Türk - Milliyetçi Çin 
Dostluk Grupunun bildirisinde de açıkladığı
mız gibi, Komünist Çin'in tanınması, ileride 
neler göstereceği bilinmiyen yeni bir siyasi olay
dır. Bu, hiçbir şekilde eski ve tarihî bir dost 
devlet olan Milliyetçi Çin ile mevcut siyasi mü-
naselbetlerimizin kesilmesini ve inkıtaa uğratıl-
masını gerektrir bir sebep asla olaimaz. Eğer bu 
yeni tanınan veya tanınacak olan Komünist 
Devletin, kendini tanımamızı kabul için ileri 
sürdüğü bir şart ise, bu, onu tanıyana birşey 
kazaridırmıyacağı gibi, aksine çok şey kaybetti-
rebilecektir. Daha başlangıçta empozelerle kar
şı karşıya kalınan hallerde dostluk teessüsü 
zordur; teessüs etse bile bu güvenilir bir dost
luk olamaz. 

(Bu bakımdan, Sonbaharda yapılacak Birleş
miş Milletler Genel Kurulu müzakerelerini bek
lemek ve Amerika'nın ikili Çin politikasının ge
lişmesini izlemek, daha gerçekçi bir politika 
olurdu. Çünkü, Türkiye'nin stratejik durumu 
ile ekonomik ve politik şartları da göz önüne 
alındığı takdirde, bu kadar aceleye ve hem de 
tek taraflı tanımayı gerektirir bir durumun 
mevcudolmadığı kanısındayım. 

Çok muhterem milletvekilleri; köklü maziye 
sahip Türk dış politikasından ve Türk mertli 
ğinden bu şekilde kapkaç bir işlem yerine, mem-
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leketin ve ulusunun gerçeklerine uygun bir an
layış beklemek, dünya kamuoyunda Türklerin 
itibarını; bir kere daha hafızalarda tazelemiş ve 
yüceltmiş olacaktır. 

Konuşmama son verirken, Sayın Erim Hü
kümetinden önümüzdeki günlerde Meclislerde 
gizli bir oturum tertibiyle «Kızıl Çin'in tanın
masındaki ekonomik, politik ve savunma bakı
mından mecburiyetler nelerdir?», bu hususların 
Parlâmentonun sayın üyelerine izah edilerek, 
kafalardaki istifhamların silinmesi gerekmekte
dir. Şahsan Sayın Hükümetten arz ve talebe-
diyorum. 

Yüce Meclise içten gelen düşüncelerimi arz 
etmeye çalıştım. Hepinize saygılar sunarım. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Sayın 
Başkan, bu müzakerelerin usulü ile ilgili ola
rak Demokratik Parti Grupu adına »öz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Bir müzakereye girmedik ki, 
Sayın Grup BaşkanveMli. 

M. VEDAT ÖNSAL (ıSakarya) — Müzake
reye girdik müsaadenizle. 

BAŞKAN — O sizin görüşünüz efendim. 
Gündem dışı konuşmalar yapıyoruz efendim, mü
saade buyurunuz. 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, işte müzakere yapıyoruz. Adalet Partisin
den bir milletvekili kürsüye çıkıyor, arkasından 
Hükümet çıkıyor, bu tekrar tekrar devam edip 
gidiyor. Bu bir müzakere değil de nedir efen
dim? 

BAŞKAN — Müsade buyurun efendim. 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Müzakere 
usulü hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Gündem dışı konuşmalar Başkanlığın takdi

rine bağlıdır. Başkan takdirini kullanır, gündem 
dışı söz verir. Bu, tamamen Başkanın takdirine 
ait bir keyfiyettir. Bunun üzerine Sayın Hükü
met, aydınlatıcı bir malûmat zımnında söz iste
diği zaman ona söz verilir. Bu da bir teamüldür 
ve bu böyle tatbik edilir. 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, yalnız bu gündem dışı konuşma usulünü de 
çok aşmıştır. 
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4. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'ın, 
Hükümet üyeleri içinde Parlâmento dışından ge
len Bakanların çoğunlukta olmasının sakıncaları
na ve Anayasada buna mâni olucu bir hüküm ge
tirilmesi gereğine dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Nuri Eroğan, Anayasa 
değişmesi hakkında gündem dışı söz talebetmiş-
siniz. Buyurun, size söz veriyorum; takdir hak
kımı kullanıyorum efendim. 

NURİ EROĞAN (istanbul) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Bazan yapılan gündem dışı konuşmalar, ba-
zan da verilen soru önergeleri ile ortaya kondu
ğu üzere, bugün parlömanterlerle Hükümet üye
leri arasında - kelimeyi ne kadar dikkatle seçer
seniz seçiniz - tavsifi kırıcı olmaktan kurtarmak 
kolay olmıyan bir hava esmektedir. 

Bu tedirginliğin oluş sebebi ve çareleri ne
dir? 

Bu konuşmamızda bunun üzerinde durmak 
istiyorum. 

Görüşümüz odur ki; bu, bir Anayasa hük
münün, kanun koyucusunun maksadını aşan bir 
tarzda uygulanmasından doğmaktadır. Açıklı-
yalım : 

Anayasamızın, Bakanlar Kurulunun kuruşu-
şunu düzenliyen 102 nci maddesinin üçüncü fık
rası şöyledir : 

«Bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeleri veya milletvekili seçilme yeterliğine sa-
hibolanlar arasından Başbakanca seçilir.» 

Bu fıkra, Anayasanın tedvini sırasında ko
misyon tarafından Kurucu Meclise, «Bakanlar, 
milletvekili seçilme yeterliğine sahibolanlar ara
sından Başbakanca seçilir.» şeklinde getirilmiş; 
üyelerden Necip San'm, «Madde, gerekçe ile kaV-
şılaştlrılmadan okununca, insana daha ziyade 
(Bakanların sadece Türkiye Büyük Millet Mec
lisi dışından seçilebileceği) hissini veriyor.» tar
zındaki ikazı üzerine; Cemil Sait Barlas ve Ka
sım Gülek, «Parlömanter usulde bakanların 
mutlaka Meclis içinden olmaları gerekir, dünya
nın tecrübesi bu mahiyettedir. Bakanların Mec
lise karşı siyasi mesuliyetleri vardır. Memleke
tin siyasi kaderini tâyin edecek kimseler, mut
laka milletin reyini alması lâzımdır» tezini sa
vunmuşlardır. Bunun üzerine söz alan Fehmi Al
paslan, «Maddede (mutlaka dışardan Bakan ge
tirilecektir) diye bir şey yok. Günün şartlarına 

göre, icabında dışardan Bakan seçilebilecektir.» 
demiştir. Komisyon Sözcüsü Turan Güneş de, 
«Komisyon (dışardan Bakan tâyin edilsin) de
miyor. Yalnız, bu imkânı açık bırakmıştır. Mu
ayyen hallerde dozajlar sebebiyle dışardaki bir 
adamın Bakan olarak alınması icabederse, bunun 
için kapı biraz açık bırakılmıştır.» diyerek, Ko
misyon görüşünün «istisnai hallerde ve belirli 
ölçüde» dışardan Bakan alınabileceği merkezin
de olduğunu açıklamış ve verilen bir önerge üze
rine fıkra, Komisyonun bu görüşünü belirtecek 
bir şekilde bugünkü halini almıştır. 

Gerek Kurucu Meclis müzakereleri, gerek 
fıkranın «Bakanlar, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyeleri veya» şeklindeki tertibi, Hükümetin 
Parlâmento içinden kurulmasının esas olduğu
nu; istisnai olarak da, istemediği veya seçileme
diği için Meclise girememiş bir kimseden istifa 
de edilmesi lâzımgeldiğinde, mahdut sayıda za
tın Hükümete alınabileceğini göstermektedir. 

Bugün, 25 Bakandan 9 u seçimle gelmiş Par
lâmento üyesidir. Yani, sayıları mahdudolan 
Parlâmento dışından gelen değil, aksine Parlâ
mento içinden gelenlerdir. Bu hal ise, çeşitli sa
kıncalar doğurmaktadır. 

Bir kere, idareden gelenler Parlâmentoya de
vamı bir külfet addetmekte ve bu yüzden bâzı 
memleket meselelerinde Parlâmentonun temayü
lünü öğrenememektedirler. 

Sonra, bölgelerinin ihtiyaçları için kendileri
ne başvuran millî irade temsilcilerine «bir takip
çi» gözü ile bakmakta, hattâ onlarla temas et
meme yolunu seçmektedirler. Bu ise bugün, hiç 
de hoş olmıyan ve hizmeti aksatan, Parlâmen
to - Hükümet sürçmesi manzarası arz etmekte
dir. 

Şu bir esastır ki; yürütme, yasamanın gös
terdiği alanda hareket eden bir organdır. Baş
bakanın sevk ve idaresindeki Bakanlar Kurulu 
ise yasama organının çizdiği Anayasa içerisin
de, Hükümet etme fonksiyonunu faal ve müessir 
bir şekilde yürütecek seviyede olmak gerekir. 
Bugünkü Hükümet ise, bünyesinin tabiî bir ica
bı olarak, güven oyu aldığı Parlâmentodan kısa 
bir süre sonra kopmuş, yasama organının çizdi
ği alandan çıkmış ve neticede kendisinden bek
lenen derecede bir başarı sağlıyamamıştır. 

Soruyorum : 
Geçen gün burada Sayın Aydın Yalçın tara

fından yapılan gündem dışı konuşmadan birkaç 
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gün evvel, Demokratik Parti Grupuna Sayın 
Mehmet Turgut tarafından, «Türkiye'nin iktisa
di politikası» hakkında sunulan rapordan ilgi
li bakanların haberi var mıdır? Zannetmiyorum. 
Halbuki bunlarda çok akıllıca uyarmalar vardı. 

Bir noktaya daha temas edeyim : 
Siyasi nosyonu olmıyanlarm ekseriyeti teş

kil etmesi sebebiyle aralarında bir türlü ahenk 
kurulamamış, icradaki çelişkiler, birbirine ters 
düşen beyanlarla bu Hükümet, ayrı programla
ra sahip siyasi parti temsilcilerinden kurulu bir 
Koalisyon Hükümetinden çok daha karışık bir 
çehre arz etmekle kalmamış; «Beyin takımı» ola
rak takdim edilmiş olmanın emniyeti ile Bakan
lıkların hakiki idarecileri olan müsteşar ve 
umum müdürleri dinlemek, onların teknik bil
gilerini politika bakımından değerlendirmek ye
rine, koca Parlâmentoda bulunamayıp dışarıdan 
getirilmiş olmalarından ötürü «Bu mevkiin bu
lunmaz adamı» edası ile her hususa el atmışlar 
ve tabiî Devlet çarkı dişleri birbirine çarpar şe
kilde dönmeye başlamıştır. 

Kabul ediyoruz ki; bizi bu noktaya bir zaru
ret getirmiştir. Dikkat edilecek olursa görüle
cektir ki, yukarda bahsettiğimiz Anayasa hük
münün fıkrası bu haliyle bugünkü tatbikattan 
da ileri, Hükümet üyelerinin tamamının Parlâ
mento dışından alınması gibi, bir emrivaki ile 
Parlâmentoyu başbaşa bırakacak niteliktedir. 

O halde ne yapmak lâzımdır? 

Kanun koyucunun maksadı, bugünkü tatbi
katın ortaya koyduğu sakıncalara ve nihayet en 
mühimmi, her meselenin siyasi bir yönü olduğu 
gerçeği göz önünde tutularak, Anayasada bâzı 
değişikliklerin yapıldığı şu sırada, bu maddeye 
eklenecek bir fıkra ile, «Parlâmento dışından 
alınacak Bakan adedini sınırlamak yolunda tas
lakta bir hazırlık göremedik, ümidediyoruz ki, 
bu beyanatımız çerçevesinde bu gerekçe arka
daşları tatmin edecek ve girişilecek bir teşeb
büsü olumlu karşılıyacaklardır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, çok kıy

metli bir arkadaşımızın da itirazı üzerine, şu 
açıklamayı yapmayı zaruri buldum : 

Almış olduğunuz bir kararla, milletvekilleri
nin Hükümeti denetim yollarından Meclis araş
tırması, genel görüşme ve sözlü soru gibi mües
seseler şu önümüzdeki günler için ortadan kaldı

rılmış olduğu cihetle, biz gündem dışı müzake
relerde bu yokluğu ortadan kaldırmak için gö
rüşmelere lüzumundan fazla hem ehemmiyet ve
riyoruz, hem de geniş tutuyoruz. Sayın önsal ar
kadaşımızın itirazları bir dereceye kadar haklı
dır. Fakat şu mülâhazayı göz önünde tutmaları
nı hassaten rica ederim. 

Biraz daha müsamahanıza sığınarak son ko
nuşmacıya da söz vereceğim. 

MEHMET ZEKİ ADIYAMAN (Adıyaman) 
— Sayın Başkan, ben de söz istemiştim. 

BAŞKAN — Bundan sonra düşüneceğiz efen
dim. Bundan sonraki Çarşamba, Perşembe, Cu
ma günleri değerlendirmeye çalışacağız. 

5. — Antalya Milletvekili îhsan Ataöv'ün, 
1971 programında Hükümetin yaptığı revizyon 
sebebiyle bâzı yatırımların yapılmamasının sa
kıncalarına dair demeci ve Bayındırlık Bakanı 
Cahit Karakaş'ın cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, buyurun efen
dim. 

ÎHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Sayın Başkanın biraz evvel açıkladığı gibi, 
grupların almış olduğu murakabe fonksiyonu
muzu daraltıcı karar dolayısiyle, bâzı önemli 
konularda Hükümeti ikaz etmek veyahut da 
Hükümetten Ibir şeyler sormak imkânı olmuyor. 
Bu vesile ile, gündem dışı da olsa bâzı noktala
ra temas etmek imkânını bulmuş olduğumuz 
için görüşlerimizi açıklıyacağız. 

Şu anda Sayın Başbakanın da burada bu
lunması, bu konuda bizim daha müsbet netice 
alacağımız kanaatini ifade ediyor zannediyo
rum.1 

Hükümet 1971 programında revizyon yap
mış. Bu revizyonlarla programa alınan tiirçok 
maddeler tasarruf gerekçesi ile programdan çı
karılmış, bu suretle program daraltılmış. Bu, 
çeşitli bakanlıklarda müşaJhade ettiğimiz bir 
konudur. Buna da şuradan muttali oldum 

Bizim Güney - Anadoluda Fethiye ile Antal
ya arasındaki bölge Türkiye'de Doğu - Anado-
lunun dâhi birçok yönlerden gerisinde kalmış
tır. Bilhassa yol bakımından. Kumluca - Fini
ke - Kaş - Elmalı ilçeleri hem turistik yönden, 
hem de millî gelire katkısı bakımından Türki
ye'de en önde bulunan bölgelerdendir. İstihsal 
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zamanında Korkuteli üzerinden İstanbul'a 
günde 900 motorlu vasıta geçer. Bu yolun is
mi ilçe yoludur, fakat buna rağmen bir bölge 
yoludur, buradan günde 900 motorlu vasıta ge
çer. Bu vasıtaların taşıdıkları malın içerisinde 
turfanda sebze, narenciye, pamuk, tahıl, meyve 
gibi ürünler vardır. Şimdi Korkuteli ile Elmalı 
arasında bir anayol çalışmakta iken, yolun çok 
önemli bir yerinde, bundan birkaç ay evvel 
derhal yolun yapımının durdurulduğunu ve 
şantiyenin başka bir yere intikal ettirildiğini, 
bunun üzerine de vatandaşın direkt Başbakan
lığa tel çektiğini, Başbakanlığın da vatandaşa, 
bu yolun programdan çıkarıldığı, şeklinde ce
vap verdiğini öğrendikten sonra, Sayın Bayın
dırlık Bakanımıza durumu sordum. Bayındır
lık Bakanımız da konunun bu şekilde olduğu
nu teyidettiler. 

Şimdi ben Sayın Başbakandan Plânlamaya 
bir emir vermek suretiyle, Bakanlar Kurulu ka
rarı ile fiiliyata konmuş olan 1971 programının 
niçin bir revizyona tabi tutulduğunu, şayet bir 
tasarruf düşünülüyorsa, bu revizyonun niçin da
ha az ehemmiyetli olan yollarda değil de, deniz 
yolu olmıyan, hava yolu olmıyan, tek kara yo
lu olan bir bölgeyi, 4 ilçeyi içerisine alan bü
yük bir istihsal bölgesini istihlâk merkezine 
bağlıyan yolda niçin revizyona gidildiğini, ta
sarrufa gidildiğini Plânlamadan sormasını ve 
bu kararın bir an evvel değiştirilerek, günde 
900 motorlu vasıtanın işlediği, bu kadar ağır 
trafiğin altında bulunan bu yolun üzerine tek
rar eğilmesini rica ediyorum. 

Arkadaşlar, hiçbir araba sahibi bu yola ara
basını sokmamaktadır. Piyasadan araba tutar
sanız, bir taraftan 200 kilometre mesafede olan 
Gazi Paşa'ya 150 liraya gidersiniz, bu tarafta 
200 kilometre mesafedeki Finike'ye 500 liraya 
gidemezsiniz.. Bu bölgenin insanları Doğu - Ana
dolu bölgesinin insanları değil.. Geri kalmış böl
ge diye Doğu - Anadoluyu anıyoruz. Bu böl
genin insanları Batı - Anadplunun insanlarıdır. 
Batı - Anadoluda bu kadar geri kalmış bir yer
den tasarruf yapmak demek ıstırabın üzerine, 
sıtırap ekmek demektir. Ben, Plânlamanın masa 
başında karar değil, masa başında revizyon de
ğil, memleketin realitesine, kendinden önceki 
hükümetlerin yapmış olduğu incelemelere değer 
vermesini rica edeceğim. Yine aynı plânlamadır 

bunu tesbit eden, bu lüzumu hisseden .Nitekim 
Sayın Bakan bana, yolun çok önemli olduğu
nu, hakikaten Bakanlığın yolları içerisinde 
en önemlilerinden birisi bulunduğunu, ancak 
bu işi önümüzdeki sene programına teklif ede
ceğini beyan ediyorlar. Bu teklif, bu seneki 
plânlama görüşü ile gelecek senede reddedilecek 
demektir. Ben Sayın Başbakandan bu yolun re
vizyondan çıkarılmasını, Kumluca, Finike, Kaş 
ve Elmalı'nın tek hayat damarı olan bu yolda 
çalışan şantiyenin tekrar yerine iade edilmesi
ni ve o bölge insanlarının yol gibi çok büyük 
bir medeniyet unsuruna kavuşmak ümidinin 
kırılmamasını rica ediyorum ve saygılar sunu
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK BAKANI CAHİT KARA 
KAŞ (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri ; 

(Sayın Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün 
ifade ettiği hususlara kısaca arzı cevabediyo-
rum. 

Hakikaten 1971 yılı Karayolları icra prog 
ramında bir revizyon yapılmıştır. Ama bu re
vizyonun yapılmasındaki maksat, yani Devlet 
Plânlamaca Karayolları sektörü için konulmuş 
olan tavan değişmemiştir, bu revizyon neticesin
de 220 milyon liralık bir yol işi programdan çı
karılmış, daha önce de ifade ettiğim gibi, tavan 
değişmediği için bu 220 milyonluk meblâğ ha
len başlamış ve devam eden mühim işlere akta
rılmıştır. Böylece revizyondan gaye de tahak
kuk etmiş, başlamış ve devam eden mühim işle 
rin biran önce bitirilmesi esas alınmıştır. 

Hakikaten Korkuteli - Elmalı yolu da mü
him yollar meyanmdadir ve bu sene bu şekilde
ki revizyonla programdan çıkmış olan Korkut
eli - Elmalı yolu inşaatı da önümüzdeki sene yi-. 
ne programa teklif edilecek ve ümidediyoruz 
ki, önümüzdeki sene bu yolun yapımı ikmal edil
miş olacaktır. 

Arz ederim. 

6. — Hatay Milletvekili Mehmet Aslan'ın 
vefatına dair Başbakanlık tezkeresi. (3/614) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
ISunuşlar vardır, takdim ediyorum. Bir Baş

bakanlık tezkeresi vardır, okutuyorum : 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
9 . 8 . 1971 günü saat 14,00 sıralarında Ha

tay Milletvekili Mehmet Aslan'ın, idaresindeki 
SZ - CR - 8 plâka otomobille Samandağı İlçe
sine gitmekte iken 2 nci kilometrede, Çekmece 
Köprüsü üzerinde karşıdan g-elen şoför Cemil 
Yeşildağ idaresindeki 31 - AN -101 plâkalı mi-
nülbüsle çarpışma neticesinde vefat etmiş oldu
ğu., İçişleri Bakanlığının 11 . 8 . 1971 tarihli 
ve 3.28002/104-7390 sayılı tezkeresi ile bildiril
miştir. 

Teessürle arz öderim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

BAŞKAN — Bu konu ile ilgili Sayın Nihat 
Kale tarafından verilmiş bir önerge vardır, 
okutuyorum : 

Millet Meclisi (Başkanlığına 
ıGeçirdiği trafik kazasında vefat eden arka

daşımız merhum Hatay Milletvekili Mehmet Ali 
Aslan için Meclisimizin saygı duruşunda bulun
masını öneririm. 

ISamsun 
Nihat Kale 

HÜSNÜ ÖZKAN (Hatay) — Benim de bir 
önergem vardı. 

.BAŞKAN — Efendim, daha başka önergeler 
de vardır. Esas itibariyle Divanımız bu görevi 
yapacaktır. Bildiririm. 

Merhum Mehmet Aslan'ın mânevi huzurun
da Yüc3 Meclis üyelerini 1 dakika saygı duru
şuna davet ediyorum. 

(1 dakikalık saygı duruşu yapıldı) 
BAŞKAN — Allah rahmet eylesin ve ruhu 

şadolsun. 

7. — Maliye Bakanı Sait Naci Ergin'in, 
1/509 esas sayılı kanun tasarısının havale edil
miş olduğu komisyonlardan seçilecek 5 er üye
den kurulu bir Geçici Komisyonda görüşülmesine 
dair önergesi (1/509, 4/200) 

BAŞKAN — Diğer sunuşları okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1/509 numarada kayıtlı bulunan Belediye 

Gelirleri Kanunu tasarısının havale edilmiş ol
duğu, Maliye, İçişleri ve Plân komisyonlarından 
seçilecek beşer üyemden kurulu geçici bir komis-

16 . 8 . 1971 O : 1 

yomda görüşülmesini arz ve teklif ederim. 
(Saygılarımla. 

(Sait Naci Ergin 
İMaliye Bakanı 

BAŞAKN — önerge üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge ka
bul edilmiştir. 

8. — Çalışma Komisyonu Başkanlığının, C. 
Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, bâzı ek 
maddeler ilâvesi ve bâzı geçici 'maddeler eklen
mesine dair olan kanun teklifinin, bu konu ile il
gili olarak daha önce kurulmuş bulunan Geçici 
Komisyona havalesine dair tezkeresi (2/551, 
3/615) 

BAŞKAN — Bir diğer tezkereyi okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
17 . 7 , 1967 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Si-

girtolar Kurumu Kanununun bâzı maddeleri
nin kaldırılması ve fıkralar eklenmesine dair 
olan kanun tekliflerini görüşmek üzere Genel 
Kurulun 8 . 3 . 1971 tarihli 67 nci Birleşiminde 
kurulmuş bulunan Geçici Komisyona, Cumhuri
yet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öztürkçine'
nin 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, bâzı 
ek maddeler ilâvesi ve bâzı geçici maddeler ek
lenmesine dair olan kanun teklifi de aynı mahi
yette olduğundan mezkûr Komisyona havalesine 
delâletlerinizi saygılarımla arz ederim. 

Çalışma Komisyonu Başkanı 
Kayseri 

Enver Turgut 
BAŞKAN — Tezkere üzerinde söz istiyen sa

yın üye?.. Yok. önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge ka
bul edilmiştir. 

9. — Afyon Karahisar Milletvekili Rıza Çer-
çeVin 2/381 esas sayılı kanun teklifinin geri-
verilmesine dair önergesi (2/381, 4/199) 

BAŞKAN — Diğer bir önergeyi okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
2/381 numarada kayıtlı 827 sayılı Rıhtım 

Resmi Kanununun başlığı ile bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifimin, Hü-
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kümetçe yeniden bir kanun tasarısının hazırla
nacağını öğrenmiş bulunduğumdan, geriveril-
mesini saygılarımla rica ederim. 

Afyon Karahisar 
Rıza Çerçel 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz istiyen sa

yın üye?.. Yok. Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler... önerge ka
bul edilmiştir. Gerekli işlem yapılacaktır. 

Sayın Kargılı, sizin bir önergeniz var. Ar
kadaşlar bu hususta size izahatta bulunmuşlar, 
müddet daha dolmamıştır, onun için önergenizi 
muameleye koymuyorum. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Boğaziçi Üniversitesi adiyle İstanbul'da 
bir üniversite kurulması hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/486) (S. Sayısı: 379) (1) 

BAŞKAN — Bu tasarının umumi görüşmesi 
yapılmış ve 3 ncü maddeye kadar gelinmiştir. 
3 ncü maddeden itibaren görüşmelere başlıyo
ruz. 

Madde üzerinde 4 sayın üye konuşmuştur. 
Söz sırası Sayın Baha Müderrisoğlu'ndadır. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet lütfen 
yerlerini alsınlar, efendim. 

Sayın Baha Müderrisoğlu, buyurun. 
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Boğaziçi Üniversitesi kariun tasarısının gö

rüştüğümüz bu 3 ncü maddesi, şahsi kanaatime 
göre, tasarının en mühim maddelerinden birisi
dir. 

3 ncü maddede, «Üniversitenin yetkili ka
rar organları, eğitim ve öğretim sistemi ile li
san konusunda, bu üniversitenin özellikleri göz 
önünde bulundurulmak suretiyle uygun gördük
lerini devam ettirmeye yetkilidir. 

Bu hüküm üç yıllık geçici süreye tabi değil
dir» denilmektedir. 

Burada, bu yetkili organlar üniversitenin 
eğitimini isterse ingilizce yapacaklar, isterse 
Türkçe yapacaklar.. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bugün «Boğaziçi Üniversitesi» adını verece

ğimiz bu okulda Anadolu'dan Güney'den ve Do
ğu'dan hiç kimse okuyamamaktadır. Bu durum 
muvacehesinde de gerek Orta - Anadolu'dan, ge
rekse Doğu, Batı ve diğer yerlerden bu üniversi
teye girme imkânı olmıyacaktır. Yine muayyen 
bir zümre buraya girecek, burada tedris yapa-

(1) 379 S. Sayılı basmayazı 2.8. 1971 ta
rihli 141 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

çaktır. 
Bu bakımdan bu maddenin ehemmiyeti bü

yüktür. Burada Komisyonun buna vuzuh ver
mesi, şahsi kanaatim olarak şarttır. Kanaatim 
odur İd, tedrisatın ingilizce olacağı ve bundan 
evvel olduğu gibi, muayyen bir zümrenin bu
raya girebileceğini, bunun dışında girmek isti-
yen talebelerimizin hiçbirisinin buraya gireme
yeceğini şimdiden beyan etmek zorundayım. 

Bu bakımdan Komisyonun bu maddeye açık
lık getirmesini şahsan rica eder saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Sayın Kadri Eroğan?.. Yok. 
Madde hakkında başka söz istiyen yok; de

ğiştirge önergesi de yoktur, maddeyi okutup oy
larınıza sunacağım efendim. 

Madde 3. — Üniversitenin yetkili karar or
ganları, eğitim ve öğretim sistemi ile lisan 
konusunda, bu üniversitenin özelliklerini göz 
önünde bulundurmak suretiyle uygun gördük
lerini devam ettirmeye yetkilidir. 

Bu hüküm üç yıllık geçici süreye tabi değil
dir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Bölümler : 
Geçici madde 1. — Geçiş döneminde Boğaz

içi Üniversitesinde yalnız temel bilimler, mü
hendislik ve idari bilimler bölümleri bulunur. 

BAŞKAN — Söz istiyen sayın üye?.. Yok. 
önerge vardır, okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Boğaziçi Üniversitesi ka

nun tasarısının geçici 1 nci maddesindeki «... ve 
idari bilimler» ibaresinin çıkartılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 
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BAŞKAN — Komisyon?. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ CA-

VİT OKYAYUZ (içel) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?. 
MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN — 

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

mıyor; önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... önerge reddedilmiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kafbul edilmiştir. 

Üniversite yönetim kurulu : 

Geçici madde 2. — Boğaziçi üniversitesi
nin karar organı (Üniversite yönetim kurulu) 
dur. 

Bu kurul, Robet Kolej Yüksek Okulunun 
öğretim elemanları arasından Millî Eğitim Ba
kanınca biri rektör olmak üzere görevlendirile
cek dört kişi ile halen mevcut üç bölümün seçil
miş başkanlarından oluşur. 

Rektör bu kurulun başkanı, üniversitenin 
yürütme organı ve tüzel kişiliğinin de temsilcisi
dir. 

BAŞKAN — Söz istiyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Üniversite yönetim kurulunun başlıca görev
leri : 

Geçici madde 3. — üniversite yönetim ku
rulunun başlıca görevleri şunlardır : 

a) Üniversitenin yönetmeliklerini, öğretim, 
araştırma, yerleşme ve gelişme plân ve prog
ramlarını ve öğretim elemanlarının görevlendi
rilme ve özlük haklarına ilişkin esasları sapta
mak, 

b) Üniversite bütçesini hazırlamak ve har
cama esaslarını belirtmek, 

c) Geçiş dönemi sonunda, Üniversiteler Ka
nununa bütün gerekleriyle . tabi olabilmenin 
şartlarını hazırlamak, özellikle mevcut Öğretim 
elemanlarından akademik unvanlara Üniversi
teler Kanununun gereklerine göre sahip bulun-
mıyanlarm bu unvanları 4938 sayılı Üniversite
ler Kanunu gereklerine göre elde edebilmeleri 
için tedbirler almak. 

ç) Rektörlükçe yönetim kumluna getirile
cek konulan tartışmak ve değerlendirmek, ge
rekenleri karara bağlamak, rektöre yardımcı ve 
destek olmak. 
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BAŞKAN — Söz istiyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Rektörün başlıca görevleri : 

Geçici madde 4. — Boğaziçi Üniversitesi
nin geçiş döneminde rektörün başlıca görevleri 
şunlardır : 

a) Üniversite yönetim kuruluna başkanlık 
etmek; gerektiğinde kendi yerine kurula baş
kanlık edecek bölüm başkanını seçmek; 

b) Yönetim kurulunca hazırlanan yönet
melikleri Millî Eğitim Bakanının onayına sun
mak, 

c) Üniversite öğretim elemanlarını ilgili bö
lüm başkanlarının tekliflerini dikkate alarak 
atamak; 

ç) Üniversitenin öğretim, araştırma ve yö
netim işlerinin, usulüne göre, yürütülmesini sağ
lamak, 

d) Üniversitenin malî imkânlarını artırmak 
için kaynaklar aramak, 

e) Bütün faaliyet ve gayretlerini tam gün 
esaslarına göre üniversiteye hasretmek. 

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

Öğretim elemanları : 

Geçici Madde 5. — Robert Kolej Yüksek 
Okulunun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nu kapsamı dışında resmî görevi bulunan veya 
resmî görevi bulunmıyan öğretim elemanların
dan hizmetlerine ihtiyaç duyulanlarla bu üni
versitede istihdam şartlarını taşıyıp yeniden 
atanacaklar, birer yıl süreli közleşmelerle çalış
tırabilirler. 

Bunlardan resmî görevleri bulunanların, bu 
üniversitedeki görevleri sebebiyle alacakları 
ücretler, asıl görevleri karşılığı almakta olduk
ları maaş, ücret, tazminat ve diğer ödeneklerine 
halel getirmez. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsa
mı içinde görevi bulunan memurların bu üni
versitede ders vermeleri halinde aynı kanunun 
89 ncu ve 176 ncı maddeleri hükümleri uygula
nır. 

Geçiş döneminde üniversitece takibedilecek 
istihdam esaslarını gösteren yönetmelikler, yö
netim kurulunca, en kısa zamanda, hazırlanır, 
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Bu okulda görevli diğer personelle ilgili iş
lemler, rektör tarafından yürütülür. 

Öğretim elemanları ve diğer personelle ilgili 
işlemlerde, kendilerine karşı önceden girişilmiş 
yükümlülükler göz önünde bulundurulur. 

BAŞKAN —Söz istiyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 6. — 4936 sayılı Üniversiteler 
Kanununa göre doçent, assosye profesör ve 
profesör unvanları almamış olmakla beraber, bu 
unvanları doktor veya tıpta uzman yetkisi
ni "bir Türk üniversitesinden veya yabancı bir 
üniversiteden aldıktan sonra bu sıfatları ile 
Robert Kolej Yüksek Okulunda en az beş yıl 
çalışmış bulunanların Boğaziçi Üniversitesinin 
öğretim kadrolarına bu unvanlariyle atanabil
meleri için Üniversite Yönetim Kurulu.. Üniver
sitelerarası Kurula başvurur. 

Bu kurul, ilk toplantısında özel bir jüri ku
rar. Bu jüri, adayın belgelerini, yayınlarını ve 
çalışmalarını inceliyerek tahlilî bir rapor ha
zırlar. 

üniversitelerarası Kurul, jürinin bu raporu 
hakkında ilgili üniversitenin görüşünü aldıktan 
sonra adaya «Üniversite Doçenti» veya «Profe
sörü» unvanını verebilir. 

Ancak bunlar «Üniversite Doçenti veya 
Profesörü» unvanını, üniversitede aybklı bir 
kadroya tâyin edildikleri takdirde kullanabilir
ler. 

BAŞKAN — îki değiştirip'e önergesi vardır; 
değiştirme önergesi sahiplerinin dışında başka 
söz istiyen varım efendim?.. Yok. 

önergeleri okutuyorum, efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının geçici 

6 ncı maddönin metinden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Baha Müderrisoğlu 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının geçici 

6 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde tadilini arz 
ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsametin Başer 

«Geçici Madde 6. — Robert Kolej Yüksek 
Okulunda görevli öğretim üyeleri, aynı durum 
ve dereceleriyle, yerlerine görevliler tâyin edi
linceye kadar vazifelerine devam ederler» 

BAŞKAN — Sayın Baha Müdrrisoğlu'nun 
önergesine Komisyon katılıyor mu efendim? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ CA-
VİT OKYAYUZ (İçel) — Hayır efendim; ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALÎYE BAKANI SAtT NACÎ ERGİN — 

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl

mıyor; buyurun Savın Müderrisoğlu. 
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Bundan tam 26 yıl evvel, 20 . 6 . 1945 ta

rih ve 4761 saj/ı ile çıkanlan Kanun ile hasta
nelerde şef mütehassıs olanlar Ankara Tıp Fa
kültesinde hoca olmuşlardır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Halbuki halihazırda Üniversiteler Kanunu 

vardır, bu 4936 sayılı Kanun'gereğince akade
mik kariyer yapılacaktır. Burada, üniversite
den mezun olacak, tıp doktorası verecek, doktor-
sa ihtisas yapmış olacak, ondan sonra lisan im
tihanını kazanacak, tez vermiş olacak ve bun
dan sonra doçent olacak ve ders vermesi müm
kün olacak. Muayyen bir müddet doçentlikte 
geçirdikten sonra ikinci bir lisan ve tez imtiha
nını verdikten sonra profesör olacak.. 

Şimdi bu madde ile, yukarda arz ettiğim 
kanun ve usullerin tamamen karsısında, onun 
tam tezadı olarak bir madde kabul etmiş olu
yoruz ve bu, tamamen tıpkı biraz evvel arz et
tiğim sibi, bundan 26 yıl evvel kurulan Anka
ra Tıp Fakültesindeki arkadaşlara olduğu gibi 
burada da «Profesör» veya «Doçent» payeleri
nin verilmesini saklıyoruz. 

Bundan bir müddet evvel burada talebeler 
için bir vize imtihanı verilmesini ta! elettiğimiz 
zaman, belki haklı olarak, bütün arkadaşlar kar
sımıza çıkmıştı. Buo'ün burada şavet bu mad'devi 
kabul edersek, hakikaten büyük bir haksızlık 
etmfc oluruz. Bahsi kanaatim odur ki, bu mad
de bu tasarıdan çıkarılmalıdır. 

önergeme iltifat etmenizi rica eder, hür
metlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükü
met katılmamaktadır. Önergeyi oylarınıza su-
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nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiy enler... 
Önerge reddedilmiştir. 

Sayın Başer'in önergesini dinlediniz, değil 
mi?... 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLt CA-
VtT OKYAYUZ (içel) — Bir kere daha okun
masını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Peki, tekrar okutuyorum. 
(Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer'in 

önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKlLÎ CA-

VlT OKYAYUZ (içel) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MİLLÎ EĞlTtM BAKANI ŞÎNASl OREL — 

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

mamaktadır. Buyurun. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa-

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Görüşmekte olduğumuz kanunun en önemli 

maddelerinden birisi de geçici 6 ncı maddedir. 
Bundan bir ay önce özel okullar veya başka bir 
kanun tasarısı görüşülürken, aynı terimler geç
ti ve bâzı arkadaşların itirazı neticesinde bu te
rimleri düzelttik. 

Biz burada âdeta Orta - Doğu Teknik Üni
versitesinde olduğu gibi asistanlık ve doçentlik 
müddetini tamamlamadan bir kimseye kanun 
yolu ile profesörlük veya doçentlik unvanını 
veriyoruz. Ne imiş?.. Beş sene orada çalışmış. 
Biz Boğaziçi Üniversitesi kuruyoruz; ama ora-
dakilere de bir cemile olsun kabilinden kariyer 
veriyoruz. Gerçi Parlâmento her şeyi yapar; 
ama ingilizlerin dediği gibi kadını erkek, er
keği kadın yapamaz. Eğer biz burada bu yolu 
açacak olursak, bir nevi beşik uleması meyda
na getiririz. Bu çok tehlikeli bir durumdur. On
lar yine yerlerinde görevlerine devam etsinler. 
Eğer profesör veya doçent gelirse, vazifelerin
den ayrılsınlar. 

Bu mesele üzerinde Komisyonun ve Hükü
metin cok düşünmesi lâzımdır. Saygılar sunarım. 

BALKAN — Bnvurun. 
PTAN KOMîSYONU BAŞKANVEKÎLt CA-

VÎT OKYAYUZ (içel) — Sayın Başkan, aziz 
milletvekilleri; 

Savm arkadaşım burada beyanda bulunur
ken, yalnızca beş yıllık hizmetin kifayet ettiği 
ve maddeden bu anlam çıktığı yolunda ifadede 
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bulundular. Halbuki madde gayet sarihtir. Hep 
birden okuyalım. 

«Unvanları doktor veya tıpta uzman yetki
sini bir Türk Üniversitesinden veya yabancı bir 
üniversiteden aldıktan sonra..» 

Evvelâ bu unvanı bir Türk üniversitesinden 
veya yabancı bir üniversiteden alacak. Bilâha-
ra çalışmaları, vesikaları maddede kurulan jü
ri heyetince tetkik edilecek ve bu şekildeki tat
bikat içinde de hizmetin devamı sağlanacak. Bi
naenaleyh, Boğaziçi Üniversitesinin faal, müs-
bet, mükemmel işleyişine imkân vermek istiyor
sak kanaatimiz odur ki, maddeyi aynen kabul
de isabet vardır. O itibarla reylerinizin bu is
tikamette verilmesini arz ve istirham ediyorum. 

Hürmetlerimi sunarım. 
BAHA MÜDERRÎSOĞLU (Konya) — Sual 

sorabilir miyim?... 
BAŞKAN — Buyurun. 

BAHA MÜDERRÎSOĞLU (Konya) — Bu 
madde ile mevcudolan akademik kariyer ka
nununa aykırı bir tutum içinde bulunuyor mu
yuz, bulunmuyor muyuz?... Bunun izahını rica 
ediyorum. Çünkü, doçent olmak için muayyen 
süre vardır, dört sene. Üniversite mezunu ola
cak, doktora yapacak, doktor ise ihtisas yapa
cak. Aykırı mıdır, değil midir?.. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKlLÎ CA-
VÎT OKYAYUZ (Devamla) — Sayın Müderris-
oğlu'nun endişe etmesinde belki de hakkı var
dır. Ancak, istisnai bir hüküm ile Boğaziçi Üni
versitesi diye bir müessese kurmaktayız. Boğaz
içi Üniversitesinin hizmetinin devamını, müsbet 
ve mükemmel şekilde gelişimini sağlıva'Mlmek 
için elemana şiddetle ve mutlaka ihtiyacolduğu 
meydandadır. Nitekim, bu istikametteki endi
şeyi cevaplayıcı bir hüküm olacak en sona da 
«Kadroya tâyin edilmeleri halinde bu unvanı 
kullanabilecekleri» hükmü konmuştur. Bu se
beple bu istikamette bir endişeye mahal yok
tur. Kanaatimiz odur ki, maddenin aynen ka
bulüme zaruret vardır. 

Tekrar hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Efen
dim, Sayın Başer tarafından verilmiş önergeye 
Komisyon katılmıyor, Hükümet katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... önerge reddedilmiştir. 
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Geçici 6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Geçici 6 ncı 
madde kabul edilmiştir. 

Üniversitenin gelirleri : 
Geçici Madde 7. — Geçiş dönemi içinde, 

Üniversitenin gelir kaynakları şunlardır : 
1. Her yıl Millî Eğitim bütçesine konulacak 

yardım ödeneği, 
2. Üniversiteye yapılacak her türlü yardım

lar, bağışlar ve vasiyetler, 
3. — Öğrencilerden alınacak harçlar ve üc

retler, 
4. Üniversitece yapılacak olan araştırma 

ve ekspertizler karşılığında alınacak paralar, 
5. Üniversite yayınları gelirleri ile Üniver

sitenin faaliyeti neticesi olarak meydana gelen 
bütün diğer gelirler, 

6. Üniversiteye ait menkul gayrimenkul 
malların ve hakların gelirleri. 

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

Üniversitenin bütçesi : 

Geçici Madde 8. — Yönetim Kurulu, hazır-
lıyacağı bütçeyi bir rapor ile birlikte en geç 
Ağustos ayının birine kadar Millî Eğitim Ba
kanlığına verir. 

Bu raporda üniversitenin bir yıllık öğretim, 
araştırma ve gelişme faaliyetleri, üniversitenin 
ihtiyaçları ve malî hususlar belirtilir. 

Ayrıca, malî durumu gösteren izahlı bir cet
vel de bu rapora eklenir. 

Millî Eğitim Bakanlığı bütçeyi ve raporu 
o yıla ait genel bütçenin hazırlanmasında kabul 
edilen esaslar dâhilinde inceliyerek tesbit et
tiği ödenek miktarını kendi bütçesiyle teklif 
eder. 

Yönetim Kurulu, hesaplar hakkındaki yû\^ 
raporunu, 15 Haziran tarihine kadar Millî Eği
tim Bakanlığına verir. 

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

Bütçe uygulaması : 
Geçici Madde 9. — Boğaziçi Üniversitesi. 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye, 2490 sayılı Ar
tırma, Eksiltme ve ihale kanunları hükümleri

ne, Sayıştay vize ve kontroluna tabi değildir. 
Artırma, eksiltme ve ihale işleri ile, hesap 

ve sarf işlerinin ne suretle yürütüleceği ve müs-
bit evrakın şekil ve çeşitleri, Yönetim Kurulun
ca hazırlanacak bir yönetmelikle tesbit olunur. 

BAŞKAN — Söz istiyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Baha Müderrisoğlu'nun önergesi vardır, 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz kanun tasarısının 

geçici madde 9 un son satırında «Yönetim Ku
rulunca» den sonra «En az 6 ay içinde» deyimi
nin ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Konya 
Baha Müderrisoğlu 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının Geçi

ci madde 9 un son satırında «Yönetim Kurulun
ca» dan sonra «Hazırlanacak» tan evvel ikisinin 
arasına «6 ay içinde» kelimelerinin ilâvesini arz 
ve teklif ederim. 

Konya 
Baha Müderrisoğlu 

BAŞKAN — İki önergeye aynı muamele ya
pıyoruz. Sayın Komisyon, iki önerge aynı mua
meleye tabidir, katılıyor musunuz efendim?.. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLÎ CA-
VtT OKYAYUT (îçel) — Tek endişemiz 6 ayın 
vetmemesidir. Aksi halde bizim için mahzur 
yok. 

BAŞKAN — Katılıyor musunuz, katılmıyor 
musunuz. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLÎ CA-
VÎT OKYAYUZ rîçel) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz, tkinci kısma?.. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLÎ CA-

VÎT OKYAYUZ (îçel) — Altı ay fikrine ka
tılıyoruz. 

BAŞKAN — O halde önergeleri ayrı ayrı 
rnuame1eye koyacağız, 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Diğer 
önergeyi p-eri alıyorum. 

BAŞKAN — Diğer önerge geri almmı«tır. 
Kalan önergeye Komisyon katıldı. Sayın Hü
kümet?... 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ŞÎNASİ OREL — 
Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıvor. önemeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... önerge kabul edilmiştir. 
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BAŞKAN — Filhal katılıyor musunuz? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-

VÎT OKYAYUZ (İçel) — Filhal katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon filhal katılmaktadır. 

KaJbul edilen önergeye göre maddeyi okutuyo
rum. 

«Bütçe uygulaması : 
Geçici Madde 9. — Boğaziçi Üniversitesi, 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye, 2490 sayılı 
Artırma, Eksiltme ve İhale kanunları hüküm
lerine, Sayıştay vize ve kontr'oluna tabi değil
dir. 

Artırma, Eksiltme ve îhale işleri ile, hesap 
ve sarf işlerinin ne suretle yürütüleceği ve müs-
bit evrakın şekil ve çeşitleri, Yönetim Kurulun
ca en az 6 ay içinde hazırlanacak bir yönetme
likle tesbit olunur.» 

BAŞKAN — Değişiklik önergesi redakte 
edilmiştir ve maddeyi bu şekli ile oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Madde bu şekli ile kabul edilmiştir. 

Malî denetim : 

Geçici Madde 10. — Boğaziçi Üniversitesi
nin hesaplariyle gelir ve giderlerini ilgilendi
ren bilûmum işlem Ve kararlarını altı ayda bir 
incelemek ve kontrol etmek üzere biri Millî 
Eğitim, ikisi Maliye Bakanlığınca olmak üzere, 
her bütçe yılı başında üç murakıp görevlendiri
lir. 

Murakıplar, yüksek öğrenim görmüş, devlet 
muhasebesi ile ticari ve sınai müesseseler mura
kabesine vâkıf ve bu kanunun kendilerine yük
lediği görevleri başarmaya muktedir Devlet 
memurları arasından seçilir. 

Murakıplar altı ayda bir inceleme ve kontrol 
sonuçları hakkında Maliye ve Millî Eğitim ba
kanlıklarına rapor verirler. 

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

Yıllık raporlar : 

Geçici Madde 11. — Millî Eğitim Bakan
lığı Murakıplar Heyetinin raporları ile yönetim 
kurulunun yıllık raporunu kendi mütalâası ile 
birlikte 15 Ağustos tarihine kadar Başbakanlı
ğa verir. 

Başbakanlık, mütalâasını ekliyerek, ilgili ev
rakı, Millett Meclisi Millî Eğitim, Bütçe -Plân 

ve Sayıştay komisyonlarından seçilecek üçer 
kişiden kurulu bir karma komisyonda incelen
mek ve kesin karara bağlamak üzere Millet 
Meclisi Başkanlığına sunar. 

Karma Komisyonun üniversite kesiphesapla-
rını tasdik kararı, üniversite yönetim kurulu
nun ibrasını tazammun eder. 

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

Robert Kolej öğrencileri : 
Geçici Madde 12. — Üniversite, Robert 

Kolej Özel Yüksek Okulunun esas sınıflarında-
ki öğrencilerin öğrenimlerini, 1970 - 1971 öğre
tim yılında yürürlükte olan esas çerçevesinde 
geçiş dönemi içinde bitirebilmelerini sağlamak 
maksadiyle gerekli tedbirleri alır. 

Bu esaslar, ücretler itibariyle yeni öğrenci
lere de uygulanır. 

Robert Kolej Yüksek Okulundan mezun 
olanlara verilmiş diplomalar ile bu maddenin 
birinci fıkrası uyarınca mezun olacaklara veri
lecek diplomalar, benzeri diğer resmî öğretim 
kurumlarının diplomaları ile aynı hak ve yetki
leri sağlar. 

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

Yürürlük : 
Madde 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... KaJbul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Yürütme : 
Madde 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
'BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa

yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
KaJbul edenler... Kaibul etmiyenler... KaJbul edil
miştir. 

'Tümü üzerinde lehte Sayın Sabahattin Sav
cı, buyurun. 

SABAHATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Bugün Boğaziçi Üniversitesi adı ile Istan-



M. Meclisi B : 149 16 . 8 . 1971 O : 1 

buV'da bir üniversite kurulması hakkındaki ka
nun tasarısı Yüce Meclisimizce tasvibedilmiş ve 
kanunlaşmış bulunmaktadır. 

Memleketimizde üniversite ve yüksek okul
ların kurulması, bunların geliştirilmesi elbette-
ki, kültür hayatımıza müessir olacak ve kalkın
mamızda en etkili rolü oynıyacaktır. Bunda as
la şüphemiz yoktur; fakat büyük merkezlerde 
birden fazla üniversitelerin yer alması bir ba
lkıma mahzur da teşkil etmektedir. Çünkü mem
leketin muhtelif bölgelerine yayılmak suretiyle 
kurulacak bölge üniversitelerinin o bölgedeki 
'sosyal, ekonomik ve kültürel bakımdan sağlıya-
cağı imkânlar göz önüne alınırsa, bundan bü
yük faydalar sağlanacağı da muhakkaktır. 

Türkiye'nin en büyük üniversitesini sinesin
de barındıran güzel İstanbul'umuzun bir üni
versiteye daha kavuşması bir yüksek okulun 
Türk Maarifine ilâve edilmiş olmasından dolayı 
gurur duymaktayız. Ancak şunu ilâve etmek is
terim ki, bölge üniversitelerinin kuruluşu isti
kametinde bu yeni Hükümetin ve bilhassa Millî 
Eğitim Bakanlığının büyük çaba sarf etmesi 
zarureti vardır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Dört yıl öğretim görevlisi olarak Atatürk 

Üniversitesinde ders verdiğim yıllarda biliyo
rum ki, halen tam teşekküllü bir hale gelmemiş 
olmasına rağmen, Atatürk'ün işaretleriyle Do-
ğu'da kurulan bu büyük üniversitenin o bölge
nin bilhassa ekonomik kalkınmasındaki etkileri 
büyük olmuştur. İlk kuruluş yıllarından bugü
ne kadar mukayese edecek bir durum nazarı 
dikkate alınırsa, bugün Erzurum'da kurulan 
Atatürk Üniversitesinin o bölgede daha çok ta
rım ve hayvancılık alanında büyük faydalar 
sağladığını ve öğretim üyesiyle beraber eğitim 
görmüş üniversite mezunlarının köye ve köylü
ye daha çok yakınlaştığını müşahede etmiş bu
lunuyoruz. 

Demek istiyorum ki, bundan önceki Hükü
metin de üzerinde hassasiyetle durduğu bölge 
üniversitelerinin gelişmesi ve tam teşekküllü 
bir bünyeye bürünmesi hususundaki çalışmaları 
yeni Hükümetin de devam ettireceği kanaati 
bizde vardır. 

Bugün en çok üzerinde durduğumuz bölge 
üniversitelerinden ıdiğeri de Diyarbakır'da ku
rulmuş bulunan ve nüvesi atılan Tıp Fakülte-
siyle beraber diğer fakültelerin de kurularak 

tam teşekküllü bir üniversite haline gelebilme
si hususunda gelişmesini sağlıyacak tedlbirlere 
başvurulması gereklidir. 

Millî Eğitim Bakanlığının, bundan önceki 
Hükümetin hazırlamış bulunduğu kuruluş ka
nununu süratle ele alarak bu Yüce Meclise ge
tireceğinden de emin bulunmaktayız. 

Temennim, Diyarbakır Üniversitesinin, Do
ğu ve Güney - Doğu Anadolu bölgesinde sayı
sız faydalar sağlıyacak kuruluş kanununun bir 
an evvel Yüce Meclislerden çıkarılarak bölgeye 
gerekli gelişme imkânlarını sağlama fırsatının 
bağışlanmasıdır. 

Bu vesile ile bu üniversitenin, büyük Türk 
Milletinin kültürüne ve üniversite ile yüksek 
okulların gelişmesine medar olacak bir hüviyet
te kurulmasını temenni ederken, üniversitenin 
kuruluşunda ve bu tasarının hazırlanmasında 
emeği geçenlere şükran duygularımı ifade ile, 
bundan sonraki üniversitelerin de memleketimi
ze hayırlı ve uğurlu neticeler sağlamasını te
menni ederim. 

Bu vesile ile kanuniyet kesbetmiş bulunan 
bu üniversitenin memleketimize hayırlı olması
nı diler, hepinizi saygı ile selâmlarım. 

(BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isti-
yen?.. Yok. 

Sayın Millî Eğitim Bakanı, teşekkür mahi
yetinde söz istemişlerdir. Buyurunuz efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SİNASİ OREL — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Boğaziçi Üniversitesi kanun tasarısı dolayı-
siyle Yüce Meclisin katkılarından ve tasarının 
bugün Meclisten çıkmış olmasından dolayı şük
ranlarımı az ederim. 

iSayın arkadaşım, üniversite ve yüksek öğ
retim sisteminin bütün yurda teşmil edilmesin
de Hükümetimizin de katkıda bulunmasını ve 
bu prensibin devam ettirilmesi üzerindeki dü
şüncelerini bayan ettiler. Biz kendileriyle hem
fikiriz. Bu husus gerek Birinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânında, gerek İkinci Beş Yıllık Kalkın
ma Plânında öğretim ilkeleri meyanmda esasen 
zikredilmiş bulunmaktadır. Bu gayeyi tahak
kuk ettirebilmek için evvelemirde öğretim üye
lerini etkin bir şekilde kullanmak zarureti var
dır. Eğer üniversite reform kanunu bize bu im
kânı verirse ve öğretim üyelerini memleket sat
hında bir rotasyona tabi tutmak suretiyle kul-

— 683 — 



M. Meclisi B : 149 16 . 8 . 1971 O : 1 

lanabilirsek memleketin tümüne şâmil yüksek 
öğretim kurumlarını peyderpey açmayı daha 
'suhuletle plânlamış olabileceğiz. 

Üniversite öğretim reformu kanununu bu
güne kadar çıkaramadık. Gerekli olan bilgileri 
topladık. Anayasanın 120 nd maddesinde yapı
lacak şekle uygun olarak bu kanunu da yakın
da yüksek tasviplerinize arz edeceğiz. 

'Bioğaziçi Üniversitesinin memleketimize ha
yırlı olmasını ve eğitimimizde katkıda bulun
masını temenni ederek; hepinize saygılarımı su
narım. 

BAŞKAN — Kanun tasarısı tümü itibariyle 
açık oylamaya tabidir. Küreler sıralar arasında 
dolaştırılmak suretiyle açık oylama işlemi ya
pılacaktır. 

2. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 
8 arkadaşının, 17 .7.1967 tarihli 506 sayılı Ka
nunun 123 ncii maddesinin 2 ve 3 ncü fıkrasının 
kaldırılması ve bir fıkra eklenmesi ile îzmir Mil
letvekili Burhanettin Asutay ve 4 arkadaşının, 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 123 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklif
leri ve Çalışma ve Plân komisyonlarından 8 er 
üyeden kurulu 41 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (2/496, 2/323) (S. Sayısı : 310) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin ikinci sırasını 
işgal eden konunun müzakeresine geçiyoruz. 

ıSaym Hükümetin ve Sayın Komisyonun yer
lerini almalarını rica ediyorum. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Okunmasını kabul eden
ler... Etmiyenler... Raporun okunmaması kabul 
edilmiştir. 

Teklifin tümü üzerinde söz altmış bulunan 
arkadaşlarımın isimlerini okuyorum. 

Sayın Ahmet Güner, Sayın İlhan Açıkalm, 
Sayın Hasan Türkay, Sayın Şevket Yılmaz, Sa
yın Baha MüderrisoğTu. 

Yeniden söz istiyen olursa onları da bu liste
ye ilâve edeceğiz, 

Sayın Ahmet Güner, teklifin tümü üzerinde 
O. H. P. Grupu adına, buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA AHMET GÜNER 
(Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın milletve-

(1) 310 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

kili arkadaşlarını; 
Ülkemizde Sosyal Sigortalar Kurumuna dâ

hil edilen işçilerin sağlıkları bakımından bugü
ne kadar gördüğümüz tatbikat içinde kusurlar 
dile getirilse bile, iyi yapılanların yanında göl
ge bile olamıyacak bir oran dikkatimizi çeker. 

Biz 0. H. P. Grupu olarak Sosyal Sigorta
lar Kurumunun sadece işçi kesiminde değil, top
lum düzenimizde de sevilen, örnek alınan mües
seselerden olmasının yanındayız. 

Onun içindir ki, getirilen kanun değişikliği 
konusundaki eleştirilerimiz hem başka ülkeler
deki tatbikatlarla ilgili olacak, hem de hakikat
lere saygılı olarak ülkemizde geçirdiğimiz tec
rübeleri ortaya koyucu olacaktır. 

Bildiğiniz gibi «yasaların uygulanması, on
ların yapılmasından daha zordur» sözü hepimi
zin acısını çektiğimiz ve birleştiğimiz konudur. 

'Değişiklik nedir? 123 ncü maddenin 2 nci 
fıkrası bugüne kadar şu hükmü taşıyordu : 
«Kurum her türlü yataklı sağlık tesisleriyle 
serbest eczane bulunmıyan yerlerdeki yataksız 
sağlık tesislerinde sorumlu eczacı bulundurmak 
ve usulüne ğ'öve ruhsat almak suretiyle eczane 
açabilir.» Bu fıkrpdan anladığımız şudur deme
den tatbikata bakalım. 

Kurum, tüm yataklı tesislerince eczaneler 
açmıştır. İlâcını imalâtçıdan ya istediği gibi ya
hut istiyenlerin emrine uyarak akmıştır ve al
maktadır. Hastanede yatırılmadan ayakta teda
vi olanlara da hastanelerdeki eczan elerden ilâç 
verilmektedir, verdirilmiştir; kanun hükümleri
ne ve Anayasa haklarına bakmadan keyfi bir 
uygulama yapılmıştır. 

'Tatbikatın böyle devam etmesine rağmen 
acalba kanunun bu maddesinin değiştirilişini is
teyiş nedendir? İste bunun sebebini müzakere
de bulmamız gereklidir. 

üçüncü fıkrayı da okuyalım : Serbest eczane 
bulunan yerlerdeki sağlık tesislerinde kurumca 
eczane açılmaz. Bu gibi yerlerde kurum ser
best eczanelerden biri veya bir kaçı ile anlaş
ma yapar. Şu kadar ki, mevcut serbest eczane
lerle anlaşma yapılması mümkün olmıyan veya 
kurumca mahzurlu görülen yalhut ecnazesi ka
panan yerlerde kurum Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığının muvafakati ile eczane açabi
lir. Bu yerlerde yeni bir serbest eczane açıldığı 
takdirde Kuram Sağlık ve Sosyal Yardım Ba-
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kanlığının muvafakati ile eczane açabilir. Bu 
yerlerde yeni bir serbest eczane açıldığı takdir
de kurum en geç bir yıl içinde kendi eczanesini 
kapatır.» 

SSaym arkadaşlarım; 
'Kanunun gerekçesini okuyanlarınız görmüş

lerdir ki, tatbikattaki güçlüklerden bahis yok
tur. Hem de bu kanunun emirlerine uyulmadı
ğı bir gerçek olarak karşımızda dura dura. Son
ra bu kanunu daha bir kaç sene evvel aynı si
yasi partilere dâhil arkadaşlarımız kabullenir
ken, Sosyal Sigortalar Kurumunu korumamış 
olduklarını söyliyebilir miyiz? O zaman bu ka
nunu yapıcılar, eczacılar mı korumuşlardır? 
Hem neden böyle bir şeyi düşünmüş olsunlar? 

ıGrörülüyor ki, geri kalmış ülkemizde rahatça 
toptan sattığının parasını alabilenlerin yan te
sirleri vardır bu işte. 

1983 yılında Yüce Meclis bir önergeyi müza
kere etmiş ve 17 kişilik bir tahkikat komisyo
nu kurmuş; ilâç endüstrimizin sosyal, sağlık ve 
ekonomik cephelerini aydınlatmak için, Komis
yon 24 . 4 . 1969 tarihli ve 71 sayfalık rapor 
düzenlemiş olmasına rağmen, bu dönemde ra
por görüşülememiş veyahutta görüşülmesinin 
önlenmiş olmasının nedenini bilemiyoruz. 

Eczanelerin durumunu inceliydim. 
Sayın milletvekilleri; 
Ülkemizde 1907 de 1 804 olan eczane sayısı 

1970 de 2 200 olmuştur, ilâç satışları, ilâç de
posundan alış fiyatına % 25 kâr ekliyerek ya
pılmaktadır. Sosyal Sigortalar Kurumuna veya 
resmî başka bir teşekküle verilecek ilâç eksilt
melerinde % 6 ya kadar iskonta yaparlar. Ka
zançlarının % 35 i oranında vergi verirler. Ma
liye Bakanlığının olduğu kadar Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığının kolayca denetimine 
tabi tutulabilen kuruluşlardır. Yine hepinizin 
bildiği gibi ilâç üretimi yapan fabrikadan doğ
rudan doğruya ilâç alabilecek sermayeye sahi-
bolan eczaneler depocuların aldığı % 10 kâr 
nisbetini de rahatça kendi kazançlarına ekliye-
biliyorlar. 

Yurdumuzda özel eczanelerin sattığı ilâç 
üretimimizin yansı kadardır. Diğer yarısını 
imalâtçı firmalarımızdan kamu kuruluşundaki 
eczaneler ve Sosyal Sigortalar Kurumu almak
tadır. 

örneğin : 1967 yılında % 49,7; 1968 yılında 
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% 50,96; 1969 da 48,87; 1970 te 47,14 oranın
da ilâç satabilmiş, serbest eczaneler piyasaya 
ve kuruluşlara. 

Anayasamızda karma ekonomi düzeninde 
olacağımız kesinlikle belirtilmiş, meslek güven
liği 11 ve 40 ncı maddelerde teminat altına 
alınmış; ilâç satışımızın yarısı devletleşmiş, şim
di de eczanelerin kapatılmasına yönelen bir ka
rara hazırlanıyoruz. 

Fransa'da sosyal güvenlik kesinlikle sağ
landığı halde sadece birkaç kuruluşta eczane ol
duğunu; Norveç'te millî sağlık sigortası uygu
lanmadığı halde eczanelerin yaşadığını ve yaşa-
tıldığını; İsveç'te ise durumun aynı olduğunu; 
bunların haricindeki ülkelerde ise tatbikat he
pinizin bildiği şekildedir; sosyalist ülkeler el
bette hariç. 

Aziz arkadaşlarım, Sosyal Sigortalar Kuru
mu tüm tesislerinde eczane açacak ve bu ecza
nelerin ilâcını imalâtçıdan aldığı takdirde 20 
milyon veya - son dağıttığı bildiriye göre - 40 
milyon kâr sağlıyacakmış... Şöyle izah ediyor
lar : 

Depocu kârı % 10, perakendeci kârı da % 25, 
imalâtçı da % 5 ıskonto sağlasa, kurum alaca
ğı ilâçların tümünden % 40 kâr sağlıyacakîtır, 
deniliyor. 

Sayın arkadaşlarım; «Kabul edilmiş bir yan
lışlık, kazanılmış bir zaferdir.» diyen kişinin 
bizlere anlatmak istediği bir şey olsa gerektir, 
Değişiklik teklifini kabul ettiğimiz takdirde, 
kurum en fazla 200 - 250 eczane açabilir. Bu ec
zanelere yapılacak ilâç stokunun 30 - 40 milyon 
lira tutarında olması gerekmektedir. Bu parayı 
stok edilecek ilâca yatırmadığı takdirde banka 
faizi olarak 4 - 5 milyon lira kazanç sağlamış 
olur. Hastanelerin çalışmasına, dispanserlerin 
durumuna göre; sadece nöbetçi kalanlara faz
la mesai ücreti olarak ödiyeceği meblâğ yine 
3 -5 milyon lira civarındadır. 

Diğer taraftan Hazinenin vergi tarhından 
uğrıyacağı zarar en az 7 milyon liradır. 

Sayın arkadaşlarım, Sosyal Sigortalar Kuru
mu ilâç tüketiminden kâr edemez. Çünkü, ülke
mizde müesseseleri siyasi tesirlerden olduğu ka
dar, yan tesirlerden de kurtarmanın çaresi he
nüz bulunamadı ve keşf edilemedi. 

Tahkikat raporunun 150 ncl maddesini ay
nen okuyorum. 

685 — 
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«•Sosyal Sigortalar, ilâç harcamalariyle ilgili 
komisyonumuza en fazla bilgi sağlıyan kurum 
olmuştur. Bu kurumca bize verilen bilgi bâzı 
yönlerden dikkatimizi çekti. 

«Kuruma satış yapan firma ve kişilerin isim
lerini belirten listelere baktığımızda, bâzı hal
lerde böyle bir ilâç lâboratuvarmm mevcudiye
tine ait bilgiye, Sağlık Bakanlığının Türkiye'de 
ilâç imal eden kuruluşların isimlerini bildirir 
listede raslanamadı. 

«'Sosyal Sigortalara bâzı kişilerin isimleri İle 
ilgili olarak ve muhtemelen her hangi bir lâbo-
ratuvarda imal ettikleri ilâçları sattıkları gö
rülmüştür. 

«Sosyal Sigortalar Kurumuna, bizde mevcut 
listeye göre, yılda 100 bin lira civarında ilâç 
satan beş kişi mevcuttur. Bâzı isimlerin bir ki
şiye mi, yoksa bir şirkete mi aidolduğu anlaşıla
mamıştır. Aynı kuruma 1967 - 1968 yıllan için
de 100 bin lira ile 500 bin lira arasında ilâç sa
tan kuruluşlar arasında da bîr kişinin ismi var
dır. Aynı kurama milyon lira üzerinden ilâç sa
ltan kurumları incelediğimizde, bâzı kurumların 
yıllık üretimlerinin, örneğin takriben % 60 mı 
yalnız Sosyal Sigortalar Kurumuna sattığı gö
rülmüştür. Diğer bir firma yıllık üretiminin 
% 70 ini bu kuruma satmıştır. 

«Bu ilâç kuruluşlarının ve diğerlerinin kamu 
kuruluşlarına sattıkları ilâçların tam miktarla
rının ve bu miktarların üretimlerine oranının 
bilinmesi her halde faydalı olurdu. 

«Konuya açıklık kazandırmak için yukarda 
değindiğimiz iki firmadan birinin, örneğin, yıl
lık ilâç üretimi 1967 yılı itibariyle 2 000 611 li
radır. Bu ilâç kuruluşu Sosyal Sigortalar Ku
rumuna aynı yıl içinde 1 840 000 lira tutarında 
ilâç satmıştır. Diğer firma 1967 yılı itibariyle 
3 357 000 liralık ilâç üretmiştir. Bunun 2 mil
yon lira tutarındaki kısmını Sosyal Sigortalar 
Kurumuna satmıştır. 

«Bu örnekler ilâç alımında hüküm süren dü
zensizliği göstermek için verilmiştir. Her iki 
firmanın listesinde de yalnız kişi ismi yönünden 
İde bâzı sorular akla gelir.» denilmektedir. 

Çok sayın arkadaşlarım, şimdi sizlere başka 
Ibir örnek daha vereyim : 

Zonguldak Ereğli Kömürleri îşletaıesi 1940 
yılından beri Devlet Marösindedir. Her iş bölü
münde dispanserleri, eczaneleri vardır. Bir de 
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tam teşkilâtlı hastanesi vardır. Burada 40 bin 
işçinin muayene ve tedavisi yanında, 161 sayılı 
Amele Birliği Kanununa göre, çalışanların ço
cukları, anneleri ve babaları da tedavi edilirler. 
Otuz yıllık tecrübesi olan bu müessesede kulla
nılan ilâç imalâtçıdan alınır. Almış şekli, yıllar
dır türlü şekillere ve sıkı takiplere tabi tutul
masına rağmen, serlbest eczanelerden ilâç alın
masının önüne geçilemedi. Çünkü iki bin çeşit 
ilâçtan, muhayaa komisyonunun isteğine göre 
yapılan ilâç alımı, bir oranda hastayı tedavi 
'eden doktorun isteğine uymuyor. Sonra, hasta 
ısrar ederek, kendisine iyi gelen ilâçla tedavisi
ni istiyebiliyor. 

Örneğin bu müessese 1969 yılında müessese 
eczanesinden 4 784 291 liralık ilâç sarf etmiş; 
serbest eczanelerden de 1 097 057 liralık ilâç 
almıştır. 1970 senesinde 5 589 536 liralık ilâç 
kendi deposundan sarf etmiş; serbest eczaneler
den de 852 135 liralık ilâç almıştır. 

Başka türlü imkânsızlıklarımızı bilelim. Sağ
lık Bakanlığının denetimi altında olan ilâç sa
nayiinin denetimini yapacak güçte ne elemanı 
vardır, ne de lâboratuvarları vardır. Ülkemizde 
ilâç sanayiimizin % 80 üretimini elinde tutan 
26 firma vardır. Bu firmaların 13 tanesi yaban
cı firmalardır. 

ilâç yapımında kullanılan maddelerin % 88 i 
ithal edilmektedir. îlâç patent işleri bir çıkmaz 
içindedir. 

Tüm ilâçların % 34,4 ü tedavide kullanılmı-
yan ilâçlardır. 

Sosyal Sigortalar Kurumunca bizde kişi ba
şına yapılan 100 liralık ilâç sarfiyatı Batıda 30 
ilâ 60 lira arasında. Acaba bu fark eczane gi
deri mi yoksa işçinin ilâç alımının fazlalığından 
mı olmuştur? Belli değildir. 

Bu da gösteriyor ki, kurum doktorlarına, 
muayene edebilecekleri kişi adedinin üstünde 
hasta müracatı vardır. O halde kurum; eczane 
olarak kullanacağı binalara yatırım yapmayı 
düşünmeden, ilâç alım derdine ve ilâç stokuna 
yatıracağı parayı eczane binaları için sarf et
meden, hasta ile doktor arasındaki münasebeti 
tanzim edebilse - ki, bunu eczane açsa da yap
maya medburdur - bahsettiği kazancın üstünde 
kâr sağlıyacağı aşikârdır. 

Örneğin Sayın Çalışma Bakanının basma 
sunduğu yazılı açıklamanın metninin 9 ncu say
fasındaki bir paragrafı aynen okuyorum : 
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«1969 yılı içerisinde hekime başvuran sigor
talı sayısı 5 883 436 kişi, eş ve çocuklarının sa
yısı ise 1 582 146 kişidir. Buna göre, eş ve çocuk 
sayısı ortalama olarak sigortalı sayısının üç 
katı olduğu halde, hekime başvurma oranı ba
kımından, eş ve çocuklarının sigortalılardan 
yaiklaşık olarak dört defa daha az viziteye çık
mış oldukları anlaşılmaktadır. Bunun bir nede
ni de yukarda arz olunduğu üzere sigortalıla
rın eş ve çocuklarının ilâç ücretlerine % 20 
oranında katkıda bulunmalarıdır.» diyor Sayın 
Bakan. 

'Görülüyor ki, Sayın Bakanın teşhisi doğru
dur. Batı ülkelerindeki tatbikat da böyledir. 

Buna rağmen getirilmek istenen tedbirler, 
başkalarına zarar vermeden, herkesi veya bir 
sınıfı rahatsız etmeden 'düşünülmüş değildir. 
Bunun içindir ki, teklifin yanında olmaya im
kân bulamıyoruz. 

Nüfusumuzun 28 milyonunun tükettiği ilâç 
miktarı nüfus başına sadece 17 liradır, arkadaş
larım. Sigortalı olmıyanlarm ve ilâç alacak kud
reti bulunmıyanlarm düşünülmeleri gereken bir 
ortam içindeyiz. 

Neticeyi kısaca özetlersek : İlâç üretimin
deki, fiyat tesbitindeki, kontrol sistemimizdeki, 
ilâç ruhsat patenti meselelerindeki, kanuni 
mevzuat işini, lâboratuvarlar kurma, eleman 
bulma ve yetiştirme problemlerimizi, geri kal
mış ülkemizin sosyal hizmet eşitliği açısından 
ele alınıp sonuçlandırmadıkça, sağlık hizmetle
rinin ilâçla tedavi sahasında başarılı sonuç alı
nacağına inanmıyoruz. 

Ülkemizde işsizlik sigortasını kuramadığı
mız bir ortamda; yurt çapındaki iki bin ecza
nenin, eczacılarını kalfa ve çıraklarını, geçin
dirmekle yükümlü aile efradını, Hazinenin za
rarını, eczanelere yoksul halkın ihtiyacını dü
şünmeden vereceğimiz karardaki isabet vebal
lerle doludur. 

Hele hele Yüksek Sağlık Şûrasının son top
lantısında yapılan, acı hakikatleri kapsıyan 
açıklamaları ve tatbikat raporundaki gerçekleri 
bilmemezlikten gelemeyiz. 

Aziz arkadaşlarım, Kurumun yaptığı açık
lamayı tetkik ettiğimiz zaman görürüz ki; ku
rum Türkiye'deki eczanelerden ne kadar indi
rimsiz ilâç aldığını açıklıyamiyor. 

Kurum kendi bünyesindeki eczanelerde per
sonel giderlerini de yine bu bildirisinde açıklı
yamiyor. 

Keza özel eczanelerdeki vasati % 3 zayiat 
oranı kurumun eczanelerinde ayrı mıdır, daha 
fazla mıdır? Bunu da bilemiyoruz. 

Kurum ilâç mubayaasında, özel kutularla 
ilâç yaptırmada, yan tesirlerden kurtulmada 
bir yasaya sahilbolmadıkça; halk sağlığı için 
önemli görev yapan ve yarm halk sigortası ku
rulduğu zaman daha büyük görevi olacak ecza
nelerin karşılarına dikilmesinin bir nedeni olsa 
gerek. Bu neden hepimizce bilinmiyor. 

Aziz arkadaşlarım, konuşmalardan sonra 
yine söz hakkımı kullanmak üzere hepinize Gru-
pum adına saygılarımı sunarını. 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grupu adı
na Sayın Nuri Eroğan, buyurun. 

D. P. GRUPU ADINA NURİ EROĞAN (İs
tanbul) — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Bu kanunu getirdiklerinden dolayı teklif sa
hiplerine şükranlarımı ifadeyle söze başlıyaca-
ğım. 

Birçok müesseseler eczanelerden ilâç almak
tadırlar. Pek çoğumuz bu yüzden birtakım şi
kâyetler, sızlanmalar duymuşuzdur. Gider, reçe
tesini götürür; bu reçete karşışlığında ilâç ye
rine bâzı süs eşyası . daha ucuz olmak üzere -
alır. Burada kendi istifadesi ve eczanenin isti
fadesi birleşir, ama müessese zarar eder. 

Ben, ilâçların müesseseler yerine eczaneler
den alınmasını, eczaneler için, tıpkı resmî ilân
lara benzetirim. Besleme basın hikâyesi... Bir
takım eczaneler işini yürütemiyor. Bu tarz mü
esseseleri temin ettiği takdirde ayakta duru
yor. Serbest ticaret, serbest rekabet ortada; 
ama bir desteğe ihtiyacı var. Bu desteğe ihtiya
cını karşılıyalım, fakat müessese zarar etmesin. 

Verilen rakamları dikkatle dinledim. Sosyal 
Sigortalar Kurumu ilâçlarını kendileri temin et
tiği takdirde, en az senede iki hastane yapacak 
kadar kâr sağlıyor. Bu durum karşısında bu 
kanuna «hayır» demeye gönül, akıl razı olmu
yor. 

Ben, her yönüyle faydalı olacağına inandı
ğım bu kanunun memlekete hayırlı olmasını te
menni etmekten başka söz bulamıyorum. 

iSaygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Adalet Partisi G-rupu adına Sa
yın Yakup Çağlayan, buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA YAKUP ÇAĞLA
YAN (Çorum) — Sayın Başkan, kıymetli mil
letvekilleri ; 

Kanun hakkında görüşlerimizi arzdan evvel 
çok önemli saydığım üç hususu ifade etmek is
tiyorum. 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 123 
ncü maddesinin değiştirilmesi hakkımda bu tek
lif getirildiği zaman, teklif sahiplerinin samimi
yetine, bu teklife esbabı mucilbeler göstermek 
suretiyle karşı çıkan arkadaşlarımızın da sami
miyetine inanmakta fayda olduğunu, gayeye 
erisfJbjlmek için çeşitli yollara tevessülün kü
çüklük olacağını ifade etmek istiyorum. Yani de
mek istiyorum ki, burada biz, ne 2 500 eczacı
nın menfaatini korumak için huzurlarınıza çık
tık, ne de bu teklifi getiren arkadaşlar bu ecza
cıları ezmek, yok etmek veya kötü duruma dü
şürmek için huzurlarınıza geldiler. 

tki düşünce, İki fikir hâkimdir. Aklı - selim 
doğru olanı gösterecek, kıymetli oylarınızla ne
tice alınacaktır. 

Ancak, burada gayeye erişebilmek için de
dikodular yapmak, küçültücü iftira yollarını 
seçmek yakışık almaz. 

îkincisi; kanun tasarısı veya teklifleri, ma
lûmlarınız olduğu gibi ihtisas komisyonların
dan geçer. Şu önünüzdeki teklifte bunu göre-
miyeoeksiniz. Biz de çok üzüldük, süratle geçici 
komisyonlardan geçmiş, ihtisas komisyonunda 
incelenmesine nasılsa müsaade edilmemiş. Biz 
isterdik ki, böyle önemli bir kanun Yüksek 
Meclisten geçirilirken, ihtisas sahibi kimseler 
tarafından incelensin, esaslı noktaları sizlerde 
iıstihfam yaratmıyacak şekilde huzurlarınıza 
gelsin. Maalesef böyle olmadığından dolayı bu 
noktayı da işaret etmek istiyorum. 

Üçüncü husus da; karma ekonomi prensip
leri malûmlarmızken, bir taraftan serbest mes
lek erbabını, serbest teşebbüsü yatırıma pahası
na da olsa bâzı menfaat veya duygular altında 
kalmmamasını yüksek vicdanlarınızdan diliyo
rum. 

Şimdi konuşmamın asıl kısmına geçmek 
istiyorum. 

1 7 . 7 . 1964 tarihli ve '506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 123 ncü maddesinin 
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2 nci ve 3 ncü fıkralarının kaldırılm'ası ve bir 
fıkra eklenmesi ile ilgili Kayseri Milletvekili 
Sayın Enver Turgut ve 8 arkadaşı tarafın
dan teklif yapılmış ve İzmir Milletvekili Sayın 
Burhanettin Asutay ve 4 arkadaşının da aynı 
kanunun 123 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi, Geçici Komisyondan 
geçtikten sonra şu anda huzurlarınıza arz 
olunmuş bulunmaktadır. 

Bu kanunun 123 ncü maddesinin değişti
rilmesine dair kanun teklif i özetle; 

1. 5502 sayılı Hastalık ve Analık Sigor
taları Kanununun 30 ncu maddesi, 506 sa
yılı Kanunun 123 ncü maddesi gereğince 
Sosyal Sigortalar Kurumuna yapmakla mü
kellef bulunduğu hizmetlerden dolayı hasta
ne, sanatoryum, prevantoryum, dispanser, sağ
lık istasyonu, eczane ve benzeri müessese-
ler kurup işletme yetkisi vermiş olması, 

2. Hizmetlerin süratle ve rantabl bir şekil
de yürütülebilmesi, 

3. Kurumca her yıl ortalama olarak pi
yasa eczanelerine 660 milyon lira ilâç bedeli 
ödendiği, bedelden % 40 daha ucuza ilâcın 
karşılanarak 30 milyon liralık bir tasarrufun 
sağlanacağı, 

4. 506 sayılı Kanunun 123 ncü madde
sinin 1 nci fıkrası ile 2 ve 3 ncü fıkralarının 
çelişme halinde bulunduğu, 

İddiaları ile getirilmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; dört esas noktada 
hülâsa ettiğim esbabı mucibelerin yerinde ve 
doğru olmadıklarını arz etmeden önce bu konu 
ile ilgili Anayasanın birkaç maddesini huzurla
rınızda okumak istiyorum. 

«Madde 11. — Temel hak ve hürriyetler, 
Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak 
ancak kanunla sınırlanabilir. 

Kanun,, kamu yaran, genel ahlâk, ka
mu düzeni, sosyal adalet ve millî güvenlik 
gibi sebeplerle de olsa bir hakkın ve hürri
yetin özüne dokunamaz.» 

«Madde 40. — Herkes, dilediği alanda ça
lışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir. 
özel teşebbüsler kurmak serbesttir. 

Kanun, bu hürriyetleri, ancak, kamu ya
rarı amaciyle sınırlıyabilir. 

Devlet, özel teşebbüslerin millî iktisadın ge
reklerine ve sosyal amaçlara uygun yürü-
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meşini, güvenlik ve kararlılık içinde çalış
masını sağlıyacak tedbirleri alır.» 

Şimdi, Anayasanın bu iki önemli, yani 11 
ve 40 ncı maddesini okuyup hafızalarınızı ta
zeledikten sonra, kanun teMifeilerinin esbabı 
muoilbelerinin yersiz ve isabetsMiklerini kısa 
Hasa, öz temeleriyle ve doğrulukları ile izaha ça
lışacağım. 

1. — 506 sayılı Kanunun 123 ncü maddesi
nin 1 nci fıkrasında kurum hizmetlerinin ifasın
da gerekli tedbirler almak üzere bir takını yet
kiler verilmiştir. 

Kurumun, hizmetin gereklerine göre mües
seseler kump işletebileceğim ve bu arada ger
çek ve tüzel kişilerinden de faydalanılacağını 
kanun ibeMrltmiştir. 

Müteakip fıkralarda, bilhassa kurumun 
hangi hailende eczane açmak mecburiyetinde 
bulunduğu ve hangi şartlarda özel eczaneler
den isltifade edeceği tesbit olunmuştur. 

Bu esas, biraz evvel okuduğum Ana/yasanın 
40 ncı maddesinin özel teşebbüsler için getirdi
ği espriye, kalkınma pîânlarındaM karma eko
nomi prensiplerine de uygun düşmemektedir. 

Kurumun, ilâç tedarikinde hizmeti özel sek
törle ortaklaşa yapması imkânı varken, gün 
geçtikçe sosyal sigorta alanının genişlemesi se-
îbiyle, yurt sathına özel teşebbüs aleyhine ve o-
mın âdeta devletleştirilmesi yolunda ilk adım 
olması ihtimalinin kanunla tesis olunması, ka
mu ve özel sektör dengesini de bozucu bir nite
lik kazanacaktır. 

Malûmlarımız olduğu üzere ilâçla, 5502 sa
yılı hastalık ve Analık Sigortaları Kanununun 
ilâçla ilgili bölümünde, Türkiyede ilâcın halka 
intikalinde ve bu hususta eczacılıkla ilgili te
mel kanunlarla çelişkisi bulunmuş ve 506 sayı
lı Kanunun 123 ncü maddesi 6197 sayılı Eczacı
lık Kanunu paraleline getirilmiştir. Bu, 6197 
sayılı Eczacılık Kanunun 14 ncü maddesi, hasta 
vatandaşa ilâcın intikal ettirileceği yerleri ta-
dadetmektedir. 

Keza 224 sayılı Sosyalizasyon Kanununda 
ilâcın Devlet tarafından halka intikalinde o 
yerde serbest eczanenin bulunmayışını kati 
hükme bağlamaktadır. 

Şunu demek istiyorum ki, Türkiyede eczacı-
bk müessesesi bu saydığımız kanunlarla bir di
siplin alma alınmış, bir bütün halinde belirli 

1 prensiplerle bağlanmış, sosyal ve ekonomik 
dengedeki yeri tesbit edilmiştir. 

Yine 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunun 
1 nci maddesinin 1 nci fıkrası, tesisinde 50 yatak 
bulunduran kurum ve yataklı sağlık tesisleri
ne eczane açmak mecburiyetini getirmiştir. 6197 
sayılı Eczacılık Kanunun 14 ncü maddesinin 
(a) fıkrası ile 2219 sayılı Hususi Hastaneler 
Kanununum 15 nci maddesi arasında mutaba
kat sağlanmıştır. 

Türkiye, karma ekonomi sistemini kabul et
miş bir ülkedir, özel teşebibüsün yetişemediği 
sahalara kamu yatırımlarının tatbik edilmesi 
plân hükmüdür. İlâcın vatandaşa özel eczaneler 
yolu ile intikaline bir ticaret unsuru elbette ki 
vardır. Ama bu ticaret kolunun enaz kâı yüz
deleri ile çalışan, devletin en fazla ve emin 
kontrol ve murakebesi altında bir meslek dalı 
olduğu da bdr hakikattir. 

2. — Kurumun kendi eczaneleri vasıtasiyle 
hizmetin daha rantalbl ve süratli görüleceği id
diasına da iştirak mümkün değildir. 

Devlet işletmeciliğinin özel teşebbüse naza
ran daha ramtabl olabileceğimi kabul edemeyiz. 

Sigortalıların ilâçlarını istedikleri en yakın 
eczaneden ve kolaylıkla al*naları yer're, onu 
kurumun muayyen yerdeki eczanelerinden ge
rektiğinde mesafe katederek ve gerekirse sıra
ya girerek temin etmesi vakıası ve realtesi 
karşısında süratli hizmetiteaı bahsetmek müm
kün olmasa gerektir. 

Hekimin hastasına beğendiği, inandığı ilâcı 
yazmaktaki kalem hürriyeti ve hattâ ilim anla
yışı ile hastanın ilâcını istediği yerden alabilme 
huzur ve hürriyetleri bu teklifle açıkça kısıtlan
mak istenmektedir. Vatandaşa kolay hizmetin 
bu olamıyacağı aşikârdır. 

3. özel eczanelere ilâç bedeli olarak 60 mil
yon liradan 20 milyon liralık bir tasarruf sağ
lanacağı mütalâasına katılmak yine mümkün 
değildir. Çünkü, Kurum eczanelerinde her cins 
ilâç bulundurulması ve bulundurmaları mümkün 
değildir. Tasarruf edileceği ifade ve tasavvur 
olunan 20 milyon liranın bir kısmı yine özel ec
zanelere ödenecektir. Sağlık tesislerinin, yine bu 
Kuruma ait kendi eczanelerinin en kesif oldu
ğu yerlerde dahi özel eczanelerden alman ilâç 
bedelleri büyük yekûnlar tutmaktadır. Meselâ 

I Ankara'da bu 10 milyon Türk lirasıdır. 
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Kurum halen Türkiye'deki 2 000 - 2 500 ci
varındaki eczaneden istifade etmektedir. Kuru
ma bir eczane, en aşağı bir eczacı, üç kalfa ile 
çalışan işletmeler hesabına katılmamak kaydı ile 
7 bin liraya mal olmaktadır. Tasarruf edileceği 
sanılan 20 milyon lira ile ancak 200 civarında 
eczane açmak mümkün olabilir. Bu rakamla 
yurt sathında ihtiyacı karşılamanın imkânsızlığı 
pek açıktır. 

Vasat bir eczanenin aylık stok tutan takri
ben 150 - 250 bin liradır. Bunu asgari 150 bin 
lira olarak kabul ettiğimizi farz etsek, 200 aded 
de eczane açabileceğimizi kabul etsek, ne yapar? 
Ayda 30 milyon Türk lirası eder ki, bu 30 mil
yon Türk lirasının devamlı surette bir bağlılığı 
demektir. 

Malûmlarınız olduğu üzere, eczaneler kazanç
larının % 35 ini Devlete vergi olarak ödemekte
dirler. Bu, yaklaşık olarak 7 milyon Türk lirası 
etmektedir. Bu durum karşısında Hazine geliri
nin icapsız olarak başka kesimlere transfer edil
mesi düşünülemez ve caiz de olamaz. Zira, Si
gortalar bunu ödemiyecektir. 

Kurum, özel eczanelerden mubayaa ettiği ilâç 
bedellerinden % 6 iskonto temin edecektir. Böy
lelikle bu saydığımız unsurların değerlendirme
si sonunda özel eczanelerin Kuruma verdiği ilâç
lardan elde ettiği kâr nisbeti % 10 civarına 
düşmektedir, muhterem arkadaşlar. 

4. 506 sayılı Kanunun 123 ncü maddesinin 
1 nci fıkrası ile 2 ve 3 ncü fıkralarının çeliştikle
ri ifade ve iddiası da yanlıştır; katılamayız. 

Müsaadelerinizle kısa olması hasebiyle bu üç 
fıkrayı huzurlarınızda okumak istiyorum. 

Birinci fıkra : 

«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 kurup işletebileceği gibi, ge
rekli gördüğü yerlerde hastane, eczane, hekim, 
eczacı ve ebelerle ve diğer gerçek veya tüzel ki
şilerle sözleşmeler yapmaya da yetkilidir.» 

ikinci fıkrası: «Kurum, her türlü yataklı sağ
lık tesisleri ile serbest eczane bulunmıyan yer
lerdeki yataksız sağlık tesislerinde, sorumlu ec
zacı bulundurmak ve usulüne göre ruhsat almak 
suretiyle, eczane açabilir.» 
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Üçüncü fıkra : «Serbest eczane bulunan yer
lerdeki yataksız sağlık tesislerinde Kurumca ec
zane açılamaz. Bu gibi yerlerde, Kurum, serbest 
eczanelerden biri veya birkaçı ile anlaşma ya
par. Şu kadar ki, mevcut serbest eczanelerle an
laşma yapılması mümkün olmıyan veya Kurum
ca mahzurlu görülen yahut eczanesi kapanan 
yerlerde, Kurum, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığının muvafakati ile eczane açabilir. Bu 
yerlerde yeni bir serbest eczane açıldığı takdir
de Kurum en geç bir yıl içinde kendi eczanesini 
kapatır.» 

Mezkûr maddenin ikinci ve üçüncü fıkrala
rı, kanunun birinci fıkrası ile verilen eczane aç
ma, özel ve tüzel kişilerle anlaşma yapabilme 
yetkisinin ne şekilde kullanılabileceğini tâyin et
miş ve böylece birinci fıkradaki hükme sarahat 
getirmiş bulunmaktadır. Ayrıca da mecburiyet 
olmadıkça eczane işletmeciliğine gidilemiyeceği-
ni de göstermiş bulunuyor. 

Aziz arkadaşlarım, benden evvelki konuşan 
sözcü arkadaşımın bâzı hatalar, yanlışlıklar, yol
suzluklar oluyor ifadesine değinmek istiyordum. 
Fakat, bu kısmı uzatmamak için, bu sarih ka
nunlar karşısında, usulsüzlük yapan kimselere 
tatbik edilecek hükümler gayet açıktır. Eğer, 
karşılıklı bir yolsuzluk mevzuubahis olursa, bu
nun hiçbir yerde önünün alınacağını zannetmi
yorum. 

Bu bakımdan, bu bir esbabı mucibe olamaz. 
Reçetesini kaybetmiş bir insanın, onun yerine 
gidip de başka şeylere tevessülüne eğer doktor 
rıza gösteriyorsa, bunu nereye götürseniz bu ya
pılabilir. Bu, samimiyet ve iyi anlayış çerçevesi 
içerisinde cereyan etmedikçe ve kanunların taz
yiki altında bırakılmadıkça kötü insanların her 
yerde yapacağı şeylerdir. 

Aziz arkadaşlar, netice olarak; Anayasanın 
özel sektör ile ilgili hükümleri ve karma ekono
mi dengesi prensiplerine aykırı olması, plân il
keleriyle bağdaşmaması, 6197, 1262, 2124, 224 
sayılı Kanun hükümleri ile çelişir halde oluşu, 
hizmette çabukluk ve tasarruf iddialarının ka
bule şayan görülmemesi, halen eczanelerin Dev
letin teknik ve malî yönden en yakın ve en cid
dî ve tesirli murakabesine tabi müesseseler* ol
ması, elde ettiğimiz bilgiler ile elimizde mev
cut raporlara göre, sigortalılara ilâç tevzi hiz
metinin, resmî kuruluş eczaneleri vasıtası ile ya
pılması tatbikatının, demirperde memleketleri 
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hariç dünyanın demokratik memleketlerinde 
mevcudolmaması... (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri.) 

Muhterem arkadaşlar, bu hususta elimizde 
raporlar mevcuttur. Yalnız bunların isimlerini, 
hangi memleket olduklarını vaktinizi almamak 
için okumuyorum. Arzu buyuranlar tetkik ede
bileceklerdir. İngiltere, Norveç, Fransa, İsveç 
hattâ Yunanistan, Almanya, Belçika, italya, 
Lüksemburg, Peru, Avustralya ve bunun dışın
da 1964 - 1967 yıllarında esbabı mucibe olarak 
ileri sürüldüğü halde, yaptığımız tetkikler neti
cesinde Bolivya, Hindistan, İsrail, Japonya, Mek
sika, Portekiz, Venezüella ve isviçre'de de bu
nun böyle olmadığı meydana çıkarılmıştır. 

Bütçe gelirlerinden önemli bir meblâğın Ha
zine yerine özel bir kuruma transfer edilmesinin 
malî politikaya aykırı olacağı açık ve önemli se
bepleri yanında, 1964 ve 1967 senesinde Senato 
ve Millet Meclisinde aynı teklif münasebetiyle 
parlömanterlerin büyük bir çoğunluğunun id
diaların yersizliği ve bu nevi değişikliğin fayda 
yerine zarar vereceği anlayış ve görüşü içinde, 
123 ncü maddede değişiklik yapılmayışı anlayı
şına tamamiyle katılmaktayız. 

Takdirin şüphesiz Yüoe Meclise aidolduğunu 
ifade eder, hepinizi saygı ile selâmlarım. (A. P. 
sıralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Şahısları adına Sayın İlhan 
Açıkalın?.. Yok. Sayın Hasan Türkay?. Yok. 
Sayın Şevket Yılmaz, buyurun efendim. 

ŞEVKET YILMAZ (Adana) — Sayın Baş
kan, çok değerli arkadaşlarım; 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
123 ncü maddesindeki değişikliğin tümü üze
rinde görüşlerimi arz etmeye çalışacağım. 

Evvelâ meseleyi; 1 . 3 . 1952 tarihinde çı
kan 5502 sayılı Kanunla ele almak lâzımgelir. 
1 . 3 . 1952 tarihinde 5502 sayılı Kanunla sigor
talar her yerde eczane açabilir idiler. 

Bilâhara, 1964 yılında çıkan 506 sayılı Ka
nunun 123 ncü maddesi ile, ancak yataklı tesi
sin bulunduğu yerde eczane açılabilir şekli ka
nunlaşmış bulunmaktadır. 

1 . 3 . 1964 ten bu yana yapılan tüm sigorta 
ve sendika kongrelerinde yılda 60 milyon lira 
zarar eden hastalık sigortası fonlarının hiç ol
mazsa her yerde değil, ama, en azından 30 - 40 
doktorun çalıştığı, muayene ettiği poliklinikler

de eczane açılması hususu ittifakla kabul edil
miştir. 

Bendeniz de burada 2 500 eczacının menfaa
tini kısıtlamak için değil, ama bir buçuk mil
yon sigortalının hakkını da tahakkuk ettirmek 
için konuşacağım. 

Değerli arkadaşlarım; 
«Para ile ilâç alacağım, bedava dağıtaca

ğım...» Hayır, dağıtamazsınız Anayasanın 
11 nci maddesi ile 40 ncı maddesini ve karma 
ekonomiyi. Şimdi izah edeceğim. Elbette bun
lardan bahsederken en az - burası fikir müna
kaşasının yapıldığı yerdir - bu konuda memle
ketini sevenler kadar da memleketsever oldu
ğumuzu da peşinen söylemek isterim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Kazalarımızın çoğunda eczane yoktur. Niye? 

Eczanenin bulunduğu yerler nereler olmuştur? 
Sigortaların yataklı tesisi bulunmıyan polikli
nikleri olan yerler. Bir misal: Elimdeki şu ga
zetede bulunan cadde istanbul'dadır. Bu cad
de, tamamen eczanedir. E.. Siz hizmeti köylü
nün, vatandaşın ayağına hem sosyal bakımdan, 
hem sıhhi bakımdan getireceksiniz, öbür taraf
tan da nerede büyük sigortalı kütlesinin bulun
duğu yer varsa, orada da poliklinik devam edi
yorsa, bütün eczacıları oraya toplıyacaksmız. 
Bu mudur sosyal adalet, bu mudur hizmeti köy
lüye ve vatandaşa götürmek? 

Gelelim işin esasına: 200 eczane açılacak. 
Değerli arkadaşlarım, 200 eczane açılmasının 
ne demek olduğunu biraz düşünmek lâzımgelir. 
Şu kanun çıktığı takdirde Kurum, 51 hastane 
açamaz. Açs a açsa 30 - 40 tane hastane açar. 
O kadar kolay değil, bu iş. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Ec
zane, eczane, hastane değil. 

ŞEVKET YILMAZ (Devamla) — Eczane 
diyorum. Hastanenin maliyetinin 50 - 60 mil
yon liraya çıktığını biliyorum da o bakımdan 
söylüyorum. 

Esasında değerli doktor arkadaşlarım bura
da bir kulisten bahsettiler. Ben hiç yerimden 
kalkmadım. Esasında değerli arkadaşlarımın 
anlayışından şüphe etmediğim için kulise de lü
zum görmüyorum. Asıl meydanda, esas mey
danda, neyin münakaşasını yapıyoruz burada? 
Beni birbuçuk milyon sigortalının yapmış oldu
ğu tüm kongrelerde bulunan insan olarak diyo
rum ki; hastalık sigortasının yılda 60 milyon 
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lira zarara girmesine mâni olmak için elbette 
bâzı tedbirler aramak lâzımgelir. 

Karma ekonomiye gelince; evvelâ karma 
ekonominin ne demek olduğunu bilmek lâzımge-
lir. Değerli arkadaşlarım, bir 441 sayılı Ka
nun var. Bu 441 sayılı Kanunla Sosyal Sigor
talar Kurumu, Devlet Yatırım Bankasına yıl
da bir buçuk milyon lira para yatırır. Kanun 
emri; 440 sayılı Kanun hanigi tarihte çıktı, 
441 sayılı Kanun hangi tarihte çıktı biliyoruz. 
441 sayılı Kanuna göre, Sosyal Sigortalar Ku
rumu Devlet Yatırım Bankasına olsa olsa % 6 
faizden birbuçuk milyar lira para yatırmak 
mecburiyetindedir, iyi ya. Devlet Yatırım Ban
kasının gayesi; kanma ekonomiyi tatbik ettir
mektir. O halde geliniz, hiç olmazsa Devlet Ya
tırım Bankasına birbuçuk milyar lira katkıda 
bulunan Sosyal Sigortalar Kurumunun temeli
ni çatırdatmıyalıraı; temellerini sağlamlaştıra-
lım. 

Şimdi bu teklifi yapam arkadaşlarımın yer
siz ve isabetsiz teklifi bu mudur? Ben imza et
tim, elbette yersiz ve isabetsiz olmadığını da 
ortaya koymaya çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarını, 
İlâç tüketiminde dünyada ön sıralardayız. 

E.. Türkiye, ilâç tüketiminde, dünyadaki ilâç 
sarfiyatına oranla en üst sıralarda olur, hâlâ 
daha eczacıların yüzü gülmez, hâlâ daha ecza
cılar doymaz mı? (C. H. P. sıralarından, «bra
vo» sesleri) Meseleyi bu açıdan ele almıyalnn 
lütfen. Eğer, eczacılarla bir anlaşmamız varsa, 
bir angajmanımız varsa oma diyeceğim yok. 
Hiçbir anlaşmamızın olmaması lâzımgelir. Akıl 
için yol bir prensibiyle, meselenin aklımızca, 
kanaatimizce müdafaasını yapıyoruz. Bumda 
başka türlü yollar, istikametler aramak müm
kün değildir. Bizim istikametimiz burada orta
dadır. 

Açılacak ecanelerde; eczacı çalışacak, kalfa 
çalışacak, sair memurlar çalışacak, ama bumun 
yanında eczaneler de gelirinin % 35 ini vergi ve
recek, Elbette bu memleketin evlâdıdırlar, hiç
birisinin - iyi niyetlilerinin tabi - vergi kaçak
çılığı yaptığı kanaatinde değilim. Burada çalı
şacak olan insanlar Gelir Vergisi vermiyecek-
ler mi? Yoksa kanun kapsamı dışında bir yer
de mi çalışıyorlar? Sosyal Sigortalar Kurumu 
bu kadar kanumisuzlukların içerisinde midir? De

ğil. Murakabesi Devlet tarafından yapılan, ama 
Devletin hiçbir katkısı bulunmıyan bir Kurum. 
Bu Kurumun bu şekilde çalıştırdığı insanların 
vergisini elbette M kanunum tam emrettiği şe
kilde yerine getireceğine göre, olsa olsa en ço
ğumdan belki 30, 40 eczane de açacağına göre, 
biz burada tutuyoruz 200 eczaneden bahsediyo
ruz. Bütün eczacıların iflâs edeceğini, karma 
ekonominin tamamen ortadan kalkacağı kanaa
tini ortaya koyuyoruz. Bu görüşe iştirak etmek 
kanımca mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, 
işgücü kaybına önem vermek mecburiyetin

deyiz. Düşüneceksiniz ki, bir işçinin, yani sigor
talının çalıştığı yer polikliniğin bulunduğu ye
re 1 km. dir. Bu 1 km. Mk yoldan doktora ge
lecek, sıra bekliyecek, muayene olacak, reçete
sini alacak ve eczaneye gidecek. Eczacı; «Bu 
ilâç yoktur.» diyecek. Ne olacak o zaman? Ec
zacının verdiği başka bir ilâcı alacak. Hiçbir 
eczacının hastaya kötü gelecek ilâcı da verece
ğini söylemek istemem. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
ilâç yerine kolonya veriyor. 

ŞEVKET YILMAZ (Devamla) — O da ta
biî bize dokunuyor, olmaz öyle şey. 

Şimdi bu arkadaşımız ilâçlanını bilfarz ta
mamen aldı; ilâçların tarifini kimden öğrenecek 
Tabiî ki, hekime gidecek, hekime gidinceye ka
dar da bir hayli zaman geçecek. Ondan sonra 
tekrar gelecek eczaneye, «Bu ilâç olmadı, bu
nu geri al.» diyecek. Hani işgücünün kaybol
masını istememezlik?.. 

NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Tarifini 
eczacı yapar. 

ŞEVKET YILMAZ (Devamla) — Tarifini 
hiçbir eczacı yapmaz, kusura bakmayın; hiçbir 
eczacı tarifi yapmaz, bizim elimize vermez. Ben 
sigortalıyım ve 25 seneden beri de sigortam de
vam etmektedir. Başına gelen bilir, doktor da 
odur. En az onlar kadar o ıstırabı çekip, burada 
konuşmak lâzımgelir. 

MEHMET YARDIMCI (istanbul) — Reçe
te alamıyan eczaneye gelemez, zaten. 

ŞEVKET YILMAZ (Devamla) — Arkadaş
larım tabiî burada konuştular, biz de konuşa
cağız müsaade ederseniz, konuşma hakkımı da 
elimden alamazsınız, bu ıstırabı çeken de bir 
kişiyim. Onun için gelir kendiniz de konuşur
sunuz. 
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Fiyat kupürlerinin kesilmeme meselesinden 
dolayı; misal vereceğim, Adıyamanlı Millet
vekili arkadaşım varsa "burada söylesin, Kara
manlı varsa söylesin!. Karamanca, Adıyaman'
da eczacı arkadaşlarım birleştiler; işte Kurum 
yetkilileri burada, Kuruma ilâç vermediler. Be
nim arkadaşlarımın içerisinde ilâcın yanlış gel
mesinden dolayı hastane köşelerinde sürünen 
ve emekli olanlar vardır. Bu ıstırapları bizati
hi çeken bir kimseyim. 

NADİR YAVUZKAN (Burdur) — O her 
yende olabilir. 

ŞEVKET YILMAZ (Devamla) — Her yer
de olabilir, ama olmaması için de sebep bu. 

Fiyat kupürlerimin kesilip Kuruma veril
memesi için Karaman'da, Adıyaman'da eczacı
lar (birleşip, (boykot kararı verdikten (sonra 
kurum ister - istemez 35 Km. mesafeden ilâç ge
tirmek mecburiyetinde kalmıştır. İlâcın 35 Km. 
den (gelmesinin nedenini 'takdir 'edersiniz. 

Plân hedeflerinden de bir nebze bahsettim. 
Plân hedeflerini iyi bilmek lâzımgelir; Plân he
deflerini tahakkuk ettirmek için ikinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânına Ihep beraber burada 
rey verdiniz, Ihep beraber ıonun müdafaasını ya
pıyoruz. İkinci (Beş Yıllık Kalkınma Plânının 
aleyhinde bu teklif, isabetsiz, deniyor. Değil 
dostlarım öyle. Bu teklifi, tamamen ikinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânına uygun tolarak yaptık 
M, kurum biraz daha fazla para alsın, 'biz de 
ondan, Devlet Yatırım Bankasına biraz daha 
fazla para alalım ve yatırımlannnızı 'gerçekleş
tirelim. Anayasanın 11 ve 40 ncı maddelerini 
biraz daha iyi eleştirmek lâzımgelir. 

Doktor bey, «Biz Demirperde (gerisinden 
gelmedik, ancak bu teklifi yapanlar demirperde 
gerisinden (gelmeliler İki burada böyle teklif 
yapmalılar.» dedi. Yok öyle yağma. «Demirper
de gerisi memleketlerin haricinde hiçbir mem
lekette böyle bir kanun yoktur.» buyurdular 
yine sayın doktor arkadaşım. Vardır. Kurum 
kendi (sigortalıları için 'elbette eczane açmalıdır. 
36 ımilyonun 1,5 milyonu sigortalı. G-eriye kalır 
34,5 milyon, 34,5 milyonu da bugünkü eczacı
lar sömürecekler mi, ne yapacaklarsa yapsın
lar, karidesim. O 1,5 Imilyonu da bizse bıraksın
lar. Bunun üzerinde bu kadar durmanın mâna
sını anlamak biraz (biraz zor geliyor insana. 
Kafalar, bundan birkaç gün «(vvel veyahut da 

iki ay evvel, izmir'de yapılan kongrslere ve 
istanbultâa yapılan kongrelere gidiyor ve ka
fa bulanıyor biraz. 

Değerli arkadaşlarım, teklifi tamamen mem
leket sever bir görüşle yaptık. 'Teklifimizin 
destekçisi olmanızı, 1,5 milyon sigortalı adına 
rica «diyor, Yüce Meclisi saygı ile selâmlıyo
rum. (A. 'P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Müderrisoğlu, buyurun 
efendim. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — $a-
ym Başkan, muhterem arkadaşlarım, 

30 senelik meslek (hayatı olan bir hekim ola
rak, elbette ki bu 506 sayılı Kanunun 123 ncü 
maddesinin 2 ve 3 ncü fıkralarının değiştiril-
mıesi ve bir madde eklenmesine dair kanun 
teklifi hakkında kişisel görüşlerimi arz edece
ğim. 

Benden evvel konuşan 'Sayın Şevket Yılmaz 
arkadaşım, Karaman ve Adıyaman kelimesin
den bahsetmeseydi ona cevap vermek lüzumunu 
hissötmiyecektim. Bendeniz Karamanlı olarak, 
Konya Milletvekili olarak şunu arz edeyim ki, 
şayet Adıyaman'da ve Karamanca böyle bir 
şey olmuşsa, bunun tek taraflı mütalâa edilme
mesi gerekir. Bir vatandaş, iher hangi bir va
tandaş; ister bakkal olsun, ister eczacı olsun, 
müşteriye arz ettiği malı vermeme yetkisine 
malik değildir. Ama, eğer kurumla eczaneler 
arasında, şu veya bu şekilde bir ihtilâf bahis 
mevzuu «olmuşsa o zaman onun nedenini de 
söylemek gerekir. 

Muhterem arkadaşlar, ben şahsan işçinin 
memleket yararına olan (hak ve hukukunun ya
nında (olduğumu da belirtmek isterim. Çeşitli 
hatalar olabilir, bir doktor bir hata edebilir, 
bir eczacı bir hata edebilir. Bir doktorun, bir 
eczacının yaptığı bir hatayı bütün (doktorlara 
maletmek, bütün eczacılara maletmek hatadır, 
yanlıştır. 

Cemiyetin içerisinde birçok suçlular vardır, 
bu suçlular yüzünden bütün cemiyeti itham et
mek haksızlıktır. Bu bakımdan bâzı arkadaşları
mın eczacı ile doktor anlaşıp bu işi yapıyor id
dialarını da burada yersiz ve haksız mütalâa 
ettiğimi beyan etmek isterim. Evvelâ hekimlik 
şeref ve haysiyeti için bunu söylemek benim 
için bir vazifedir ve bunu huzurunuzda dile ge 
tirmek de en büyük şereftir. 
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Muhterem arkadaşlar, gazetelerde okuyoruz; 
avukatlardan her türlü hileyi hurdayı yapıp 
mahkûm olanlar yok mudur? Hekimlerde yok 
mudur? Vardır. Binaenaleyh, bir adam bir ecza 
cıyla anlaşmıştır diye bütün hekimleri, eczacı
ları mahkûm etmek veya o şekilde hitabetmek 
zannederim parlömanter âdabına yakışmaz. 

Muhterem arkadaşlar, 506 sayılı Kanun hak
kında ben şahsan bitaraf olarak kişisel görüşle 
rimi arz edeceğim. 

(Burada bu maddede diyor ki, yataksız ku
rumlarda da eczane açılabilmelidir. Hattâ ar 
kadaşlar, ecza dolabı açılabilmelidir ve diğer 
fıkralarda da sağlık personeli okulu açılabil
melidir, şeklinde bâzı fıkralar, bâzı mütalâa
lar kanun teklifinde vardır. Benim şahsi görü
şüme göre iki fikir var burmada. Birisi açılması
nı arzu eden fikir, birisi reddedilmesini arzu 
eden fikirdir. Her iki fikirde de bâzı esaslı nok
talar vardır. 

Birincisi, 2 ve 3 ncü fıkraların kaldırılması
nı istiyen teklifte derler ki; «1970 yılında ecza
nelere 60 milyon lira ödenmiştir. Kuruma ecza
ne açmak imkânı sağlanırsa, bu eczanelere ilâç
lar % 40 noksanına alınacak, dolayısiyle 20 mil 
yon lira tasarrufta bulunulacaktır» 

iki; «işler süratle ve en ucuz şekilde sağla
nacaktır, bu eczaneler açıldığı takdirde.» 

Üç; «Kanunun 123 ncü maddesinin ilk fık-
rasiyle Kurumun eczane kurup işletebileceği 
umumi mahiyette hükme bağlanmış ise de, bu 
hüküm menfaatlerine dokunan çeşitli kuruluş
ların faaliyetleri neticesi 2 ve 3 ncü fıkralar 
eklenmek suretiyle kısıtlanmıştır.» 

Buna mukabil karşı taraftaki görüş ise : 
'Bir; bugünkü kanun teklifiyle ortaya konan 

konu, 1964 - 1965 senesinde ortaya atılmış olup, 
o zamanlar uzun uzadıya tartışılmış, ikişer defa 
Meclis ve Senatoda müzakeresi yapılmış ve iyi
ce tetkik edilmiştir; değişikliğin fayda yerine 
zarar vereceği görüşü tesbit edildiğinden ka
nun bu şekilde çıkmıştır. 

İki; sosyo - ekonomi bundan zarar görecek
tir; halk sağlığını tehlikeye düşürecek nitelik 
tedir. 

6197 sayılı Eczacılık Kanununa, 224 sayılı 
'Sosyalizasyon Kanununa, Genel Sağlık Sigorta
lar Kanununa aykırıdır. Nihayet karma ekono-
imiye aykırıdır, Anayasanın 11 ve 40 nci mad
delerine aykırı düşmektedir. 
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Sigortalar Kuruluş Kanununa göre bu ku
ruluş her türlü vergiden muaf olduğuna göre 
eczanelerin kazandığı iddia edilen 20 milyon li
ranın % 35 ini vergi olarak tekrar Devlete iade 
etmektedir ki, bu 7 milyon lira tutmaktadır. 
Şayet Kurum eczane açarsa bu 7 milyon lira 
verigi olarak Hazineye gitmiyecek, Kurumda 
kalacaktır. 

'Diğer ülkelerde, arkadaşımın dediği gibi, 
isveç, Norveç, ingiltere, Fransa, Yunanistan 
gibi devletlerde tecrübelerden sonra sigortala
ra serbest eczane yoliyle ilâç vermenin daha 
faydalı olduğuna kanaat getirilmiştir. 

Bundan . başka arkadaşlar, burada bir de 
hemşire okulu, sağlık personel okulu açılması 
derpiş edilmektedir ki, 1964 rayicine göre bir 
okul tesisinde; inşaat, motorlu araç, makina, 
teçhizat amortisman, madeni eşya gibi unsur
ların mecmuu aşağı - yukarı 3 - 3,5 milyon lira 
tutmaktadır. Cari giderler, aylıklar da düşünü
lürse 1 260 000 lira gibi bir para tutmaktadır 
ki, bugünkü rayice göre bunun 10 - 15 milyon 
lira arasında olduğunu söylemek mümkündür. 
Kaldı ki, Türkiye'de 4 yüksek hemşire okulu 
vardır, 34 hemşire koleji vardır, 30 sağlık oku
lu vardır, 8 tane de ayrıca özel kolej vardır. 
Burada zaten kurum, 625 sayılı Özel Öğretim 
'Kurumları Kanununun il nci maddesi gereğin
ce okul açabilir. Sağlık (Bakanlığı 1593 sayılı 
Umumi Hifzıssılhha Kanununun 3 ncü maddesi
nin 12 nci fıkrası ve 225 Sayılı Kanunun 1 nci 
maddesi gereğince, açılacak bütün meslek sağ
lık okullarını murakaJb'e hakkına analıktır ve 
aynı salmanda Tevhidi 'Tedrisat Kanununa uy
gun bir suretle ıbütün sağlıik (meslek okullarını 
da aynı şekilde yetiştirmek mümkündür. 

Burada Sosyal ISiıgortalar, her sene iSağlık 
'Bakanlığına talebe başına, zannediyorum, se
kiz bin lira Vermek suretiyle senede 25 talebe
yi ıolkutabi'1'mekitedir. Burada eğer bir okul 
açarsa 15 - 120 milyon lira sarlf edec!ek ve Sos
yal Sigortalara, bir talebe 35 - 40 bin liraya 
mal 'olacaktır. Buralda Ibir taraftan ekonlomiyi 
müdafaa ederken diğer taraftan da masrafı gö
ze almaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, flbuna karşılık yetkili 
arkadaşlar diyor ki; işçi çocuklarının okuma
sını temin edeceğiz. Sağlılk ve 'Sosyal Yardım 
Bakanlığına bağlı (okullarda isterse ^Ahmet'in 
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gocuğu lokuyaibilir, isteme Mehmet'in çocuğu 
oikuyalbilir, ibu 'tamamen 'Sosyal 'Sigortaların 
ıSağlılk (Bakanlığı ile anlaşmasına 'bağlıdır. Se
nede 25 taldbe okuitnıaz da 50 - '60 talebe, ihti
yaca ığöre 'okutalbilir. Binaenaleyh, feurada da 
fuzuli Ibir 'duruim arz etmektedir. Bendeniz bu 
durumu nazarı itibara alarak, ellbetteki Yüce 
Meclisin reyleri ne şekilde .tecelli ederse ona 
itibar etmek, lonu tatbik 'etmek durumunda bu
lunduğumu 'bildirir, isaygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — 'Sayın Asutay, lehinde konu
şacaksınız değil !mi efenidim? 

BURJHA1NETTİN ASUTAY (izmir) ~ Evet. 
BAŞKAN — Buyurun. 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — -Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlar; 

Değerli milletvekili arkadaşlarımın görüşle
rini izevkle dinledim. Yılların verdiği tecrübe
lerle arkadaşlarımın görüşlerini tarttım, 'hep
sinin kemdi adına Ihalklı ioîduğunu kabul ettim. 
Ancak, iki ıgörüış Ihariç. 

1. ıSaym Adalet Partisi Grup Sözcüsü Ya-
'kup 'Çağlayan arkadaşımız, «Demirperde Ihariç» 
diyerek konuşmasına 'başladığı 'zaman, bu kanu
nun (getiriliş şekline de değinmek suretiyle, 
«ihtisas komisyonlarından geçirilmemiştir, bü
tün 'meseleler karanlıktan ıgeçiştirilmiştir, hu 
işle ilgili olan arkadaşlar komisyonlara davet 
edilmemiştir.» Yani doktorlar, 'eczacılar. «On
ların fikirleri alınmadan Iböyle bir toyuna geti
rilmiştir.» Idemesîini ve netice itibariyle de muh
telif memleketlerin isimlerini isaydıiktan sonra, 
teklifi yapan arkadaşlarımıza da küçük (bir çim
dik atarak, «Demirperde gerisi hariç» sözünü 
kabul etm'ek ımümkün değil. 

Değerli arkadaşlar, 
Yüksek müsaade ve müsamalhanıza sığına

rak, küçük bir espri yaparak 'sözlerime 'başlıya-
cağım. 'Kişi Iberh'er lönüne oturmuş. Demiş ki, 
«Saçım ne renlk?» Berber demiş ki, «Beş daki
ka ıSonra lönüne düşecek, (göreceksin.» O halde, 
getirdiğimiz İbu kanun teklifini berber 'Takasın
dan ıgeçirelim ve reniğini görelim. 

Değerli arkadaşlar, 
'Sayın Şevket Yılmaz arkadaşımın gayet 

açik (bir şekilde ve Hürriyet 'Gazetesindeki bir 
resmi de Heyetti Umulmiyeye g'östermek sure
tiyle işaret ettiği (gibi, 'büyük eczanelerin top
landığı yerler büyük şehirlerdir ve dolayısiy-

le işçi Sigortaları Kurumu dispanserlerinin ya
nıdır. 

Şimdi Yüce Meclise birkaç rakam verece
ğim : 

istanbul'da 790 eczane var, açılmış 211 yeni 
eczane açma talebi var, .Sağlık Bakanlığına.. 

izmir'de 194 eczane var. 27 eczane açma ta
lebi var. 

Ankara'da 242 eczane var, şehirde tabiî, be
lediye 'hudutları dâJhilinde; 108 de yeni eczane 
açma talebi vardır. 

Türkiye'de bütün eczanelerin sayı'sı 2 578 
adeddir, 1 . 4 . 1971 tarihine kadar. Ayrıca 
508 ecza dolabı, 67 ecza deposu ve 111 lâlbora-
tuVar Var, 13 adedi yabancı firmalara ait. 

'Ben (bu eczane adedlerini şöylece teslbit et
tikten sonra, 'eczanelerin sattıkları ilâcın dışın
daki hâizi parfümeri Ve sair 'eşyaları da dikka
te alarak, Ankara'da, istanbul'da ve izmir'de 
ne kadar berber ve kahvehane var dedim ve 
bunların da maJhallî belediyelerden 'eleştirisini 
yaptım. 

Şimdi, Ankara'da 242 eczane var; 925 ber
ber ve kuaför salonu var. Demek ki, B berbere 
karşılık 1 eczane... 

Ankara'da 816 tane kahvehane ve diskotek 
var. Ankara'da 242 tane eczane var; 1/3. De
mek, 3 berbere 1 eczane, 3 kaihvehane ve disko
teğe 1 eczane... 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Ne alâkası var 
bunların?. 

BURHANETTİN ASUTAY (Devamla) — 
Müsaade ederseniz arz edeyim sebeplerini. 

Bu neden acaJba böyle oldu dedik ve geçmi
şe bir göz attık. Biraz evvelki görüşmelerinde 
Sayın Maliye Bakanı tarihin akışı dedi, siz de 
onu zevkle dinlediniz. Ben de tarihin akışına 
şöyle bir kanat vuracağım, yüksek müsaadele
rinize sığınarak. 

Şimdi, 5502 sayılı Kanun yürürlükte iken 
eczane açma nüfus sayısına bağlı idi. 10 bin nü
fusa bir eczane açılırdı ve o tarihte de İşçi Si
gortaları Kurumu yataklı ve yataksız tesisle
rinde eczane açma hakkına sahipti. Sonra, 1964 
yılında bu nüfus taJhdidi kalktı, hemen arkasın
dan 506 sayılı Kanun geldi; o tarihle bu tarih 
arasında Ankara, İstanbul, İzmir'deki eczane 
sayısı vüzde yüz arttı. 

Sayın milletvekilleri, 
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Bâzı arkadaşlarımız verilmiş olan rakamları 
küçük göstererek, 20 milyonluk bir tasarrufun 
mümkün olmadığını ve hattâ demirperde geri
sinden bahseden arkadaşım bâzı rakamlar ve
rerek, Sosyal Sigortalar Kurumunun 200 aded 
eczane açma zoru vardır, ayda 2 milyon liralık 
bir ilâç tasarrufu yapma mecburiyetindedir ve 
Ibu vesileyle Hazine ziyan ve zarar edecek, dedi. 
Şimdi rakam vereceğim müsaadenizle : 

1005 yılında îşjçi Sigortaları Kurumunun ilâç 
giderleri 37 863 054 lira idi. Tabiî arkadaşları
mız, buna da ne lüzum var demiyeceklerdir, 
Anlaşmalı müesseselere, sağlık tesislerimizde 
sarf ettiğimiz 37 863 054 liraya karşılık 21 mil
yon 109 bin 852 lira ödemişiz. 

1966 senesinde sağlık tesislerimizde 47 452 388 
liralık ilâç sarf etmişiz, 1966 senesinde 21 mil
yon lira 24 369 000 liraya çıkmış. 

1967 senesinde 65 milyon lira sağlık tesisle
rimizde ilâç sarf etmişiz, anlaşmalı eczanelere 
32 511 232 lira ödemişiz. 

1968 senesinde 77 069 000 lira kendi sağlık 
tesislerimizde ilâç sarf etmişiz, buna karşılık 
anlaşmalı eczanelerden 41 145 941 liralık bir 
ilâç almışız. 

1969 senesinde 94 701 000 e çıkmış kendi ec
zanelerimizde, anlaşmalı eczanelere verdiğimiz 
para 57 055 770 lira etmiş. 

1970 senesini şöylece söylüyorum; kendi te
sislerimizde 107 815 954,22 liralık ilâç sarf et
mişiz, eczanelere 69 005 835,43 lira vermişiz. 

Demek, 1905 senesiyle 1970 senesi arasındaki 
artış 5 mislidir. 

Şimdi, bunu söylerken ne alacağız? Tabiî 
demirperde gerisinden kitap almadık, ama ne 
alacağız, ne kazanacağız? Perakendeci kârı 
% 20, toptancı kârı % 10, fabrika is'kontosu 
% 6, toplam % 36. Yalnız 1970 senesine ait 65 
milyonun % 36 smı bulursak, kurumun ne ka
zandığını böylece tesbit etmiş olacağız. 

Değerli milletvekilleri, 

Hani bir insan vardır, yük yüklenildiği za
man ben deve kuşuyum der, uç dediğin zaman 
(ben deveyim der. Bunun gibi 123 ncü madde 
kuruma mükellefiyet tahmil etmiş. Arkadaşla
rım bu fıkraları aynen okudular. Diyor ki, 123 
ncü maJddenin 2 nci fıkrası, «kurum, her türlü 
yataklı sağlık tesisleri ile serbest eczane bulun 
mıyan yerlerdeki yataksız sağlık tesislerinde 

ecnaze açabilir. Eğer oraya eczane açılırsa, bir 
ay zarfında Kurum eczaneyi kapatır» Neden bu 
hükmü koydunuz? Neden demediniz ki, kanun
da, Kurumun yataksız tesislerinin bulunduğu 
yerlere yakın olan eczaneler, Kurumun yakı
nında bir eczane açmak zorunluğu içindedirler... 
Demek, serbest eczane bulunmıyan yerlerde, 
arkadaşlarımın dediği gibi, bir eczacı, onun ya 
uma İM tane yardımcı koyacağım eczane aça-
cağım; 100 işçiye, 500 işçiye, 1 OOO işçiye 
Sonra, orada işçi kesafeti, viziteye çıkma adedi, 
ilâç sarfiyatı çoğalacak. Ondan sonra gelecek 
bir eczacı orada bir eczane açacak. Ondan son 
ra bana diyecek ki, eczaneni kapat... Elimdeki 
ilâçları nereye götüreceğim? Eczacıyı kovacak 
mıyım? Yardımcısını ne yapacağım; harcıya 
cak mıyım 

Değerli arkadaşım, muhtelif meselelere de
ğinirken, «Birçok memleketlerde, Demirperde 
gerisi hariç, ilâç kurum tarafından verilmiyor» 
dedi. Pekâlâ, aziz dostum Çağlayan, ben bir 
nokta daha ekliyeyim; ismini söylediğiniz mem
leketlerde kurumların kendi malı hastaneler 
yok. O memleketlerde kurum tek doktora git
mek mecburiyetinde değil. 

OaüZ AYGrÜN (Ankara) — Hastane han
gisinde yoksa söyleyin. 

BUEHANETTİN ASUTAY (Devamla) — 
Arkadaşım hangi memleketleri söylediyse... in
giltere de, Amerika da, Almanya da dâhil. 

Orada, işçi eline çalışır diye bir vesika alır, 
istediği doktora gider, muayenesini olur, ondan 
sonra ilâcını da istediği yerden alır. 

IŞimdi diyoruz ki, karma ekonomiye ayları. 
Anayasanın 11 nci ve 40 ncı maddesine bu hü
küm aykırı. Haydi, aykırı diyelim; Migros'u 
neden açtık? Et ve Balık Kurumu neden faa
liyettedir? Ordu Yardımlaşma Sandığı nedir? 
'Sümerlbankm satış mağazalarını neden kapat
mıyoruz; karma ekonomi vardır diye, serbest 
teşebbüse aykırıdır diye? 057 sayılı Kanunu ta
dil eden 1327 sayılı Kanunla bir hüküm getir
dik; yeni bir Memur Yardımlafşma Sandığı da 
kuruyoruz. Peki, Memur Yardımlaşma Sandığı, 
Ordu Yardımlaşma Sandığı, Et ve Balık Kuru
mu, Sümerbank Satış Mağazaları, Migros ser
best teşebbüse mâni değil, karma ekonomiyi ze
delemiyor; ama Sosyal Sigortalar Kurumu yıl
da 37 milyon lira tasarruf edebilmek maksadı 
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ile yataksız tesislerinde eczane açacak, bunu 
kanma ekonomiye aykırı görüyorsunuz... 

'Sayın milletvekilleri, 
Kanunda, yataksız tesislerde diyor. Kurum 

eğer istese, bir hileye başvurmuş olabilse, vur-
sa; dispanserlere dört tane yatak kor, âcil ser
vis der, altı tane yatak kor, eczane açarız. Bu
nu yapmıyor. Kurum dispanserlerini kapatır, 
bütün işçilerini kendi hastanelerinde muayene 
ettirir, buna mâni bir hüküm var mı, kanunda? 
Yok. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Gücü yeter mi 
ona? 

İBURHANETTİN ASUTAY (Devamla) — 
Yeter, yeter. 

İKurum diyor ki, ben sana ilâç verdiğim za
man, reçeteni yazdığım zaman kendi eczanem
den alacaksın. Doktoruna geleceksin, tarifini 
doktordan alacaksın. 

Tabiî Müderrisoğlu, biz seni dinleriz, ama 
sen dinlemezsin. Çünkü insanın iki kulağı var, 
biri bende, biri orada, biliyorum. Biz iki taraf
tan duyarsınız, onun farkındayım. 

BAHA MÜDERRUSOĞLU (Konya) — Mec-
burmuyum seni dinlemeye? 

BUEHANETTİN ASUTAY (Devamla) — 
Meclbursım. Ben seni dinliyorum, ssn de beni 
dinliyeceksin. 

'Ondan sonra kutunun üzerindeki parayı ke
seceğim, ilâcı satmıyacaksm, diyorum. 

İBAHA MÜDERRÎSOĞLU (Konya) — Ya
lan, yanlış konuşuyorsun beyefendi; ilmî haki
katten uzak konuşuyorsun. 

BURHANETTÎN ASUTAY (Devamla) — 
Tabiî zavallı demek lâzım, ama yaşımdan bü
yüksünüz söylemem bu lâfı size. 

BAŞKAN — Lütfen Genel Kurula hitabedin 
Sayın Asutay. 

BURHANETTİN ASUTAY (Devamla) — 
Kurumun dediği mesele bu. 

Değerli milletvekilleri, 
İşçi Sigortaları Kurumunun herıgün kadrosu 

genişlemektedir. 1070 senesinde 1 775 doktor 
istihdam eden Kurum, 1971 senesinde 2 031 
doktor istihdam etmektedir. Bu, 646 hastaya 
bir doktor düşer demektir. Biz bu doktor kad
rolarının da, hastanelerin adedlerinin fazlalaş
tırılması suretiyle artırılmasını istiyoruz. Asis
tanlar 280 iken, 1971 de artış var. Eczacılar 113 
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iken, 121 e yükselmiş. Hemşire ve ebe 1 544 
iken 1 719 a yükselmiş. Hele Sayın Müderris-
oğlu, okul açmayın dedi. O kadar çok hemşire 
sıkıntısı çekiyor ki Kurum, ancak Kurumdaki 
hemşireyle karşılaştığımız zaman bu meseleyi 
anlamış olabiliriz. 

Değerli milletvekilleri, 
Kurum yataklı tesisleri için temin ettiği 

ilâçları imalâtçı veya ithalatçı firmalardan al
makta, alırken de imalâtçı veya ihtalatçı firma
lardan antibiyotiklerde % 8, diğer ilâçlarda 
% 6 Iskontolu olarak satmalmakta, bunların 
iskonto ortamı % 6,4 ü tutmaktadır. Böylece 
100 liralık ilâç kuruma 93*06 liraya malolmak-
tadır. İmalâtçıdan alman ilâçtan yapılacak ta
sarruf kuruma ortalama olarak yılda 35 milyon 
lira gelir sağlıyacaktır. 

506 sayılı Kanun Yüce Mecliste müzakere 
edilirken bu 123 ncü madde gecenin hangi saa
tinde nasıl çıktı... Bunların söyleneceği yer bu
rası değildir. 15 gündür Büyük Millet Meclisi 
koridorlarında eczacıların dağıttığı broşürleri, 
söylemenin yeri burası değildir. Muhtelif za
manlarda, sırf bu kanunun bu maddesinin ay
nen yerinde kalabilmesi için eczacılar tarafın
dan dağıtılan broşürleri burada okumak zama
nımızı alır. İstediğimiz şudur : 

5502 sayılı Kanunda, yataklı ve yataksız te
sislerde kurumun eczane açma hakkını ortadan 
kaldıran 506 sayılı Kanunun 123 ncü maddesi 
değiştirilmelidir. Kurum ebe yetiştirmelidir, 
hemşire yetiştirmelidir ve hattâ bu tasarruflar
la doktor yetiştirebilmek için büyük imkânla
rını bir arada birleştirmelidir. Eğer karma eko
nomiye aykırı ise, özel sektörü sektedâr ediyor
sa, serbest ticareti zedeliyorsa, Anayasanın, ki 
değişecek her halde 11 rici maddesi önümüzdeki 
günlerde, 11 nci ve 40 ncı maddelerine aykırı 
ise bu kanun; Migros'un, Et ve Balık Kurumu
nun, Ordu Yardımlaşma Sandığının, Memur 
Yardımlaşma Sandığının, Sümerbank satış ma
ğazalarının derhal kapatılması lâzım, Bu mües
seseler açık bulunduğu müddetçe kuruma ya
taksız tesislerde eczane açma hakkını çok gör
mekte isabet yoktur. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
Sayın Asutay'dan sonra Millî Güven Partisi 

Grupu adına Saym Tosyalı, şahısları adına ise 
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Sayın Oğuz Aygün, Sayın Nadir Yavuzkan, Sa
yın Ali Rıza Uzuner, Sayın Mehmet Yardımcı, 
Sayın Şevki Güler ve Sayın Orhan Birgit ar
kadaşlarımız söz almışlardır. 

Ancak, bir yeterlik önergesi gelmiştir. Altı 
arkadaşımız konuşmuştur. Sayın Bakanın ve 
Komisyonun görüşmeleri olacaktır. 

ŞEVKİ GÜLER (Afyon Karahisar) — Ye
terlik aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Peki. 
Sayın Komisyon görüşme yapacaktır. Sayın 

Komisyondan sonra bir sayın üyeye söz verile
cektir. Bu şartla yeterlik önergesini okutuyo
rum. Yani, Komisyon görüşecek, ondan sonra 
bir sayın üye görüşme yapacaktır. 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Müzakerenin kifayeti

ne karar verilmesini saygı ile arz ederim. 
Maraş 

Zekeriya Kürşad 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde Sayın Şevki 
Güler. Buyurun. 

ŞEVKÎ GÜLER (Afyon Karahisar) — Sa
yın Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Yeterlik önergesi verilmiştir. Ancak, ben
deniz konunun tam aydınlandığı kanaatinde de
ğilim. 

Mesele Meclisimizde iki grup halinde ortaya 
konmuştur. Birisi, eczane açılması üzerinde ıs
rarla duran, münhasıran işçi kesiminden gelen 
arkadaşlarımızdır. Bir kısmı da, eczane açılma
sını kabul etmiyen, reddedilmesini istiyen arka
daşlarımızdır. 

BAHlR ERSOY (istanbul) — Doktor kesi
minden gelenler... 

ŞEVKİ GÜLER (Afyon Karahisar) — Dok
tor kesiminden gelen arkadaşlarımızdır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Meselenin esası, Sosyal Sigortalar Kurumu

nun hizmet getirebilme meselesidir. Burada 
esas olan ne doktor - eczacı anlaşması, ne bro
şürü, ne susu, ne huşudur. Sosyal Sigortalar 
Kurumu işçiye hizmeti ne şekilde getirecektir? 
Eczane açmakla bu hizmeti yapabilecek midir, 
yapamıyacak mıdır? Bunun münakaşası tam 
yapılmalıdır. 

Aziz arkadaşlarım, 
Bu müessesede 17 sene çalışmış bir insan ola

rak, bu konu hakkında bizim de söyliyecekleri-
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I miz var. Ne işçi kesiminden gelen arkadaşları
mızla, ne de doktor kesiminden gelen arkadaş
larımızla aynı fikirde değilim. Sosyal Sigorta
lar Kurumunun işçiye hizmet getirip getiremi-
yeceği meselesi üzerinde durulmalıdır. Bu ba
kımdan yeterliğin aleyhindeyim. 

I Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Yeterlik önergesini okuttum. 

Yeterlik önergesi kabul edildiği takdirde, Ko
misyona söz verilecektir. Komisyondan sonra 
grup adma söz alan Sayın Tosyalı'ya söz veri
lecektir. Bu şartla önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler.,. Yeterlik 
önergesi biraz önce izah ettiğim şartla kabul 

I edilmiştir. 
Buyurun Sayın Komisyon Başkanı. 
Açık oylamada oyunu kullanmıyan sayın 

I üyeler lütfen kullansınlar, efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI H. TUR
GUT TOKER (Ankara) — Sayın Başkan, çok 
değerli arkadaşlarım; 

I Sözlerime başlamadan önce bir noktaya do
kunmak mecburiyeti içindeyim. Bir arkadaşı
mız, bu kanun teklifinin ihtisas komisyonlarm-

I dan geçmeden, ihtisası olmıyan, bir nevi mev
zuu kavramıyan bir Geçici Komisyondan geçti
ğini ifade etti. 

Değerli arkadaşlarım, 
P^eclislerde bakanlıklara mütenazır komis

yonlar kurulur. Her komisyonda da, o bakanlı
ğın mevzuu içine giren işlerle, konularla bihak
kın ilgili ihtisas erbabı yer alır diye de bir iddi-

I ada bulunmak fevkalâde güçtür. 

Komisyonları Yüce Heyetiniz kurar. Yine 
bâzı ahvalde bâzı kanun teklif ve tasarıları için 
verilmiş bir teklif ürerine, hangi komisyonlar
dan teşekkül edeceği tâyin edilmek suretiyle 
geçici komisyonları da yine Yüce Heyetiniz ku
rar. Geçici komisyonlar da içtüzüğe göre, Mec
lis kurallarına göre, meşru, itibarlı komisyon
lardır. 

Komisyonlarda mevzu görüşülürken elbet
te ki ilgili bakanlık ve teşkilât davet edilir, ih
tisas erbabına da müracaat edilir. Bu itibarla, 
Başkanlığını yaptığım Komisyonun, şahsan 
kendim bu işin mütehassıs erbabıyım gibi bir 
iddiada bulunmadan, işi benimsiyerek, üzerine 
eğilerek gerekli teşebbüslerin, gerekli bakanlık-

I larm, kuruluşların da fikrini almak suretiyle, 
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ehliyetle müzakere edip rapora bağladığını arz | 
etmeyi bir vazife telâkki ederim. 

Nitekim, komisyonda, komisyonunuz Başka
nı sıfatı ile, eski Sağlık Bakanı Vedat Âli Öz
kan arkadaşımla da görüşmüşümdür. Bu ka
nunun fevkalâde yerinde olduğunu, taraftar 
olduğunu da ifade etmiştir. 

Bu itibarla, burada meselâ, kanun teklifinin 
müzakeresi dolayısiyle grupları adına yahut ki
şileri adına söz almış arkadaşlarımın bu mev
zuda nerede, nasıl ihtisas yaptıklarını soracak 
değilim. Çünkü bunu sorduğum takdirde ev
velâ Yüce Meclise, sonra da değerli milletvekil
lerine saygısızlık yapmış olurum inancını ve 
kanaatini duyarım. 

Değerli arkadaşlarım, 

Komisyonlar nihayet Yüce Meclise niyabeten 
vazife görürler. Vazifelerini bitirirler, rapora 
bağlarlar ve Yüce Heyetin müzakeresine arz ve 
takdim ederler. 

Kaldı ki, burada dikkâtle dinledim arkadaş
larımı; hattâ bu beyanda bulunan arkadaşımı 
da dinledim, burada konuşulanlar eczacılığın, 
eczacılık meslekinin özelliğiyle ilgili bir konu 
değil. Eczacılığın ehliyetiyle de ilgili bir mese
le değil. Sadece işin ticari tarafı görüşülüyor. Bu 
açık. İlâç alınacak. Bu ilâcı eczaneden mi al
sın ; eczacı mı kârı alsın, yoksa Sosyal Sigorta
ya mı bu kârı kalsın? Bütün mesele bu. Bunu 
dolaylı yolla, başka türlü göstermeye ve takdim 
etmeye bence lüzum yok. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, sözlerime baş
larken bir başka noktaya da temas etmek isti
yorum. Sosyal Sigortalar Kurumu gerçi bir 
kamu kuruluşu, ama Devlet kurumu değildir. 
Bir sosyal müessesedir. Bir kendi kendine yar
dım müessesesidir ve özel hukuk hükümlerine 
göre çalışan bir müessesedir. Bütün bunun 
yanında, Sosyal Sigortalar Kurumunun kendi 
kendine yardım, kendisine bağlı olan isçi küt
lesine sosyal güvenliklerini temin edecek şekil
de, Sosyal Sigortalar marifetiyle yardımlarının 
yanında, Türkiye'de Sosyal Sigortalar aynı 
zamanda yurdun kalkınmasına hizmet gören bü
yük bir finansman müessesesidir. Bir arkada
şımın da ifade ettiği gibi, her yıl 1,5 milyar 
lira Devlet Yatırım Bankasına yatırmak sure
tiyle Türkiye'de Devletin tesis edeceği, kuraca
ğı müesseselere finansman imkânı sağlar. 

Ayrıca, yine gerek Devletin, gerek özel te
şebbüsün işletme kredisini sağlıyacak şekilde 
her sene 50 milyon lirayı Sümerbank marifetiy
le yine bu müesseselere işletme kredisi olarak 
temin eder. 

Şimdi, Kurum halen yataklı sağlık tesislerin
de eczane tesis etmiş vaziyette. Burada eczacı
lığı bir başkasına yaptırmıyor. Yine eczacılık 
diploması olan, eczacılık ehliyeti olan bir ec
zacı istihdam etmek suretiyle yapıyor. Esasen 
gelen bu kanunda eczacılığı bertaraf etmiyor ki. 
Yataksız müesseselerinde de eczane kurma im
kânını istiyor. Zannediyorum şu anda yatak
sız olarak 96 tane müessesesi var, buralarda da 
hini hacette eczane tesis edebilme imkânının 
kendisine verilmesini istiyor. 

Kurum, eczanelerindeki ilâcı satacak değil, 
Kurum ilâcını işçiye de satıp kâr sağlıyacak de
ğil ki, eczanelere rekabet vaziyetine girsin. Ra
kip olmıyacaktır. Eczayı, ilâcı imâl eden fir
malardan parası ile alacak, sosyal güvenliğini 
temin ettiği, kendisine bağlı iki milyona yakın 
işçiye bedelsiz olarak verecektir. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, akıl ve izanı
mızı ortaya koyarak, elimizi vicdanımıza koya
rak, işçiye bedelsiz olarak vereceği ilâcın para-
kendeci kârını şu, şu, şu müteşebbislere vere
ceksin demek doğru olur mu ve mümkün olur 
mu? 

BAŞKAN — Sayın Toker, bir dakikanızı ri
ca edeceğim. Açık oylama muamelesi bitmiştir. 
Kupaları kaldırınız. 

Buyurun Sayın Toker. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TURGUT 

TOKER (Devamla) — Müdafaa edilen husus, 
işin bu tarafıdır. 

Değerli arkadaşlarım, bu itibarla burada bu 
mevzuun görüşülmesi dolayısiyle özel teşebbüs-
cülükten, 11 nci maddedeki temel hak ve hürri
yetlerden, karma ekonomiden bahsederken çok 
dikkatli olmak lâzımdır. Bunlar hakikaten iyi 
tarif edilmesi, iyi sahibolunması lâzımgelen 
kavramlardır ve sureti kâtiyede karıştırılma
ya da tahammülleri yoktur. Meselâ bu mesele
nin karma ekonomi ile hiç ilgisi yoktur. Yine 
bu meselenin temel hak ve hürriyetle de ilgisi 
yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, ösel teşebbüscülük me
selesine gelince; özel teşöbbüs fikrinin sahibi 
olmak, özel teşebbüscülüğü himaye eden bir zih-
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niyetin sahibi olmak başkadır, muayyen bir 
özel teşebbüs grupunun menfaatlerini korumak 
başka şeydir. Bunları da bir ilbirine karıştırma
mak lâzımdır. 

Değerli arkadaşlarım, eczacı ehliyet sahibi, 
meslek sahibi bir kimsedir; ama hiçbir eczacı 
mahza eczane dükkânı açsın diye mezun edil
mez. Lâboratuvarda çalışacaktır, sağlık tesis
lerinde de çalışacaktır ve bunun gibi diğer mes
leklerde halen aynı muameleyi görmektedir. Ni
tekim bugün Sosyal Sigortaların sağlık tesis
lerinde aklımda kaldığına göre, 127 tane eczacı 
istihdam edilmektedir. Bu kanun teklifi iltifa
tınıza mazhar olur kabul edilirse, ondan sonra 
gene Sosyal Sigortaların tesis edecsği eczane
lerde birer eczacı istihdam edilecektir. Hekim
lik de öyledir. Devlette çalışan hekim var, ser
best çalışan hekim ve vardır. Hiçbir zaman bir 
sağlık tesisinde veya bir Devlet dairesinde Dev
letten ücret alarak çalışan hekimin, hekimliği 
elinden alınıyor diye bir iddia da bulunulamaz. 
Mühendislik de öyledir. Mühendis de mühen
dislik diplomasını aldıktan sonra ya bir özel 
teşebbüste çalışır veyahutta bizzat kendisi ya 
bir mühendislik firması kurar veyahut bir mü-
teahihatlik firması kurmak suretiyle bilfiil in
şaatta çalışır. Ama aynı mühendisi Devlet de 
bir mühendislik bürosu kurmak suretiyle istih
dam eder ve Devlet mühendislik bürosu kur
duğu zaman da hiç kimse bu özel teşebbüs fik
rine aykırıdır, karma ekonomiye aykırıdır gibi 
bir iddia da bulunamaz. Hattâ müteahhitlik 
dahi öyledir. Bugün Devletin müteahhitlik fir
maları var, meselâ Emek inşaat var ve zanne
diyorum en liberal fikirli Demokrat Parti za
manında kurulmuştur; Timlo var, müteahhitlik 
firmasıdır, Devletin firmasıdır. Karayolları ve 
Türkiye'deki belediyeler bilfiil inşaat yapar. 
Mühendisi istihdam eder, kamyon alır, makina 
alır, yol yapar, bina yapar. Hiçbir zaman bu 
özel teşebbüsciilük fikri ile çelişir diye bir id-
daada bulunmak mümkün değildir. Avukat 
için de öyledir. Büro tutar, serbest avukatlık 
yapar. Devletin her hangi bir müessesesinde üc
retle hukuk işlerinde avukat kullanılır. Bu, 
avukatlık meslekini ortadan kaldıran, avukatlı
ğın serbest çalışmasını bertaraf eden bir mesele 
diye ortaya konulmaz. 

Eğer bu fikirle gidersek, bugün Türkiye'de 
muhtelif turistik tesisleri vardır, özel teşebbüse 
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aittirler; ama Devlete ve İktisadi Devlet Te
şebbüslerine ait birçok kuruluşlar gidip sahil
lerde kendi memurları için dinlenme ve sosyal 
tesisler kurmaktadırlar. O zaman bütün bu tu
ristik müessese sahiplerinin ayağa kalkıp özel 
teşebbüscülük elden gitti, temel hak ve hürri
yetler bertaraf oldu gibi bir iddiada bulunması 
lâzımdır. 

Bugün hastanelerde kazanla yemek pişer, ye
mek yenilir. Lokantacıların özel teşebbüs gay
retine halel getiren bir tarafı bunun yoktur. Me
selâ yine arz edeyim, biran için unuttum; Dev
let müesseselerinin muhtelif vilâyetlerde, kent
lerde, kasabalarda misafirhaneleri vardır. İl
gili memur gider orada yatar, kalkar. Hiçbir 
otelci kalkıp da bu özel teşebbüscülüğe mugayir
dir diye bir iddiada bulunmaz. Yine Demokrat 
Parti zamanından Gima açılmıştır. Yine bir ar
kadaşımın bahsettiği gibi Ordu Yardımlaşma 
Kurumunun pazarları vardır. Bugün esnafın ve 
tüccarın yaptığı işi yapmaktadır, öğretmenler 
Yardımlaşma Kurumu, zannediyorum Sayın es
ki Millî Eğitim Bakanı ilhami Ertem zamanın
da hazırlanmıştı. Yeni kabul buyurduğunuz 
Personel Kanununa göre, yine bir arkadaşımın 
bahsettiği gibi, Devlet Memurları Yardımlaşma 
Kurumu da kurulacak, belki o da dinlenme yer
leri tesis edecek, bâzı ihtiyaçları temin edecek 
pazarlar kuracaktır. 

Değerli arkadaşlarım, ben sözlerimi bitirir
ken şunu ifade edeyim ki, gerek bu kanun tek
lifinin komisyonda müzakeresi ve gerekse şu 
kürsüden Komisyon Başkanı olarak müdafaası
nı yaparken rahat gönüllülük içindeyim. On-
buçuk ay yaptığım Çalışma Bakanlığı müddeti 
içinde Sosyal Sigortaların, Sosyal Sigortalara 
bağlı tesislerini hastanelerin, eczane ile olan mü
nasebetlerin ne kertede olduğunu bilen bir 
arkadaşınızım. Her gün beş - on vasıta sokul
mak suretiyle filân eczane ile de bir mukavele 
yapın, filân eczane ile de bir anlaşma yapın, 
ilâç oradan alnısın gibi tazyiklere mâruz kal
mış bir arkadaşınızım. 

Bu kanunun esas mesnedi, bir arkadaşımızın 
yeterlik önergesinin aleyhinde konuşurken ifa
de ettiği, Sosyal Sigortalar müessesesinin, kendi
sinin sosyal güvenliğini temin ettiği işçiye hiz
meti daha yakinen götürme imkânının sağlan
masıdır, bir. 
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ikincisi; bedelsiz olarak işçiye verdiği ilâcın 
parekendeci kârından istifade etmek suretiyle 
onu, yeni tesis edeceği sağlık tesislerinde kullan
masıdır. 

Nihayet, maalesef kaydedeyim ki, halen ce
reyan eden; hepsini içine ithal edemem, ama mi
sâlleri pek çoktur; suiistimallerin daha tesirli 
bir şekilde kontrol altına alınmasının teminidir, 
üç. 

Bir diğeri de işçiye muayene edildiği yerde 
ilâcını da temin etmek imkânının verilmesi su
retiyle iş gücünden ve zaman kaybından tasar
ruf edilmesidir, dört. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi bitirirken iki 
milyona yakın işçinin menfaati, rahatlıkla söy
lüyorum, gönülden söylüyorum, incelemiş bir 
arkadaşınız olarak söylüyorum, bu kanun mad
desinin bu şekilde tadil edilerek, bu teklifin ka-
nunlaşmasındadır. İki milyon işçinin menfaati
ni her şeyin üstünde tutmamız gerektiği inancın
dayım. 

Sözlerimi burada bitirir, saygılar sunarım. 
(O. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Konuşacak mısınız Sayın Ba
kan? 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Son
ra görüşmek istiyorum. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın 
Başkan, sorum var. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın "Uğrasızoğlu so
runuzu sorunuz. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın 
Başkanım, kanun metninde sağlık personeli 
okulları açılması öngörülmektedir. Bu sağlık 
personeli okullarının portresi nedir? Yani oku
lun mahiyeti itibariyle portresi nedir, şümulü 
nedir? 

Böyle bir kurum içinde ayrı sağlık perso
neli okulları açılması keyfiyeti Tevhidi Tedrisat 
Kanunu ile ne dereceye kadar bağdaşır? Bağ
daşıp bağdaşmadığı hususu Komisyonda müta
lâa edilmiş midir? Bu iki hususun açıklanma
sını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Toker. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TURGUT 
TOKER (Devamla) — Efendim, malûmu âlile
ri olduğu üzere, halen Sosyal Sigortalar Kuru
munun, aklımda yanlış kalmadı ise, 44 yataklı, 
110 kadar da yataksız tesisi vardır ve Sosyal 

Sigortalar Kurumu sağlık: tesisleri, şunu açıkça 
ifade edeyim, bilhassa başta büyük şehirler ol-
maJk üzere hekim bakımından, hekim yardımcısı 
bakımından büyük sıkıntı çekmemektedir. An
cak yardımcı personel bakımından sıkıntı duy
maktadır. Kaldı ki, hekim olan arkadaşlarımız 
da iyi bilir, takdir ederler, Sosyal Sigortalara 
bağlı sağlık tesislerindeki yardımcı personelin 
diğer hastanelere nazaran farklı bir davranış 
içinde olmaları da gerekmektedir. 

Bu itibarla bu ihtiyacı, işçi bakım ve teda
visi ile ilgili bir şekilde karşılamak üzere Sos
yal Sigortalar da, sağlık okulu açmayı bir za
ruret olarak görmüştür. Portresi, beheri için 
kati olarak bilmemekle beraber, 20 ilâ 25 mil
yondur. Okul tesis edilirken, bugün Sosyal Si
gortalara bağlı sağlık tesislerinde olduğu gibi, 
nasıl hekim istihdam ediliyor ise, Sağlık Ba
kanlığı ile yakın münasebet var ise, sağlık okul
larının tesisi için de Tevhidi Tedrisat Kanunu 
bakımından gerekli inceleme yapılmıştır. Elbet-
teki sağlık okulları da gene Millî Eğitim Ba
kanlığının katkısı ve kontrolü ile müşterek bir 
şekilde tesis edilecektir. 

BAŞKAN — Bir soru daha var efendim. Bu
yurun Sayın Müderrisoğlu. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sağ
lık Bakanlığı ile Sosyal Sigortalar arasında sağ
lık personeli yetiştirme bakımından bir anlaşma 
vardır. Bu anlaşma gereğince istediği kadar 
sağlık personelini yetiştirebileceğini Sağlık Ba
kanlığı Sağlık ve Sosyal Yardım Genel Müdür
lüğü bildirmiş bulunmaktadır. Buna göre, aca
ba neden bir sağlık personeli okulu açmaya lü
zum görülmüştür? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TURGUT 
TOKER (Devamla) — Sayın Müderrisoğlu'na 
daha evvel sayın arkadaşıma cevap verirken 
cevap vermiş olduğumu zannediyorum. Bu, Sos
yal Sigortaların kendi bünyesinden gelen bir ih
tiyacın ifadesidir. Sosyal Sigortalar müessese
si, kendisinin yardımcı sağlık personeli bakımın
dan zaruret ve ihtiyaç içinde olduğunu ifade 
etmekte ve kurulacak sağlık okullarının bu ba
kımdan da bu ihtiyacı karşılıyacağını belirtmek
tedir. 

Ayrıca, 1969 yılında kabul edildiği üzere, 
işçi çocuklarına tahsil bursu verilmektedir, işçi 
sağlık tesislerinde, işçinin bakım ve tedavisi ile 
ilgili olan bu müesseselerde işçi çocuklarının is-
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tihdamı da öngörülmektedir. Bu itibarla, Sos
yal Sigortalar, sağlık okulları tesis ettiği tak
dirde, hem kendisinin yardımcı sağlık persone
lini karşılama imkânını, hem de işçi çocuklarının 
sağlık okullarından yetiştirilmesi suretiyle Sos
yal Sigortalara bağlı sağlık tesislerinde istihdam 
imkânını, ikisini beraber mütalâa etmektedir. 

BAŞKAN — Sorular cevaplandırılmıştır. Te
şekkür ederiz efendim, buyurunuz. 

Sayın Bakan, siz, Komisyon Başkanının gö
rüşleri dışında bir görüş mü izah edeceksiniz? 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Evet 
efendim, müsaade buyurursanız izah edeyim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; 
Huzurunuzdaki kanun, yıllardan beri Sosyal 

Sigortalar Kurumu genel kurullarında en çok 
ileri sürülen tenkidlerden birisinin çözüm yolu
nu getirmek amacı ile Yüce Meclise sevk edilmiş 
bulunmaktadır, 

Gerçekten, yıllardan beri Sosyal Sigortalar 
Kurumu genel kurullarında en çok dile getiri
len ve belki de en haklı olan şikâyetlerden biri
si, Sosyal Sigortalar Kurumu bünyesindeki ilâç 
israfı ve ilâç suiistimali sorunudur. 

Türkiye'de kabul edilmesi gereken sorun
lardan bir tanesi, ilâç israfıdır. Gerçekten, Tür
kiye, kalkınma yolunda bir ülke olmasına rağ
men, ekonomik açıdan kalkınmasını tamamlamış 
ülkelere göre daha çok ilâç kullanmakta olan 
bir ülkedir. Bunun sebebi, hiç şüphesiz ilâcın, 
bilgili ve yeterli şekilde kullanılmayışıdır. 

Huzurunuzdaki kanunla, Sosyal Sigortalar 
Kurumunda en fazla mertebeye ulaşmış bulu
nan bu ilâç israfını ve suiistimalini önlemeyi 
umut ediyoruz. Bunun için bu kanunun kabu
lünü Yüce Meclisten istirham ediyoruz. 

Şöyle ki : 

Sosyal Sigortalar Kurumunun, bugün ka
nuni olarak yalnız yataklı tesislerde eczane aç
mak imkânı vardır. Bir de, yataksız tesislerin 
bulunduğu yerde başka eczane yok ise, bu tak
dirde eczane açılması kanunen mümkündür. Bir 
kısım sayın milletvekilleri, bunun özel teşebbüse 
ve serbest teşebbüs erbabına bir darbe olaca
ğını ileri sürmektedirler. Bizim kanaatimiz" tam 
tersinedir. Hemen şunu arz edeyim, kendim de 
öael teşebbüsten, serbest çalışmadan gelmiş bir 

kimse olarak; özel teşebbüsle kamu çalışmasını 
birbirinden ayırdetmek ve bunlara eşit şans 
tanımak gerektiği inancındayız. Yani, gerçek 
özel teşebbüsün bulunduğu ve hüküm sürdüğü 
bir yerde kamu kuruluşlarına da, özel teşebbüs 
erbabı kadar imkân tanımak gerekmektedir. Ak
si takdirde, bunun adı, özel teşebbüs düşmanlığı 
değil, olsa olsa özel teşebbüse aşırı imtiyaz ta
nıma imkânı olur. 

Bugün Sosyal Sigortalar Kurumu, yataksız 
tesisler bakımından eczaneler kadar imkâna sa
hip değildir. Çünkü, kanun buralarda eczane 
açılmasını yasaklamış bulunmaktadır. Asıl özel 
teşebbüse ve Anayasanın öngördüğü prensiplere 
aykırı olan durum budur. Yani, Sosyal Sigor
talar Kurumu, hesabını yapar, eğer daha el
verişli ise, daha imkânlarına uygun ise, yatak
sız tesislerinde de eczane açabilir. Elbette ki, 
bir eczane açmanın bir maliyeti vardır. Bir 
eczane açılan yerde en az bir eczacı, bir kalfa, 
bir yardımcı personel istihdamı gerekecektir ve 
bu, Kuruma bir maliyete malolacaktır. Kurum, 
keyfî olarak her yerde eczane açacaktır mâna
sına gelmiyecektir. 

Nitekim, Sayın Komisyon Başkanının da işa
ret buyurduğu gibi, bugün Kurumun 66 yerde 
yataklı tesisi vardır, 14 yerde de yataksız sağ
lık tesisi olduğu halde eczanesi vardır. Yani, 
toplam olarak 80 eczanesi bulunmaktadır. Bu
nun yanı sıra eczanesi olmıyan 96 yataksız 
tesisimiz vardır. Eğer Yüce Meclis, huzura ge
len teklifi kabul eder ve kanunlaşırsa he
men 'ertesi gün 96 tesiste birden eczane açı
lacak anlamına gelımiyecektir. Yalnız, bunla
rın içerisinde o türlü tesislerimiz bulunmak
tadır ki, buralarda eczane açılması Kurumu 
büyük zararlardan koruyacaktır. Örneğin : is
tanbul'da Beyoğlu Disapnseri, Ankara'da Çan
kaya Disanseri gibi müracaat eden sigortalı 
sayısının fevkalâde yüksek bulunduğu yerler
de eczane bulunmayışı nedeni ile Kurum, yıl
da ortalama 6 milyon lira ilâç bedeli öde
mektedir. Ortalama olarak bir ilâç için % 35 
kadar toptancı ve perakendeci - imalci demi
yorum efendim - kârı verildiği düşünülürse,, 
yalnız bu tesislerden Kurumun yılda 2 milyon 
lira kân olabilecektir. Bu tip yerlerde el
bette ki, eczane açılması, Kurumun yararına 
olacaktır. 
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iBir kısım rakamlar vererek Yüce Meclisi 
bâzı hususlarda aydınlatmak isterim. 

iSosyal Sigortalar Kurumunun geçen yıl ilâç 
sarfiyatı 190 milyon lira olarak gerçekleş
miştir. Bu yıl, tek işçinin sigorta kapsamına 
-alındığı ve son olarak da bir kısım yerlerde 
aileye de sigortanın teşmil edildiği, ailenin 
de sigorta kapsamına alındığı düşünülerek 1971 
yılında ilâç giderlerinin 310 milyona yükse
leceği tahmin edilmekte ve öngörülmektedir. 
Kaba bir hesapla % 35 kadar eczanelere kâr 
verildiğine göre, bunun aşağı - yukarı 100 mil
yon kadarı kâr olarak eczacılara giden mik
tardır. Fakat bu 310 milyonun hepsi ecza
neler eliyle temin edilen ilâç olmadığı için bu 
kadar yüksek değildir. 

'Yalnız şu rakamı arz edeyim : Sosyal Si
gortalar Kurumunun, 1971 yılında eczanesi 
bulunmıyan sağlık tesislerinden alacağı ilâ
cın 125 milyon lira olacağı öngörülmüştür; 
ıgeçmiş yıllardaki rakamlar göz önünde bu
lundurularak bu rakama varılmıştır. Bu ra
kamlar muvacehesinde Kurum, en az 37 milyon 
lira birtakım eczanelere ve toptancılara ilâç 
için kâr vermektedir. Bu, Kurum ilgililerinin 
yaptıkları hesaplara göne, her yıl bir bü
yük sağlık tesisi maliyetidir. 

Sayın milletvekilleri; görülüyor ki, Sosyal 
Sigortalar Kurumunun, yataksız tesislerinde 
eczane açmaması dolayısiyle her yıl ödemiş 
olduğu kâr 35 - 36 milyonu bulmaktadır. Kuru
mun bu zarardan kurtarılması gerekmektedir. 

Ayrıca, kanunda, birtakım sayın milletve-
. killerinin gösterdiği gibi, sakıncalar bulunma-
ımaktadır. 

<<?Kurumun, yataksız tesislerde eczane aç
ması, yeni birtakım tesisle'r yapmasını ger ek
tirecektir» tarzında bir eleştiri yapıldı. Bu, 
gerçeğe uygun değildir. Çünkü, yataksız tesis
lerde bir bölümde bir eczane tesis edilecek ve 
hiç şüphesiz bu eczane Sağlık Bakanlığının de
netimi ve gözetimi altında, bir eczacının sorum
luluğu ile çalıştırılacaktır. Bu takdirde, sigor
talı için güçlük değil, kolaylık söz konusudur. 
Çünkü, muayenesinin yapıldığı ve reçetesinin 
yazıldığı yerde, aynı çatı altında ilâcım da te
min ederek sigortalı, sigorta tesisini terk etmiş 
olacaktır. Bu bakımdan biz, hem kurumun ya
rarını, hem sigortalının yararını düşünerek ka-
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nunun bu şekilde düzenlenmesini ve düzeltil
mesini temenni ediyoruz. 

Ayrıca, bir önemli husus daha bulunmakta
dır. Bugün ilâç fiyatlarının, ülkemizde birtakım 
yan sebeplerle yükselmiş olduğu yine herkesçe 
bilinen bir gerçektir, ilâç imal eden firmalar 
ilâçlarını rakip firmalarmkinden daha cazip 
gösterebilmek için birtakım gereksiz lüks am
balajlama masrafları yapmakta ve birtakım 
ilân giderlerini de ilâç maliyetlerine bindirmek
tedirler. Eğer, Sosyal Sigortalar Kurumu, tek
lifte olduğu gibi yıllık ilâç ihtiyacını tesbit ede
rek doğrudan doğruya imalciden veya ithalât
çıdan satmalırsa, bu takdirde ambalaj giderle
rinin ilâç üzerine bindirilmesi imkânı ve sebebi 
kalmıyacaktır. Sosyal Sigortalar Kurumu, her 
yıl ilâçları müessir madde olarak tesbit edecek. 
Çünkü, bilindiği gibi her ilâcın müessir madde
si, asıl insan sağlığı bakımından önemli olan 
maddesidir. Geri kalan kısmı, birtakım reklâm 
masrafları, alâmeti farika ücretleri, patent ve 
marka ücretleri şeklinde ödenmekte ve bunlar 
maliyeti gereksiz olarak şişirmektedir. Bunlar
dan da Sosyal Sigortalar Kurumu kurtulacak
tır. ilâç işçiye tek tip ambalaj içerisinde ve dı-
şarda tedavülüne imkân olmıyacak surette ve
rilecektir. Yani bugün bâzı yerlerde somut ör
neklerini gördüğümüz şikâyetleri de giderecek
tir. Bu somut örnekler arasında bilindiği gibi, 
kullanılmamış ilâçların bâzı eczanelere iade 
edilmesi ve karşılığında gereksiz, lüks tuvalet 
malzemesi teinin edilmesi gibi suiistimallerdir. 
Bunlar olaylardır, gerekirse isim vererek Yüce 
Heyetin bilgisine sunulabilir. En son Afyon'
dan bu yolda bir şikâyet gelmiştir ve eczacının 
kurumla olan sözleşmesi feshedilmek mecburi
yetinde kalınmıştır. Ama biz bütün bunların 
olağan hale gelmemesini temenni ediyoruz ve 
Sosyal Sigortalar Kurumunun kendi ilâcını 
doğrudan doğruya en ucuz şekilde, en elverişli 
şartlar altında imalciden ve ithalâtçıdan alarak 
ucuz, tek tip amlbalâj içerisinde ve dışarda sa
tılması mümkün olmıyacak şekilde temin etme
si, sağlaması halinde, ilâç israfı ve ilâç suiisti
mali dâvasının büyük ölçüde çözümleneceğine 
inanıyoruz. 

!Bu arada, yine teklif içerisinde bulunan bir 
ibare hakkında da bir kısım sayın milletvekil-

I leri tereddüt ifade buyurdular. Bu tereddütleri 
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de gidermek bakımından bâzı bilgiler sunmak 
isterim. 

Madde içerisinde bulunan : «Gerekirse sağ
lık personeli okulu açma» imkânının Sosyal Si
gortalar Kurumuna tanınmasının bâzı yararları 
olacaktır. Çünkü, Kurumumuzda yaklaşık ola
rak bugün 2 200 hekim çalışmaktadır. Buna 
karşılık yardımcı sağlık personeli yekûnu 1 700 
kadardır., Bu konuda ileri gitmiş Batı ülkele
rinde, bir hekime üç yardımcı sağlık personeli 
düştüğüne göre, kurumumuzun bu normlara 
ulaşabilmesi için daha bugünkünün üç, hattâ 
dört misli' personele ihtiyacı bulunmaktadır. 

Sağlık personeli yetiştiren kuruluşlar, bilin
diği gilbi bugün Türkiye^de sınırlıdır. Sosyal Si
gortalar Kurumunun böyle bir imkân elde et
mesi halinde, şimdilik deneme olarak Süreyya 
Paşa Sanatoryumunda bîr küçük hemşire oku
lu açılması düşünülmektedir. Bunun için har
canması gereken paralar da, çok önemli değil
dir. Sayın Komisyon Başkanımız sanıyorum ki, 
20 - 25 milyon kadar olduğunu söylediler. Tek
nisyen arkadaşlarımın verdikleri bilgiye göre, 
ilk yıllar için bu kadar büyük giderlere de lü
zum yoktur. Çünkü, sağlık tesisi kuruludur. 
Şimdilik sağlık tesisinin içerisine alınacak 30 -
40 kadar ortaokul mezununun yetiştirilmesi çok 
daha kolay ve çok daha ucuza mal olacaktır. 
Hattâ, bunların stajlarını servis içıerisinde yap
maları gerektiği de düşünülürse maliyet çok da
ha da düşük olacaktır. 

Eğer, Yüce Meclis maddeyi bu haliyle kabul 
(buyurursa, Sosyal Sigortalar Kurumunun yıl
lardan beri çözemediği ilâç israfı ve ilâç suiis-
mali önleneceği gibi, bir kısım personel sıkıntı
sının da giderilmiş olacağını arz eder, kanun 
teklifinin kabul buyurulmasmı istirham ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika, bâzı 

sualler var. 
ORHAN BÎRGÎT (Ankara) — Yeterlik 

önergesi suallere de şâmildir. 
BAŞKAN — Yeterliği şartlı yaptık; Bakan 

ve komisyondan sonra, dedik. 
Buyurun, Sayın Yardımcı. 
MEHMET YARDIMCI (İstanbul) — Görü

yorum ki, mesele âdeta hekim, eczacı, sigortalı 
münakaşası haline geldi. Bu aksi bir fikir tar
tışması, ama benim sualim şu olacak : Şimdi biz 
görüyoruz ki, birçok müesseseler sigortalı olma 

hususunda teşvik görüyor ve yavaş yavaş sigor
talı miktarı artıyor. Bugün dünya sistemi de bu 
tarafa doğru gidiyor. Şimdi, bu birkaç sene 
içerisinde farzedelim ki, sigortalı miktarı bü
yük bir yekûn aldı. O zaman nasıl olacak? Lüt
fen bunu izah ederler mi? 

IBAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan, 
ÇALIŞMA BAKANI ATÎLÂ SAV (Devam

la) — Efendim, ben sorunun nereye yöneldiği
ni anlıyamadım, yalnız sanıyorum ki, Sayın 
Yardımcı şunu kastediyor : Eğer sigortalıların 
sayısı, sigorta müesseselerinin genişletilmesi su
retiyle çoğalırsa serlbest eczacılık tamamen kal
kacaktır. 

Efendim, şimdilik böyle bir tehlike görülmü
yor. 

MEHMET YARDIMCI (İstanbul) — Yarın 
görülür... 

ÇALIŞMA BAKANI ATÎLÂ SAV (Devam
la) — Özel teşebbüs, serlbest meslek yalnız ecza
cılıktan ibaret değildir, ülkemizde. Birçok 
(branşlarda bu imkân bulunmaktadır. Bunun ya
nı sıra Sosyal Sigortalar Kurumunun eczacı is
tihdamı olanakları da artacaktır. Gayet tabiî 
(benzeri ülkelerde ne oluyorsa Türkiye'de o ola
cak ; ama şimdilik böyle bir tehlikeyi çok az gö
rüyoruz. Kaldı ki, aslında hu tehlike değil; 
Anayasanın 48 nci maddesine göre Devlet her 
vatandaşın sosyal güvenliğini sağlamakla yü
kümlüdür, zaten. Yani keşke şu ideale ulaşabil-
sek de bu tehlike denilen şeyin çözümünü o za
man arasak. Bu tehlikeyi ben çok iyimser ola
rak, pek yakında göremiyorum. Karamsarlık 
değil, özür dilerim, ben bunu bir iyimserlik sa
yıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Akçalı, buyurunuz. 
CEVDET AKÇALI (Adana) — Sayın Ba

kan izahatı sırasında bundan dolayı Sosyal Si
gortalar Kurumunun 40 milyon lira kârı olaca
ğını ve bu paranın bünyesinde kalacağını ifade 
ettiler. 

'Sosyal Sigortalar Kurumu vergi vermiyen 
hir kurum olduğuna nazaran bundan hâsıl ola
cak 12 - 15 milyon liralık vergi ziyamı bütçenin 
hangi kaynaklarından temin edeceklerdir, bu
nu düşünmüşler midir? 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan. 

ÇALIŞMA BAKANI ATÎLÂ SAV (Devam
la) — Efendim, benden önce konuşan sayın ko-
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nuşmacıların sözlerini tekrar etmiş olmamak 
için, bir noktayı arz etmedim. Sosyal Sigortalar 
Kurumu bir kamu kuruluşu olup, bilindiği gibi 
kanunla fonlarının belli bîr kısmını Devlet Ya
tırım Bankasına vermek zorundadır, belli faiz
le. Yani, Hazinenin eğer zaran 10 - 15 milyon 
lira vergi zıyaı gibi görülüyorsa, öte yandan 
Sosyal Sigortalar Kurumunun 1971 yılında Dev
let Yatırım Bankasına kamu iktisadi teşebbüs
lerini desteklemek ve finanse etmek üzere vere
ceği: fonların tutarı da 1 milyar 414 milyon li
radır. Yani, bir yerdeki zararı onun yanısıra 
vukua gelen kârla karşılaştırmak gerek. Belki 
elde edilen 35 milyon kârın tamamı Devlet Ya
tırım Bankasına verilecektir. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Mutlu. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Sayın Başkan, 123 ncü maddede, sağlık perso
neli okulu açılacağından bahsediliyor. Bugün 
Sağlık Bakanlığının elinde yetişmiş binlerce tâ
yin sırasını bekliyen sağlık koleji mezunu du
rurken; Sosyal Sigortalar Kurumu, standart 
öğretimi, lâboratuvarları, yetkili öğretim üye
lerini nereden temin edecektir ve fakültelere 
uygun, hedefine vâsıl olabilecek sağlık persone
lini yetiştirebilecek kabiliyette midir? 

(BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA BAKANI ATÎLÂ SAV (Devam

la) — Efendim arz edeyim. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun bir kısım 
hastanelerinde ihtisas verilmektedir, yani Tıp 
Fakültesinde tıp öğrenimini bitirmiş uzmanlık 
yapan hekimler bu hastanelerde yetiştirilmek
tedir ve bu eşitlik Devlet tarafından tanınmış 
bulunmaktadır. Hekimi ihtisasa hazirlıyan has
tanenin hemşireyi yetiştirmemesi diye bir şey 
düşünülemez, teknik bakımdan. Kaldı ki, Sağ
lık Bakanlığının sağlık okullarından ve sağlık 
kolejlerinden yetişen personeli, sayın milletve
kilinin iddia ettiği gibi, çok değildir. Bize bun
lar yeterli olmadığı için biz her yıl Kızılayın ve 
Çocuk Esirgeme Kurumunun kolejlerinden me
zun olan belli sayıda öğrenciyi de mecburi hiz
metlerini takabbül ederek ve bedellerini ödiye-
rek bünyemize almaktayız. 

Görülüyor ki, bu kadar çok sağlık okulu me
zunu olsaydı... 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 
—150 kişi tâyin bekliyor. 

ÇALIŞMA BAKANI ATÎLÂ SAV (Devam
la) — Biraz evvel rakam arz ettim efendim; 
2 200 hekimimiz var, 1 700 yardımcı sağlık per
sonelimiz var. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Müderrisoğlu* 
BAHA MÜDERKtSOĞLU (Konya) — İhti

yaçtan dolayı sağlık personeli okulu açılacağı
nı beyan buyurdular. 

625 sayılı Kanun gereğince bu kurum okul 
açabilecek durumdadır, 8 tane de öael sağlık 
koleji vardır. Acaba, okul açma yetkisi olma
sına rağmen 123 ncü maddedeki sağlık perso
neli okulu açılmasına dair hükme neden lüzum 
görülmüştür? 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan, 
ÇALIŞMA BAKANI ATÎLÂ SAV (Devam

la) — Efendim, bu kanuni ve hukukî bir görüş. 
Yani bu maddede böyle bir yetkinin bulunma
sı bizim bu konudaki imkânlarımızı genişlete
cektir. Kurum buna ihtiyaç hissediyor. Yüce 
Meclis de buna rağbet gösterir, bu izni verirse 
Sosyal Sigortalar Kurumu daha yetkili olarak 
bu hizmeti yapar efendim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sorular cevaplandırılmıştır. 
Şimdi, sayın milletvekilleri, saat 19,10 ve 

açık oylamanın neticeleri de belli olmuştur. Bu 
bakımdan açık oylama neticesini de okuttuk
tan sonra son söz Sayın Tosyalı'nm olmak şar-
tiyle.... 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, 
son söz bendenizin, yeterlik o şekilde oylandı. 

BAŞKAN — Siz şahsınız adınıza istediniz, 
Sayın Tosyalı grup adına konuşacağını beyan 
etti. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Son sözün be
nim adıma olduğunu ifade buyurdunuz da, ye
terlik öyle oylandı. 

(BAŞKAN — Öyle de, ondan sonra grup adı
na söz aldılar. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — O zaman ben 
de grup adma konuşurum. 

'BAŞKAN — Onu artık bîr dahaki birleşim
de belirtirisiniz, simidi halledilecek mevzu değil. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, 
yeterlik önergesini bendenizin ismini 'okuduk
tan sonra oyladınız, binaenaleyh... 

BAŞKAN — Doğrudur; son söz sizin idi, 
Sayın Tosyalı Grup adma konuşacağını beyan 
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etti, ben hattâ size şortlum, eğer sizinki de grup 
adına ise, sizi tercih ederiz, dedim. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, 
(ben grup adına konuşacağım. 

BAŞKAN — O zaman değişik, efendim. O 
ayrı mevzu, bugün halledilecek mevzii değil, 
rica ediyorum. 

IHASAN TOSYALI (Kastamonu) — Şahsı 
adına konuşacağını beyan etti, zapta geçti Sa
yın Başkan. 

İBAŞKAN — Boğaziçi Üniversitesi adı ile is
tanbul'da bir üniversite... 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Zatıâli-
niz oylama sonucunu arz ediyorsunuz, eğer ek
seriyet yok ise son sözü nasıl vereceksiniz? 

BAŞKAN — Beyefendi, konuşma hakkı ba

ki kalmak şartiyle diyoruz, şimdi konuşturmı-
yacağız ki... 

Boğaziçi Üniversitesi adı ile İstanbul'da bir 
üniversite kurulması hakkındaki kanun tasa
rısının açık oylamasına 90 sayın üye işitirak et
miş;' 89 kabul, 1 çekinser oy çıkmıştır. Kanun 
tasarısı gelecek birleşim yeniden oylanacaktır. 

Çoğunluğun kalmaması ve vaktin gecikmiş 
olması sebebiyle... 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, 
o mevzuu halledin de ondan sonra... 

BAŞKAN — Büigünkü vazifem bitti artık, 
onu o günkü durumda hallederiz, 

18 Ağustos 1971 Çarşamba günü saat 15,00 
te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma sati : 19,10 

VI — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1, —• Aydın Milletvekili Kemal Ziya Öztürh'-
ün, halefi Hükümetin tasarrufu altında bulunan 
Güneş Matbaacılık T. A. Şirketinin basın organ
ları ile olan münasebetlerine dair soru önergesi 
ve Devlet Bakanı Boğan Kitaplı'nın yazılı ce
vabı (7/269) 

20 . 7 . 1970 

Millet 'Meclisi Sayın Başkanlığına 
Soru Önergesi : 
Anayasanın 23 ncü maddesinde, «Gazete ve 

dergilerin çıkarılması, yayımı, malî kaynakları 
ve gazetecilik mesleki ile ilgili şartlar kanıumla 
düzenlenir'. Kanun haber, düşünce ve kanaat
lerin serbestçe yayımlanmasını engelleyici ve
ya zorlaştırıcı siyasi, iktisadi, malî veya teknik 
kayıtlar koyamaz. 

Gazete ve dergiler, devletin ve diğer kamu 
tüzel kişilerinin veya bunlara bağlı kurumların 
araç ve imkânlarından eşitlik esası'nıa göre fay
dalanır.» hükmü yer almıştır. 

Anayasanın konduğu bu anaprensjplerin, 
Hükümetin basınla ilgili her türlü tasarrufun
da da önplânda dikkate alınması ve uyulması 
gerekli prensipler olduğu dikkate alınarak aşa

ğıdaki hususların Sayın Hükümet Başkanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerimizi saygılarımla rica ederim. 

1. Sermayesinin büyük payı Demokrat Par
ti tarafından karşılanarak kurulmuş iken bu 
partinin kapatılması ile Hazineye intikal ve bu 
sebeple de halen Hükümetin tasarrufu altlında 
bulunan Güneş Matbaacılık T. A. Ş. nin basın 
organları ile olan münasebetleri konusunda : 

A) Güneş Matbaasında mukaveleli müşteri 
olan gazeteler arasında bir ayırım yapılmakta-
mıdır? Yapılıyorsa bu ayrımın prensip ve ölçü
leri nelerdir? 

B) Güneş matbaasına hangi gazetelerim 
borcu vardır, miktarlar nedir, borçlarının öde
me süresi nedir ve bu borçların tahsili hangi yol
dan hangi usulle yapılmaktadır? 

C) Güneş matbaasından faydalanmakta 
olan gazetelerden alınmakta ve şirket emrine 
depo edilmekte bulunan teminat akçelerinim 
miktarları nedir? Son Havadis Gazetesinin 60 
hm liralık teminat akçesinin iade edildiği söy
lenmektedir, doğru mudur? Doğru ise iadesine 
bangi makamlar emir ve karar vermiştir? Ternıi-
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mat akçesi bu şekilde iade edilmiş başkaca ga
zete var mıdır? 

D) Son Havadis Gazetesine Güneş Matba
ası nezdinde uzun vadeli bir kredi açıldığı söy
lenmektedir, doğru mudur? Doğru ise bu kre
dinin açılış sebeibi, şartları, miktarı ödeme şart 
ve süresi nedir? Bu kredinin açılmasına hangi 
makamlar emir ve karar vermiştir? Buna mü
masil başka gazetelere açılmış kredi var mı
dır? Miktarı ve şartları •nedir? 

E) Adı (İzmir Adalet) olan ve haftalık ya
yın yapacağı yazılan ve fakat arada sırada ya
yın yapan bu gazetenin Güneş Matbaasına bor
cu var mıdır? Varsa vâdesi ne vakit dolmuş ve 
tahsili cihetine ne yolla ve hangi tarihte baş
vurulmuştur? Bu gazetenin evvelki hafta ya
yımladığı özel nüshanın baskı ücreti tahsil edil
miş midir, edilmişse hangi tarihte tahsil edil
miştir? 

F) Güneş Matbaasının eski müşterilerinden 
olan (Adalet) Gazetesinin müesseseye borcu 
var mıdır? Yoksa mukavelesi hangi sebeple fes
hedilmiş, hangi şartlarla üç aylık muvakkat bir 
protokol imzalanmış, % 25 zam taraflarca ka-
'bul edildiği halde neden mukavele normal ola
rak uzatılmayıp, üç aylık bir muvakkat uzat
ma cihetine gidilmiştir? 

2. Akşam Gazetesinin Sosyal Sigortalar 
Kurumuna ne kadar prim borcu vardır? Son de
fa takate bağlanan miktar ne kadardır ve bu 
borcun ödeme plânı hangi ölçü içerisinde ve 
hangi emsaller dikkat nazarına alınarak tanzim 
edilmiştir. 

Aydın Milletvekili 
'Kemal Ziya Öztürk 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 30 . 7 . 1971 
Sayı : 3.01 - 440 

Konu: Aydın Milletvekili Ke
mal Ziya Öztürk'ün önergesi 
Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 1 . 8 . 1970 gün ve 2155-7/269-15221 

sayılı yazıları. 

Aydın Milletvekili Kemal Ziya Öztürk'ün, 
halen Hükümetin tasarrufu altında bulunan Gü
neş Matbaacılık T. A. Ş. nin basın organları ile 
olan münasebetlerine dair, Sayın Başbakana 
tevcih ettiği ve tarafımdan cevaplandırılması 

16 . 8 . 1971 O : 1 

I tensibolunan yazılı soru önergesinin cevaibı iki 
nüsha olarak ilişikte takdim edilmiştir. 

Keyfiyetin önerge sahibine bu yolda cevaiben 
intikalini arz ederim. 

Doğan Kitaplı 
Devlet Bakanı 

Aydın Milletvekili Kemal Ziya Öztürk; Hü
kümetin tasarrufu altında bulunan Güneş Mat
baacılık T. A. Ş. nin basın organları ile müna
sebetlerine dair, Başbakanlığa yönelttiği yazılı 
soru önergesinin cevabıdır. 

1. Bilindiği gibi Güneş Matbaacılık T. A. 
Ş., Demokrat Partinin feshi üzerine, Hazineye 
intikal etmiş olup Türk Ticaret Kanunu, 28 ve 
440 sayılı Kanunlar hükümleri çerçevesinde 
4 kişilik bir Müdürler Kurulu tarafından yöne
tilmektedir. 

A) Şirket ticari mahiyette olup ticaret ku
rallarıma göre hareket etmektedir ve mukave
leli müşterileri olan ve bu matbaada basılan ga
zeteler arasında hizmet ve mukavelelerindeki 
vecibelerin yerime getirilmesi sırasında her han
gi bir sebep ve suretle ayırım yapmamaktadır. 
Müessesede basılan gazetelerin borçlanmış sa
hipleri hakkında onların ticari alandaki malî 
güc ve itibarlarını esas alarak gerekli gördü
ğü işleme girişmektedir. 

B) Ortaklığa borçlu olan gazetelerin 
31 . 7 . 1970 tarihi itibariyle borç tutarları, 
ödeme şekil ve süreleri ilişik listelerde açık
lanmıştır. 

Bcrçlarra tahsili, genel olarak basılan gaze
telerim sahipleri ile şirket arasındaki mukave
le esaslarına göre, her sayısı peşin ayın 1 ilâ 
15 inde yapılmaktadır. 

Genel Kurul bu olmakla beraber şirket, müş
terilerinin malî durumlarına göre, biriken borç
larına karşılık vâde vermekte ve karşılığında 
bono alarak veya gazetenin basın ilân kurumun
da doğacak alacağının şirkete temliki suretiyle 
alacak garantiye alınmaktadır. 

C) Ortaklığın matbaalarından faydalan
makta olan gazetecilerden alman nakit ve te
minat mektuplarının miktarı ekli listede göste
rilmiştir. 

Son Havadis Gazetesinin, Ortaklıkta dizgi, 
tertip ve baskı işleri yapılırken gazete sahibi
ni1!?, mukavele müddetinin bitimi sonunda, sade
ce baskı işini yaptıracağını bildirmesi üzerine, 

I eski mukavele gereğince alınan 65 000 liralık 
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teminat mektubu, bu tarihte gazetenin şirkete 
borcu da bulunmadığı için iade edilmiştir. 

Sadece baskı için yeniden yapılan mukave
lede 15 günlük baskı bedeli peşin alınacağı esa
sı koiîLUİmuş ve bu nedenle teminat alınmamış, 
fakat bir garanti olmak üzere ayrıca 20 000 li
ralık şahsi kefalet alınmıştır. 

Bu şekilde teminatı iade edilmiş başka gaze
te yoktur ve bu konuda şirket tamamen ticari 
usullere göre hareket etmiş ve hiçbir makam
dan emir almamıştır. 

D) ISon Havadis Gazetesine Ortaklıkça bir 
kredi açıldığı haberi doğru değildir. 

Ancak, bu konuda gazete sahibinin bir mü
racaatı olmuş, fakat Ortaklık Müdürler Kuru
lunun 6 . 7 . 1970 tarih ve 141 sayılı kararı ile 
bu talebi reddedilmiştir. 

Bundan sonra, gazete sahibinin birikmiş olan 
borçlarının bir vâdeye bağlanmasına dair mü
racaatı üzerine, Ortaklık Müdürler Kurulunun 
14 . 8 . 1970 tarihli kararı ile kefalete rapte
dilmek kaydiyle borcu taksite bağlanmıştır. 

E) Adı (izmir Adalet) olan ve araisıra 
yayın yapan gazetenin Ortaklığa borcu yoktur. 
Bu gazetenin 4 . 7 . 1970 tarih ve 198 sayılı 
ve 2 . 8 . 1970 tarih ve 199 sayılı nüshaları
nın bedeli peşin olarak 1 . 8 . 1970 tarihinde 
alınmıştır. 

F) Adalet Gazetesinin ortaklığa borcu bu-
lunmajmaktadır. 

Mukavelesi feshedilmemiş, 27 . 6 . 1970 ta
rihinde sona ermiş olduğundan ve mukavele 
müddeti biten her gazeteye yapıldığı gibi Ada
let Gazetesine de, usulüne uygun olarak feshin 
ihbarı yapılmıştır. 

Ortaklığın genel masraflarının artması ne
deni ile mukavelesi biten gazetelerin baskı üc
retlerine genel oilarak % 25 zam yapılması ön
ceden karar altına alındığından bu gazeteye de 
istediği takdirde yeni yapılacak mukavelenin 
% 25 fazlası ile yapılacağı duyurulmuştur. 

16 . 8 . 1971 O : 1 

Gazete sahibi yeni bir baskı yeri buluncaya 
kadar % 25 zamlı olarak geçici şekilde gazete
sinin ortaklık matbaasında basılmasını 25 Ha
ziran 1970 tarihli yazısiyle istemesi üzerine, eski 
bir müşteri olması sebebiyle bu talebi ortaklık 
Müdürler Kurulunun 25 . 6 . 1970 tarih ve 
132 sayılı kararı ile protokole bağlanmıştır. 

2. Akşam Gazetesinin, Sosyal Sigortalar 
Kurumuna, prim, gecikme zammı ve kanuni fa
izleri ile toplam 1 561 880,97 lira borcu bulun
duğu; bunun bugüne kadar 215 618,30 lirası
nın tahsil edildiği, 681 954,84 lirasının da ic
raya intikal ettirildiği, 664 307,84 lirasının ise 
taksite bağlandığı, son defa taksite bağlanan 
prim borcu miktarının 125 689,41 lira olduğu 
ve bu borcun, işveren müessesesinin talebi üze
rine, Basın İlân Kurumundain adı geçen gazete 
adına tahakkuk edecek istihkak karşılığı ola
rak noter senediyle Kuruma temlik edilmek su
retiyle taksite bağlanmış bulunduğu yapılan 
inceleme sonucu anlaşılmıştır. 

Sosyal Sigortalar Kurumuna sigorta primin
den borçlu bâzı işverenlerin, kanuni süreleri 
zarfında bu borçlarını ödememeleri sebebiyle 
ve çeşitli mazeret bildirmek suretiyle taksitle 
ödeme teklifinde veya tecil talebinde bulunma
ları üzerine, sigorta primlerini işletme sermaye
si gibi kullanmak veya bu yolu alışkanlık hali
ne getirmek eğilimlerine mahal bırakılmamak 
üzere taksit ve tecil şartlarının evvelden bir 
prensip kararına bağlaınnıasmın uygun olacağı 
ve keza, zaruri hallerde kabulü gereken bu ka
bil taleplerin yerine getirilmesinden evvel yeter 
miktarda teminat istenilmesi gerektiği Çalınma 
Bakanlığınca Kurum Genel Müdürlüğüne bildi
rilmiş ve Kurum Müdürler Kurulunun 7 Şu
bat 1961, 19 . 4 . 1963, 12 . 7 .1963, 20 . 8 .1965 
tarihli ve 364, 1224, 2120 ve 3301 sayılı karar-
lariyle şartları tesbit edilerek âzami 12 taksite 
bağlanması esasen kaJbul edilmiş ve Akşam Ga
zetesinin yukarda ajçıklanan prim borçlarına 
bu esaslar aynen uygulanmıştır. 

Doğan Kitaplı 
Devlet Bakanı 
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Güneş Matbacıhk T. A. Ş. Ankara Merkezinde basılmakta olan gazeteler 

Gazetenin adı 

Adalet 
Dünya 
Son Havadis 
Medeniyet 
Ankara Ticaret Postası 
Tasvir 
Yeni Tankı 
Yeni Gün 
Gündem! 
Bizim Anadolu 
Hüryol 
Türkiye ve Dünyada Turizm 
Devlet 
Kadı emmi 
Demokrasi 
Fazilet 
Esnaf ve Sanatkârın Sesi 
İzmir Adalet 
Sanayi ve Pazarlama 
Babıali'de Sabah 

Temmuz sonu 
itibariyle borcu 

— 
— 
— 
— 
— 

49 650,40 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

24 618,85 

ı 

Her 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Her 
» 
» 
•» 
y> 

» 
» 
» 
» 

Her 

ayın 
>> 
^ 
» 
» 
» 
» 
» 
»' 
» 

Tahsil şekli 

1 ve 15 
1 ve 15 
1 ve 15 
1 ve 15 

15 
1 ve 15 
peşin 
1 ve 15 

15 
1 

sayısı peşin 
» 
» 
y 
» 
» 
» 
D> 

y 
ayın 

->> 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
T> 

İ n c i nesi 

inde peşin 
»' 
» 
» 
» 
> 

> 
» 
» 

n 

> 
» 
» 
> 
» 

> 
•» 
> 

Bugün 

Politika 
Büyük Öncü 
Millî Piyango 
Hakikat 
Şeker - İş 
Çiftçinin Sesi 

45 418,19 » » » 

45 370,04 Her sayısı peşin 
— » » > 
— •» # y> 

— Her ayın 1 nde peşin 
— Her sayısı peşin 
— $ >y > 

T 

40 000 Tl. Basın İlân 
12 500 Tl. Banka tem 
20 000 Tl. Şahsi kefa 
16 000 Tl. Basın İlân 
25 000 Tl. Basın İlân 
30 000 Tl. Basın İlân 
Muteber senetleri var 
50 000 Tl. Basın İlân 

7 500 Tl. Basın İlân 
Yok. 

Muteber senetleri var 
Yok. 
Yok. 
20 000 Tl. Senetleril v 
1 . 4 . 1970 tarihinde 
landı. 
24 . 3 
landı. 

8 . 2 

. 1970 tarihinde 

. 1970 tarihind 
18 . 4 . 1970 » 

1 . 2 . 1970 » 
10 . 6 . 1970 » 
23 . 2 . 1970 » 
24 . 1 . 1970 > 



'Güneş (Matbaacılık T. A. Ş. İstanbul Şufbesinlde 1 

Baısılan Gazete 

Temimuz 
sıonu 
borcu 

Son HafVîaıdis Gazetesi 80.766,81 
Bizim Anadolu -53.721,81 
Haber Gazetesi Yok 
Ekspres Gıazetesi 63,471,18 
Yeni Asya 38:584 
Hakiıkalt Gazetesi 62.867,04 

Tahsil şekli 

1 ve 15 te peşin 
16 ve 30 ıda işledikçe 
15 ve 30 ıda .temlik 
1 ve 15 te temMık 
1 ve 15 ite peşin 

15 ve 30 ıda işledikçe 

- 3 
O 

Şoför ve Trafik Mee. 6.032 
Meydan Gazetesi 3.200 
Ufuk Gazetesi Yok 
îtltihat Gazetesi 14.069,36 
Mücadele Gazettesd Yok 
Bel - iSen Gazetesi » 
Durunı Dergisi 23.716,17 
% o r 21 2.185,05 
İrade Gazetesi 31.130,69 
Kadıköy'ün (Sesi Gazetesi 1.622,51 
İşçi Hareketleri Gazetesi 2.875 
Sesllıeniş Gazetesi 3.916,14 
Gazetelerden alınan Bonolar : 
Anadolu Gazetesi 3.990 
Durum Gazetesi 20.000 
Ekspres Gazetesi ' 35.000 
Yemi Devir Gazetesi 9.500 
Haıkikalt Gazetesi 47.742 
Son Havadis Gaizetesi 80.000 

Peşlin 
» 
» 

» 

Basılmıyor 

19*70 seneesinde ödenmek üzere 
1970 senesinde ödenmek üzere 
1970 seneesinde ödenmek üzere 
1970 işemesinde ödenilmek üzere 
1970 seneesinıde kısmen 1971 de 
1970 senesinde kısmen 1971 de 

olan Gazeteler 

30 itan Tl. şahsi kefallıet 
50 bin Tl. Şahsi (kediaGieit m 
50 bin Tl. Temlik aynıca 
70 bin Tl. Temlik 22 bin 
30 bin Tl. şahsi kefallıet 
50 bin Tl. ıbân'ka teıminat 
30 bin Tl. bono. 

3 bin Tl. Nakit 
Yolk 
3 700 Nakit 
3 000 Bono 
4 000 Nakit 

Yok ' 

Güneş Matbaacılık T 
İstanbul 

İm 
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• 2. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, bâzı 
gazetelerden yayımlanan, Uşak Elmalıdere Ca
miî İmamı ile Uşak Müftüsünün yapmış oldu
ğu beyanlara dair soru önergesi, ve Devlet Ba
kanı Mehmet Özgüneş'in yazılı cevabı (7/276) 

23 .7 .1970 
(Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasını müsaadelerinize 
saygılarımla rica ederim. 

Uşak Milletvekili 
Âdil Turan 

Ulus, Günaydın, Hakikat gazetelerinde, gün
lerden beri Uşak Elmalıdere Camiî imamı Os
man Yalçın, Uşak Müftüsü Zübeyir Koç, 
Uşak'ta mahallî gazete sahipleri Sezai Duman 
ve Erdoğan Dernek'i içine alan bâzı haberler 
yayınlanmaktadır. Bu arada Müftü Zübeyir 
Koç'un bâzı siyasi beyan ve davranışlarına da 
tanık olmaktayız. 

Konunun gerçek yüzünün ne olduğu, adı ge
çen müftü hakkında ne gibi işlem yapıldığının 
bildirilmesi? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : 2 - 04/4388 29 . 7 . 1971 

Millet "Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 1 . 8 . 1970 gün ve Kanunlar Müdür

lüğünün 7/276 - 2199/14744 sayılı yazınız. 

Uşak Milletvekili Sayın Âdil Turan'in 
23 . 7 . 1970 günlü yazılı soru önergesinin ce
vabı ilişiktir. 

Ars ederim. 

Mehmet Özgüneş 
Devlet Bakanı 

Uşak Milletvekili Sayın Âdil Turan'm 
23 . 7 .1970 tarihli yazılı soru önergesinin cevabı. 

Uşak Müftüsü Zübeyir Koç ve Elmalıdere 
Camiî imamı Osman Yalcın hakkındaki iddia
lar Diyanet işleri Başkanlığı müfettişlerince 
kovuşturulmuş, iddiaların gerçeklere dayanma
dığı sonucuna varılmıştır. 

/ Mehmet Ösgüneş 
Devlet Bakanı 

3. — Sakarya Milletvekili Hayrettin UysaV-
ın, bir şahsa ait vergi borcunun örtbas edilmek 
istendiği iddiasına dair soru önergesi ve Maliye 
Bakanı Sait Naci Ergin'in yazılı cevabı (7/434) 

9.12.1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Maliye Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasında 
aracılığınızı saygılarımla rica ederim. 

Sakarya Milletvekili 
Hayrettin Uysal 

Son günlerde basnda Haci Ali Demirel ile 
ilgili 12,5 milyon liralık bir vergi borcunun ört
bas edilmek istenildiği yazılmıştır. Şu ana ka
dar, basında çıkan bu iddialar karşısında ne 
bir açıklama yapılmış ve ne de bu haberler ya-
lanlanmıştır. Bu iddialarının doğru olup olma
dığının aydınlığa çıkması bâzı soruların açıkça. 
cevaplanmasına bağlıdır. 

Bu nedenle aş ağıldaki sorularımın cevaplan
masını isterim : 

1. Başbakan Süleyman Demirel'in kardeşi 
Hacı Ali Demirel'in, Maliye Bakanlığı Hesap 
Uzmanı Halil ibrahim Uzun tarafından ortaya 
çıkarılmış 12,5 milyon liralık vergi borcu var 
mıdır? 

2. Adı geçen hesap uzmanı tarafından tes-
bit edilen 12,5 milyon lira tutarındaki cezalı 
vergi borcuna ait düzenlenen raporu, hesap 
uzmanı ilgili mercie verdiği halde, raporun iş
leme konmadığı doğru mudur? Bu raporun aslı 
nedir? Rapor neden isleme konulmamıştır? 

3. Hesap Uzmanının Çankaya Vergi Dairesi
ne yazdığı ihtiyati haciz yazısı dikkate alınma-. 
mış, sebebi nedir? Bir sade vatandaş hakkında 
böyle bir yazı yazılsa o da mı dikkate alınmaz, 
yoksa yaıa hükümleri hemen yürür mü? 

4. Hacı Ali Demirel'in Özel Yükseliş oku
lunda Devlet Plânlama Teşkilatında görevli 
kimler öğretmenlik yapmaktadır. 

5. Hacı Ali Demirel «Yatırım indiriminden» 
yararlanmak için D. P. T. na başvurmuş mu
dur? Bu konuda D. P. T. nm düzenlediği rapor 
nedir? Hesat> Uzmanı Ha^l î^raiMm TTznn bu 
konudaki dosyayı D. P. T. ndan istemiş, fa
kat daha önce bu dosyada bulunan raporun, 
dosya içinde olmadığını görmüştür. Bu raporun 
aslı nedir ve şimdi bu rapor nerede bulunmak
tadır? 
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6. Hacı Ali DemirelUn özel okulundaki bâzı 
binaların henüz iskân raporları alınmamış ol
duğu halde aktife alınarak vergiden düşürül
düğünün tesbit edildiği ifade edilmektedir? 
Bu doğru mudur? Hesap Uzmanının uyarı üze
rine inşaat kontrol müdürlüğü bu konuda za
bıt tutmuştur. O günden bu güne ne yapılmış
tır? 

7. Hesap Uzmanlar Kurulu Başkanının De-
mireller tarafından bu mevkie getirildiği, bu 
makama atanması için baskılar yapıldığı ve 
Demirellerin hemşerisi olduğu söylenmektedir. 
Bu iddiaların gerçeği nedir? 

8. Hesap Uzmanı Halil tbrahim Uzun'a gö
revi ile ilgili bu çalışmaları yaparken büyük 
baskılar yapıldığı, tehdidedüdiği söylenmekte
dir. Yine adı geçen görevlinin bâzı makam sa
hihleri tarafından çağırılacak kendisine nasi-
hatta bulunulduğu ifade edilmektedir. Bu konu 
ile ilerili ne gibi baskılar ve tehditler yapılmış
tır. îlgil'i makamlara bu konuda müracaat ol
muş mudur? Hesap Uzmanını bu konu ile ilgili 
hangi makam sahipleri çağırmış ve kendisine 
nasibatta bulunmuştur? 

9. Demirel kardeşlerin ortak olduğu KUŞ -
TUR tesislerinin hazine arsası üzerine kuruldu
ğu, ayrıca plâna aykırı olarak karayolunun bu 
tesislerin yakınından geçirildiği doğru mudur? 
KUŞ - TUR tesisleri için verilen hazine arsası 
ne kadardır. Bu tesis sahiplerine kaç liraya ve
rilmiştir? 

10. Hesap Uzmanı Halil ibrahim Uzun'a 
Fransa için burs teklif edilmiş midir? Bu tekli
fin tarihi nedir? O günlerde adı geçen uzman 
hangi işlerle görevlendirilmiş idi? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 

iGelirler Genel 
Müdürlüğü 

Sayı : 24148941-49500 
6 . 8 . 1971 

Millet Meclisi İBaşkanlığına 
H6 . 1 . 1971 tarih ve 2819-21051/7/434 sa

yılı yazı K. 
Sakarya Milletvekili Sayın Hayrettin Uy

sal tarafından verilen ve yukarıda tarih ve sa
yısı gösterilen yazınızın ekini teşkil eden yazılı 
soru önergesi incelenmiş olup, 4 ve 5 nci mad- , 

delerdeki sorular hariç diğerlerinin cevaplan 
aşağıda açıklanmıştır. 

4 ve 5 nci madelerdeki soruların cevabı ise, 
Devlet Plânlama Teşkilâtı ile ilgili olması döla-
yısiyle, adı geçen teşkilâttan sorulmuş ve te
kit edilmiş olmasına rağmen bugüne kadar bir 
cevap alınamamıştır. 

Madde 1. — Hesap Uzmanı Halil İbrahim 
Uzun'un raporları ile 1130 ve 1131 sayılı re'sen 
takdir komisyonu kararlarına istinaden ilgili 
yıllar için gerekli vergi, tasarruf bonosu ve 
ceza tarhiyatları yapılarak mükellefe tebliğ 
olunduğu, 

İMadde 2. — Hesap Uzmanı Halil İbrahim 
Uzun tarafından, 1967 yılı için tanzim ve Ver
gi Dairesine tevdi olunan, rapora istinaden ya
pılan tarlhiyata ait ihbarnamelerin 15 . 10 . 1970 
tarihinde, 1968 yılı için tanzim ve Vergi Daire
sine 28 . 12 . 1970 tarihinde tevdi olunan rapo
ra istinaden yapılan ikmalen tarlhiyata ait ih
tarnamelerin 8 . 1 . 1971, re^en tarlhiyata ait 
ihbarnamelerin de 2*2 . 2 . 1971 tarihlerinde, 1969 
yılı için tanzim olunarak Ver£i Dairesine 
28 . 12 . 1970 tarihinde tevdi olunan rapora is
tinaden yapılan ikmalen tarlhiyata ait ihbarna
melerin 8 . 1 .1971, re'sen tarlhiyata ait ihbar
namelerin de 22 . 2 . 1971 tarihlerinde, mükel
lefe tebliğ edildiği ve her üç yıla ait tarhiyat 
ihtilâf konusu yapılması dolayısiyle halen iti
raz Komisyonunda incelenmekte olduğu, 

Madde 3. — Adı geçen hesap uzmanı tara
fından Çankaya Vergi Dairesi Müdürlüğüne 
yazılan 30 . 7 . 1970 tarih ve 328-51-43 sayılı ya
zı ile Hacı Demireli'n, amme alacağının tahsi
lini tehlikeye koyacak her türlü tasarrufunun 
önlenmesi ve mallarına ihtiyati haciz konulma
sı istenmiş, bilâhara 3 . 8 . 1970 tarih ve 328-52-
49 sayılı yazısı ile âmme alacağı için alınacak 
her türlü tedbirin Vergi Dairesi ve Defterdarlı
ğı ilgilendirdiği belirtilmek suretiyle evvelki 
yazısına göre yapılacak işlemin şimdilik durdu
rulması ve birinci yazısının geri gönderilmesini 
istediği, 

IDiğer taraftan; Çankaya Vergi Dairesince 
tanzim edilen ve imzalanmak üzere Valiliğe 
glönderilen ihtiyati haciz kararının da Valilikçe 
imzalanmıyarak geri gönderildiği, 

İHesap Uzmanı Halil İbrahim Uzun-un mez
kûr inceleme ile ilgili olarak açıklamalar yap-
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tığı, 24 . 12 . 1970 gün ve 10980 sayılı Ulus Ga
zetesinde iddia olunmuş ve bunun üzerine Vergi 
mahremiyetini ihlâl ettiği gerekçesiyle, adı ge
çen hakkında Bakanlıkça tahkikata tevessül 
olunduğu, 

Ancak; raporlara istinaden yapılan tarhiyat 
üzerine, mükellef tarafından teminat olarak 
gösterilen özel Yükseliş Kolejine haciz vaz'ı 
için Çankaya Verlgi Dairesinin 11 . 1 . 1971 ta
rih ve 10-14053/379 sayılı yazısı ile tapuya ya
zılmış ve mezkûr gayrimenkule haciz vaz'edil
diği tapunun 12 . 1 . 1971 tarih ve 144 sayılı 
yazısı ile Vergi Dairesine bildirildiği, 

MaJdde 6. — Aynı hesap uzmanının 20.7.1970 
tarih ve 328-34-7 sayılı raporu ile iskân belgesi 
alınmamış binalar için ayrılmış olan 115617,18 
lira amortismanın matrah farkı olarak tesbit 
edildiği, bu konuda Ankara Belediye Başkan-
lığından alınan yazıda ise, hesap uzmanı tara
fından Yapı Kontrol Müdürlüğüne yazılan ya
zıda, imarın 2569 ada 7 parselindeki apartma
nın tadil edildiği, Bulgur Fabrikasının yıktırı
lıp arsası tesviye edildikten sonra tamamen 
yeni yurt binası olarak yaptırıldığı ve tevhit 
ve ifraz sonucu 2569 ada 7 parselin, 7377 ada, 
1 parsel olarak değiştiği ifade edilmişse de, bu 
numaralara ait dosyaların Yapı Kontrol Mü
dürlüğü Arşivinde bulunamadığı, bunun üze
rine adı geçen Müdürlükçe mahallinde yapılan 
tetkik neticesi, ruhsatsız inşaat bulunduğu hak
kında 19 . 1 . 1970 tarih ve 14/0990 sayılı za
bıt tutularak bu durumun Bakanlığımıza bil
dirildiği ve ayrıca ilgiliye de tebliğ edildiği, 

Ancak; Hacı Ali Demire! tarafından veri
len 23 . 12 . 1970 tarih ve 540/71 sayılı dilek
çe ile, söz konusu zabıtta bir yanlışlık ol
duğu, Bulgur Fabrikası binası yıkılarak yeni 
bir inşaatın yapılmadığının ileri sürülmiesi üze
rine, Yapı Kontrol Müdürlüğünce 3 kişilik bir 
heyet tarafımdan yeniden yaptırılan tetkik 
neticesinde, mezkûr Bulgur fabrikası 
parisel numarasının 7377 ada 1 Par
sel olmayıp, 4 numaralı parsel olduğu 
ve parsel üzerinde mevcut Bulgur Fabrikası 
binasının sadece restore edildiği, taşıyıcı un
surlara tesir etmiyen iç bölme duvarlarında 
tadilât yapıldığı ve tadilâtların halen yürür
lükte bulunan İmar Talim&naımtesinin 136 ncı 
maddesine eklenen «Bina taşıyıcı elemanlarına 
tesir etmiyen bölme duvarlarının kaldınl-

16 . 8 . 1971 0 : 1 

ması ahşap ve beden bölme duvarla
rının taşıyıcı unsurlarını değiştirmeden 
yapılan tamirler ruhsata tabi değildir.» 
hükmünü âmir ek madde gereğince yaılacak 
bir işlem bulunmadığı yolunda tanzim olunan 
9 . 1 . 1971 tarihli rapora istinaden, evvelce 
düzenlenen 19 . 11 . 1970 tarih ve 140/0690 
sayüı zabıtla yanlış tesbite ait tashih işlemi
nin tekemmül ettirildiği, 

Madde 7. — Bu ve bu gibi makamlara 
mer'i mevzuata Igöre ve objektif esaslara uy
gun; olarak yapılan tâyinlerde ileri sürülen 
iddia ve söylentilerin de vâridolmadığı, 

Madde 8. — Hesap Uzmanı Halil İbrahim 
Uzun'a baskı yapıldığı, tehdidedMiği, ve bu 
konu hakkında nasühatta bulunulduğu husus
larının da keza vâridolmjadığı, 

Vergi incelemesinin işyerinde yapılması 
hususunda Hacı Ali Demirel'in Hesap Uz
manları Kurulu Başkanlığına müracatı üzeri
me, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 139 ncu 
maddesine göre, incelemenin işyerinde yapıl
ması gerektiği hususu adı geçen uzmana 
hatırlatılmış ve Hesap Uzmanınca inceleme
lerin son safhaya gelmesi dolayısiyle defter 
ve vesikaların dairede alıkonulması istenilmiş 
ve bu isteğin Kurul Başkanlığınca kabul edil
miş olduğu, 

Diğer taraftan, inceleme yarıda bırakıî-
mamış olup, Kurulun yıllık çalışma plânına 
göre 1970 Nisanında turneye çıkması gereken 
Halil ibrahim Uzun «ailevi özürler» nede
niyle 1970 Temmuz ayı başında turneye çık
ma talebinde bulunmuş, Kurul Başaknlığı, bu 
arada elinde bulunan inceleme işini de ta-
mamhyaoağı düşüncesiyle, bu talebi kabul et
mişte. Daha sonra adı geçen Hesap Uzmanı 
7 . 7 . 1970 tarihli yazısiyle, mz konusu in
celemeyi tamamlıyabilmesi için 25 . 7 . 1970 
tarihine kadar mühlet istemiş bu mühlet de 
kendisine verilmiş ve raporlarını teslimden 
sonra 8 . 8 . 1970 tarihinde turne mahalline ha
reket ettiği, 

Madde 9. — Kuşadasında, KUŞ - TUR ve 
SHELL şirketleri tarafından: yaptırılan MO-
KAMP irslerinin ön ve arka tarafında ta
punun 27 . 10 . 1966, 31 . 10 . 1986 günlü ve 
11 - 12 sıra numaralarında Hazine adına ka
yıtlı bulunan 22 276 !+ 89 478 = 112 240 m2 
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lik iki parça arazi mevcudolup bu yerlerin 
satılmadığı gibi kiraya da verilmediği, 

'Madde 10. — Hazine Genel Müdürlüğünün, 
5 . 11 . 1970 tarihli yazısı ile, Fransa Devleti 
tarafından tahsis edilen burs için talip varsa 
adlarının bildirilmesi Hesap Uzmanları Ku
rulu Başkanlığından istenmesi üserûne, bu 
bursa talibolup olmadıklarını bildirmeleri için 
adı geçen Başkanlıkça, 11 . 11 . 1970 tarih ve 
970 - 2 9 - 1 sayılı genel bir yazı ile diğer be-
ısap uzmanlarına bildirildiği gibi Söke'de tur
nede bulunan Halil ibrahim Usun'a da du
yurulmuş olup, bunun dışında, diğer Hesap uz
manlarından ayrı olarak Halil ibrahim Uzun'a 
bir teklif yapllımadığı, 

Arz olunur. 
ISait Naci Ergin 
Maliye Bakanı 

4. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, E.K. 1. Müessesesindeki işçilerin, işe alınış 
sekline dair soru önergesi ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı İhsan Topaloğlu'nun yazılı 
cevabı. (7/542) 

Sayın Millet ÜVEeclisi Başkanlığına 
Gündemin 52, 53, 54, 55, 56, 57 nci sırala 

ıradaki sözlü soru önergelerimin cevaplandırıl
ması çak gecikmiş olup muhatap Hükümet de 
çekilmiştir. 

ISözlü sorularımın gündemden çıkartılarak 
alâkalı bakanlıklarca yazılı olarak cevaplandı
rılmasını arz ve teklif ederim. 

Ahmet Güner 
Zonguldak Milletvekili 

5 . 12 . 1969 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki önergemde yazılı hususların Sa-
ym Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı tarafın
dan sözlü olarak cevaplandırılmasını saygı ile 
dilerim. 

Ahmet Güner 
Zonguldak Milletvekili 

1. E. K. t. Müessesesinde çalıştırılan mü
navebeli işçiler, köylerinde müştereken kazana
bilmelerine dair en ufak bilgiden yoksun bira 
kıldıklarından, sosyal durumları gelişememiş, 
Ekonomik durumları ise, senede çalıştıkları al 

ti aylık çalıştırılma gelirine bağlı bırakılmıştır. 
Böylece : 
a) Modern makinelerin geliştirilmesi, ça 

lı§ma düzenindeki yenilikler, eski işçilerin ça
lışan kısmını azaltmasına rağmen, bu işsizlere 
nüfus artış oranımıza göre yenileri günbegün 
eklenmektedir. Bu ekleniş işe alınışları ve iş 
disiplinini zedelemeye başlamıştır. 

ib) Rüşvetle işe girmeler ve iş disiplini te 
minden uzaklaştıran iş âmirlerinin yılgınlığı ne
ticesinde zarar eden müessesede partizanlık he
veslilerini hâkim mevkilere getirmiş olması, 
insaflı ve iyi niyetli herkesi, hem üzmüş hem de 
rahatsız etmeye başlamıştır. 

c) Haklıya hakkını verme, çalışanı terfih 
ettirme, emek karşılığını almak zorunluğunda 
olanların siyasi tutumlarına bakmamak anla 
yışı, bu müessesede kurulamadığından ve kur
mak is'fciyen idarecileri de her devirde değiştir
mek âdet edildiğinden, bu müessesenin büyük 
gücü ve işçi çoğunluğu düşünülerek bugüne 
kadar edinilen tecrübelerden yeni bir tutum 
düşünülmekte midir? 

2. E. K. i. işçi Radyosu, İşçi eğitim mas
raflarına giren masrafiyle bugüne kadar taraf
sız olabilmiş midir işçiye ne zaman ne öğret
miştir? 

8.- Asgari ücret tatbikatının E. K. i. cami-
asmdaki tatbikatının geciktiriliş sebebleri ne
dir? 

4. E. K. i. müessesesine ait KARAlSU'da 
yapılan İşçileri Dinlendirme Kampında bugüne 
kadar kaç kömür kazı işçisinin dinlendirildiği-
nin açıklanmasını, 

T. C. 
Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanlığı 
Enformasyon ve Genel 

ilişkiler Müşavirliği 
Sayı : 112-71/1-$89/500-43752 

111 . 8 . 1971 
Konu : Zonguldak Milletvekili Sa 
ym Ahmet Güner'in yazılı soru 
(önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : a) Genel Sekreterlik, Kanunlar Mü

dürlüğü; 20 . 12 . 1969 gün ve 6/72-559/7/542/ 
1948 sayılı yazınız. 
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b) Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 
29 . 4 .1971 gün ve 6172-559-1948 sayılı yazınız. 

Zonguldak Milletvekili Sayın Ahmet Güner'-
in, E. K. i. Müessesesindeki işçilerin, işe alınış 
şekline mütedair sözlü sorusunun, Millet Mec
lisinin 21 . 4 . 1971 günlü 90 ncı Birleşiminde 
yazılı soruya çevrilmesi üzerine, mezkûr soru 
önergesine ait Bakanlığımızca hazırlanan cevap 
ilişik olarak sunulmuştur. 

[Bilgilerinize arz olunur. 
İhsan Topaloğlu 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 

Zonguldak Milletvekili Sayın Ahmet Güner'in 
E. K. i. Müesses esindeki işçilerin, işe alınış şek

line dair yazılı soru önergesine ait cevap 
Soru : 1 
E. K. i. Müessesesinde çalıştırılan münave

beli işçiler, köylerinde müştereken kalkınabil-
melerine dair en ufak bilgiden yoksun bırakıl 
dıklarmdan, sosyal durumları gelişememiş, 
ekonomik durumları ise, senede çalıştırıldıkları 
altı aylık çalıştırılma gelirine bağlı bırakıl
mıştır. 

Böylece : 
a)' Modern makinaların geliştirilmesi, çalış

ma düzenindeki yenilikler, eski işçilerin çalı
şan kısmını azaltmasına rağmen, bu işsizlere 
nüfus artış oranımıza göre yenileri günbegün 
eklenmektedir. Bu ekleniş işe alınışları ve iş 
disiplinini zedelemeye başlamıştır. 

b) Rüşvetle işe girmeler ve iş disiplini te
minden uzaklaştıran iş âmirlerinin yılgınlığı 
neticesinde zarar eden müessesede partizanlık 
heveslilerini hâkim mevkilere getirmiş olması, 
insaflı ve iyi niyetli herkesi, hem üzmüş, hem 
de rahatsız etmeye başlamıştır. 

c) Haklıya hakkını verme, çalışanı terfih 
ettirme, emek karşılığını almak zorunluğunda 
olanların siyasi tutumlarına bakmamak anlayı
şı, bu müessesede kurulamadığından ve kur
mak istiyen idarecileri de her devirde değiştir
mek âdet edildiğinden, bu müessesenin büyük 
gücü ve işçi çoğunluğu düşünülerek bugüne ka
dar edilen tecrübelerden yeni bir tutum düşü
nülmekte midir? 

Cevap : 1 
E. K. 1. Müessesesinde, her ay sonu 12 000 

kadar işçi köylerine götürülmek ve yerlerine 

yenileri getirilmek suretiyle münavebeli olarak 
çalıştırılmaktadır. Bu tatbikat Zonguldak Kö
mür Ocaklarını işleten yabancı Şirketler zama
nından beri süregelmektedir. Batı memleketle
rinde adedi bu kadar çok olan ve her ay müna
vebe ile çalıştırılan bir işçi akımına raslamak 
oldukça güç olmakla beraber, yıllardır alışıla
gelmiş bu tatbikatın değiştirilmesi de oldukça 
zor, zam'ana vabeste bulunmaktadır. Aybaşla
rında değiştirilecek işçilerin ücretlerinin kısa 
zamanda ödenerek Müessese vasıtaları ile köy
lerine nakledilmeleri, yerlerine köylerden işçi 
postalarının getirilerek çalıştırılmaya başlatıl
maları, istihsali aksatan, masraflı bir iş olmakla 
berafber, belgede bir usul haline geldiği için 
güçlükleri nisbeten azalmış bir tatbikat olarak 
görülmektedir. 

Münavebeli işçilerin Müessesedeki yıllık 
toplam çlışmalan ve kazançları altı aylık bir 
müddetle tahdidedilmiş ise de; bu işçiler yı
lın diğer altı ayında köylerinde ziraat ve hay
vancılık gibi köysel faaliyetlerle de meşgul 
olmaktadırlar. 

E. K. i. İşçi radyosunun bilhassa sağlık ko
nusundaki öğütleri ile, işçilerin bulundukları 
köylerin bağlı bulunduğu kaza merkezlerin
de açılan sağlık ocakları vasıtasiyle işçi Ve 
ailelerinin muayene ve tedbirlerinin sağlanmış 
olması, bölgenin sosyal kalkınmasını müspet 
yolda etkiliyecek bariz unsurlardır. 

a) E. K. i. Müessesesine işçilerin ne su
retle işe alınacakları ve işten çıkarılacakları
na dair ilk statü 26 . 12 . 1947 tarih ve 653 
sayılı tamâm ve 1 . 1 . 1948 tarihinden itiba
ren yürürlüğe konulan özel bir talimatname 
ile tesbit olunmuştur. 

iBilâhara 29 . 6 . 1965 tarih ve 507, 
13 . 12 . 1965 tarih ve 537 sayılı tamimler ile 
işe alma işlemlerinin Teknik işler Müessese 
Müdür Muavinliğinin muvafakati alınmak 
suretiyle yapılması karara bağlanma, bu ta
mimlerde Müessesece tesbit edilen prevü mik
tarının aşılmaması, bunun da Müessese İş ve 
işçi Müdürlüğünce kontrol ve takibedileceği 
zikredilmiştir. Ancak, tatbikatta işe alına
cak işçilerin henüz işe giriş ve tescil işle-
leri ikmal edilmeden işbaşı yaptırıldıkları gö
rüldüğünden, bunun önlenmesi için 28 . 2 . 1966 
tarih ve 618 sayılı Tamim1 ile işyerlerine ge
reken emir verilmiştir. 
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6 . 10 . 1970 tarihli ve 772 No. : lu Tamim 
ile de, işçi alışları yeniden bir esasa bağ-
anmış bu tamimin tatbikinde görülen aksak
lıklar da 3 . 11 . 1970 tarih 778 sayılı, 
14 . 4 . 1971 tarih 791 sayılı tamimlerle dü
zeltilmiştir. 

1 . 11 . 1970 tarihinde yürürlüğe giren 
772 No. : lu Tamim ile, iş talebimde bulunan
ların; müracaat edecekleri yerler, müracaat-
arin kaydı ve sıraya konulması, müracaatçı
lara iş talep karttı tanzimi, mülakat yerleri 
ve seçim günleri, münhal işlerin ilânı, müla
kat ve seçim kurullarının teşkili, mülakat ve 
seçime iştirak, mlâkat ve seçimlerin değer
lendirilmesi, seçim listelerinin tanzimi gibi hu
suslar düzenlenerek bir esasa bağlanmıştır. 

b) E. K. i. Müesisesesince; rüşvetle veya 
politik kanallarla işe girildiği, mahallî parti 
teşkilâtının işe koydurdukları adam sayısıyla 
öğünerek icraatlarını bununla gösterdikleri 
gibi bâza iddialar muhitte yaygın bulunmakta 
ve bilhassa işçi statüsünde olan bâzı çavuş 
ve ustabaşı gibi elemanlar tarafından para 
alındığı veya menfaat temin edildiği gibi rüş
vet iddiaları, gerek Müessese Müdürlüğüne 
gerekse Zonguldak Cumhuriyet Savcılığına ih
bar edilmekte ise de; işe girmek için rüşvet 
verdiği belirtilen kimselerin bunu kabul et
memesi karşısında her hangi bir şey yapıla
mamakta, iddia ve ihbarların tevsiki mümkün 
olamamaktadır. 

c) E. K. t. Müesisesesince işçi terfileri ilk 
olarak 1948 yılında, yeraltı ve yerüstü işçi
leri için kabul edilen terfi kılavuzları ile bir 
esasa bağlanmıştı. 

Ancak, 1950 yılından sonra bu terfi kıla
vuzları kaldırılmış, bölgelerde bölge müdür
leri, merkezde şube müdürleri ile müstakil 
servis başmühendis ve şefleri takdir hakkını 
kullanarak işçilerin terfilerini yapmışlardır. 

işçinin hakkını alması, terfi etmesi gibi hu
suslar; işıçi teşekkülü ile yapılan ve sırasiyle 
1 . 1 . 1964 tarihinde yürürlüğe giren 1 nci 
Dönem Toplu iş Sözleşmesi, 1 . 7 . 1965 tari
hinde yürürlüğe giren II nci Dönem Toplu İş 
Sözleşmesi, 1 . 1 . 1968 tarihinde yürürlüğe gi
ren III ncü Dönem Toplu İş Sözleşmesi ve 
bu sözleşmelerin bâzı maddeleri gereğince 

Müessesece hazırlanan önergelerle bir esasa 
bağlanmış olup tatbikata göre yürütülmek
tedir. 

ıSoru : 2 
E. K. i. işçi Radyosu, iş eğitim masrafla

rına giren masrafiyle bugüne kadar tarafsız 
olabilmiş midir? işçiye ne zaman ne öğretil
miştir? 

iCevap : 2 
E. K. i. işçi Radyosu 30 . 5 . 1967 tarihin

de; bâzı toplu işçi olaylarında veya işçiler 
arasında yayılmak istenilen maksatlı ve yan
lış haberler karşısında, süratle işçiye hita-
bedilme imkânının sağlanması, işçiye meslekî 
ve sosyal tavsiyelerde bulunularak teşvik edil
mesi, moral eğitiminde bulunulabilmesi gayesi 
ile kurulmuştur. 

işçilere yapılan öğütler ve müzik yayın
ları dışında E. K. i. işçi Radyosunun yaptığı 
neşriyatı başkaca altı grupta toplamak müm
kündür. 

1. işçi ücretlerinin ödeneceği gün ve saat
lerle bunlardaki değişikliğin bildirilmesi, 

2. Vilâyet kanalı ile bildirilen ve bölge 
halkının trafik ve veremle mücadele konu
larında uyarılmasını gaye edinen kısa anons
larda bulunmak, 

3. Müessese doktoriarmca hazırlanan, eği
tici ve öğretici tıbbi konuşmalar, 

4. Her ay sonu değiştirilen münavebeli 
işçilerin işyerlerinden, köylerine,, köylerinden 
işyerlerine gidiş gelişlerinde kolaylık sağla
mak üzere, tahsis olunan taşıt imkânları ile, 
bir kazaya sebebiyet verilmemesi için riayet 
edilmesi gereken hususlar, 

5. Muhtelif iş kollarında çalışan işçilere, iş 
emniyeti bakımından riayet etmeleri zorunlu 
olan hususların bellettirilmesi için yapılan 
anonslar, 

6. işçiye duyurulmasının, işçinin menfaati 
bakımından gerekli olan sair hususlar. 

Soru : 3 
Asgari ücret tatbikatının E. K. İ. camiasın

da tatbikatının geciktiriliş sebepleri nedir? 
Cevap : 3 
931 sayılı İş Kanununun 33 ncü maddesi ge

reğince kurulan Asgari Ücret Tesbit Komisyo
nu tarafından, yurt çapında illerin sosyal ve 
ekonomik gelişmişlik derecelerine göre 6 grup-
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ta tesbit edilen asgari ücretler 6 . 6 . 1969 ta
rih ve 13216 sayılı Resmî Gazetede yayınlana
rak 1 . 7 . 1969 tarihinden itibaren yürürlüğe 
girmiştir. 

Ancak, Asgari Ücret Yönetmeliğinin 1 nci 
maddesinde de açıklandığı üzere, asgari ücret, 
«işçilere normal bir çalışma günü karşılığı ola
rak ödenen ve işçinin asgari gıda, mesken, gi
yim, aydınlatma, sağlık, taşıt, kültürel ve eğlen
me gibi zaruri ihtiyaçlarını cari fiyatlar üzerin
den karşılamaya yetecek miktarda olan bir üc
rettir.» Şeklinde tarif edilmiş ve yönetmeliğin 
11 nci maddesi ile de Komisyonun asgari ücre
tin tesbitinlde dikkate alacağı kriterler tesbit 
edilmiştir. 

T. K. I. Müessese ve İşletmelerinde işçilere, 
yevmiyelerine ilâveten prim, ikramiyeler (ilâ
ve tediye) ile sosyal yardım adı altında (yedir
me, giydirme, barındırma, kültür, sağlık, insan 
gücü eğitim gibi) ödemeler de yapıldığından 
yukarda tesbit şekli belirtilmiş olan asgari üc
retlerin tediyesi sırasında bu hususların ne şe
kilde nazarı itibara alınacağı konusunda, diğer 

E.K.Î. Müessesesinde çalışan «Kömür kazı» 
işçileri genellikle münavebeli işçilerden teşek
kül etmiştir. Bu işçiler, münavebe sisteminin 
ihdası gerekçesine uygun olarak, bir ay işlet
mede çalışmakta, bir ay da köylerinde istirahat 
etmekte ve tarım işleri ile uğraşmaktadırlar. 

Karasu Dinlenme Kampının istifadeye açıl-

teşekküller meyanınida, Çalışma Bakanlığına 
müracaatta bulunmuştur. 

Son olarak 24 . 12 . 1969 tarihinde Çalışma 
Bakanlığından alınan cevabi yazıda, asgari üc
retlerin Komisyonca tesbit edildiği şeklinde tat
bik edileceği mütalâasında bulunduğundan 
1970 den evvele de raci olmak üzere tatbikata 
geçilmiştir. 

Soru : 4 
E. K. I. Müessesesine ait Karasu'da yapılan 

işçileri dinlendirme kampında bugüne kadar 
kaç kömür kazı. işçisinin dinlendirildiğinin açık
lanması? 

Cevap : 4 
E. K. î. Müessesesi mensuplarının, yaz ay

larında istirahatlerini sağlamak üzere açılan 
Karasu Dinlenme Tesislerinden son dört yılda 
toplam 2 122 kişi istifade etmiş, bunlardan 109 
kişisi işçi ve 370 kişisi de işçi aitesidir. 

Yıllar itibariyle, Karasu Plaj Tesislerinden 
istifade eden işçi ve aileleri ile diğer iştirakçi
lerin adedi ş'Öyledir : 

dığı yaz aylan ise, bilhassa tanm işlerinin yo
ğunluk kazandığı devreyi kapsamakta olduğun
dan, münavebeli işçiler kampa rağbet etme
mektedirler. 

5. — Çanakkale Milletvekili Refet Sezgin'in, 
1970 ve daha önc&ki yıllarda Çanakkale ili yol, 
içme suyu ve köprü hizmetlerinde yolsuzluk ve 

L 

Toplam : 

L 
m 
t vazifeli 

Toplam : 
e ailesi 

Genel toplam 

1967 

13 
43 

56 

51 

51 
68 

175 

1968 

67 
235 

302 
70 
18 
108 

9 

205 
413 

920 

1969 

12 
31 

43 
61 
3 
64 
5 

133 
132 

308 

1970 

17 
61 

61 
115 
40 
125 
10 

290 
351 

719 

Dört 
yıllık 
toplam 

109 
370 

479 
246 
61 
348 
24 

679 
964 

2 122 

ÎŞSİ 
İşçi ailesi 

Toplam : 
Misafir 
Sendikacı 
Müstahdem 
Muvakkat vazifeli 

Toplam : 
Memur ve ailesi 

13 67 12 17 109 
43 235 31 61 370 

302 
70 
18 
108 
9 

205 
413 

43 
61 
3 
64 
5 

133 
132 

61 
115 
40 
125 
10 

290 
351 

479 
246 
61 
348 
24 

679 
964 

920 308 719 2 122 
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kanuna aykırı idem yapıldığı iddialarına dair 
soru önergesi ve Köy İşleri Bakanı Cevdet Ay
han'ın yazılı cevabı. (7/554) 
Millet Meclisi Başkanlığı Yüksek Makamına 

Aşağıdaki sorumun, Sayın Köy İşleri Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi saygılarımla istirham ederim. 

Refet Se^in 
Çanakkale Milletvekili 

Yazılı soru : 
1. 1970 ve daha önceki yıllarda, Çanakka

le ili yol, içme suyu ve köprü hizmetlerinde yol
suzluk ve kanuna aykırı işlem yapıldığı iddia
sıyla Bakanlığınıza ihbar ve şikâyet yapılmış 
mıdır? 

2. Yapılmış ise, Bakanlığınız ve ba^lı ku-
ruluşlarmızca konu ne gibi bir işleme tabi tu
tulmuştur? Tahkikat ve tetkikat devam ediyor
sa halen hangi safhadadır? Bugüne kadar alı
nan netice varsa nedir? 

3. Belirli olarak hangi köy içme suyu, yol 
ve köprü inşaatlarında kanuna aykırı işlem va-
pıldığı iddiası ile tetkikat ve tahkikat yürüt
mektedir? isimleri yer olarak nedir? 

4. Tetkik ve tahkik konusu olan bu işler
de, mütaaMıit, taşar on ve ortak olanlar kimler
dir? Ortaklık, taşaronluk ve mütaahhitlik du
rumları tesbit edilmiş midir? ilgili bu şahısla
rın görev ve sıfatları nedir? 

5. il Genel Meclisi ve Daimî Encümen üye
leri kendi seçim çevrelerinde ve görev konula
rına mren islerde doğrudan doğruya veya do-
layısiyle, bu kabîl işlerden mevzuat hükümleri
ne göre memnu iseler, fiillerinin tazmin ve is
tirdat yanında, cezai sorumluluk yönü yok mu
dur? 

T. C. 
Köy işleri Bakanlığı 

Müsteşarlık 
(Sayı : 2330 

09114 
29 . 7 . 1971 

(Konu : Çanakkale Milletvekili 
Refet (Sezğin'in yazılı soru 
(önergesi. 

Not : Millet Meclisi Dönem 3, Toplantı yılı 
2, 17 . 6 . 1971 tarihli 115 nci Birleşim Tutanak 
Dergisine konulan 7/554 sayılı yazılı soru ceva
bının ekidir. 

Millet Meclüsi Bakanlığına 

İlgi : 12 . 5 .1971 gün ve 7 - 554/3595 - 27040 
sayılı yazı. 

Çanakkale Milletvekili Sayın Refet Sezgin 
tarafından Başkanlığınıza sunulup bir örneği 
Bakanlığıma 'tevdi Ibuyuru'lan «1970 ve daha 
önceki yıllarda; Çanakkale ili yol, igonssuyu ve 
köprü hizmetlerinde yolsuzluk ve kanuna aykırı 
işlem yapıldığı iddialarına» dair 4 . 5 . 1971 ta
rihli yazılı soru 'önergelerine alt ek »cevap ilişik
te sunulmuştur. 

Bingilerinize arz •ederim. 
Dr. Oûvdet Aykan 
Köy işleri Bakanı 

1970 ve dalha önceki yıllarda 'Çanakkale ili 
yol, içmesuyu ve (köprü hizmetlerinde yolsuzluk 
ve kanuna aykırı 'işletn yapıldığı iddialarına 
dair Çanakkale Milletvekili Sayın Refet Sezgin 
tarafından verilen ve Millet Meclisi Başkanlı
ğının 12 . 5 . 1071 gün 7 - 554/3535 - 27040 sa
yılı yazılarına ekli olarak alman 4 . 5 . 1971 ta
rihli yazılı soru (önergelerine ek cevaptır : 

1. 1970 ve daha önceki yıllarda 'Çanakkale 
ili içmesuyu inşaatlarında yolsuzluk yapıldığı 
hakkında, valiliğin şifre iteli ve Bakanlık yet
kililerince hazırlanan bir raporla ihbar ve şi
kâyetlerde bulunulmuştur. 

2. Çanakkale Valiliğince ihbar olunan ko
nunun, Bakanlık Teftiş Kurulunca tetkik ve 
tahkiki neticesinde işin mütaalhıhidi iımadettin 
Elmas'a 151 078,18 Tl. fazla ödeme yapıldığı 
tesbit edildiğinden tanzim olunan fezleke ilgili 
mercilerden (geçtikten sonra Çanakkale Cum
huriyet Savcılığına intikal 'ettirilmiş olup mah
keme neticesinden bugüne değin Ibir bilgi alı
namamıştır. 

Bakanlık yetkililerinde (hazırlanan raporda 
yoKsuzluk yapıldığı iddia >olunan işlerin kesin-
hssapları çıkarılmak üzere, 5 kişilik yetkili bir 
heyet marifeti ile derhal mahallinde çalışma
lara başlnaimış ve neticede; fazla ödeme ile ka
nuna aykırı işlemler yapıldığı tesbit olunan 10 
içmesuyu inşaattı ile ilgili olarak gerekli tetkik 
ve tahkikat yapılmak üzere konu Bakanlık 
'Teftiş Kuruluna intikal ettirilmiştir. 

Teftiş Kurulunca mahallinde yapılan tetkik 
ve tahkikat sonunda 8 içmesuyu inşaaJtı ile il
gili fezlekeîi rapor tamamlanarak, İl idare ku
rulunca lüzumlu karar ittihaz 'edilmek üzere 
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dosyalar 24 . 7 . 1971 tarihinde Çanakkale va
liliğine gönderilmiştir. 

'Gelibolu - Ortaköy ve (Merkez - intepe iç-
meisuyu inşaatları ile ilgili olarak savunmasına 
lüzum görülen (Bursa YİSE Bölgesi eski müdürü 
iSaim Kahraman'm İhalen serbest çalıştığı is
tanbul'da uzun süren aramalardan sonra bulu
nabilmiş olması nedeniyle savunması ihanüz alın
mış olup bu inşaatlarla ilgili raporlar da 5 gü
ne kadar tamamlanarak Çanakkale Valiliğine 
intikal ettirilecektir. 

(Bugüne kadar alman neticeye göre : 

1. Çanakkale - Biga - Bekirli köyü içmesu
yu inşaatının şifahi emirle yaptırıldığı ve ihale 
'formalitesinin icapları yerine getirilmediği için 
Taşaronun 31 637,71 Tl. istihkakının ödenme
diği, 

2. Çanakkale - Biga - Harmanlı (Fili) kö
yü içmesuyu inşaatı emanet usulü ile yapıldığı 
(halde sadece tevzi deposunun taşarona verildi
ği ve bu sebeple de 3 867,59 Tl. lık istihkakın 
taşarona ödenmediği, 

3. Çanakkale - Merkez - Haîilel grup 
köyleri içmesuyu inşaatında taşaron istihkakı
nın 229 938,47 Tl. fazla ödendiği, 

4. Çanakkale - Çan - Karakoca köyü içme
suyu inşaaJtında henüz ödeme yapılmamış ol
makla beraber 42 090,85 Tl. alacağa mukabil 
60 732,49 Tl. lık istihkak hazırlanarak fazla 

. ödemeye teşebbüs edildiği, 
5. Çanakkale - Yenice - Bayatlar köyü iç

mesuyu inşaatında (henüz ödeme yapılmamış ol
makla beraber 3 038,04 Tl. alacağa mukabil 
18 728,89" liralık istihkak hazırlanarak 'taşarona 
fazla ödemeye teşebbüs edildiği, 

6. Çanakkale - Bayramiç - Saçaklı grup 
(köyleri içmesuyu inşaatında taşarona 65 329,53 
Tl. lık ıfazla ödeme yapıldığı, 

7. Çanakkale - Biga - Dimetoka grup köy
leri içmesuyu inşaatında taşarona 78 264,54 Tl. 
lık fazla ödeme yapıldığı, 

8. Çanakkale - Bayramiç - Ssrihat köyü iç
mesuyu inşaatında henüz ödeme yapılmamış ol
makla beralber taşaronun 1 738,58 liralık alaca
ğına mukabil 9 074,38 Tl. lık istihkak tanzim 
edilmek suretiyle fazla ödemeye teşebbüs edil
diği, 

9. Çanakkale - Merkez - intepe ^öyü. içme
suyu inşaatında taşarona 8 505,41 Tl. fazla öde
me yapıldığı, 

10. Çanakkale - Gelibolu - Ortaköy Askeri 
Garnizonu içmesuyu inşaatında taşarona 
83 437,08 Tl. fazla ödeme yapıldığı, 

Te'sbit edilmiştir. 
3. Kanuna aykırı işlem yapıldığı iddiası ile 

tetkikat ve tahkikat yapılan içmesularına ait 
köy isimleri 2 nci maddede belirtilmiştir. 

4. Tetkik ve tahkikat konusu olan işlerde : 
a) Çanakkale - Biga - Bekirli köyü içme

suyu inşaatı Taşaronu Feyyaz Evren, 
b) Biga - Harmanlı köyü içmesuyu inşaatı 

taşaronu Ali Aklbaş, 

c) Merkez - Halileli grup köyleri içmesuyu 
inşaatı Taşaronu Halil Recep Değirmencioğlu, 

ç) Çan - Karakoca köyü içmesuyu inşaatı 
Taşaronu Ali Akbaş, 

id) Yenice - Bayatlar köyü içmesuyu inşaa
tı taşaronu Ali Osman Güngör, 

e) Bayramiç - Saçaklı grup köyleri içme
suyu inşaatı taşaronu Arif Yılmaz, 

f) Biga - Dimetoka grup köyleri içjmlesuyu 
taşaronu İbrahim Güney, 

g) Bayramiç - (Serhat köyü içmesuyu inşaa
tı taşaronu Hasan Kınav, 

h) Merkez - intepe köyü içmesuyu inşaatı 
taşaronu Feyyaz Evren, 

i) Gelibolu - Ortaköy Askerî Garnizonu 
içmesuyu inşaatı taşaronu Lûtfi (Başak, 

Olup; 
aa) Daire ile sözleşme imzalıyan "bu taşa-

ronlardan yalnız Arif Yılmaz'ın il daimî encü
men üyesi olduğu, 

tob) Gönen Noterliğinde haricen yapılan 
6 . 8 . 1969 gün ve 2512 sayılı mukaveleye göre 
A. P. İl Başkanı Mehmet Erol, il Daimî Encü
men Üyesi Hüseyin Çayırlı ve Yusuf özde-
mir'in Taşaron Halil Recep Değirmencioğlu'nun 
iş ortakları bulunduğu, 

cc) 1969 yılında tamamlanamadığından 
1970 yılı yatırım programına tekrar konulan, 
fakat teftiş heyeti tahkik konusuna girmiyen 
Biga - Bekirli köyü içmesuyu inşaatı için Gö
nen Noterliğinde yapılan 20 . 5 . 1970 gün ve 
3517/15 - 166 sayılı mukaveleye göre il Genel 
Meclisi Üyesi Hüseyin Çayırlı ve il Daimî En
cümen Üyesi Süleyman Filiz'in Taşaron Hasan 
Şahin'İn ortakları olduğu, 

Anlaşılmıştır. 
5. Taşaron olarak daireden inşaat alan 

il Daimî Encümen Üyesi Arif Yılmaz ile Taşa-
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ron Halil Recep Deeğirmencioğlu'nun ortakları 
olan il Daimî Encümen üyeleri Hüseyin Çayır-
lı ve Yusuf özdemir, 1970 yılında Taşanon Ha
san Şahin dle ortaklık kuran il Daimî En
cümen Âzası ıSüleyman Filiz hakkında gerekli 
kanuni işlemin yapılması için 'fezlekelerin bir 
nüshası içişleri Bakanlığına intikal ettirûm'iş-
tir. 

'Memur olmıyan A. OP. il Başkanı Mehmet 
Erol (hakkında ise siyasi baskı yaptığı nedeniy
le lüzum giöriildüğü takdirde gerekli kanuni iş
lemin (Cumhuriyet Savcılığınca yapılması, ay
rıca Çanakkale Valiliğine bildirilmiiştir. 

6. — Ankara Milletvekili Suna Tural'ın, 
EsM Cumhurbaşkanı merhum Orgeneral Cemal 
GürseVin, mezarının yapılmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair soru önergesi ve Başba
kan Nihat Erim'in yazılı cevabı. (7/562) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun iSayın Hükümet Başka
nı 'tarafından ya.zılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ve rica ederim. Saygılarımla. 

Ankara Milletvekili 
ISuna Tural 

27 Mayıs Devrimi Cumhurbaşkanı merhum 'Or
general Cemal Gürsel halen Atatürk Anıt - kab
rinin yanında Devrim Şehitliği yerinde yatmak
tadır. 

Merhumun vefatından bu yana yıllar geç
miş olmasına rağmen kendisine ve Türk örf 
ve âdetine yakışır bir şekilde mezarı ele alınıp 
yapılmamıştır. 

Ölülere saygı, onlara hürmet Türk Mille
tlinin ıen büyük iyi hasletidir. Kaldı M orduya 
ve Türk siyasi hayatına ve demokrasiye sarsıl
maz inançlariyle unutulmaz hizmet yapmış, 
Devleti iBaşkan olarak temsil etmiş Cemal Gür-
ıserin mezarının yapılması hem kendisinin ru
hunu şadedecek ve hem de yakınlarını mensu-
Ibolduğu silâh arkadaşlarını ve onu 'seven Türk 
Milletini sevindirmiş olacaktır. 

Bu yönden Sayın Hükümet Başkanının da 
aynı duygularla dolu olduğu ümidiyle düşün
celerini öğrenmek istiyorum. 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar Ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

(Sayı : 77-190^10292 
3 . 8 . 1971 

IKonu : Ankara Milletvekili Su 
na Tural'ın önergesi. 

Millet İMeclisi Başkanlığına 
ilgi : 1 . 6 . 1971 tarih ve 7/5©2^7!30/M14 

sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Suna Tural'ın, eski 

Cumhurbaşkanı Merhum Cemal Gürsel'in meza
rının yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair, Başbakanlığa yönelttiği yazılı soru öner
gesinin cevabı, iki nüsha olarak, eklice sunul
muştur. 

Arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 
Ankara Milletvekili Suna Tural'ın, eski Cum
hurbaşkanı Merhum Cemal Gürsel'in mezarının 

yapılmasına dair yazılı soru önergesinin 
ıcevabıdır 

Merhum Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in 
kabri konusunda evvelki yıllarda incelemeler 
yapılmışsa da kesin bir sonuca varılamamıştır, 
Anıt - Kabirin münhasıran Atatürk için inşa 
edilmiş ve mezardan ziyade bir Âbide karakte
rinde olduğu göz önünde bulundurularak, Ce
mal Gürsel ve diğer devlet büyükleri için bir 
«Devlet Büyükler Mezarlığı» kurulması, bunun 
ilkelerinin bir kanunla konulması ve buna gö
re şehir içi veya yakınında uygun bir yerin ay 
rılması düşünülmüştür. 

Hükümetin zamanında, Bayındırlık Bakan
lığına bu konuda yeniden yaptırılan inceleme 
sonucunda Cemal Gürsel'in kabrinin şimdiki 
yerinde kalması ve üzerine yekpare taştan bir 
mezar yapılması, bu mezarla Anıt - Kabir çıkış 
merdivenleri arasındaki asfalt yolun iptal edile
rek zemini taş kaplama hir plâtform haline ge
tirilmesi, diğer mezarların başka bir yere nakli 
uygun görülmüştür. 

Prof Dr. Nihat Erim 
Başbakan 

7. — Konya Milletvekili özer ölçmen'in, 
bâzı şirketler tarafından imal edilen alkid reçi
nelerinin Gider Vergisine tabi olmüsı tesbit 
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edilmiş bulunduğu halde, bu verginin adı geçen 
madde üzerinden kaldırılma nedenine dair ya-
zth soru önergesi ve Maliye Bakanı Sait Naci Er-
gin'in yazılı cevabı (7/564) 

30 . 5 . 1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Maliye Bakanlığının 1967 yılındaki transfer 
incelemeleri sırasında DYO ve Sadolin A. Ş, 
Mars - Hail, Dewilux Bayraklı Boya Sanayii 
gibi firmaların imal ettikleri alkid reçinelerinin 
plâstik ilk istihsal maddesi olduğu gerekçesiyle 
Gider Vergisine tabi olmasının tesîbitleri üzeri
ne Vergilerin ikmâlen tarhı yoluna gidilmiş, bi-
lâhara mükelleflerin Maliye Bakanlığı itiraz 
Komisyonuna itirazları kabul edilerek Vergiler 
kaldırılmış ve fakat Temyiz Komisyonunca bu 
karar bozulmuş ancak itiraz Komisyonunun ıs
rarı üzerine 23 . 10 . 1970 gün ve 1970/372 No.-
lu kararla tasdik edilmiş bulunmaktadır. 

Hazineye etkisinin takriben 40 -50 milyon 
TL. na baliğ olacağı bilinen dâvanın hakkı ol
duğu halde Maliye Bakanlığınca Danıştaya gö 
türülmesinden hangi seheblerle içtinabedrldi 
ğinin Sayın Maliye Bakanı tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla rica 
ederim. 

{Konya Milletvekili 
özer ölçmen 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 

Gelirler Genel Müdürlüğü 
Sayı : 28Ö56J5-2/4747Ö 

27 . 7 . 1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 1 . 6 . 1971 tarih ve 7/564, 3747/28174 
sayılı yazıları. 

Bâzı şirketler tarafından imâl edilen alMd 
reçinelerinin Vergiye talbi olduğu gerekçesi ile 
verilen inceleme elemanları raporlarına istina
den tarhedilen İstihsal Vergisinin mükelleflerin 
itirazları dölayısı ile İtiraz ve Temyiz Komis
yonunca kaldırılması üzerine Temyiz Komis
yonu kararı aleyhine Bakanlığımca Danıştaya 
gidilmemesinin sefbebleri konusunda Konya 
Milletvekili Sayın özer ölçmen tarafından ve
rilen vasılı soru önergesine cevabımız aşağıda 
arz olunmuştur. 

16 . 8 . 1971 O : 1 

1. Olay : 
İzmir ve İstanbul'da faaliyette bulunan ve 

Iher nevi «boya» imâl eden müesseselerin 1962 
ilâ 1969 yıllan muamelâtının hesap uzmanların
ca tetkiki sonunda tanzim olunan raporlarda, 
bu müesseselerce imâl olunan Alkid adlı plâstik 
ilk istihsal maddesi için istihsal Vergisi öden
mediğinin tesbiti üzerine, ödevliler adına muh
telif yıllar için önemli miktarlara baliğ olan 
kaçakçılık cezalı istihsal Vergisi tarhiyatı ya 
pılmıştır. 

Alkid imal eden her müessese, kendi adına 
yapılan tarhiyata, Alkid'in bir plâstik ilk istih
sal maddesi olmadığı, dolayısiyle 6802 sayılı 
Gider Vergileri Kanununa bağlı 1 numaralı 
İlk İstihsal Maddeleri tablosunun 482 Sayılı 
Kanunla değişik 4 ncü pozisyonun şümulüne 
girmediği, bu bakımdan istihsal Vergisine tabi 
bulunmadığı iddiasıyle itirazda bulunmuşlar ve 
iddialarının tevsiki sadedinde istanbul Üniver
sitesi Kimya Kürsüsünden ve Ege Üniversite
leri Fen Fakültesi Sınai Kimya Kürsüsünden 
alınmış raporları ibraz etmişlerdir. 

itiraz Komisyonlarınca, bidayette, İstanbul 
Üniversitesi Fen Fakültesi Profosörlerince be
yan olunan mütalâalara dayanılarak, sözü edi
len maddenin vergi mevzuuna girmediğine, do
layısiyle tarhiyatın -terkinine karar veril
miş, ancak bu kararlar Temyiz Komisyonunca, 
alkid'in bir plâstik ilk istihsal maddesi olup ol
madığı konusunda yetkili mercilerden alınmış 
rapor ve mütalâaların birbirine uymadığı ve 
keyfiyetin üniversitelerde yetkili elemanlardan 
kurulacak bir bilirkişi heyetine tetkik ettiril
mesi ve bu tetkikattan sonra karar verilmesi 
icabettiği gerekçesiyle bozulmuştur. 

Temyiz Komisyonunun anılan bozma kararı 
üzerine İzmir İtiraz Komisyonunca; İstanbul 
Teknik Üniversitesi Kimya Fakültesi Bekanı, 
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Organik Kim
ya Kürsüsü Profösörü, Eğe Üniversitesi Fen 
Fakültesi Sınai Kimya Kürsüsü Başkanı, izmir 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi 
Başkan Yardımcısı ve İzmir Ticaret Borsası 
Lâboratuvar Şefinden müteşekkil beş kişilik 
bir bilirkişi heyeti tâyin edilmiş, bu heyetin ye
minli olarak icra ettiği tetkikat neticesinde tan
zim olunan 4 . 4 . 1 9 7 0 tarihli raporda, alkid'in 

« Gider Vergileri Kanununa göre İstihsal Vergisine 
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tabi plâstik ilk istihsal maddeleri dışında kaldı
ğının ifade edilmiş olmasına dayanılarak, 1137 
sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 
alkid reçinelerinin istihsal Vergisine tabi tutul
masının mümkün olmadığına ve vergi dairesi 
itirazının reddine karar verilmiş ve fou karar
lar Temyiz Komisyonunca da tasdik edilmiştir. 

Sözü edilen ihtilâfla ilgili Temyiz Komisyonu 
kararında aynen: 

«Anlaşmazlığın çözümü, 6802 sayılı kanuna 
bağlı 1 sayılı tablonun 4 numaralı pozisyonunun, 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 39 ncu faslında 
yer ialaın büıtüm maddelerin kapsamına alıp alma
dığı, alkid maddesinin plâstik madde imaline 
müsait bir plâstik ilk istihsal maddesi olup ol
madığının tâyin ve tesbitine bağlıdır.» 

6802 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı tablonun 4 
ncü pozisyonunda «Selüloz», albimünoit veya 
tabiî reçinelerin türevleri veya sentez yoluyla 
veya sair suretlerde elde edilen.... Suni plâs
tik ilk istihsal maddelerinin istihsal Vergisine 
tabi olduğu hükme bağlanmış bulunmaktadır. 
Bu hükme göre, bir maddenin Gider Vergisine 
tabi tutulabilmesi için bu maddenin, selüloz, 
albimünoit veya tabiî reçinelerin türevlerin
den veyahut sentez yoluyla veya sair suretlerle 
elde edilen ve pozisyon metninde belirtilen şe
killerde bulunan suni plâstik ilk istihsal mad
delerinden olması gerekmektedir. Selüloz, al
bimünoit veya tabiî reçinelerin türevlerinden 
olmayan maddelerle, plâstik ilk istihsal mad
deleri malhiyetin&e olmayan diğsr bir deyimle, 
plâstik eşya imaline müsait bulunmayan mad
deler verginin şümulü dışındadır. Nitekim ka
nunun gerekçesinde « lâyihanın kanunlaş
ması üzerine dahilde plâstik eşya imalâtı bu 
türlü bir vasıtalı vergi ile alâkasız olarak ya
pılacak, vergi ithal sırasında bu mamulatm ilk 
maddesini teşkil eden plâstikten alınacaktır.» 
denilmekle, plâstik eşya imaline elverişli, bu 
eşyanın ilk maddesini teşkil eden maddelerin 
gider vergisine tabi olacağı açıkça belirtilmiş
tir. 

Olay tarihinde yürürlükte bulunan Gider 
Vergileri Kanununa bağlı 1 sayılı tarifenin 4 ncü 
pozisyonunda Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
39 ncu faslı bulunmadığı gibi, bu tarifenin 39 
ncu faslının başlığında (Suni plâstik maddeler) 
ile (Suni reçineler) ayrı zikredilmişlerdir. Yani 
sunî reçineden madut olan (Alkid) i tarif e cet-
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veli suni plâstik maddelerinden ayrı olarak na
zara almıştır. Bu duruma binaen 1 sayılı tab
lonun 4 ncü pozisyonunun Tarife Cetvelinin 39 
ncu faslında yazılı bütün maddeleri kapsamadı
ğının kabulü zorunludur. Nitekim 31 . 3 . 1969 
tarihinde yürürlüğe giren 1137 sayılı Kanunun 
24 ncü maddesiyle değiştirilen 1 sayılı tablo
nun 4 ncü pozisyonunda, Gümrük Giriş Tarife 
Cetvelinin 39 ncu faslına atıfta bulunmak sure
tiyle bu faslın 30.01 ilâ 39.06 pozisyonlarında 
yazılı suni plâstik maddeler;.'Selülozun eter ve 
©sterleri ile suni reçineleri vergi kapsamına al
mıştır. Bu itibarla 1137 sayılı Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten önce (4) numaralı pozis
yonun, Gümrük Tarife Cetvelinin 39 ncu faslın
da yer alan bütün maddeleri kapsamadığı, 
bunlardan ancak, selüloz, albimünoit ve tabiî 
reçinelerin türevleriyle veya sentez yoluyla ve
ya sair suretlerle elde edilen ve plâstik eşyala
rın ilk maddesini teşkil eden plâstik maddeleri 
kapsamına aldığı anlaşılmaktadır. 
Diğer taraftan, Üniversitelerden seçilen beş 

kişilik bilirkişi heyeti tarafından düzenlenen 
ve dosyada bir örneği bulunan 4 . 4 . 1970 tarih
li raporda, anlaşmazlık konusu «Alkid» isimli 
maddenin, selüloz, albimünoit ve tabiî reçinenin 
türevlerinden olmadığı, yalnız boya imalinde 
kullanılabilecekleri, bunlardan plâstik madde 
imalinin mümkün bulunmadığı «belirtilmiş bu
lunduğundan 1 sayılı tablonun 4 ncü pozisyonu-
mm kamamı dışında kaldığı anlaşılan alkid 
maddesinin istihsal vergisine tabi tutulması 
mümkün değildir. Bu bakımdan yazılı gerekçe 
ile verilen itiraz komisyonu kararında isabet
sizlik görülmemiştir. 

Bu sebeplerle, yerinde görülmeyen vergi 
dairesi temyiz isteminin reddiyle, 20 . 4 . 1970 
gün ve 1970/581 sayılı itiraz Komisyonu kara
rının onanmasına 9 . 10 . 1970 gününde oybirli
ği ile karar verildi.» denilmektedir. 

II. — Bakanlığımın Görüşü 
Hesap uzmanı raporları üzerine, alkid imal 

ve teslim eden ve adlarına cezası istihsal Vergi
si tarhiyatı yapılmış bulunan mükellefler bir 
taraftan adlarına yapılan tarhiyata itiraz et
mişler, bir taraftan da Bakanlığıma müracaat
la, vergiye tabi olmadığını iddia ettikleri alkid 
teslimatı dolayısiyle salman vergi ve cezaların 
düzeltme yoluyla kaldırılmasını istemişlerdir. 
Ancak, hadise yargı mercilerine intikal etmiş 
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olduğundan ve bu mercilerce verilecek karar
lara intizar edilmesi gerektiğinden, yetkili ida
renin görüşü Hesap Uzmanı mütalâalarının 
aksine, alkidin vergiye tabi olmadığı merke
zinde olduğu halde, sözü edilen düzelme talep
leri is'af edilmemiştir. 

Bu arada 27 . 3 . 1969 tarihli ve 1137 sayılı 
Kanunun 24 ncü maddesiyle 6802 sayılı Kanuna 
bağlı 1 numaralı tablonun 4 ncü pozisyonu de
ğiştirilmiş ve bu değişiklikle Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelindeki tarife pozisyonuna atıf ya
pılmak suretiyle alkid vergiye tabi tutulmuş
tur. 

Demek oluyor ki 1137 sayılı Kanunun yü
rürlüğe girdiği 31 . 3 . 1969 tarihinden önce 
alkidin vergiye tabi olduğunun kesin olarak 
söylenmesi mümkün değildir. 

Bu konuda husule gelen ihtilâflar sonunda 
Temyiz Komisyonunca verilen ve yukarda anı
lan kararlar üzerine ilgili vergi daireleri, 213 
sayılı Vergi Usul Kanununun 406 ncı madde
sindeki «Vergi Daireleri Maliye Bakanlığının 
muvafakatini almadan Temyiz Komisyonunun 
kesin kararlan aleyhine Danıştayda dâva aça
mazlar» hükmüne istinaden, Danıştayda dâva 
ikamesi için Bakanlığımdan muvafakat talebet-
mişlerdir. 

Bakanlığımca mezkûr Temyiz Komisyonu 
kararlarının idari dâva mevzuu yapılmasında 
Hazine lehine bir fayda mütalâa edilmemiştir. 

Şöyle ki : 
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa bağlı 

1 numaralı tablo «ilk istihsal Maddeleri Tablo
su» dur. Bu tablonun 4 ncü pozisyonunun 1137 
sayılı Kanunla değişmeden evvelki şekline gö
re «suni plâstik ilk istihsal maddeleri» vergiye 
tabidir. 

Hangi maddelerin plâstik ilk istihsal madde
si olduğunu ve bunların imal tarzlarını ve ma
hiyetlerini tâyin etmek. tamamiyle teknik bir 
iş ve bir ihtisas konusudur. 

Anılan Temyiz Komisyonu kararında da açık 
olarak belirtildiği üzere, sadece plâstik eşya
ların ilk maddesini teşkil eden suni plâstik 
maddeler 1 numaralı tablonun 4 ncü pozisyonu 
gereğince vergiye tabi bulunmakta ve bu hu
sus kanunun gerekçesinde keza açıkça yazılı 
bulunmaktadır. 

16 . 8 . 1971 0 : 1 

l Arz olunan hususlar muvacehesinde uyuş
mazlığın çözümünün tamamen teknik mahiyet 
arz eden bir hususun tesbitine bağlı olduğu 
aşikârdır. Bu konuda yaptırılan akademik ve 

I bilimsel nitelikteki inceleme sonunda da ver-
j gi tarhını gerektirir kanuni bir sebebin mev-
j cudolmadığı tebeyyün etmiş bulunduğuna go-
! re, meselenin artık bir ihtilâf konusu olmak-
s tan çıktığının, dolayısiyle ihtilâfla ilgili Tem

yiz Komisyonu kararının dâva mevzuu yapıl
masında Hazine lehine bir fayda mütalâa olu-
namıyacağının ve uyuşmazlığın Danıştaya in
tikal ettirilmesinden değişik bir sonuç alınma
sı beklenemiyeceğinin kabulü gerekir. 

Keyfiyeti saygı ile arz ederim. 
Maliye Bakanı 
Sait Naci Ergin 

8. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
Amasya ili Gümüşhacıköy, Merzifon, Suluova ve 
Göynücek ovalarında sulu ziraat için bir çalışma 
yapılıp yaplımadığııuı dair soru önergesi ve Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı İhsan T opal oğlu'-
nun yazılı cevabı (7/569) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasına delâletlerinizi saygı ile rica 
ederini. 

19 . 5.1971 
Amasya Milletvekili 

Vehbi Meşhur 

Amasya ilinin Gümüşhacıköy, Merzifon, Su
luova ve Göynücek ovalarının sulama işlerini te
min ve sulu ziraatin tatbiki için bir çalışma mev
cut mudur? 

Amasya ilinin muhtelif bögelerinde yapılan 
sondaj çalışmalarında yeraltı suyundan geniş 
çapta istifade edileceği anlaşılmaktadır? 

Irmak ve çaylara sulama kanalları yapıldığı, 
akar sulara göletler yapıldığı mevcut suların is
rafının önlendiği takdirde tarımla geçinen fakir 
kır bölge halkının kalkınacağı bir gerçektir. 

Adı geçen ovaların en hayati meselesi olan 
ve aynı zamanda istihsali büyük çapta artıra
cak sondaj, sulama, gölet ve tahliye kanalları 
açılması için bir proje ve çalışma yapılmış mı
dır? Amasya'nın sulama işleri üçüncü beş yıllık 
programda düşünülmekte midir? 
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T. 0. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığı 
Enformasyon ve Genel 
İlişkiler Müşavirliği 

Sayı : 112 - 71/1 - 377/513, 40807 

Konu: Amasya Milletve
kili Sayın Vehbi Meşhur'-
un yazılı soru önergesi 
hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Kanunlar Müdürlüğü; 10 . 6 . 1971 gün 

ve 7/569 - 3758/28307 sayılı yazımz. 

Amasya Milletvekili Sayın Vehbi Meşhur'un, 
Amasya ili Gümüşhacıköy, Merzifon, Suluova ve 
Göynücek ovalarında sulu ziraat için bir çalışma 
yapılıp yapılmadığına mütedair yazılı soru öner
gesi cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz olunur. 

ihsan Topaloğlu 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı 

Amasya Milletvekili Sayın Vehbi Meşhur'un, 
«Amasya ili Gümüşhacıköy, Merzifon, Suluova 
ve Göynücek ovalarında sulu ziraat için bir ça
lışma yapılıp yapılmadığına» mütedair yazılı so

ru önergesi cevabı 
Soru : 

Amasya ilinin Gümüşhacıköy, Merzifon, Su
luova ve Göynücek ovalarının sulama işlerini 
temin ve sulu ziraatin tatbiki için bir çalışma 
mevcut mudur? 

Amasya ilinin muhtelif bölgelerinde yapılan 
sondaj çalışmalarında yeraltı suyundan geniş 
çapta istifade edileceği anlaşılmaktadır. 

Irmak ve çaylara sulama kanalları yapıldığı, 
akar sulara göletler yapıldığı mevcut suların is
rafının önlendiği takdirde tarımla geçinen fakir 
kır bölge halkının kalkınacağı bir gerçektir. 

Adı geçen ovaların en hayati meselesi olan ve 
aynı zamanda istihsali büyük çapta artıracak 
sondaj, sulama, gölet ve tahliye kanalları açıl
ması için bir proje ve çalışma yapılmış mıdır? 
Amasya'nın sulama işleri üçüncü beş yıllık pro
gramda düşünülmekte midir? 

Cevap : 
Amasya ili Gümüşhacıköy, Merzifon, Suluo

va ve Göynücek ovaları, Yeşilırmak nehrinin Çe
kerek - Tersakan bölümünde yer almakta olup, 
mezkûr ovaların sulanmasiyle ilgili plânlama ça
lışmalarına devam edilmektedir. Bu çalışmaların 
1974 yık sonunda ikmal edileceği tahmin edil
mektedir. 

Yapılan bu tür çalışmalardan sonra, teknik 
ve ekonomik yönden uygun görülenlerin kati 
projeleri yapılmakta ve ileriki yıllar icraat pro
gramlarına alınması için teklifte bulunulmakta
dır. 

Bu sebeple, bu projede sulama maksatlı ne 
gibi tesislerin ekonomik çıkacağı hususu, ancak 
plânlama çalışmalarının ikmalinden sonra belli 
olacaktır. 

Bu itibarla, plânlama etütleri henüz ikmal 
edilmemiş tesisler için yatırım programlarından 
ve hattâ kati projeden bahsetmek kabil olma
maktadır. 

Amasya ili dâhilinde yeraltı suyundan istifa
de edilerek, Amasya - Merzifon Buğdaylı «Top
rak ve Su» Kooperatifine ait 132 hektarlık, 
Amasya - Merzifon - Gümüşhacıköy «Toprak ve 
Su» Kooperatifine ait 230 hektarlık sahanın su
lanması plânlanmış ve sondaj faaliyetleri ikmal 
edilmiştir. 

Amasya - Merkez - Kayabaşı «Toprak ve Su» 
Kooperatifine ait 450 hektarlık sahanın plânla
ma raporu ikmal edilmiş bulunmaktadır. 

Diğer taraftan adı geçen il hudutları dâhilin
de Ezinepazarı ovasının hidrojeolojik etüt ça
lışmaları devam etmektedir. 

9, — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
Amasya ili dahilindeki madenlere dair soru 
önergesi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
İhsan Topaloğlu'nun yazılı cevabı (7/574) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasına aracılığınızı saygı ile rica 
ederim. 

16 . 5 . 1971 
Amasya Milletvekili 

Vehbi Meşhur 
1. AmaJsya ili dâhilinde bugüne kadar tes-

fbit edilen madenlerin yeri, cinsi, ruhsat ve işlet
me durumları nedir? 

27.7.1971 
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2. İşletilmekte olan maden sahaları ile di
ğerlerinin durumları hangi safhadadır? 

3. Devlet tarafından yeni işletmelerin açıl
ması düşünülmekte midir? 

4. Düşünülmekte ise hangi bölgeler? ve 
yıllar programında yer alacaktır? 

T, C. 
Enerji ve Taibiî Kaynaklar Bakanlığı 

Enformasyon ve G-enel İlişkiler 
Müşavirliği 

Sayı : 117 - 71/1 - 376/514 

Konu : Amasya Milletvekili Sayın 
Vehbi Meşhur'un yazılı soru öner
gesi hakkında. 

27 . 7 . 1971 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar Müdürlüğü, 10.6.1971 gün 
ve 7/574-3763/28 302 sayılı yazınız. 

Amasya Milletvekili Sayın Vehbi Meşhur'
un, Amasya ili dahilindeki madenlere mütedair 
yazılı soru önergesi cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz olunur. 

tt!bsan Topaloğlu 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı 

Amasya Milletvekili Sayın Vehbi Meşhur'un 
«Amasya ili dahilindeki madenlere» mütedair 

yazılı soru önergesi cevabı. 
Soru : 1-2. 
Amasya ili dâhilinde bugüne kadar tesbit 

edilen madenlerin yeri, cinsi, ruhsat ve işletme 
durumları nedir? 

İşletilmekte olan maden sahaları ile diğer
lerinin durumları hangi safhadadır? 

Cevap : 1 - 2. 
1971 Haziran ayı itibariyle Amasya ili hu

dutları içerisinde, sicile geçmiş maden sahaları 
(İşletme imtiyazlı, işletme ruhsatlı), (işletme 
talepli) ve (arama safhasında) madenler ola
rak, durumları ilişikte sunulan 3 ayrı listede 
gösterilmiştir. 

Soru : 3-4. 
Devlet tarafından yeni işletmelerin açılması 

düşünülmekte midir? 
Düşünülmekte ise hangi bölgeler ve yıllar 

programında yer alacaktır? 
Cevap : 3 - 4. 
Amasya ili dahilindeki sahalar ile civardaki 

maden sahalarında etüt ve aramalara devam 
edilmektedir. 

iBunlar müspet sonuç verdiği ve tesis kurul
masının «yapılabilir» olduğu anlaşıldığı takdir
de, Devlet tarafından yeni işletmelerin açılma
sı hususu düşünülebilecektir. 
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Liste (I) 

17 . 6 . 1971 itilbariyle Amasya ili hudutları içerisinde sicile geçmiş sahaların li 
GMD Safha 
No. No. Kazası Mevkii Madenin çinisi 

300 I î. Merzifon Belvar M. Kömürü Yen 
476 (L. î. Merzifon Çeltek M. Kömürü Am 

1005 1 R. Ezîne (Pazar) îbecik Manganez AM 

î. î. == İşletme imtiyazı 
. R. = İmletme ruhsatı 

Liste (II) 

17 . 6 . 1971 itilbariyle Amasya vilâyetinde işletme talepli safhasındaki madenleri göst 

î. T. No. Kazası Mevkii Maddenin cinsi 

1653 
4413 
4467 
4522 
4983 
5054 
5033 
5504 
5454 
©898 
6065 
6149 
6032 
6108 
©110 
6111 

Merzifon 
» 
» 
» 
» 

Suluova 
Gümüşhacıköy 
Merkez 

» 
Merzifon 
CHimüşhacıiköy 
Merzifon 
Göynücek 

» 

» 

Diphiacı 
Derealan 
Ağırcık 
Marınca 
Aş. Sanba 
Kolay 
îmirler 
Bulduklu 
Hasabdal 
Derealan 
Büyükalan 
Tellioğlu 
Sığırçayırı 
Aş. Çamurlu 
Beşiktepe 
Ilısı 

M. Kömürü 
Bakır 
M. Kömürü 

» 
» 
» 

Bakır 
M. Kömürü 
Manganez 
Kurşun 
Bakır 

» 
Cıva 

» 
» 
» 

İhsan 
Zülke 
Mu'sta 

» 
' » 

Muza 
Abdü 
Recep 
îbrah 
Nihat 
Abdü 
Zülke 
Nuru 

» 
» 
» 



İ T . No. 

0112 
6231 
6291 
7106 
7157 
7212 
7419 
7511 
7615 
7700 

ı Ar. No. 

^ 7197 
] 7201 

8552 
3830 
8664 
8944 
8958 
8984 
9037 
9039 
9145 
9287 

10002 
10051 
10064 
10109 
10141 

Kazası 

> 
Merkez 

» 
Gümüşhacıköy 
Göynücek 
Taşova 
Merzifon 
Gümüşhacıköy 
Merzifon 
Merkez 

17 . 6 

Kazası 

Gümüşhacıköy 
» 

Merzifon 
» 

Taşova 
(Suluova 
Merkez 

> 
Gümüşhacıköy 

> 
Merkez 
Gümüşhacıköy 

» 
Merkez 
Gümüşhacıköy 
Merkez 
Gümüşhacıköy 

/ 

Karayakuıp 
Kaldboğazı 
îbekfkSöy 
Karaali 
A. Çulpara 
Maltepe 
Derealan 
îmirler 

Mevkii 

K. Yokuşjbaşı 
Boğazköy 

1971 İtibariyle 

Karaali 
Aş. Ovacık 
Kızıleyrek 
Derealan 
Zuday 
Erikli 
Ziyaret 
Bulduklu 
Korkut 
Bertbemt 
Ziyaret 
Karaali 

» 
Pazar 

» 

Amasya 

Mevkii 

Ezine - Pazar 
Karaali 

[Maddenin çinisi 

» 
M. Kömürü 

» 
Bakır 
Manganez 
Cıva 
Bakır 

» 
» 

Manganez 

Liste (III) 

Ahm 

Ahm 
Hü 
İsm 
Ahm 
M. 
Dem 
Şab 

vilâyetinde arama safhasındaki madenleri göster 

Maddenin cinsi 

Antimuan 
Çinko 
M. Kömürü 
Bakır 

» 
M. Kömürü 
Cıva 

» 
M. Kömürü 

» 
Cıva 
Pirit 
Çinko 
Antimuan 
Pirit 
Bakır 
Manganez 

Ah 

Ah 
De 
Ah 
Hü 
A. 

Ra 
Me 
Fu 
Ah 

Et 
Ah 
Et 
Ah 



Ar. No. IKtazası Mevkii 

10151 
10239 
10323 
10673 
10781 
11045 
11078 
11090 
11217 
11238 
11264 
11822 

Merkez 
» 
;» 
» 

Merzifon 
Merkez 
Merzifon 
Gümüşhacıköy 

» 
» 
•» 

Merkez 

Şeyhsadi 
Hesapdal 
Şeyhsadi 
Bağlıca 
Elmalı 
Hesapdal 
Elmalı 
Kutluca 
Gümüş 
Gümüşlhacı 
Köseler 
Şeyhsadi 

3 
co 

Maddenin çinisi 

Bakır 
Antimuan 

» 
M. Kömürü Kurşun 
Nikel 
Bakır 
Amyant 
Kurşun 
Manganez 
Gümüş 
Amyant 

Etiban 
» 

» 
Amasy Demir 
Hüsey 
Demir 
Kenan 
Ahme 
Necat 
Kâzım 
Kenan 
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10. — Amasya Milletvekili Vehbi Me§hur'un, 
Pancar üreticilerinin mağduriyetinin önlenme
sinin düşünülüp düşünülmediğine dair soru öner
gesi ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ayhan Çilin-
giroğlu'nun yazılı cevabı (7/579) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Sanayi Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı saygı ile rica ederim. 

27 . 5 . 1971 
Amasya Milletvekili 

Vehbi Meşhur 

Memleketimizde tarım işçilerinin dörte üçü
nün kıraç arazi ve bu araziyi işletenlerinde ufak 
çapta ziraatçı oldukları malûmunuzdur. 

Pancar ekimindeki yapılan taahhüt kesin
tilerinden çiftçilerin elinde bulunan pancar 
ekim sahasının son haddine düşürüldüğü pan
car müstahsilin şikâyetlerinden anlaşılmakta
dır. 

Geçimini birkaç dönüm araziye bağlıyan 
pancar müstahsilinin mağduriyetini önleme ba
kımından : 

a) Taahhüt kesintilerinde arazi dönümü
ne göre bir yüzde uygulanması, 

b) On dönüme kadar olan pancar salından 
hiç kesinti yapılmaması, 

e) Son kesilen taahhüt miktarında bir mik
tar taahhüt artışının yapılması hususlarında 
sayın Bakanlığın görüşü nedir ve ne gibi ted
birler düşünülmektedir? 

T. C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 4 . 8 . 1971 

Müsteşarlık Yazı İşleri Bürosu 
Sayı: 9/26» 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 10 . 6 .1971 tarih ve 7/579, 3778/28421 
sayılı yazı. 

Pancar üreticilerinin mağduriyetinin önlen
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair, Amas
ya Milletvekili Vehbi Meşhur tarafından veri
len yazılı soru önergesine karşı cevabımız ili
şik olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Ayhan Çilingiroğlu 

iSanayi ve Ticaret Bakanı 
Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un yazılı 

soru önergesine Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ce
vabıdır : 

Ülkemizde şeker üretim politikası; tüketime 
denk üretim yapılması ve ayrıca bir miktar em
niyet stoku bulundurulması şeklinde tesbit edil
mektedir. Fabrikaların işliyeceği pancar mikta
rı ve bu miktar pancarın üretilmesi için gerekli 
ekim alanı, fabrikanın kapasitesine, iklim özel
liklerine ve ekim alanlarının genişliğine bağlı 
kalmaktadır. Bu faktörler muvacehesinde her 
fabrikanın o yıl işliyeceği pancar miktan İş 
Programları ile tesbit edilmektedir. 

Bakanlar Kurulunun 7 . 8 . 1970 tarih, 
7/1105 sayılı karan ile pancar fiyatlarının ar
tırılması üzerine Türkiye Şeker Fabrikaları 
A. Ş. ne bağlı fabrikalarda pancar ekim istek
leri geçmiş senelere göre oldukça artmıştır. 

Şeker stoklarının son durumu da nazarı dik
kate alınarak Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. 
Genel Müdürlüğünce 1971 yılı ekim ve rekolte 
miktarları yeniden gözden geçirilmiş, fabrika
ların âzami işleme kapasiteleri de göz önünde 
tutularak pancar çiftçisini mutazarrır etmiye-
cek seviyede 1971 yılı iş programına göre ekim 
artırmaları yapılmıştır. 

Nitekim, Amasya Şeker Fabrikasının 1967 
yılından itibaren pancar ekim miktarları tet
kik edildiğinde bu durum müşahhas olarak gö
rülür. 

fıllar 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

Pancar 
ekim alanı 
Dönüm 

139 077 
156 354 
134 511 
142 241 
187 108 

iş programına göre 
Bu itibarla, pancar taahhüt kesintisi diye 

bahis konusu edilecek bir durum bulunmamak
tadır. 

11. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
Amasya'da çimento ve keten, kendir sanayiinin 
ne zaman kurulacağına dair soru önergesi ve 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Ayhan Çilingiroğlu'-
nun yazılı cevabı (7/588) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Sanayi Bakanı ta-

— 729 — 



İM. Meclisi B : 149 

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına ara
cılığınızı saygı ile rica ederim. 

28 . 5 . 1971 
Amasya Milletvekili 

Vehbi Meşhur 

1. Memleketimizde çimentoya önemle ihti-
yacoMuğu bir gerçektir. Bir şeker fabrikasın
dan başka sanayiin girmemiş olduğu Amasya'
da çimento için asırlar boyunca ihtiyaca ce
vap verecek kireç, alçı, kil, su, kömür gibi ham
maddelerin bol bulunduğuna göre çimento sa
nayiinin kurulması düşünülmekte midir? Üçün
cü Beş Yıllık Plân çalışmalarının yapıldığı bu 
günlerde hiçbir devirde nasibini alamamış dai
ma ihmale uğramış Amasya ilinin durumu dik
kate alınmakta mıdır? 

2. Amasya bölgesinde bilhassa Gümüşhacı
köy'de bulunan kendir ve keten ürünlerinden is
tifade edebilmek ve geliştirmek için kendir ve 
ketenin lif ve tohumlarını işliyecek bir tesisin 
kurulması düşünülmekte midir? Bugüne ka
dar bu konuda bir çalışma yapılmış mıdır? Ran
tabl olup olmadığı tesbit edilmiş midir? 

T. C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanığı 9 . 8 . 1971 

Müsteşarlık Yazı 
işleri Bürosu 
Sayı : 9/274 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 10 . 6 . 1971 tarih, 7/588-3787/28424 

sayılı Y. : 
Amasya'da çimento ve keten, kendir sanayii

nin ne zaman kurulacağına dair, Amasya Mil
letvekili Vehbi Meşhur tarafından verilen yazık 
soru önergesi ile ilgili cevabımız ilişik olarak 
sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 

Ayhan Çllingiroğlu 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Amasya Milletvekili Vöhbi Meşhur'un yazılı 
soru önergesine Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

cevabıdır 
1. Bir bölgeye yatırım yapılırken bâzı ko

şulların arandığı bilinen bir gerçektir. 

Çimento sanayii için aranan koşulların ba
şında, asgari ekonomik kapasiteli bir tesisin 
üretimini kendi pazarında tüketecek olanağa sa-

16 . 8 . 1971 O : 1 

hiıbolması gelir. Hammadde, enerji, yakıt, ara
zi v. s. gibi olanaklar ve pazar elverişli olduğu 
takdirde, oranın yükte ağır pahada hafif olan 
çimentoya başka pazarlarda alıcı aramak, için
de döviz harcaması da bulunan yüksek taşıma 
giderleri nedeniyle ekonomik düşmemektedir. 

Cari tesis ve işletme maliyetlerine göre çi
mento sanayiinde asgari ekonomik kapasite 
400 000 ton yıl civarındadır. Kuruluş yerindeki 
çimento tüketim ihtiyacının bu miktara yakla
şık olması zorunludur. 

Amasya ilinin 3 ncü Beş Yıllık Kalkınma 
Plânı dönemindeki toptan çimento tüketim ih
tiyacı ise, beklenen kalkınma hızına göre şöyle
dir : 

1973 1974 1975 1976 1977 
Ton/yıl Ton/yıl Ton/yıl Ton/yıl Ton/yı 

57 000 65 000 74 000 84 000 95 000 
Ekonomik satış hinterlandı hesaplarına göre 

Amasya ili Çorum Çimento Fabrikası satış hin
terlandına girmektedir. Çorum Çimento Fab
rikası ise 1977 yılında bölge ihtiyacını rahatlık
la karşılıyabilecek durumdadır. 

Buna gere Amasya ilinin pazar durumu 
3 ncü 5 Yılık Plân döneminde yeni bir çimento 
fabrikası kurmaya elverişli değildir. 

2. Sümerbank Genel Müdürlüğü tarafından 
1971 yılı başlarında keten ve kendir sanayii ile 
ilgili bir etüt yapılmış bulunmaktadır. 

Bu etüde göre; 
a) Türkiye'de keten olarak bilinen nebatın 

hakiki keten olmayıp kenevir olduğu, Taşköprü 
ve civarında keten yetiştirme faaliyetlerinin de
vam ettiği, 

b) Memleketteki mevcut tesislerin talebi 
f azlasiyle karşıladığı, 

c) Yetişen kendirin kalitesinin düşük oldu
ğu, bu sebeple dış piyasada rekabet imkânı ol
madığı, 

d) Kenevirden yapılan kanaviçe maliyeti
nin jütten yapılan kanaviçe maliyetinden çok 
yüksek ojduğu bu nedenle bu sahada rekabet 
edemiyeceği, 

e) Memleketimizde poly proplylen çuval 
imalâtının başlamasının kendirden imâl edilen 
çuval talebini çok azalttığı anlaşılmıştır. 

Bu sebeplerle Amasya'da kendir keten sarLe
yimin kurulması rantabl ve verimli olamıyacağı 
kanısına varılmıştır. 
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12. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, Ergene Ovasının su taşkınlarından ko
runmasına dair soru önergesi ve Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı İhsan Topaloğlu'nun ya
zdı cevabı (7/599) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye'nin en iyi mahsûl veren bölgelerin

den biri olan Ergene ovası, nehir ve dere taşkın
ları sebebiyle büyük zararlara uğramaktadır. 
öyle ki, Kırklareli - Babaeski - Mandıra, ine
ce - Kuleli - Pehlivanköy ve Pmarhisar - Lüle
burgaz ovalarında bazan tarım yapmak imkân
sız hale gelmekte ve bu sebeple her sene halkın 
malî gücü azalmakta ve halk başka bölgelere 
göç etmek zorunda kalmaktadır. 

Su taşkınlarına mâni olunması, çiftçinin ye
raltı ve yerüstü sularından istifade ettirilmesi 
için Devletin bu bölgeye neler yapmak istediği
nin bilinmesinde fayda mütalâa ettiğimden, aşa
ğıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığınca yazılı olarak cevaplandırılmasına 
tavassutlarınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 

Mehmet Atagün 
Kırklareli Milletvekili 

1. Ergene ovasının nehir taşkınlarından 
- dereler dâhil - korunması ve çiftçilerin yeral
tı ve yerüstü sularından istifade ettirilmesi 
için ne gibi tedbirlerin alınması ve tesislerin 
yapılması düşünülmektedir? 

2. Bu hususta programa alınmış projeler 
var mıdır? Varsa projeler ne zaman gerçekle
şecektir. 

* T. C. 
Enerji ve Tabiî 12 . 8 . 1971 

Kaynaklar Bakanlığı 
Enformasyon ve Genel 
ilişkiler Müşavirliği 

Sayı : 112-71/1-379/562 
44009 

Konu : Kırklareli Milletvekili 
Sayın Mehmet Atagün'ün yazı
lı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 

10 . 6 . 1971 tarih ve 7/599-3835/28882 sayılı 
yazı. 

Kırklareli Milletvekili Sayın Mehmet Ata
gün'ün Ergene Ovasının nehir taşkınlarından 
korunmasına dair yazılı soru önergesi cevabı 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz olunur. 
İhsan Topaloğlu 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Kırklareli Milletvekili Sayın Mehmet Ata
gün'ün Ergene Ovasının nehir taşkınlarından 
korunmasına dair yazılı soru önergesi cevabı 

Soru : 1. Ergene Ovasının nehir taşkınla
rından dereler dâhil korunması ve çiftçilerin 
yeraltı ve yerüstü sularından istifade ettirilmesi 
için ne gibi tedbirlerin alınması ve tesislerin ya
pılması düşünülmektedir? 

Soru : 2. Bu hususta programa alınmış pro
jeler var mıdır? Varsa projeler ne zaman ger
çekleşecektir? 

Cevap : 1 - 2. Geniş bir yağış havzasına ma
lik Ergene nehri ve kollarının, vadileri boyunca 
tevlidettiği taşkınların önlenmesi ve sulama 
imkânlarından faydalanılması maksadiyle aşa
ğıda belirtilen projeler üzerinde çalışılmaktadır. 

1. ipsala - Altmyazı projesi : 5 481 000 Tl. 
bedelli bir proje olup halen inşa halinde bir pro
jedir. Altmyazı Barajı ikmâl edilmiştir ve su
lama tesisleri inşa edilmektedir. 

2. Kırklareli projesi : 87 000 000 Tl. be
delli bir projedir ve 1971 de plânlaması ikmal 
edilecektir. 

3. Teke projesi : 202 000 000 Tl. bedelli
dir. Ve 1971 de plânlaması ikmâl edilecektir. 

4. Hayrabolu projesi : 179 000 000 Tl. be
dellidir. Plânlaması ikmâl edilmiştir. 

5. Siüoğlu projesi : 52 854 000 Tl. bedel
lidir. Plânlaması ikmal edilmiş olup 1972 uygu
lama program tasarısına teklif edilmiş bulun
maktadır. 

6. Poyralı projesi : 17 000 000 TL bedelli
dir ve plânlaması üzerinde halen çalışmalar de
vam etmektedir. 

13. — Siirt Milletvekili Selâhattin Oran'ın, 
SUrf\te bir Milletvekili evinin izinsiz arandığı
na dair soru önergesi ve Başbakan Nihat Erim'in 
yazılı cevabı (7/607) 
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9.6.1971 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyrulmasmı saygılarımla arz ederim. 

Siirt Milletvekili 
Selâhattin Oran 

Bundan bir hafta evvel, halen çocuklarımın 
oturduğu ve resmen ikametgahım olan Sürt ili 
Eruh ilçesinin Kekliktepe köyündeki evim jan
darmalar tarafından aranmış, sandıklar karıştı
rılmış ve hattâ bu arada Meclis yayınlarından 
olan bana ait bir kitap da jandarmalar tarafın
dan yakılmıştır. 

Anayasanın yasama dokunulmazlığı ile ilgili 
hüküm ve diğer mevzuat muvacehesinde ikâmet
gâhımın muvafakatim hilâfına aranmasının ta
mamen usule aykırı olduğu düşüncesindeyim. 

Anayasa ve ilgili mevzuat hükümlerine tama
men aykırı olarak yapılan bu aramanın tasvip 
edilip edilmediğinin ve usulsüz arama yapan 
kişiler hakkında kanuni takibata tevessül gere
kip gerekmiyeceğinin bildirilmesi. 

T. O. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
'Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 77-191/10482 

9 . 8 . 1971 
Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 17 . 6 .1971 tarih ve 7/607 - 3855/28820 
sayılı yazınız. 

(Siirt [Milletvekili Selâhattin Oran'm, iSiirt'-
teki edinin izinsiz arandığına dair 9 . 6 . 1971 
tarihli yazılı soru (önergesinin cevabı üç nüsha 
olarak eklice sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Er'im 

Başbakan 

'Siirt Milletvekili iSelâhaM'in Oran'm evinin 
izinsiz olarak arandığına dair, 9 . 6 . 1971 ta
rihli yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

iSiirt i l Eruh ilçesi Kekliktepe köyünde 
29 . 5 . 1971 günü saat 07,00 de 70 nci P. Tugay 
ve Siirt ili Sıkıyönetim Tali Bölge Komutanlı
ğınca umumi bir arama yapılmıştır. Bu arada 
Siirt Milletvekili Selâhattin Oran'm değil, kar
deşi Mehmet Beşer'in evi aranmıştır. 

Arama usule ve kanunların verdiği yetkiye 
fgiöre yapılmıştır. Jandarma tarafından kitap 
yakılmamıştır. 

Arama neticesi olarak hiç kimse hakkında 
takibata girişilmemiş, girişilmesi de düşünül-
rcıemiştir. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
©aşbakan 

14. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Muilu'nun, zirai ve veteriner ilâçlarına 
gümrük muafiyeti tanınmasına dair soru öner
gesi ve Başbakan Nihat Erim'in yazılı cevabı 
(7/611) 

MilM Meclisi Başkanlığına 
(Aşağıdaki sualimin yazılı olarak Sayın Baş

bakan tarafından oevaplaüdınlmasmı rica ede
rim. 

9 . 6 . 1971 
Afyon Milletvekili 
ISiüleyanan Mutlu 

Zirai 'mücadele ilâçlarının ithal, ihraç, fiyat 
tescili ve ruhsat verilmesi halen yürürlükte 
olan $968 'sayılı kanuna göre Tarım Bakanlığı 
tarafından yürütülmekte, dolayısiyle Tarım Ba
kanlığı Ikenldi mevzuunu iyi bildiği için, müca
dele ilâcını mevsim ve bölgelere göre acilen ye
tiştirmekte 'iken 'Son çıkan ihracaat ve ithalât 
Yönetmeliğine göre liberasyon listesinde bulu
nan zirai mücadele ilâç ve hammaddelerinin 
yurda sokulmasını da Dış Ekonomik 
İlişkiler Bakanlığına bağlı istanbul'da 
bulunan fiyat Tescil Dairesince yeni
den fiyat tetkikine tabi tutulduğu için ilâç
ların zamanında üreticiye yetiştirilmesi gecik
mektedir. Halbuki : 

1. Mevcut kanuna giöre gereken her işlemi 
Tarım (Bakanlığı yaparken Dış Ekonomik İliş
kiler Balkanlığı taraJfmdan ikinci bir defa fiyat 
kontrol yetkisi Ihanıgi yasaya göre yapılmakta
dır? 

2. Üreticiye acilen verilecek mücadele ilâç
ları zamanı ıgeçtikten sonra ancak fiyat tescil 
dairesinde sıra gelmekte ve müsaade çıkmakta
dır. 'Bu igecikmenin önlenebilmesi için bir çare 
düşünülmekte midir? 

8. 16968 sayılı Kanun gereğince gerekli iş
lemlerin yürütülmesinde 'Tarım Bakanlığında 
yetersizlik veya itimatsızlık mı sezilmişitir de 
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ikinci defa kontrola tabi tutulması için Dış 
Ekonomik İlişkiler Bakanlığı vaızifelendirilmiş-
tir. 

4. Ekonominin temeli olan hayvancılıkta 
kullanılan veteriner ilâçların da zirai mücade
le ilâçlarında olduğu gibi GMimrük muafiyeti 
tanınması imkânsız mıdır? 

T. O. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
iSayı : 77-21/10291 

3 . 8 . 1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi 17 . 6 . 1971 tarifli ve 7/611 - 3862/28823 

sayılı yazınız. 
Afyon KaraJhisar Milletvekili Süleyman 

Muitlu'nun, zirai veteriner ilâçlarına gümrük 
muafiyeti tanınmasına dair 9 . 6 . 1971 tarihli 
yazılı soru önergesinin cevaibı üç nüsha olarak 
ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başlbakan 

Afyoinkarahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu 'nun zirai mücadele ve veteriner ilâçlarına 
dair 9 . 6 . 1971 tarihli yazı soru önergesinin 
cevabıdır. 

Eski Ticaret Bakanlığının kuruluşu hak
kındaki 3614 sayılı Kanun hükümleri, yabancı 
ülkelerle ticari mal mubadeleleriyle ilgili iş
lemlerin tümünün adı geçen Bakanlıkça yürü
tülmesini âmirdir. Ancak Bakanlık kadro dar
lığı nedeniyle, yetkilerini diğer bakanlık ve te
şekküllere devretme zaruriyetmde kalmış, neti
cede kanunla kendisine verilmiş görevleri yü-
rüfcememe durumuna düşmüştür. 

Hükümetimiz, dışticaret, döviz, gümrük hi
mayesi ve diğer ekonomik ilişkiler konusunda
ki politikalarda yakın bir işbirliği sağlanma
sını ve dış ekonomik işlerin eln etkin biçimde 
yürütülmesi ile ilgili görevlerin ve bu görevleri 
yapmakta olan birimlerin bir elde toplanma
sını öngörmüş ve bu amaçla, Dış Ekinimik iliş
kiler Bakanlığı kurulmuştur. Bu ilkeden hare
ketle, yeniden yürürlüğe konulan ihracat ve 
ithalât Rejimleri Karar ve yönetmeliklerinde 
yukarda mâruz görev ve yetkiler, kuruluş ga

yesine uygun olarak Dış Ekonomik ilişkiler Ba
kanlığı uhdesine geçmiştir. 

Tarım Bakanlığının yetersizliği ve bu bakan
lığa itimatsızlık söz konusu değildir. Amaç, Hü
kümet programına uygun olarak birçok bakan
lık ve teşekküllerde dağınık halde bulunan yet
kilerin bir mercide toplanması ve bu suretle esa
sen mahdudolan döviz imkânlarımızDn memleke
timiz yararına en iyi şekilde kuUanılmaasmı 
sağlamaktır. Nitekim yeni ithalât Yönetmeliği 
hükümlerine göre, zirai mücadele ilâç ve ham 
maddeleri ithaline dair müracaatlar yine Ta
rım Bakanlığına yapılmakta ve bu müracaat
lar süresi içinde adı geçen Bakanlıkça incelene
rek görüşü ile birlikte Dış Ekonomik ilişkiler 
Bakanlığına intikal ettirilmekte ve Dış Ekono
mik ilişkiler Bakanlığı, Tarım Bakanlığının gö
rüşünü esas alarak muameleyi süratle yürüt
mekte olup bu konuda bir gecikme vuku bul
mamaktadır. Esasen şimdiye kadar gecikmeyle 

v ilgili olarak bir müracaat da vâki olmamış
tır. 

Diğer taraftan, 6968 sayılı Kanunun, zirai 
mücadele ilâç ve ham maddeleri ithalâtında fi
yat kontrolünü hedef almamış yalnız dahiî pi
yasamın ihtiyacına göre âzami satış fiyatının 
tanzimini öngörmüştür. Bu itibarla, Dış ödeme
ler dengesini istikrarlı tutmakla görevli bukınan 
Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığının yaptığı 
fiyat araştırması ile bu kanun gereğince fiyat 
tesfoit edilmesi arasında bir bağlantı kurmak 
mümkün değildir. Zirai mücadele ilâç ve tek
nik maddeleri 6968 sayılı Kanunun 42 nci mad
desi hükmü gereğince Gümrük Vergi ve resim
lerinden muafen ithal edilmektedir. 

16 . 12 . 1940 tarih ve 3940 sayılı ispençi
yari ve tıbbi müstahzarlar Kanununa yeniden 
Tb&zı hükümlerin ilâvesine dair kanun uyarın
ca, memleket dâhilinde imal veya hariçten ithal 
edilip veteriner hekimlikte kullanılan tıbbi ve 
ispençiyari müstahzarlar 14 . 5 . 1928 tarih ve 
1662 sayılı Kanun içine alınmıştır. 

Söz konusu ilâçlar aynen insan hekimliğin
de kullanılanlar gibi, satışları da ecza depola-
riyle veteriner hekim reçetesi karşılığı eczane
lerde yapılmakta, tahlilleri Refik Saydam Mer
kez Hıfzıssıhha Enstitüsünde icra edilmekte
dir. 

Her iki tabaibette kullanılan ilâçların ham
maddeleri hemen hemen müşterektir. Dışarıdan 
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ithal edilen bir hammadde dozu artırılmak ve
ya düşünülmek suretiyle iki sahada da kulla
nılabilmektedir. Yurdumuzdaki ilâç fabrikaları
nın bir ikisi müstesna, bu ilâçları aynı lâbora-
tuvarlarda imal etmektedirler. 

ilâç hammaddelerinin büyük bir kısmı dış 
ülkelerden ithal edilmektedir. Türk paraJsınm 
devalüe edilmesi ile Gümrük Vergi ve resimle
rinde yapılan artırmalar ve hattâ meinişe ülke
lerdeki fiyat artışları sonucu hammaddelerde, 
dolayı&iyle ilâç fiyatlarında yükselmelere sebe-
bolmuiştur. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başbakan 

15. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın, Erzurum ili Ovacık bucağından bir 
şahsa İstiklâl Madalyası verilip verilmediğine 
dair soru önergesi, Milli Savunma Bakanı Ferid 
Melen'in yazılı cevabı (7/622) 

[Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Savunma Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ve rica ederim. 

21 . 6 . 1971 

Erzurum Milletvekili 
Gıyasettin Karaca 

Erzurum ili Ovacık bucağı nüfusuna kayıtlı 
olup halen ay'nı ilin Aşağımumcu mahallesi 
Hastane Onur Sokak No. 21 de ikamet eden 
Adil Mustafaoğlu Gazi Gençağa Yaylacı, istik
lâl Madalyası almak için 28 Aralık 1970 gün ve 
4 Kasım 4061 - 71/2 sayılı yazı Erzurum As
kerlik Daire Başkanlığından M İ Savunma Ba
kanlığı Personel Dairesi Madalya Şubesine inti
kal ettirilen dileği hakkında henüz bir cevap 
alıinomadığı için : 

1. Gazinin madalya hususundaki dileği 
hangi safhadadır? Tahminen ne zaman alabile
cektir? 

2. Madalya verilmişse tarih ve numarası 
nedir? 

T. 0. 
Millî iSavunma Bakanlığı 9 . 8 . 1971 

Kanun : 681/1 - 71 
IKotou: Yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 25 Haziran 1971 tarih ve 7/622-3927/ 

29336 sayılı yazı. 

Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nm 
Adil Mustafa Oğlu Gazi Gençağa Yaylacı hak
kında vermiş olduğu yazılı soru önergesinin aşa
ğıda cevaplandırılmış bulunduğunu arz ede
rim. 

Ferid Meleın 
Millî 'Savunma Bakanı 

Mezkûr şahsın nüfus kaydı ile kütük kay-
dıimdaki isimin birbirine uygun bulunmaması ne
deniyle Erzurum Askerlik Dairesi Başkanlığı
na yeniden yazılmış bulunduğunu gelecek ce
vaba göre uygunluk sağlanırsa kararname ile 
madalya vesikası verilmek üzere gerekli işleme 
tevessül olunacağı. 

16. — Çanakkale Milletvekili Mustafa Çalık-
oğlu'nun, Çanakkale YSE Müdürlüğünde Ba
kanlık Müfettişlerinin görevlerini kötüye kullan
dıkları iddiasına dair sora önergesi ve Köy İşlen 
Bakanı Cevdet Aykan'ın yazılı cevabı (7/634) 

Ankara, 1 Temmuz 1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Köy işleri 

Bakanınca cevaplandırılımaısınıin teminini saygı 
ile rica ederim. 

Çanakkale Milletvekili 
Mustafa Çalıkoğlu 

Çanakkale Y. S. E. Müdürlüğünde Bakanlı
ğınız müfettişlerince geniş çapta görevi kötüye 
kullanma ve suiistimal meydana çıkarılmıştır. 

Olaylara el konularak yapılan tahkikattan 
iki seneye yakın bir süre geçmesine rağmen 
her hangi bir sonuç alınıp, bir dosya adliyeye 
verilmemiştir. Bu durum Çanakkale'de kuşku 
ve üzüntü ile karşılanmaktadır. Ayrıca olayla
rın örtüleceğinden endişe edilmektedir. 

Olaylara el konulmasından bugüne kadar 
Y. S. E. hizmetleri durdurulmuştur. Bâzı şahıs 
ve zümrelerin çıkar sağlama çabaları Çanakka
le ve Çalmakkalelilere büyük acı vermektedir. 
Bu durum günler ve aylar geçtikçe bölge hal
kına ayrı bir ceza görüntüsü göstermektedir. 
Bu görüntü dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Bu 
nedenlerle; 

1. Olayın taJhkikatı bitmiş midir? Bitmiş 
ise, bitiş tarihi, bitmedi ise, gecikme sebepleri 
nelerdir? 

2. Şimdiye kadar kaç dosya Adliyeye inti
kal ettirilmiştir? 
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3. Görevi kötüye kullanma ve suiistimaller 
hangi alanlardadır? 

4. 1969, 1970, 1971 seneleri ve hizmet yer
lerine göre; yarım kalmış veya yapılması lü
zumlu işlerin yapılabilmesi içim ne gibi tedbir
ler alınmıştır? 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 29 . 7 . 1971 

Müsteşarlık 
Sayı : 2329 -109113 

Konu: Çanakkale Milletve
kili Mustafa Çalıfooğlu'nun 
yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: 6 . 7 . 1971 gün ve 7 - 634/3986 -29871 

sayılı yazı. 
Çanakkale İl YSE Müdürlüğü içmesuyu in

şaatlarında vaki yolsuzluklar dolayısiyle yapı-
lam tahkikatta görevli müfettişlerin, görevleri
ni kötüye kullandıklarına dair Çanakkale Mil
letvekili Sayın Mustafa Çalıkoğlu tarafından 
sorulan 1 . 7 . 1971 tarihli yazılı soru önerge
sinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Cevdet Aykan 
Köy İşleri Bakanı 

Çanakkale il YSE Müdürlüğü içmesuyu in
şaatlarında vâki yolsuzluklar dolayısiyle yapı
lan tahkikatta görevli müfettişlerin, görevleri
ni kötüye kullandıkları hakkında Çanakkale 
Milletvekili Sayın Mustafa Çalıkoğlu'nun, Mil
let Meclisi Başkanlığının 6 . 7 . 1971 gün, 7 -
634/3986 sayılı yazılanına ekli olarak alman 
1 . 7 . 1971 tarihli yazılı soru önergelerinin ce
vabıdır : 

1. Çanakkale il YSE Müdürlüğü 1969 yılı 
icra Programında yer alan içmesuyu inşaatla
rında yolsuzluk ve kanuna aykırı işlemler ya
pıldığı yolunda vâki ihbar ve şikâyetler üzeri
ne, bahse konu işlerin kesin hesaplarını çıkar
mak üzere 5 kişilik yetkili bir heyet marifetiyle 
derhal mahallinde çalışmalara başlanmış ve ne
ticede fazla ödeme ile kanuna aykırı işlemler 
yapıldığı tesbit edilen 10 içmesuyu inşaatı ile 
ilgili tetkik ve tahkikat yapılmak üzere konu 
Bakanlık Teftiş Kuruluna intikal ettirilmiştir. 

Teftiş Kurulunca mahallinde yapılan tetkik 
ve tahkikat sonunda 8 içmesuyu inşaatı ile ilgili 

fezlekeli rapor tamamlanarak, il idare kuru
lunca lüzumlu karar ittihaz ©dilmek üzere dos
yalar 24 . 7 . 1971 tarihinde Çanakkale Va
liliğine gönderilmiştir. 

Gelibolu - Ortaköy ve Merkez - intepe iç
mesuyu inşaatları ile ilgili olarak savunmasına 
lüzum görülen Bursa YSE bölgesi eski müdürü 
Saim Kahramanın halen serbest çalıştığı istan
bul'da uzun süren aramalardan sonra buluna
bilmiş olması nedeniyle savunması henüz alın
mış olup bu inşaatlarla ilgili raporlar da 5 gü
ne kadar tamamlanarak Çanakkale Valiliğime 
intikal ettirilecektir. 

2. Raporları hazırlanmış olan Merkez - Ha-
lileli grupu, Biga - Bekirli, Çan - Karakoca, Bay
ramiç - Serhat, Biga - Dimetoka Grupu, Biga -
Harmanlı, Yenice - Bayatlar ve Bayramiç - Sa
çaklı grupu köyleri içmesuyu inşaaatları ile 
ilgili fezlekeli raporlar il idare heyetince karlar 
ittihaz olunmak üzere Çanakkale Valiliğine in
tikal ettirilmiştir. 

3. Yapılan tahkikat sonunda; 
a) Görevlerini kötüye kullainmak suretiyle 

kanun ve talimatlara aykırı hareketle keyfî mu
amele yapıldığı, 

b) Vazifesini ihmal ve hilafı hakikat istih
kak raporu tanzim etmek suretiyle taşaronlara 
fazla para ödendiği ve ödenmeye teşebbüs olun
duğu, 

c) Taşaronlarca istihkaklarından fazla pa
ra alındığı veya almak için evrak hazırlandığı 
tesbit olunmuş ve ilgililerin T. Ceza Kanunuinıun 
bu suçlara mütedair 228, 230, 339 ve 342 nci 
maddeleri uyarınca cezalandırılmaları talebe-
ıdilmiştir. 

4. Tahkikat konuisu içmesuyu inşaatların
dan ; 

a) Bayramiç - Serhat, Yenice - Bayatlar, 
Gelibolu - Ortaköy Garnizonu içmesuyu işi ta
mamen, Biga - Dimentoko grup köylerinin bir 
konunun içmesuyu inşaatları ikmal edilmiştir. 

b) Biga - Bekirli, Biiga - Harmanlı, Çan -
Karakoca, Merkez - Halileli ve Biga - Dimetoko 
grup köylerinin mütebaki kısmı inşaatları 1971 
yılında ikmal edilecektir. 

c) Merkez - intepe, Bayramiç - Saçaklı grup 
köyleri içmesuyu inşaatlarının da hazırlanan 
tahkikat raporlarına gbre mahkemece gerekli 
tesbit işlemi yapıldıktan sonra süratle ikmali
ne çalışılacaktır. 
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±y% — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
İstanbul İli Sile ilçesinin Yeşilçay (Ağva) bu
cağının elektrik işinin geciktirilme nedenine 
dair soru önergesi ve Köy İsleri Bakam Cevdet 
Aykan'ın yazılı cevabı (7/636) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağidaki sorumun Köy işleri Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını rica 
ederim. 

5 . 7 . 1971 
İstanbul Milletvekili 

Reşit Ülker 
Soru : 

İstanbul ilinin Şile ilçesinin Yeşilçay (Ağ-
iva) bucağının elektrik işi 1968 de ihale edil
miştir. Direkler getirilmiş, kablolar takılmış 
ve işin bitmesine pek as iş kalmış olduğu hal
de her nedense bir türlü iş bitirilememekte-
dir. Bu 'gecikmenin sebebi nedir? 

T. O. 
Köy işleri Bakanlığı 9 . 8 . 1971 

Müsteşarlık 
Sayı : 09616 

Konu : istanbul Milletvekili Reşit 
Ülker'in yazılı soru önergesi. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 8 . 7 . 1971 gün ve 7 - 636/4011 - 30120 
sayılı yazı. 

«istanbul - Şile - Yeşilçay (Ağva) Bucağı
nın elektrik işindeki gecikme nedeni» ne dair 
istanbul Milletvekili Reşit Ülker tarafından 
Başkanlığımıza sunulup bir örneği de Bakan
lığıma tevdi buyurulan 5 . 7 . 1971 tarihli ya
zılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunul'muş-
tur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Cahit Aykan 

'Köy işleri Bakanı 

istanbul ili Şile ilçesine bağlı Yeşilçay 
(Ağva) Bucağının elektrik işindeki gecikme 
nedenine dair istanbul Milletvekili Sayın 
Reşit Ülker tarafından sunulup, Millet Mec
lisi Başkanlığının 8 . 7 . 1971 gün ve 7 - 636 
/4011 - 30120 sayılı yazılariyle Köy işleri Ba
kanlığına tevdi olunan 5 . 7 . 1971 tarihli ya
zılı soru önergesinin cevabıdır : 

16 . 8 . 1971 O : 1 

istanbul - Şile ilçesine bağlı Yeşilçay (Ağ
va) Bucağının elektrik işi çevre köylerle 
birlikte ihale edilmiş ve işin süresi bitmiş bu
lunmaktadır. Ancak, mütaahhidin zincir izola
tör temininde karşılaştığı zorluklar dolayısiyie 
işin bitirilmesinde gecikme olmuş ve mütaah-
hit cezalı duruma girmiştir. 

Yeşilçay (Ağva) Bucağının elektrik işi 15 
güne kadar tamamlanmış olacaktır. 

18- — Erzurum Milletvekili (riyasettin Ka-
raca'nın, Ankara'nın, Sümer mahallesinde mu
kim bir şahsın İstiklâl Madalyası almalt için 
yaptığı müracaata dair soru önergesi ve Millî 
Savunma Bakanı Ferid MeleM'in yazhı cevabı 
(7/640) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Savunma Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
rica ederim. 

9 . 7 . 1971 
Erzurum Milletvekili 

iGıyasettin Karaca 

Halen Ankara Sümer Mahallesi San Kadı 
(Sokak No. : 69 da mukim Ahmedoğlu 1315 do
ğumlu Hasan Kırklar, Nisan 1968 ve 
2 . 3 . 1970 gün 4061 - 190 - 70 - 266 sayı ile 
Askerlik Daire Başkanlığından Kara Kuvvet
leri Komutanlığı Personel Dairesinin Madal
ya Şubesine gönderilen ve halen 24109 esas 
no da kayıitlı gazi, talebettiği istiklâl Ma
dalyası verilmesi hususundaki dileğine; 

1. Şu ana kadar müspet veya menfi her 
hangi bir cevap alamamıştır. 

2. ıGrazinin beraberce müracaat ettiği ar
kadaşları almış olduğundan dilekçinin ma
dalyası ne zaman verilecektir? Ve halen müra-
catı hangi safhadadır. 

3. Tezelden verilmesi için ne düşünülmek
tedir. 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 9 . 8 . 1971 

Ankara 
Kanun 655/1-71 

Konu: Yazılı soru önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 13 . 7 . 1971 tarih ve 7/640 - 4042 -

30367 sayılı yazı. 
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Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nın 
Ahmetoğlu, 1315 doğumlu Hasan Kırklar hak
kında vermiş olduğu yazılı önergesinin aşağıda 
cevaplandırılmış bulunduğunu arz ederim. 

Ferid Melen 
Millî Savunma Bakanı 

Ankara Askerlik Dairesinden getirilen kütük 
kaydının tetkikinden mensubu bulunduğu mül
ga Hilâfet Muhafız Taburu 2 nci Bölüğünün İs
tiklâl Savaşı sırasında Millî Ordu kuruluşunda 
bulunmadığı Genelkurmay Harb Tarihi Dairesi 
Başkanlığının yazılarından anlaşılmakla 869 sa
yılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince, Millî Or
du'da hizmeti sebketmediğinden istiklâl Madal
yası ile taltifi mümkün görülememiş ve bu du
rum Ankara Askerlik Dairesine bildirilmiştir. 

19. -— Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara
ca'nın, Erzurum ili Pasinler ilçesi E şendere kö
yünden bir şahsın İstiklâl Madalyası almak için 
yaptığı müracaata dair soru önergesi ve Millî Sa
vunma Bakanı Ferid M elen'in yazılı cevabı 
(7/641) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Savunma Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandınlmasını rica 
ederim. 

9.7.1971 

Erzurum Milletvekili 
Gıyasettin Karaca 

Erzurum ili Pasinler ilçesi Badicivan (Esen-
dere) köyünden İsmailoğlu, 1317 doğumlu Hı-
dır Bulut, istiklâl Madalyası alarak maaş bağ
lanması için Erzurum Askerlik Daire Başkanlı
ğından Millî Savunma Bakanlığı Kara Kuvvet
leri Komutanlığı Personel Dairesi Madalya Şu
besine Mayıs 1968 yılında gönderilen müracaat 
yazısına şu ana kadar henüz cevap alamamıştır. 

Bu durum karşısında : 

1. Adı geçen gazinin müracaati hangi saf
hadadır? 

2. istiklâl Madalyası mevcut duruma göre 
ne zaman verilebilecektir? 

3. Verilmişse verildiği tarih ve numarası 
nedir, kendisine tebligat yapılmış mıdır? 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 9 . 8 . 1971 

Ankara 
Kanun : 654/1 - 71 

Konu: Yazılı soru önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 13 . 7 . 1971 tarih ve 7/641-4043/30366 

sayılı yazı. 

Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nın 
İsmailoğlu, 1317 doğumlu Hıdır Bulut hakkında 
vermiş olduğu yazılı soru önergesinin aşağıda 
cevaplandırılmış bulunduğunu arz ederim. 

Ferid Melen 
Millî Savunma Bakanı 

Hıdır Bulut'un Erzurum Askerlik Dairesin
den gösterilen evraklarının tetkikinde kütük 
kaydının gönderilmemesi sebebiyle yeniden is
tenmiş ve gelen kayıt gereğince de İstiklâl Ma
dalyası almayı hak kazanmış bulunduğundan 
yakında kararnameye dâhil edilecek ve madalya 
vesikası kendisine verilmek üzere Erzurum As
kerlik Dairesine gönderilecektir. 

20. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'nın, 
Tokat ili Sağlık Müdürünün tâyinine dair soru 
önergesi, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam Tür
kân AkyoVun yazılı cevabı (7/645) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık ve Sosyal Yar

dım Bakamnca yazılı olarak cevaplandırılması
na delâletlerinizi saygılarımla rica ederim. 

21.7 .1971 

Tokat Milletvekili 
Mehmet Kazova 

Tokat eski Sağlık Müdürü Nafiz Akay'ın 
başka bir ile nakli çıktığında Tokat'ta kalması 
için Esnaf, Gazete cemiyetleri ve köyleri temsi-
len muhtarlar tarafından defalarca müracaatla
rında kalması hususu Bakanlık Makamına geldi
ğinde Müdür Nafiz Akay hakkındaki dediko
dular dolayısiyle kalmasına imkân olmadığı bil
dirilmişti. 

Esas dedikoduyu menfaatleri için çıkaran 
Tokat Hastanesi Başhekimi Dr. Zeki Akengil'in 
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de Tokat'tan alınması için bu gibi dedikoduların 
kökünden halledileceğinin ifade edilmiş olması
na rağmen, adıgeçen Başhekim bir tarafa nak-
ledilmediği gibi, şimdi de Sağlık Müdürlüğüne 
vekâlet etmektedir. 

Birbiriyle bağdaşmıyan bu isabetsiz tâyin
lerde Bakanlığın görüşü nedir? 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 6.8.1971 

Bakanlığı 
Bakan 
1762 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 
22 . 7 . 1971 tarih ve 7/645 sayı; 

Tokat İli Sağlık Müdürünün tâyinine ilişkin 
olarak Tokat Milletvekili Mehmet Kazova tara
fından verilen yazık soru önergesi hakkında ce
vabım ilişikte sunulmuştur. 

Prof. Dr. Türkân Akyol 
Sağlık ve ISosyal Yardım Bakanı 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Tokat Milletvekili Sayın Mehmet Kazova ta

rafından Tokat Sağlık Müdürünün nakli ile il
gili olarak yazılı açıklamada bulunmam isten
mektedir, # 

Tokat Sağlık Müdürünün ismi önergede bil
dirildiği şekilde Nafiz Akay olmayıp Nazif 
Okan'dır. 

Kendisi hakkında mahallî idare âmirlerinin 
muhtelif şikâyetleri olduğu gibi Bakanlığım mü
fettişlerince yapılan incelemeler sonucu tanzim 
edilen raporlarda da bu ilde kalmasının sakın
caları belirtilmiş olduğu cihetle naklen tâyini 
cihetine gidilmiştir. 

Bakanlığın yetkisi dâhilinde bulunan bu gibi 
tasarruflarda yukarda da açıklandığı üzere ob
jektif delillere istinadedildiğinden şüphe edil
memek gerekir. 

Sağlık Müdürlüğüne vekâleten yapılan tâ
yin muvakkat bir zamana münhasır olup, yeni 
bir sağlık müdürü tâyini de yapılmak üzeredir. 

Saygı ile arz olunur. 

Prof. Dr. Türkân Akyol 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
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Boğaziçi üniversitesi adiyle istanbul'da bir üniversite kurulması hakkında kanun tasarısına ve-
rilen oyların sonucu. 

(Çoğunihık yoktur.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 90 

Kabnl edenler : 69' 
Reddedenler : 0 
Çe'kinserler : 1 

Oya katılnııyanlar : 350 
Açık üyelikler : 6 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Şevki Güler 
Süleyman Mutlu 
Ali ihsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Ay gün 

ANKARA 
Konıal Ataman 
Oğuz Aygün 
Orhan Birgit 
H. Turgut Toker 

ANTALYA 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çilöğlu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

[Kabul 
BURSA 

Cemal Külâhlı 
Kasım Önadını 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu . 
Zekiye Gülsen 
Mesult HulM önür 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 

DENİZLİ 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
İlhami Ertem 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rıfkı Danışman 

ESKİŞEHİR 
Orhan Oğuz 

GAZİANTEP 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 

İÇEL 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Haydar özdemir 

edenler] 
M. Kâzım özeke 
Naime İkbal Tokgöz 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Burhanettin Asutay 
M. Hulusi Çakır 

KARS 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Hasan Tosyalı 

KONYA 
İrfan Baran 
Sezai Ergun 
Baha Müderrisoğlu 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Vehbi Sınmaz 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kür§ad 
Mehmet özdal 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 
Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Âdil Yaşa 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
Mehmet Kazıova 

TRABZON 
Cevat Küçük 
Ali Rıza Uzuîier 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Ahmet Güner 
Cahit Karaikaş 
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[Çekinser] 
İSTANBUL 

İbrahim Elmalı 

[Açık üyelikler] 

Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Hatay 
Malatya 
Nevşehir 

1 
1 
1 
1 
1 
-* 
A. 

1 

Yekûn 

}>-&<* 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

149 NCU BİRLEŞİM 

16 . 8 . 1971 Pazartesi 

Saat : 15.00 

I 
A BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

6 - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
in 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ 
TIRILAN İŞLER 

X 1. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun tasarısı ve Köy İşleri ve 
Plân komisyonlarından 8 er üyeden kurulu 
19 No. lu Geçici Komisyonun birinci ve ikinci 
raporları (1/310) (S. Sayısı : 311 ve 311 e 
1 nci ek) (Birinci dağıtma tarihi: 29 . 4 . 1971, 
(İkinei dağıtma tarihi : 21 . 7 . 1971) 

2. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 
8 'arkadaşınım, 17 . 7 . 1967 tarihli 606 sayılı 
Kanunum 123 ncü mıaddesinin 2 ve 3 ncü fıkra
sının fealidırılımıası ve bir fıkra eklemmesd iüe 
İzandır Milletvekili Burhamettin Asutay ve 4 ar
kadaşımın, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
numun 123 ncü maddesinin değ^şttiırölmıeısin'e dair 
kanun teklifleri ve Çalışma ve Plân komisyon
larından 8 eır üyeden kurulu 41 numarah Ge
çici Komisyon raporu (2/496, 2/323) (S. Sa
yısı : 310) (Dağıtma tarihi : 27 . 4 . 1971) 

X 3. — Boğaziçi Üniversitesi adiyle İstan
bul'da bir üniversite kurulması hakkında kanun 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları (1/486) (S. Sayısı : 379) (Dağıtma ta
rihi : 12 . 7 . 1971) 

4. — Türk Ceza Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bâzı maddelerine fıkralar 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve İstanbul Mil-

Ulvekili 1. Hakkı Tekin el'in Türk Ceza Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı maddelerine fıkralar ilâvesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (1/494, 
2/357) (S. Sayısı: 177 ve 177 ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi: 21 . 7 . 1971) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun, Millet Meclisi İçtüzüğünün 195 ve 196 
nci maddelerinin değiştirilmesine dair tüzük 
teklifi ve gündemıe alınmasına dair önergesi. 
(2/199, 4/155) (S. Sayısı : 308) (Dağıtma tari
hi : 19 . 4 . 1971) 

2. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya Öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, es
ki Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve 
İstanbul Milletvekili llhami Sancar'm, Dilek
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 3 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 1316 sayılı Kararının Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergeleri ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/3; Cumhu
riyet Senatosu 4/66) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 171 ve 171 e 1 nei ek, Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 442) (Dağıtma tarihi : 10.5.1971) 

3. — Eski Amasya Milletvekili Nevzat Şe
ner'in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 1 .7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 399 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/2; Cumhu
riyet Senatosu 4/68) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 172 ve 172 ye 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 523) (Dağıtma tarihi • 10 . 5 . 1971) 



4. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4. 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporları (Millet Meclisi 5/4; Cum
huriyet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sa 
yısı : 173 ve 173 e 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 522) (Dağıtma tarihi : 10 . 5. 1971) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Veh-
bi Ersü ve 3 arkadaşırrın, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun, 22 . 5 . 1961 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2538 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önerge
si ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (Mil
let Meclisi : 5/6; Cumhuriyet Senatosu : 4/74) 
(Millet Meelisi S. Sayısı : 174 ve 174 e 1 nci ek; 
C. Senatosu S. Sayısı : 784, 784 e 1 nci ve 
2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

6. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (Millet Meclisi : 5/5; Cumhu
riyet Senatosu : 4/76) (Millet Meelisi S. Sayı
sı : 175 ve 175 e 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 898) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . .1971) 

7. _ içel Milletvekili Celâl Kargılı, Anka
ra Milletvekili Suna Tura'l ile Sinop Milletve
kili. Hilmi İşgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi Engiz'in Genel af kanunu teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu. (2/383, 2/439, 2/482) 
('S. Sayısı : 333) (Dağıtma tarihi : 15.6.1971) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, Türk Kanunu Medenisi
nin 485 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyona raporu 
(2/9) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma tarihi : 
16 .6 .1971) 

9. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırıl
ması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/284) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihi : 
16.6.1971) 

10. — Burdur Milletvekili Mehmet Özabey'in, 
eşinden boş sene ayrı kalan kan kocanın ayrıl
ması hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis

yonu raporu (2/423) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma 
tarihi : 16.6.1971) 

11. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice-
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahalle 
10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'm affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/196) (S. Sayısı : 161 e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 21 . 6 .1971) 

12. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nııı 
Türk Ceza Kanununun, değişik 449 ncu. mad
desinin 2 nci bendinin tadili hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) (S. 
Sayısı : 366) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

13. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet memurlarının disip
lin cezalarının affına dair kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu. (2/135) (S. Sayısı : 367) 
(Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

14. — Burdur Milletvekili Mehmet Öz;bey'in, 
Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 1 nei 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) (S. Sayı
sı : 368) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

15. — Burdur Milletvekili Mehmet Özıbey'in, 
Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası ile 
cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427) (.S. Sayısı : 
369} (Dağıtma tarihi : 21.6.1971) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora'nın, Türk Ceza Kanununun 480 nci 
maddesine son fıkra olarak bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/155) (S. Sayısı : 370) (Dağıtma tari
hi : 2 1 . 6 .1971) 

17. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, ellerinde sağlık muayene fişi bulunma
yan İstiklâl madalyalı muharip gazilerle diğer 
bütün muharip gazilere Millî Savunma Bakan
lığınca sağlık muayene fişi verilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/301) (S. Sayısı : 372) (Dağıtma tari
hi : 26 . 6 . 1971) 

18. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm Türk 
Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci maddeleri
nin yürürlükten kaldırılması hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/388) 
(S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 6.7.1971) 



— 3 

19. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya- I 
man'm, Türk Ceza Kanununun 426 ncı madde
sinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/456) (S. Sayısı : 378) (Da
ğıtma tarihi : 6 . 7 . 1971) 

20. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat zabiti 
ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 8 nci 
maddesinin (E) fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/281) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi: 
12 . 7 . 1971) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Mehmet Güler ve 32 arkadaşının, Ticaret ve 
Sanayi Odaları, «Ticaret Odaları», «Sanayi 
Odaları», «Ticaret Borsaları» ve Ticaret ve 
Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Oda
ları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununun 
bâzı maddelerini değiştiren kanun teklifi hak
kında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke
resi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şiklikler hakkında Millet Meclisi Sanayi, Sanayi 
ve Ticaret komisyonları raporları (Millet Mee- I 
lisi 2/59; Cumhuriyet Senatosu 2/282) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 334 e 1 nci ek; Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 1374 e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 7 . 1971) 

22. — Ordu Milletvekili Ata Bodur ve 13 ar
kadaşının, 5590 sayılı Kanunun bâzı maddeleri- I 
nin değiştirilmesine ve bu kanıma bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Sanayi 
ve Ticaret Komisyonu raporu (2/324) (S. Sa
yısı : 384) (Dağıtma tarihi : 23 . 7 . 1971) 

X 23. — içişleri Bakanlığı Sivil Savunma ida
resi Başkanlığı Fon işleri Saymanlığının 1967 tak
vim yılı genel bilançosu hakkındaki raporun su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/478) (IS. Sayı
sı : 393 (Dağıtma tarihi : 2 . 8 . 1971) 

X 24. — Hacettepe ÜnJiversitesiniın 1968 bütçe 
yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Hacettepe Üniversitesi 1968 bütçe yılı Kesin-
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
rarporu (3/499, 1/213) (:S. Sayısı : 394) (Da
ğıtma tarihi : 2 . 8 . 1971) 

X 25. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1967 bütçe yılı Kesinhesabı
na ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna j 

dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/266, 1/133) (S. 
Sayısı : 395) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 26. — Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1968 bütçe yılı Kesimhesabı-
na ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Hava 
Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1968 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/460, 1/239) (S. Sa
yısı : 396) (Dağıtma tarihi ; 3 . 8 . 1971) 

X 27. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 19i65 takvim yılı .konsolide bilanço
suna ait raporun sunulduğuna dair Sayışıtay Baş
kanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu rapo
ru (3/508) (S. Sayısı : 399) (Dağıtma tarihi : 
2 . 8 . 1 9 7 1 ) 

X 28. — Devlet öraman işletmeleriyle Keres
te fabrikalarınım 1965 yılı bilançosunun sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve Sa
yıştay Komisyonu raporu (3/390) (S. Sayısı : 
400) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 19'71)' 

X m. — Orman Genel Müdürlüğünün 1'967 
bütçe yılı Kesinhesabına ailt genel uygunluk 'bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Orman Genel Müdürlüğü 1967 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/277, 1/67) (S. Sa
yısı : 401) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 30. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1967 
bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduuğna dair Sayışıtay B,aşkanlığı 
tezkeresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/278, 1/131' ) (S. Sa
yısı : 402) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 31. — Karayolları Genel Müdürlüğünüm. 
1967 bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk: 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Karayolları Genel Müdür
lüğü 1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasa
rısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/276, 1/64) 
(S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

X 32 — Tekel Genel Müdürlüğünün 1967 yılı 
Kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 



ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla deği
şik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun tasarıları ve Millî Savunma Komisyonu 
rapora (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246) (Dağıt
ma tarihi : 28.1.1971) 

2. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
giin'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuru
luş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
38 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) 
fS. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971) 

3. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 
çırak, kalfa ve ustalık 'kamum teklifi ve Sanıayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışıma ve Plân 
komisyonlarımdan seçilen 4 er üyeden kurulu 
5 Ne. lu Geçici Komisyon raporu (2/14) (S. Sa
yısı : 126 ve 126 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
10 . 3 . 1971) 

ile Tekel Genel Müdürlüğü 1967 bütçe yılı Ke-
sinıhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/502, 1/74) (S. Sayısı : 397) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 8 .1971) 

X 33. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1968 
bütçe yılı Kesinheısabma ait Genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Petrol Dairesi Başkanlığı 
1968 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu rapora (3/267, 1/243) (S. 
Sayısı : 398) (Dağıtma tarihi : 4 . 8 . 1971) ' 

X 34. — istanbul Üniversitesinin 1968 bütçe 
yılı Kesinhesabma ait genel uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile İstanbul Üniversitesi 1968 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/500, 1/279) (S. Sayısı : 
404) (Dağıtma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

X 35. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün 1967 bütçe yılı Kesinhesabma ait genel 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Beden Terbiyesi 

G-enel Müdürlüğü 1967 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu ra
poru (3/265, 1/50) (S. Sayısı : 405) (Dağıt
ma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

36. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gül
sen ve 10 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa ek 7 . 2 . 1969 tarih ve 1101 
sayılı Kanuna geçici madde eklenmesi hakkın
da Millet Meclisince reddolunan kanun teklifine 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunun metni hakkında 
Millet Meclisi 37 No. lu Geçici Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi : 2/230; Cumhuriyet Se
natosu : 2/322) (Millet Meclisi S. Sayısı : 322, 
Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1971; 322 ye 1 nci ek, 
Dağıtma tarihi : 5 . 8 . 1971) (Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1607 ve 1607 ye ek) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK tŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 1076 sayılı Yedek Subay ve yedek aske
rî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâve
sine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir madde 

4. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'm ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve İçiş
leri Komisyonu raporu (2/162, 2/163) (S. Sayı
sı : 192 ve 192 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
15 . 3 . 1971) 

X 5. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'-
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) (S. 
Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

6. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
yasama ve yürütme organlarında görev alanla
rın mal bildiriminde bulunmaları hakkında ka
nun teklifi ve İstanbul Milletvekili Nuri Er
c a n ' ı n önergesi (2/297) (S. Sayısı : 306) (Da
ğıtma tarihi : 24.3.1971) 

X 7. — Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşının, Çiftçi mallarının korun
ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kara-
hisa.r Milletvekili Süleyman Mutlu'nun önerge
si (2/171) (S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 
25 . 3 . 1971) 

X 8. — Noterlik kanunu tasarısı ve Çalışma 
Adalet, Maliye ve Plân komisyoaıliariinıdain seçilen 4 



4 er üyeden kurulu 9 numaralı Geçidi Komisyon 
raporu (1/92) (S. Sayısı : 130 ve 130 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 4 .1971) 

9. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine, 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
tadil ve ekleri ile Adalet Bakanlığı bölümüne 
kadro eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/185) 
(S. Sayısı : 212 ve 212 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 3 . 5 .1971) 

10. — 6785 sayılı İmar Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkında kanun tasarısı 
ffle îstanlbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Millî 
kıyılar kamumu teklifi ve imar ve Isfcân, içişleri 
ve Plân komisyomılanmdam 5 er üye seçilerek ku
rulan 7 numaralı Geçici Komisyon raporu (1/161, 
2/294) (S. Sayısı : 137 ve 137 ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 5 . 5 . 1971) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ile Ankara Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz'm, Şehit Komando eri Mevlût Meric'in 
annesine, eşine ve çocuğuna vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi 
ile Ankara Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm 
önergesi (2/503) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 5 . 1971) 

X 12. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekleri 
ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ve Cum
huriyet Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, 474 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin 87.11 tarife No. lu bölümü
nün değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 
ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, 
Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonlarından seçi
len 3 er üyeden kurulu 16 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/155, 2/43, 2/210) (S. Sayısı : 
162 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 .1971) 

13. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 tarih ve 
18127 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 5 nci 
maddemin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Plân Komisyonu raporu (1/485) (S. Sa
yısı : 343) (Dağıtma tarihi : 11 .6 .1971) 

14. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Çömlekpı-
nar köyü hane 1, cilt 5, sayfa 1 de nüfusa ka
yıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma 22.1.1937 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin kızı, Fatma'dan doğma 19l28 djoğumlıı 
Zehra Yama'nm ölüm cezalarına çarptırılmala
rı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 346) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

15. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 nu
marasında nüfusa kayıtlı Mehmetıoğlu, Necifbe'-
den doğma 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin 
ören'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/48) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1971) 

16. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
Bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma Mehmet Ali 
oğlu 2 . 1 . 1960 doğumlu Sırcalı köyünde otu
rur Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/290) (ıS. Sayısı : 348) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1971) 

17. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli köyünün 52 nci hane, 8 nci cilıt 
ve 146 sayfasında nüfusa kayıtlı Mehme/boğlu, 
Güneş'ten doğma 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim 
Gümüş'ün ölüm cezasına çarptırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/53) (S. Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1971) 

18. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay köyü, hane 4, cilt 28, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Fikriye'den doğma 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başjbakanlıik 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 15.6.1971) 

19. — Zile ilçesinin iğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73 te nüfusa 
kayıtlı Alioğlu, Hanım'dan doğma 1935 doğum
lu Albidin Demirhağ'ın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

20. — istanbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyük-
dere Dedekorkut sokak, hane 313, cilt 37 ve 



sayfa 11 de nüfusa kayıtlı Saffetoğlu Havva'
dan doğma 8.6.1943 doğumlu Selâmi Kodal'm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/49) (S. Sayısı : 3Ö2) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1971) 

X 21. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı ve 
Adalet, içişleri, Dışişleri ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu 30 No.lu Geçici 
Komisyon raporu (1/86) (S. Sayısı : 358) (Da
ğıtma tarihi : 16.6.1971) 

22. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar odası ka
nunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Plân komisyonları raporları (2/197) 
(S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

X 23. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından se
çilen 3 er üyeden kurulu 30 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/93) (S. Sayısı : 363) (Da
ğıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

24. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun hakkında 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile İçişleri Komis
yonu raporu (1/150) (S. Sayısı: 375) (Dağıt
ma tarihi: 2 . 7 . 1971) 

25. — 8 . 6 . 1965 tarih ve 625 sayılı Özel Öğ
retim Kurumları Kanununun 21 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/451) 
(ıS. Sayısı : 410) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

(Millet Meclisi 149 ucu Birleşim) 



Dönem : 3 
Toplantı :2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 8 arkadaşının, 17 . 7 . 1967 
tarihli 506 saydı Kanunun 123 ncü maddesinin 2 ve 3 ncü fıkrası
nın kaldırılması ve bir fıkra eklenmesi ile İzmir Milletvekili Bur-
hanettin Asutay ve 4 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun 123 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifleri 
ve Çalışma ve Plân Komisyonlarından 8 er üyeden kurulu 41 

numaralı Geçici Komisyon raporu (2/496, 2 /323) 

ıT. B. M. (M. BAŞKANLIĞINA 

17 . 7 . 1964 tarih ve 506 sayılı Sosyal "(Sigortalar Kurumunun 123 ncü maddesinin 2 nci ve 
3 ncü fıkralarının uygulanmasından doğan aksaklıkların giderilmesi için, kanunda yapılması gere
ğine inandığımız değişikliklere ilişkin gerekçeli teklifimizi aşağıda arz ediyoruz. 

Gereği için bilgilerinize sunarız. 
(Saygılarımızla. 

Bingöl İzmir Kayseri Milletvekili Zonguldak 
M&hmet Bilgin Orhan Sorguç Enver Turgut Nihat Akın 

ve arkadaşları 

Tokat Adıyaman Zonguldak Ankara 
î. Hilmi Balcı Zeki Adıyaman Fuat Ak Turgut Toker 

Konya 
Sezai Ergun 

OEBEEÇOE 

506 sayılı İSosyal Sigortalar Kanununun 123 ncü maddesinin 2 nci fıkrasında :; 
«Kurum, her türlü yataklı sağlık tesisleri ile serbest eczane bulunmıyan yerlerdeki - yataksız 

sağlık tesislerinde soruınlu eczacı bulundurmak ve usulüne göre ruhsat almak suretiyle, eczane 
açabilir.» 

3 ncü fıkrasında; 
«iSerbest eczane bulunan yerlerdeki yataksız sağlık tesislerinde Kurumca eczane açılamaz. 

Bu gibi yerlerde, kurum, serbest eczanelerden biri veyaı birkaçı ile anlaşma yapar. Şu kadar ki, 
mevcut serbest eczanelerle ianlaşma yapılması mümkün olmıyan veya kurumca mahzurlu görü
len yahut eczanesi kapanan yerlerde, Kurum Sağlık ve İSosyal Yardım Bakanlığının muvafakatiyle 
eczane (açabilir. Bu yerlerde yeni bir serbest eczane açıldığı takdirde Kurum, en geç bir yıl içinde 
kendi eczanesini kapatır.» 

Hükmü yer almış bulunmaktadır. 
Maddenin bu fıkraları icabı, Kurum, yataksız sağlık tesislerinde eczane açamadığından ser

best piyasa eczanelerine 1970 yılında ortalama 60 milyon Tl. sı ödemiş bulunmaktadır. Şayet Ku
ruma, yataksız sağlık tesislerinde de eczane açma imkânı tanınmış olsa idi serbest eczanelere na
zaran ilâçlar ı% 40 noksanına alınacak ve dolayısiyle de ortalama 20 milyon Tl. sı bir tasarruf 
sağlanmış olacaktı. 

310 
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iSosyal İEigortalar Kurumunun bahse konu kanun ile kendisine tahmil olunan görevleri ifa ede
bilmesi ve bu cümleden olarak ifası ile mükellef bulunduğu sağlık yardımlarını gereği gibi, sü
ratle ve en ucuz şekilde sağlıyabünıesi için sağlıkla ilgili her türlü tesisleri bizzat kurumun ida
me ettirmesi kaçınılmaz bir zarurettir. 

Bu sebepledir ki, gerek 5502 sayılı Hastalık ve Analık Sigortalar 'Kanununun 30 ncu madde
sinde gerek 1 iMart 1965 tarihinde yürürlüğe giren 506 sayılı ISosyal iSigorttallair Kanununun 123 
ncü -maddesinin, birinci fıkrasında kuruma hastane, ıSanatoryum, Prevantoryum, Dispanser, sağlık 
istasyonu; eczane ve benzeri müesseseler kurup işletme yetkisi tanınmıştır. 

Gaye, hizmetin isürialtle ve en ucuz seku.de yürütülmesi olduğuna ıgöre, kuruma ait sağlık te
sislerinin mevcut bulunduğu yerlerde sigortalıların muayene ve tedavi için bu tesislere başvur
maları ve lüzumlu ilâçları da keza mevcut ise kurum eczanelerinden almaları zaruri ve tabiîdir. 

Hususi hastanelerden mahdudolan kurum yatıalklı sağlık ıtelsisleırii, bünyeflertimlde 50 yatağım 
üstünde yatak 'bulundurmaları hasebiyle esasen 2219 slayılı Hususi Hastaneler Kanununun 15 
nci maddesine müsteniden eczane açmak mecburiyetindedir. 

Kanun koyucusu, kuruma istisnasız yataklı ve yataksız sağlılk tesislerini kapsamak üzere ec
zane açmaı yetkisini öngörmüş ve 123 ncü madde metni içine eczane kurup işletme yetkisini de 
ithal etmiştir. 

506 sayılı iSosyal (Sigortalar Kanununun 123 ncü maddesinin, ilk fıkrasında kurumun eczane 
kurup işletebileceği umumi mahiyette hükmü bağlanmış olmasınla rağmen; bu hüküm, menfaatleri
ne dokunulan çeşitli kuruluşların faaliyeti neticesi, maddeye 2 ve 3 ncü fıkraların eklenmesi ile 
kısıtlanmış bulunmaktadır. 

Her yıl yeni bir tesis inşa edebilecek ölçüde kuruma maddi bir zarar tevlideden ve 506 slayılı 
•Sosyal ISigortalar Kanununun 123-ncü anaddesinin ilk fıkrası ile çelişme içinde olan mütaakıp 
2 ve 3 ncü fıkraların madde metni içinden çıkarılması ve kurumla yataklı ve yataksız sağlık te
sislerinde de eczane kurup işletme hakka tanınması için ıkaınuna bu konuda fıkra ilâvesi sebk 
eden hizmetlerin daha rantabl yürütümünü sağlamak bakımındlattı 'zorunlu görülmektedir. 

îzmir Milletvekili Burhanettin Asutay ve.4 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun 123 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi (2/323) 

25 . 2 . 1970 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 123 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifimiz gerekçesiyle birlikte .sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerinizi:rica.ederk. 
Saygılarımızla. 
îzmir Milletvekili Yozgat Milletvekili Ankara Milletvekili istanbul Milletvekili 

Burhamttin Asutay Abdullah Baştürk Osman Soğukptnar Bahir Ersay 

Adana Milletvekili 
Emir H. Postacı 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 123 ncü maddesinin değiştirilmesine, dair kanun teklifinin 
'gerekçesi 

Bilindiği üzere, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kamunlunun, «'Sağlık tesisi fcurmıa ve sözleşme 
yapına yetkisi» matlalbını taişıyan 123 ncü (maddesi hükmüne tevfikan ıbıu kanun ile tahımil edil-
milş bulunan £ağllılk hizmetleri ifa edegelımıektedir. 

M. Meclisi (ıS. Sayısı : 310) 
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Mezkûr nıadlde, «Kurum, ibra. .kanunla kendisine verilmiş faulunıan görevleri yerine getirebilmek ve 

sağlık yardımlarını yapabilmek için, hastane, sanatoryum, prevantoryum, yataklı ve yataksız 
dispanser, sağlık istasyonu, eczane ve ibenzeri müesseseler ıkturup işletebileceği gibi, gerekli 
gördüğü yerlerde hastane, eczane, hekim, eczacı ve ebelerle ve (diğer gerçek veya tüzel kişiler
le sözleşmeler yapmaya da yetkilidir. 

Kurum, her türlü yataklı sağlik teslisleri lile serbest eczane 'bulunmayan yerlerde/ki yataksız 
sağlık tesislerinde, sorumlu eczacı bulundurmak ve usulüne göre ruhsat almak suretiyle, eczane 
açabilir. 

Serbest eczane bulunan yerlerdeki yataıksız sağlık tesislerinde Kurumca eczane açılaımaz. Bu 
gibi yerlerde, Kurum, serbest eczanelerden 'biri veya 'birkaçı ile anlaşma yapar. Şu kadar ki, 
mevcut (serbest eczanelerle aınlaşlma yapılması ınüm'kün olmıyan veya Kurumca mahzurlu görü
len yahut eczanesi {kapanan yerlerde, Kurum, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının muvafalka-
tiyle eczane açabilir. Bu yerlerde yeni bir serbest eczane açıldığı .takdirde Kuruım en geç bir 
yıl içinde kendi eczanesini kapatır. 

Kurum eczanelerinden, Kurumca yapılan isağlık yardımlarından faydalanacak olanlarla Ku
ram ımjensupılarındaın başkasına ilâç ve ıtıbbi malzeme verilmez. Anoalk, serbest eczane bulunma
yan yerlerde veya ser'be&t eczanelerde hulunniayaın hayat kurtarıcı ilâç ve tıibbi Smalze'me bedel 
(karşılığında verilebilir. 

Ayakta [tedavi edilenlere 'Kurum hekimleri tarafımdan yazılacak: ilâç ve 'tıbıbü makeimenin 'lis
tesi, her yıllın ikö. ayında Kurumca ilân edilir. Bu ilişte ile, Kurum eczanelerinden verilecek 
ilâç ve tıbbi malzemenin amihalâj ve veriliş şelkilleri, Sosyal Sigortalar Yüksek Sağlık Kurulu 
Başlkan ve üyeleriyle ibir farmakodinami profesörü ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı "Ecza
cılık İşleri Genel Müdürlüğünden teşekkül edecek Ikurul tarafından tesibit olunur. Liste dışında 
ilâç ve tı'bbi malzeme almak istiyenlcr bunun bedelinin tamamını öderler. 

Kurumicıa eczane açılmış olması, o yende hekimlerin ecza dolabı açmasına engel <dla;maz» hük
münü ihtiva etmektedir. 

Maddenin tetkikinden de anlaşılacağı üzere; birinci fıkrada genel kaide olarak Kurumumu
zun eczane 'kurup işletebileceği hükme bağlanmış ve ımütaiakıp 2, 3 ve 4 ınoü fıkralarda bu genel 
kaidenin istisnalarına yer verilerejk ıbâzı tahditler konulmuştur. 

Bu tahdit arasında yer alan Kurumun yataksız sağlık teslislerinde eczane açıamaiması hususu, 
aşağıda etraflıca açıklanacağı üzere, hizmetin sürat ve ueiuz şekilde yürütülmesi prensibini 'bü
yük ölçüde aksatmıştır. 

Kuruma ait sağlık tesislerinde muayene ve tedavi edilen işçilerin ilâçlarım yine Kürüm ec
zanelerinden ialmalari' zaruri ve tabiî olduğu kadar, Anayasanın 42, ve 48 nci maddeleriyle Dev
letin görevleri arasına giren sosyal sigorta hizmetinin işçiden tahısil edilen prim ile en iyi ve 
kendisine en faydalı şekilde yürütülmesi şarttır. Aksi takdirde Sosyal Sigortalar Kurumu 
her yıl Ûlâç 'bedeli olarak eczane sahiplerine fuzulen ödiyeeeği fazla 'meblâğ yüzünden, ilşıçiden 
tahsil etûnektei olduğfu sigorta primi nisbetmi aktırmak zorunda kalaeaSk ve bu suretle hizmet, 
eczane sahiplerinin yararına yürütülmek pahasına işçi zararına Eişlemiş: olacaktır. 

'tşite bu aksa/kliği giderme bakımından, Kurumun yataksız sağlık tesislerinde de eczane aça
bilmesini tenıinen mezkûr madde değiştirilmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 310) 



— 4 — 

İZMİR MİLLETVEKİLİ BURHANETTİN ASUTAY VE 4 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 123 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi : 

Madde 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 123 ncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 123. — Kurum, bu Kanunla kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine getirebilmek ve 
sağlık yardımlarını yapabilmek için, hastane, sanatoryum, prevantoryum, yataklı ve yataksız dis
panser, sağlık istasyonu, eczane ve benzeri müesseseler kurup işletebileceği gibi, gerekli gördüğü 
yerlerde hastane, eczane, hekim, eczacı ve ebelerle ve diğer gerçek veya tüzel kişilerle sözleşmeler 
yapmaya da yetkilidir. 

Kurum, her türlü yataklı ve yataksız sağlık tesislerinde, sorumlu eczacı bulundurmak ve usu
lüne göre ruhsat almak suretiyle, eczane açabilir. 

Kurum eczanelerinden, kurumca yapılacak sağlık yardımlarından faydalanacak olanlarla, Ku
rum mensuplarından başkasına ilâç ve tıbbi malzeme verilmez. Ancak, serbest eczane bulunmıyan 
yerlerde veya serbest eczanelerde bulunmıyan hayat kurtarıcı ilâç ve tıbbi malzeme karşılığında 
verilebilir. 

Ayakta tedavi edilenlere kurum hekimleri tar-afmdan yazılacak ilâç ve tıbbi malzemenin liste
si, her yılın ilk ayında kurumca ilân edilir. Bu liste ile, kurum eczanelerinden verilecek ilâç ve 
tıbbi malzemenin ambalaj ve veriliş şekilleri, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu Başkanı ve 
üyeleriyle bir farmakodinami profesörü ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Eczacıhk İşleri 
Genel Müdüründen teşekkül edecek kurul tarafından tesbit olunur. 

Kurumca eczane açılmış olması, o yerde hekimlerin ecza dolabı açmasına engel olamaz. 

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

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

41 numaralı Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
41 numaralı Geçici Komisyon 21 . 4 . 1971 

Esas No. 2/496, 323 
Karar No. 2 

Yüksek Başkanlığa 

Genel Kurulun 8 . 3 . 1971 tarihli 67 nci Birleşiminde; Kayseri Mitllejtivekillli Enver Turgut 
ve 8 arkadaşınım, 17 . 7 . 1964 tariihli 606 sayılı Kanunun 128 meü maddesinin ,2 ve 3 ncü fıkra
larının kaıMıriilması ve bir fıkra leklenjmielsimıe dair 2/496 esas numarallı kamun teklifi ile tzımir Mil
letvekili Burlhanetltin Asutay ve 4 arkadaşınım!, '506 sayılı Sosyal iSigoritalar Kamununum 128 ncü 
maddesinin değiştİTÛlmesin'e ıdair 2/328 esas munıaralı kanuni teklifini ıgörüşmek üzere (kurulmuş 
bulunan Geçici Komisyonumuz, Komisyon, üyele i ve teklif sahipleri ile ilgili (hakanlık yetkilileri
nin 'huzurumda, tekliflerim (tümü 'üzerimde vâki görüşme ısıomunda Kayseri Milletvekili Eınlver Tur
gut ve 8 arkadaşının teklifi Komisyonca yapılan oylama sonucu (görüşmeye esas alınması karara 
!bağ!anidı. 

Teklifin ihtiva lettiği maddeler üzerimde görüşme! açıldı. 
(Sıoısyal Sigortalar Kutrumu yataklı ve yataksız ısağluk tesMerimde 'eczane açamadığımdan, ser

best piyasa eczanelerine sadece 1970 yılımda ortalama ı60 milyon 'Tl. lödemiş bulunduğu, .Sosyal Si
gortalar Kurumunun işiçMen kesilen primlerden fonları tesis edileni bir siosyal ıgüivemllik kurumu 

M. Meclisi (B. Sayısı • 310) 
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niteliğini taşıdığı, esasen kurumun işçi sağlığı ile iligili hastane, sanatoryum, prevantoryum, dis
panser, »ağlık istasyonu ve benzerli 'gibi sağlık müesseseleri kurup işlettiği ve 506 sayılı 'Sosyal 
Sigortalar Kanunumun bu tesisleri kurup işletmeye imkân verdiği gibi eczaneler ve Ibenzeri (mües
seseler bulunmasına ve işletmesine de imkân ve yetki tanıdığı, kurumun kendi sağlık anüessese-
lerinlde eczaneler tesis ettiği takdirde ilâçların % 40 noksanına alınmasının mümkün olacağı 
gerekçesi ile teklifteki 123 neü maddenin tadili ile ilgili kanun teklifi, Komisyonumuzca aşağıda
ki şekilde kabul edildi. 

•Madde 1. — 17 . 7 .1964 tarihli ve 506 sayıllı Sosyal Sigortalar Kanununun 123 mcü maddesinin 
2 ve 3 neü fıkraları madde metninden çıkarılmıştır. 

Madde 2. — 17 . 7 . 1964 tarihli ve 606 sayılı Sosyal iSigortalar Kanununun 123 nıcü mad
desine aşağıdaki fıkralar ekl'enmüştir. 

«Kurum, lüzum gördüğü (takdirde, her çeşit yataklı ve yataksız sağlık IteteiMerdınıde eezan<e ku
rup işletebilir.» 

Teklifin müzakeresi sırasında Komisyon üyesi İstanlbul Milletvekili Hasan Tfârkay tarafından 
ayrıca metine 2 fıkra ilâve 'edilmesine dair vermiş olduğu lönerge, müzakere sonucu Komisyonumuz
ca kabul edilmiştir. 

'«•Ek fıkra: Kurum, Ibirinci fıkrada yazılı görevlerini yeırdne ıgetire(bilmek için sağlık personeli 
okulu ve ecza dolabı açalbilir» 

Yiınıe istanbul Milletvekili Hasan Türkay'm önergeöiHidö yıer alan ve 103 neü maddenin beşinci 
fıkrası kaldırılarak yerine kaim olmak üzere Komisyonumuzca bilmüzakere ıkalbul edilen fıkra 
metni aşağıdadır. 

«Fıkra -— Kurum hekimleri tarafından yazılacak ilâç ve tıbbi malz^meınin listesi, Sosyal Sigor
ta Yüksek Sağlık Kurulunca düzenlenir. Bu liste, her yılın dik ayımda Kurumca ilân edilir. İlâç 
listesinin hazırlanmasında Sosyal Sigorlta Yüksek Sağlık Kurulu çalışmalarına, Ankara Tıp ve 
Eczacılık fakültelerinden iki farmakodinami profesörü ile Sağlık ve Sosyal Yardım (Bakanlığı Ec
zacılık İşleri Genel Müdürü de diğer üyelerle eşit yetkilere «ahibıolarak toaltıbrlar.» 

Kanun teklifinin öncelik ve ivedilikle (görüşülmesi vâki teklif üzerine Komisyonca kabul edil
miş ve madde ilişikteki şekilde tddvin 'edilmiştir. 

Gemıel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Millet Meclisi 
41 numaralı Geçici Komisyonu 

Başkanı Sözcü Kâtip 
Ankara İzmir Adana 
T. Toker B. Asutay §. Y ı t a z 

İmıaajdla (bulunamaidı 

Ankara Bursa İstanlbul İzmir 
C. Yorulmaz K. önadım H, Tiirkay Söz halkkım mahfuzklür 

A. N. Erdem 
Jtaızjaldla (budllnıa(mia(dı 

Kasibamıonu Kayseri Malatya Niğdje 
H. Tosyalı Söz hjaMmm mahfuzdur H. Gökçe M, N. Çerezci 

E. Turgut 
Yozgat 

A. Basiürk 

M. Meclisi (S. Sayısı : 310) 
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u.x&mm&M&MmmimAwm& TURGUT 
¥ E 8 A K ^ D A Ş I N I N TEKLİFİ 

17 1 T. İ§67 tâ-Mîı 606 sayili Kanunun 123 ncü 
snaydftesininJ 2 v€s 3 neü fıkrasının kaldirılması 

ve Birfikra eklenmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 17 . 7 . 1964 tarihli 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun-123 ncü maddesi
nin 2 ve 3 ncü fıkraları madde metninden çı
karılmıştır. 

41 NUMARAM G E Ç M KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTtRİjŞt 

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

Hakkında Kanun 

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

Sağlık tesisi kurma ve sözleşme yapma yet
kisi. 

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

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

; kurup işletebilir. 
Kuru|m, bu kanunla kendisine verilmiş bu

lunan görevleri yerine getirebilmek ve sağlık 
yardımlarını yapabilmelk için, sağlık personeli 
okulu ve ecza dolabı açabilir. 

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 bankasına ilâç ve tıbbi 
malzeme vcrıilem,ez. Ancak, serbest eczane bu
lunmayan yerlerde veya serbest eczanelerde 
bulunmıyan hayat kurtarıcı ilâç ve tıbbi mal
zeme bedeli karşılığında verilebilir. 

Kurum hekimleri tarafından yazılacak ilâç 
ve tibbi 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 
fakodimaımd profesörü ile Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı Eczacılık İşleri 'Genel Müdürü 
de diğer üyelerle eşit yetkilere sahibolarak ka
tılırlar. 

Kurulun çalışmaları ile ilgili her türlü gider
ler kurumca ödenir. 
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Madde 2. — 17 . 7 . 1964 tarih ve 506 sayılı 
Sosyal iSigortalar Kanununun 123 ncü maddesi
ne aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Kurum, lüzum gördüğü takdirde, her çeşit 
yataklı ve yataksız sağlılk tesislerinde eczane 
kurup işletebilir.» 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihini ta-
kilbeden aybaşında yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

41 numaralı Geçici Komisyonun} deiğiiştiriişi 

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

man kimselerin görüşlerini alabilir. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

—.>,.. >ye-<ı 
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