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17 . 7 .1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 123 ncü
tadili hakkında Kanun
(Resmî

Gazete ile yayımı

: 19 . 2 . 1972 - Sayı : 14104

maddesinin

mükerrer)

Nb,
1517

Kabul tarihi
7 . 2 . 1972

MADDE 1. — 17 . 7 . 1984 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 123 ncü madde
si aşağıdaki şekilde değilştirilmiştir.
'Sağlık tesisi kuruna ve sözleşme yapma yetkisi.
Madde 123. — Kurum, hu kanunla kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine getirebilmek
ve iSağlıik yardılmlarını yapabilmek için, hastane, sanatoryum, prevantoryum, yataklı ve yataksız
dispanser, sağlık istasyonu, eczane ve benzeri müesseseler işletelhileıceği gibi gerekli gördüğü yer
lerde hastane, eczane, hekim, eczacı ve ebelerle ve diğer gerçek veya tüzel kişilerle sözleşmeler
yapmaya da yetkilidilr.
Kurum, lüzum gördüğü takdirde her çeşit yataklı ve yataksız sağlık tesislerinde eczane ku
rup işSeteibilir.
Kurum, bu kanunüia kendisine verilmiş bulunan görevleri yerinle getirebilmek ve sağlık yar
dımlarını yapabilmek için, ecza dol'albı açabilir.
Sosyal Sigortalar Kurumu ilâç fabrikaları da kurıajbilir.
Kurum ayrıca lüzum gördüğü hallerde ve yerlerde serbest eczanelerden biri veya bir kaçı ile
anlaşma yapabilir.
Kurum eczanelerinden, kurumca yapılacak sağlık yardımlarından faydalanacak olanlarla ku
rum mensuplarından başkasına ilâç ve tıbbi malzeme verilemez. Ancak, serbest eczane bulunma
yan yeıü!erd!e veya serbest eczanelerde bulunmayan hayat kurtarıcı ilâç ve tabibi malseme bedelli
karşıhğınida verile/bilir.
Kurum hekimleri tarafımdan yazılacak ilâç ve tıibbi malzememin listesi, Sosyal Sigorta Yük
sek Sağlık Kurulunca düzenlenir. Bu liste, her yılan ilik ayında kurumca ilân edilir. İlâç listesi
nin hazırlanmasında Sosyal .Sigortalar Kurumu Yüksek Sağlık Kurulu çalışmalarına, Ankara Tıp
ve Eczacılık fakültesinden İM formakodinami profesörü ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
Eczacılık İsleri Genel Müdürü de diğer üyelerle eşit yetkilere sahilboîarak katılırlar.
Kurulun çalınmaları ile ilgili her türlü giderler kurumca ödenir.
Kurul em az haftada bir defa toplanır.
Kurul gerekli gördüğü 'hallerde dışardan uzman kimselerin görüşlerini alabilir.
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MADDE 2. — Bu kanun yayın tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

BU KANUNA AİT TUTANAKLAR
'Millet Meclisi
Cilt Birleş$im Sayfa
11-1 61
13 92
16 141
149
154

922:928
31
370
684:706
185:197

Cumhuriyet Senatosu
Cilt Birleşim Sayfa

Millet Meclisi
Cilt Birleşim Sayfa

66
67

18

108
118
120
121
122
123

788
786
881:913
921:957
965:1009,
1011:1016
1024,1027
1031:1032

20

178
185
35
36

377
737,758:770
471
557:569

•

I. - Gerekçeli 310, 310'a 1 nci ek ve 310'a 2 nci ek IS. S/ayılı basmayazılar Millet Meclisiitnin
149, 185 ve 36 nci BMeşimleTlkLe, 1664 S. Sayılı basmayazı Cumhuriyet (Senatosunun 120 nci Bir
leşim tutanağına bağlıdır.
II. - Bu kanunu; Millet Mecliisd Çalışma ve Plân komisyonlarından kurulan Geçidi komisyon
ile Karma, Curnh.ur5.yet .Senatosu Sosyal işler ve Bütçe ve Plân Komisyonları görüşmüştür.
III. - Esas No. 2/496

