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lar hastanelerinin de işletme haline dönüşmesi hususu,
ilgili bakanlığın teklifi ile mümkündür. Sosyal Sigor
talar, genel kurulu ve yönetim kurulu ile, muhtar ku
ruluşlardır. Uygulamanın faydalı olduğunu görüp, iş
letme haline geçmeleri ise, istekleri ile olacaktır. Sağlık
hizmetlerinim genelde iyileşmesi, Sosyal Sigortalar şem
siyesi altındaki işçi ve emeklileri ile ailelerinin, sağlık
hizmetlerinden daha iyi istifade edebilme imkânını
sağlayacaktır.
Nüfusumuzun üçte birine yakın kışımı, Sosyal Si
gortalar şemsiyesi altındadır. Ülkemizdeki doktor sa
yısının ise, 1/10'u Sosyal Sigortalar müessesesinde
hizmet vermektedir. Günde 150 hasta muayene eden
doktorlar vardır. İşyeri hekimliği uygulaması iyi yü
rümemektedir.
BAŞKAN — Sayın Kaşıkçı, toparlayın efendim.
NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) — Hiz
metleri, Sosyal Sigortalar Kurumlarının düzeltmesi ge
rektiği kanaatindeyiz,
Muhterem milletvekilleri, bu tarihî günde, Mecli
simizin huzuruna gelen bu reform kanununun1, halkı
mıza sağlık ve afiyet getireceğine inanıyoruz.
Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıra
larından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kaşııkçı.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Sayın Kalemli,
buyurun efendim.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MUS
TAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, yüce
Meclisin değerli üyeleri; huzurunuza geldiğimiz Sağ
lık Hizmetleri Temel Kanunu Tasarısıyla ilgili, uzun
süredir devam eden hazırlıklarımız vardır. Gerek ka
muoyunda, gerekse yüce Meclisin değerli komisyon
larında, bu konuda çok şeyler söyledik. Bugün de yü
ce Meclise kanun hakkında çok geniş açıklamalar
yapmak üzere, hazırlıklar yaparak geldik; ama bir şeyi
itiraf etmeme müsaade edimiz; sayın muhalefet söz
cüleri, burada yaptıkları çok değerli konuşmalarında,
eğer ıkanunu tenkit etselerdi, kanundan! bahsetselerdi;
benim de bu meyamda söyleyecek herhalde pek çok
şeyim olacaktı.
Dikkatle not almama rağmen «Kanun metninin
dışında her şey söylendi de; kanunla ilgili bir şey söy
lenmedi kanaati» hâsıl olmuştur bende.
SALİM EREL (Konya) — Sayın Bakan, kanun
değil; kamun tasarısı.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MUS
TAFA KALEMLİ (Devamla) — Muhalefet sözcüle
rinin, bu kanun tasarısıyla ilgili konuşmalarından not
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lar almaya çalıştım. Yine üzülerek ifade edeyim; bu
notlarda, komisyonlarda yapılan genel konuşmalarım
dışında, yaptığımız hazırlığı tenkit edici bir cümleye
de rastlamadım. Konuşmalardan edindiğimi intiba; ge
nelde sağlık hizmetlerinim iyi yürümediği; bu iyi yürümeyiş sebeplerinden bir tanesinin de kanunsal boşluk
lar olduğu söylendiği halde; bu kanun tasarısının niye
getirildiği konusu üzerinde hiç durulmadı.
Çok değerli bir arkadaşım konuşmalarında, cüm
lemin içine bizi de alarak, «Fazla hayalcisiniz, hayal
içinde yüzüyorsunuz, kendinizi uyandırınız» gibi ifa
delerde de bulunarak, yaptığımız bu hazırlığın derde
deva olmadığını burada ifade ettiler.
Bu çok değerli hekim arkadaşımızın bu cümlele
rine, üzülerek bir sualle cevap vermek zorunda kalı
yorum. Bu kadar şikâyet olduğu halde, sağlık hizmet
lerinde bu kadar aksama olduğu her devrede iktidar
sözcülerince muhalefet sözcülerince yıllardır ifade edil
mekte olduğu halde, bugüne kadar yüce Meclisin hu
zuruna niye bir hazırlıkla gelmediniz de, biz bu derde
deva olmak için bir hazırlıkla geldiğimiz zamam, sa
dece boş tenkitlerle bu kürsüde bize hitapta bulundu
nuz?
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Hangi
teklifi getirdik de çıkardınız ki?
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Bakan, «Boş tenkit» ne demek?
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MUS
TAFA KALEMLİ (Devamla) — Yine aldığım notlara
bakarak, bir hekim ağabeyimizin, büyüğümüzün, ar
kadaşımızın çok haksız bir tenkidi var. Bu kürsüden
dediler ki, «Bu kamun tasarısı, bakanım bilgisi dışın
da hazırlanmıştır, balkanın bu kanun tasarısının hazır
lanışında katkısı yoktur ve onun dışında işler yürütül
müştür.»
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir kanun ta
sarısının me şekilde hazırlandığı bellidir. Bu kanun ta
sarısı da o yollardan geçerek hazırlanmıştır, ama he
men ifade edeyim: - yine, bir sayın doktor büyüğü
müzün buradaki cümlelerimde ifade edildiği şekliyle,
«Siz tıbbı bilmiyorsunuz, meseleleri bilmiyorsunuz»
sözlerine de belıki cevap olur- Biz bu işi iyi biliriz.
iyi bildiğimiz için de, bir meslekî kariyerimiz vardır,
bir de unvanımız vardır; bu unvanlar da alınteriyle
alınmıştır; boşa alınmamıştır. Yıllardır da bu mesle
ğin içinde çalışan bir kişiyiz; yalnız Sağlık Bakanlığı
na geldiğim son altı ay içerisinde bu kanun tasarısı
nın hazırlığıyla meşgul olmuş bir arkadaşınız değilim.Hükümette görev aldığım ilk günden beri, sağlık ala376 —

