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ama, kabul etmezseniz, sözlerinizin samimî olduğunu
hiçbir zaman biz de kabul etmeyeceğiz.
Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum; süremi zanne
diyorum ıkli, aşmadım.
BAŞKAN — Aştınız ©fendim.
M. TURAN BAYEZIT (Devamla) — Ne kadar
aşttm Sayın Başkanım?
BAŞKAN — 4 dakika.
M. TURAN BAYEZIT (Devamla) — öyle ise
sizden 1 dakikalık özür diliyorum.
Öbür konuları maddeler üzerinde arz edeceğim.
Saygılar sunarım.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MUS
TAFA KALEMLİ (Kütahya) — Söz istiyorum Sa
yın Başkan.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ ((Kütahya) — Sayın Başkan,
değerli milletvekilleri; bazı gerçeklerin zabıtlara geç
mesi 'bakımından söz aldım. Bu konuşmamı, sayın
milletvekillerinin 'değerli konuşmalarında İfadesini bul
duğu şekliyle cevap mahiyetinde kalbul etmeyin lüt
fen; sadece, zabıtlara geçmesi bakımından bazı hu
susları 'buradan ifade etmek istiyorum.
Sayın milletvekili konuşmasında, özelleştirmeden
bahsettiler. 'Bu konuyla ilgili olarak, 'Bütçe Komis
yonunda yaptığım konuşmanın zabıtlarını da getir
dim aynen okuyayım diye. Orada da aynı şeyi söy
lemişim : «özelleştirmeden maksadımız, «ağlık kuru
luşlarının özel statü kazanmalarıdır» demiştim; bu
nu açık olarak burada bir kere daha ifade ediyorum.
Yapılan konuşmalarda, «Plana uymamaktadır; iş
letme modeli planda yoktur» diye bir ifade kullanıl
dı. Kanun tasarısının komisyonlardaki görüşmeleri sı
rasında, Planlama yetkilileri çok açık bir dille, «Beşin
ci Beş Yıllık Kalkınma Planında ve 1987 yılı uygu
lama hükümlerinde, sağlık alanında yapılması gerekli
olan tedbirler olarak ne varsa, aynen bu kanunda
vardır» İfadesini kullanmışlardır.
Evet, ne planın hükümlerinde, ne de kanunun hü
kümlerinde 'öyle açık seçtik olarak, «Şu model kulla
nılacak, bu model kullanılacak» dîye bir ifade yok
tur. Aksi halde, o zaman, yine sayın milletvekilinin
biraz önceki konuşmalarında Iburadan ifade ettikleri
gibi, 'bizim, kanunlara, «hastanelerde çalışanlara te
miz önlük giydireceğiz» diye madde koymamız gere
kirdi ki, Ibu da mümkün değildir.
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Madde koymayın
Sayın Balkan, Ibüz, «denetleyin» diyoruz.
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İSAÖLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MUS
TAFA KALEMLİ (Devamla) — Yönetmelikle ilgili
'bir ifadede bulundular; bundan sonraki maddeler
de de sık sık münakaşa edileceği için baştan zabıt
lara geçmesi açısından ibir açıklama yapmayı faydalı
(buluyorum.
Komisyonda, 224 sayılı Kanun çok müdafaa edil
di; orada onun maddelerinden pasajlar okudum ve
orada söylediklerimli yine aynen okuyacağım :
«Bakın, 224 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde,
sağlık hizmetlerinin sosyaMeşftirildiği 'bölgelerde sağ
lık ocağı, sağlık merkezi ve hastanelerde hizmetin
nasıl yürütüleceği Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğınca hazırlanacak bir yönetmelikle tespit edilecektir
denilmektedir» yani orada da aynı hüküm vardır.
«Aynı kanunun 26 ncı maddesinde, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı veya ilgili bakanlık, sağlık hiz
metlerinin sosyalleştirilmiş olduğu bölgelerde kadro
mevzuu olan hizmetlerinde mukavele ile sağlık per
soneli istihdam eder denilmektedir.» yani sözleşmeli
personel statüsü, kanunun bu maddesinde de var
dır.
«Aynı kanundan bir başlık okuyacağım: Sağlık
hizmetlerinin sosyalleştirilmiş olduğu, bölgelerde söz
leşme ite çalıştırılacak sağlık personeline verilecek
ücret ve tazminat ile, bu personellin çalışma şeklini
gösterir yönetmelik, denilmektedir.»
Yani, tenkit ederken biraz daha insaflı olur isek,
çok daha iyi sonuçlar elde edeceğimiz kanaatinde
yim.
ıSon bir pasaj okuyacağım; bu da İdare hukuku
profesörü Sayın Tahsin IBekir Balta'nın ders kitabın
dan alınmış bir (bölümdür. Komisyonda da aynen
okumuştum :
«Gerek genel idarenin, gerekse muhtar birimlerin
iç yapıları, ancak zarurî veya faydalı hallerde ka
nunla düzenlenmelidir. Geriye kalan kısımlar ilgili
idarî mercilere 'bırakılmak icap eder. Hususî ile .bir
idarî ibirimin iç yapısını düzenlemek, onu değişen ve
gelişen ihtiyaçlara ayarlamak; aslında idare tekniği
ne taalluk eden İbir konudur. Kanun koyucumuz, si
yasî görüşüne konu teşkil edebilecek yönleri pek mah
duttur. Öte yandan kanun çıkarılması güç ve zaman
allan bir metin olduğu cihetle, idarenin iç yapısında
gereken değişikliği zamanında yapmaya pek elver
mez. Bu itibarla, yukarıda belirtilen veya benzeri
haller dışında iç yapının düzenlenmesini 'idareye bı
rakmak doğru olur, fakat tatbikat bu anlayışa pek
uymuyor. Birçok bakanlıkların (Maliye, Millî Eğitim
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