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,1. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgillin, tarım 'kesiminde çalışanların ve hayvan
cılıkla uğraşanların sorunları 'ile zor durum
daki Iküçüik esnaf ve şoförlerin dertleri konu
sunda gündem dışı konuşması
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2. — Bin/göl Milletvekili Halkkı Artükarskn'ın, sigara ve uyuşturucu madde kullanımı
nedenleri 'ile alınması gereken tedbirler konu
sunda gündem dışı konuşması
356:359
3. — içel Milletvekili Edip özigenç'in,
Çuikuırovaıda, tarım topraklarının amaç dışı
kullanılması konuısiunîda gündem dışı konuş
ması
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B) Tezkereler ve önergeler
1. — Tekirdağ Milletvekilli Salih Alcan'ın,
(6/786, 6/838) esas numaralı sözlü sorularının
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yazılı soruya çevrilmesine ilişkin önerıgesi
(4/322)
2. — Eldürne Milletveikiili Türkân Turgut
Arıkan'ın, (6/1008, 6/1009, 6/1012, 6/1013,
6/1014, '6/1015, 6/10H6, 6/1017) esas numaralı
ısözılü sorularını geri aldığına ilişkin önergesi
<4/323)
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RİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DÜ
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1. — Erzurum Milletvekili Sabahattin
Araş, İstanbul Milletvekili Reşit ÜMcer, Kah
ramanmaraş Milletvekili Rıfat Bayazıit, Afylon
Milletvekili Me'tlin BaUbey, Sivas Milletvekili
Mustafa Kemal Palaoğlu ve Balıkesir Millıetlvdkilü Fenni Islimyeli'nin, Türkiye B'üyük
Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum
Milletvekili tlhsan Tombulun, Türkiye Büiyük
Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Anayasa
Komisyonu Raporu (2/191, 2/203) (S. Sayısı :
344 ve 344'e 1 inci Ek) '
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3. — İçel Milletvekili Edip özgenç*ın,
ljpek'böcekçil'iği Kanunu Tekifi ve Tarım Or
man ve Köy işleri Komisyonu Raporu (2/1139)
(S. Sayısı : 515)
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4. — Sıağlıik Hizmetleri Temel Kanunu TTaiSarısı ve (SSağlılk ve Sosyal işler ve Pkn ve
Bütçe kamisyonfarı raporları 1(1/826) {S. Sa
yısı : 544)
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A) Yazılı Sorular ve Cevaplan
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1. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, öğretmenlerin mahrumiyet yeri öde
neğinin artırılm'aısı ve kadrosuzluk nedenliyle
resen emekli edilen kıdemli albaylara da ma
kam ıtlazminatı verilmesi için yeni düzenle
meler yapılıp yapıtaayadağına ilişkin Başba
kandan sorusu ve Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Balkanı Metin Em'iroğlu'nun yazılı ce
vabı (7/1750)
399:401
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2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğtu'nun, Türk Medenî Kanununun 453 üncü
maddesinde değişiklik yapılmasının düşünülüp
düşünülmediğine ilişkin Başlbakanıdan sorusu
ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu'
nun yazılı cevalbı (7/1768)

îzrriir Milletvekili Durean Emirbayer, İzmir İli
Cumaovası Na'Inyesinde kurulmuş bulunan Kısıkköy
Küçük Esnaf ve Sanatkârlar Sitesinin kapatılma ne
denleri ve bu işyerlerinde çalışanların mağduriyetleri
ile, alınması gereken tedbirler;
Edirne Milletvekili Muhittin Yıldırım, Lalapaşa
ve Enez ilçelerinde 1987 yüı Mart ayında meydana
gelen soğuklardan dolayı zarara uğramış üretici çift
çilerin borçlarının ertelenmesi;
Muğla Milletvekili İdris Gürpınar da Muğla ili
nin önemli turizm sorunları, alınması gereken tedbir
ler ve Muğla İli turizm potansiyelinin Türk ekono
misine'katkıları ;
• Konularında gündem dışı birer konuşma yaptılar.
Bangladeş Halk Cumhuriyeti ve Japonya'yla gide
cek olan Dışişleri Bakanı Vahit HalefoğlU'nun dö-
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3. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'
in, Turizm Genel Müdürlüğünce yayınlanan
'26.112.1985 tarihli genelgenin 2 ve 3 üncü mad
deleri uyarınca yapılan işlemlere ilişkin soruisu ve Kültür ve Turizm Balkanı A. Mesut Yılmaz'ın yazılı cevalbı (7/1769)
402:404
4. — 'İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nıtn, «Kanunî Sultan Süleyman Sergisi»
için Amerika Birleşik Devletlerine gönderilen
Itarihî eserlere ilişkin sıorusu ve Kültür ve Tu
rizm Bakanı A. 'Mesut Yılmaz'ın yazılı ce
vabi (7/1785)
404:412

ÖZETt

I. — GEÇEN TU'
TBMM Genel Kurulu saat 14.30'da açılarak üç
oturum yaptı.
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nüsüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı
Hasan Celâl Güzel'in,
Suudî Arabistan'a gidecek olan Devlet Bakam Kâ
zım Okslay'ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına,
Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanı Sudi Türerin,
Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine su
nuldu.
Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve 29
arkadaşının, yurt dışında yerleşmiş bulunan vatan
daşlarımızın demokratik ve laik Cumhuriyet ilkeleri
ne ve ülkenin birlik ve bütünlüğüne karşı örgütlenmiş
güçlerin etkilerinden korunmaları, maddî ve manevî
yönden desteklenmeleri için alınacak tedbirleri tespit
etmek am'acıyla bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/52) üzerindeki öngörüşmeler tamam
landı; Meclis araştırması açılması reddedildi.
Denizli Milletvekili Mustafa Kani Bürke ve 10 ar
kadaşının, Türkiye - ABD ilişkilerinde mevcut olduğu
iddia edilen aksaklıklarla, bu konuda alınacak tedbir-
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leri ve SEÎA anlaşmasının her iki ülkeye sağladığı ya
rarları tespit etmek amacıyla bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/53) üzerinde bir süre
görüşüldü.
Adana Milletvekili Cüneyt Oanver'e kınama cezası
verilmesi kabul edildi.
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22 Nisan 1987 Çarşamba günü saat 14.30rda top
lanmak üzere birleşime saat 19.18Me son verildi.
Başkan
©aşkanıvekili
Arif Ş. Bilgin
Kâtip Üye
Kâtip Üye
Kayseri
Samsun
Mehmet Üner
Süleyman Yağcıoğlu

II. — GELEN KAĞITLAR
22 4 4 11987 Çarşamba
Yazılı Soru Önergeleri
1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'
in, Sınır Ticareti Fonunda 1986 yılında toplanan kaynaMara ve yapılan harcamalara ilişkin Devlet Bakanı
ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi
(7/1926) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.4.1987)
2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'
in, Çevre Kirliliğini önleme Fonunda 1986 yılında
toplanan kaynaklara ve yapılan harcamalara ilişkin
'Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1927) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 21.4.1987)
3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'
in, Savunma Sanayii Geliştirme Fonunda 1986 yı-

lında toplanan kaynaklara ve yapılan harcamalara
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından
yazılı soru önergesi (7/1928) (Başkanlığa geliş tarihi :
21.4.1987)
4. — Edirne M'iletvekili Türkân Turgut Arıkan'
in, Kamu Ortaklığı Fonunda 1986 yılında toplanan
kaynaklara ve yapılan harcamalara ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından yazalı soru önerge
si (7/1929) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.4.1987)
5. — îçel Miletveküi Durmuş Fikri Sağlar'ın,
eğitim ve öğretim hizmetleriyle ilgili bazı uygulama
lara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanındım
yazılı soru önergesi (7/1930) (Başkanlığa geliş tarihi :
21.4.1987)
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 14.30
BAŞKAN : Başkanvekill Arif Ş. Bilgin
KÂTİP ÜYELER : Mehmet Zeki Uzun (Tokat), Mehmet Üner (Kayseri)

BAŞKAN — Türküye Büyük Millet Meclisinin 93 üncü Birleşimini açıyorum.

III.

YOKLAMA

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Sayın milletvekillıerinin, salonda bulunduk
larını yüksek sesle belirtmelerini rica ederim.

(Yoklama yapıldı)
BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, görüş
melere başlıyoruz.

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR
1. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, ta
rım kesiminde çalışanların ve hayvancılıkla uğraşan
ların sorunları ile zor durumdaki küçük esnaf ve şo
förlerin dertleri konusunda gündem dışı konuşması
BA'ŞKAN — Efendim, Sayın Davut Abacıgil, ta
rım kesimi ve hayvancılık ile zor durumdaki küçük
esnaf ve şoförlerin dertlerini dile getirmek üzere
gündem dışı söz istemişlerdir.
Buyurun Sayın Abacıgil.
DAVUT ABACIGİL ((Balıkesir) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; bugün için zor durumda
bulunan ve tarımla uğraşan vatandaşlarımızın ve kü
çük esnaf, sanatkâr, otobüs, minibüs, taksi şoförle
rinin dertlerini dile getirmek için huzurunuza gelmiş
bulunuyorum.
Bugün, tarım kesiminin şiddetle1 ihtiyaç duyduğu
bahar gübreleri, ne Ziraî Donatım Kurumunda, ne
de tarım kredi kooperatiflerinde bulunmaktadır. Va
tandaş, bir Ziraî Donatım Kurumuna, bir tarım kredi
kooperatifine müracaat ediyor, gübresini alamıyor.
Sebep?... Ziraî Donatım Kurumu ve tarım kredi koo
peratifleri, nakliye bedelini çok düşük tespit ettiği"
için, piyasadan araba bulmaları mümkün değil. Bu
sebeple, ellerimde gübre stoku bulunduramıyorlar.
Geçen sene uygulamaya konan bir kararla, gübre
fabrikaları bayilikler ihdas etmiş, bayiler bir hayli
gübre getirdikleri halde, son alınan bir karar gere
ğince, fabrikalar, bayilerin siparişlerini kabul etmez
olmuşlardır. Bu karar neye dayanıyor, niçin alın
mıştır; bunu kestirmek mümkün değildir, O bakım
354

dan, bunun, bir an evvel sayın hükümet tarafından
açıklanması lazım gelir.
Tarımla uğraşan vatandaşlarımız gübre alamadığı
gibi, ıbir taraftan da güç bela tedarik etmek zorunda
kaldığı ziraî ilaçların alabildiğine fiyatlanması nede
niyle birtakım zorluklanla karşılaşıyorlar. Bu hususta
herhangi bir tedbir alınmamış bulunmaktadır.
Çiftçiye her türlü desteği sağladığını iddia eden
iktidar, bugüne kadar çiftçi lehine en ufak bir ka
rar almamıştır; bunu ayrıca aşağıda sırasıyla açık
layacağım.
Hububat, yağlı tohumlar, pamuk ve pancar gibi
ürünlerde girdi fiyatlarının hesaplanmaması nede
niyle, çok düşük taban fiyat verilmesi sonucu, çift
çi, çok perişan durumda bırakılmıştır. Düşük taban
fiyat tespiti sonucu, borçlu olan köylü, elindeki malı
yok pahasına satmış, buğdayı 55 - 60 liraya satar
ken, kepeği 75 liraya almak zorunda kalmıştır ve
bugün halen almaktadır.
Köylü kalkınacak, mahsulü fiyat ederse1 borcu
nu ödeyecek, atarsa* tarlasını sürmek için traktör ala
cak, ekipmanlarını alacaktır; ama bugün Ziraat Ban
kasının traktör kredilerine uygulamış olduğu faiz
nispeti yüzde 34 - 35'i bulmakta; bu vaziyette, bir
köylü, traktör almaya kalksa 'bile, bu traktörün pa
rasını ödemesi hiçbir zaman mümkün olmayacaktır.
Ziraat Bankası tarafından tarım kredi koopera
tiflerine verilen kredilerin çok düşük tutulması so
nucu, vatandaşlar tarım kredi kooperatiflerinden kre
di alamamaktadır. Kooperatifler müteaddit defalar bu
kredi limitlerinin artırılması yönünde çaba sarfetmişler-
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se de, bu istek hiçbir zaman karşılanmamış, dola
yısıyla köylü de bu kredilerden yararlanamamıştır.
Dönümde en yüksek verimin alınabilmesi için,
mazot fiyatlarının düşük, gübre fiyatlarının düşük,
tohumun iyi ve kaliteli olması lazım gelirken, ge
lişigüzel tohum 4thal edilmek suretiyle istenilen ran
dımanın alınması mümkün değildir.
Teslim ettiği mal karşılığı, kooperatifler, pan
car müstahsilinin eline bir çek vermekte, borçlu va
tandaş bu çeki kooperatifin ortağı bulunduğu ban
kaya götürüp kırdırarak parasını almakta, o banka
da bundan birtakım faiz, komisyon vesaire almak
tadır.
Dileğimiz, he'r türlü ziraî kredi faizlerinin bugün
kü gibi yüzde 23, 34, 3'5 değil, çok düşük seviyede
tutulmasıdır. 'Köylü, tarımla uğraşan, hayvancılıkla
uğraşan vatandaş, ancak bu şekilde kalkınıabiliir.
'Pamuk tarımı ile uğraşan vatandaş, ortağı bulun
duğu Tarişe '2)45 liradan pamuğunu teslim etmiştir.
Tariş, her nedense, bugüne kadar, pamuk stoklarını
elden çıkarmamış, piyasa ise alabildiğine yükselmiş
tir. Dün gazetelerden okuduğumuza ve 13.00'teki ha
ber bültenlerinde bildirildiğine göre, pamuk müstah
siline kiloda 60 lira avans verilecek; ama pamuğun
kilosunu 245 liraya alıyorsunuz; fakat piyasa değeri
bugün 700 lira. Bu nedenle, avans olarak vereceği
niz miktarın daha çok olması gerekir; köylüye in
tikali bu şekilde olur.
BAŞKAN — Sayın Abacıgil, lütfen bitiriniz efen
dim, sürenizi aştınız.
DAVUT ABACIGİL (Devamla) — Tarımla uğ
raşan kesimin sosyal güvenceye kavuşturulmaması,
binlerce vatandaşımızın günde 700 liraya zeytin top
lamaya gitmesi bir yana, bunların kaldıkları yerler
de sağlık koşulları bakımından hiçbir zaman dikka
te alınmamıştır.
Orman kesiminde hâlâ sigortasız olarak çalıştı
rılan binlerce insan vardır.
Tütün ziraatıyla uğraşan vatandaşlar, tütünlerini
teslim etmişler, fakat bugüne kadar ödenmeyen pa
ralarını istemek için gittiklerinde', «Biz senin paranı
veririz; ama bize vergi iade makbuzlarını getir, on
dan sonra ödeme yapalım» denildiğini görmüşler
dir.
Tüm bu köylü vatandaşlarımız, ister hayvancılık
la, ister tarımla uğraşsın, 2 - 7 nispetinde satıştan
vergi ve her aldığı mal için de yüzde 12 Katma De
ğer Vergisi vermektedir.
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BAŞKAN — Sayın Abacıgil, lütfen bitirelim
efendim.
DAVUT ABACIGİL (Devamla) — Bir dakika,
bitiriyorum; zaten bir hafta sonra söz verdiniz Sa
yın Başkanım.
BAŞKAN — Efendim, çok aştınız sürenizi.
DAVUT ABACIGİL (Devamla) — Yüzde 12
nispetinde Katma Değer Vergisi alınırken, köylü va
tandaşıma ne hizmet götürülmüştür?
Köylünün yolu yapılmıyorsa, elektriği bugün için
ışıldamıyorsa, sulama kanallarından arazisini sulamak
isteyen vatandaşa her gün su zammı geliyorsa, köy
lü hiçbir zaman kalkınamaz.
Hayvancılık kesimi ise, altın yılını yaşamıyor,
ölüm yılını yaşıyor; oradaki durum daha da içler
acısıdır,.,
Sayın mHletvekdlleri, sütün kilosu 120 - 1'30 lira,
peynirin kilosu 1 800 - 2 200 lira, şaşal suyunun 1
litrelik şişesi. 300 lira; Uludağ'ın tepesinden - tele
vizyonun gösterdiği - bir poşet su 300 lira. (DSP
sıralarından alkışlar)
İstatistiklerin gösterdiği gibi, hayvan adedi artmamakta, aksine her gün düşmektedir; bunun için
gereken tedbirin acilen alınma ihtiyacı vardır.
Besi damlarının tamamı yok olmak üzeredir; bu
da, yem fiyatlarının çok yüksek bulunmasından iteri
gelmektedir. 50 kiloluk süt yemi torbası 5 200 lira;
sütün kilosu 110 - 130 lira. Yoğurt 400 lira, peynir
1 800 - 2 200 lira...
BAŞKAN — Sayın Abacıgil, lütfen bitirelim efen
dim.
DAVUT ABACIGİL (Devamla) — 110 gramlık
ayran 200 lira.
BAŞKAN — Sayın Abacıgil, sürenizi çok aştı
nız, lütfen bitirin efendim.
DAVUT ABACIGİL (Devamla) — Bitiriyorum
Sayın Başkanım.
Bu kısımları keserek, ondan sonra küçük esna
fın dertlerine geliyorum.
BAŞKAN — Efendim, konuşmalarınızı ona göre
ayarlayın. Süreniz 5 dakikadır; fakat 10 dakika ko
nuştunuz.
DAVUT ABACIGİL (Devamla) — Götürü Ver
gi mükellefleri, vergi matrahları artırılmak suretiyle
perişan durumda bırakılmış, vergi miktarları iki kat
artırılmıştır. Aynı işi yapan adamlardan birisi 218
bin lira veriyor, diğeri ise -.138. bin lira veriyor.
HİLMİ NALBANTOĞLU
(Erzurum) — O
ANAP'hdır ANAP'lıL.

— 355 —

T. B. M. M.

B r 93

DAVUT ABACIGİL (Devamla) — Ticaretle uğ
raşan vatandaşların durumları daha kötüdür; her gün,
binlerce senet protesto edilmekte, icra her gün ka
pıya dayanmaktadır.! Emtia satışından beyana tabi
olan bir mükellef beyannamesini vermekte, ancak,
Maliye, beyanına itibar etmiyor; «Ortalama kârdan
vereceksin, bu da yetmiyor, hayat standardına göre
vergi vereceksiniz» diyor.
BAŞKAN — Sayın Abacıgil, lütfen bitirin efen
dim.
DAVUT ABACIGİL (Devamla) — Bitiriyorum
Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Efendim bitirin lütfen; sözünüzü
kesmeden, bitirin efendim.
DAVUT ABACIOİL (Devamla) — Sayın mil
letvekilleri, bir yaşındaki otobüs ve taksi de aynı ver
giye tabi, 10 yaşındaki taksi ve otobüs de aynı ver
giye tabi. Nasıl vergi adaletidir bu ve nasıl vergi
adaleti sağlanıyor?
Belediyeler tarafından alınmakta olan...
BAŞKAN — Sayın Abacıgil, bitirin lütfen efen
dim; istirham edenim, Başkanlığını müşkül vaziyet
te bırakmayın efendim.
DAVUT ABACIGİL .(Devamla) — Bitti efen
dim.
... Meslek Vergisinin kaldırılacağı yolunda Sayın
Devlet Bakanımız Kaya Erdem izmir'de bir gazete
ye beyanda bulunmuşlar; unsalları Meslek Vergisinin
kaldırılması yolunda teklifte bulunurlar, yüce Mec
listen geçer.
Yüce Meclise saygılar sunarım. (DSP sıralarından
alkışlar)
BALKAN — Teşekkür ederim Sayın Abacıgil.
2. — Bingöl Milletvekili Hakkı Artukarslan'm,
sigara ve uyuşturucu madde kullanımı nedenleri ile
alınması gereken tedbirler konusunda gündem dışı
konuşması
BAŞKAN — Bingöl Milletvekili Sayın Hakkı
Artukarslan, sigara ve uyuşturucu madde konusunda
gündem dışı söz istemişlerdir.
Buyurun Sayın Artukarslan.
HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sayın
Başkan, muhterem milletvekilleri; yüce huzurunuza,
vatanımızı ve milletimizi tehdit altına almaya baş
layan, önlem alınmaz ise, felaketin tahribatı dönül
mez çıkmazlar açacak mühim bir konuyu arz için
çılkmış bulunuyorum.
Anayasamızın 58 inci maddesinin son fıkrası,
«Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu
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maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alış
kanlıklardan ve cehaletten
korumak için gerekli
tedbirleri alır» demektedir,
Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; dünya
tıp otoriteleri, insanların başına bela olan fuhuş, si
gara, alkol, uyuşturucu ve kumar felaketinin tahri
batı için âdeta feryat etmektedirler. Müsaadenizle,
bu tahribatın, (Batı'daki ve dışımızdaki durumuna bir
göz atalım ve daha sonra da ülkemizdeki durumu
görelim.
îŞimdi, yüce heyetinize, sınaî savaş, kıtalararası
füzeler, nükleer silahlar pazarlığı yanında, uluslar
arası savaşta uyuşturucu maddelerin durumunu or
taya koyan bir yazarın incelemesini arz etmeye- çalı
şacağım.
«Uyuşturucu maddelerin dünya üzerindeki yeri»
konusunda, uzun bir çalışma yapan Brian, Cozier,
Ekspres (L'Express) Dergisinde yayınlanan bu ince
leme yazısında, «Bir Sovyet stratejisi vardır. Bu,
Kremlin'in siyasî hedeflerinin hizmetinde bir savaş
silahı olarak görülmektedir» cümleleri ile başlıyor
ve «Ruslar, uyuşturucu maddenin silah olarak kul
lanılmasını, Çin'in eski lideri Mao Ze' Dung'tan kop
ya ediyorlar. 1940'lı yıllarda, Mao, burjuvaziyi yıp
ratmak için, uyuşturucuları kendi stratejisinin bir par
çası haline getirmişti; ilk hedef olarak Amerika ve
Japonya'yı seçmişti. 1950'lerde, Kore'de, Birleşmiş
Milletler kuvvetlerine karşı kullanmayı denemişti.
Çin'in bu konudaki başarısını gören Sovyetler, 1956
yılında geniş kapsamlı bir toplantı yaparak, uyuş
turucu maddelerin Batı ülkelerimi çökertmede na
sıl bir stratejik silah olarak kullanılabileceğini tar
tıştılar. Dört yıl süreyle', bu yeni silahın vasıtaları,
metotları ve teknikleri incelendi, tam bir gizlilik için
de çalışmalar sürdürüldü; herhangi bir durumda suçu
Çinlilerin üzerine yüklemek için büyük bir esrar per
desi altına sokuldu,
1960'lı yıllarda, artık Rusya, bütün bilgiler ve
tekniklerle donanmış olarak, yeni silahı olan uyuş
turucu maddeleri Batı pazarlarına sürmeye başladı.
Bu tarihten iki sene sonra Kruşçef, Varşova Paktı
nın yüksek düzeydeki görevlilerini çağırdı ve bu ül
kelerin gizli servislerinin, KGB'nin emrinde, bu ko
nuda oynayacakları rollerin ne olabileceğinin bir
stratejik taslak programını çizdirdi.
Kruşçef «Kapitalist dünyayı felce uğratabilmek
için, uyuşturucu maddeleri sistemli bir şekilde istis
marı elimenin zamanı geldi» diyor ve harekete ge*
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çilmesini emrederek, hangi faydalar sağlanmış ola
cağının kısa bir envanterini sunuyordu.
Bu pazar döviz getirecek ve böylelikle, gizli ope
rasyonlar finanse edilmiş olacak, Amerika Silahlı
Kuvvetlerinin sağlık ve maneviyatı tahrip edilecek,
genel olarak da Batı savunmasının insan unsuru za
yıflatılacak; gelecek burjuvazi liderlerinin beşiği ol
duğu için, Amerikan okulları öncelikli hedef seçile
cek, Amerika'da kilisenin ve dinin etkisi ve nüfu
zu, uyuşturucu maddelerin fazlaca kullanılmasıyla
kaybettirilecek ve böylelikle büyük bir
avantaj
sağlanmış olacaktı.
Artık hedefler ve taktikler belirlenmiştir. Bütün
peyk ülkeler seferber edilir; ilk sırayı Küba alır;
Aimıeüiıka'ya et). yakın olan odur. 1967 yılında ise nö
beti Bulgarlar devralır. Bulgar gizli servisi bu konu
da altın madalyalara layık çalışmalar ortaya koyar.
Önce Fransız mafiası ile çalışan Bulgarlar, daha son
ra Türk ma!fiası ile işbirliği yaparlar; 20 kadar Türk
bu işte görev alır. Bu gangsterlere Bulgaristan'da ika
met etme hakkı tanınır. Söz konusu Türk mafiasının
başını çekenler arasında, Mustafa Kısacık ve özellik
le Mehmet Ali Ağca'nın adlarını verdiği Abuzer
Uğurlu ve Bekir Çelenk vardır.
©ütün Batı dünyasını uyuşturucu maddeler yo
luyla çökertmeyi hedefleyen Rusya, bir yandan da,
elde edilen bu paraların bir kısmını da terörist ör
gütlere aktarmayı ihmal etmemiştir. Yıllar yılı İtalya'daki Kızıl Tugaylar Örgütü, Bulgar gizli servisi
nin sağladığı, uyuşturucu maddeleri satmak suretiy
le, malî yönden destek kazanmış olur.
'Gerek Kızıl Tugaylar, gerekse düğer komünist
örgütler, silah parasını, çoğunlukla uyuşturucu mad
de satmak suretiyle çıkarmışlardır. Bu, zaten herkes
çe bilinen bir gerçek olarak kabul edilmektedir. Bul
garların Kızıl Tugaylara eroin veremez
duruma
düşmesiyle, bu komünist örgüt parayı, adam kaçırma
yoluyla elde etmeye başlamıştır» diye devam ediyor.
Fransız dergisinin araştırması, ASALA'nın
ve
yıkıcı, bölücü bazı örgütlerin uyuşturucu kaçakçılığı
ile olan ilgilerini de gündeme getirdi.
BAŞKAN — Sayın Artukarslan, uzun mu efen
dim.
HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Efen
dim, kısadır. Çok mühim bir olaydır, müsaade' eder
seniz yüce Meclise arz edeyim, gerçekten, Türkiye
için büyük değer taşıyan bir olaydır.
Geçtiğimiz yıllarda İsveç'de ASALA üyelerinin
karıştıkları büyük eroin kaçakçılığı, bunun en güzel
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örneğidir, Ayrıca, Lübnan kaynaklı ASALA eylem
cilerinin hepsinin, Beyrut'ta uyuşturucu ticareti ile
uğraşan gruplarla yakın ilişkiler içinde olduğu da
bdliıniyojr.
Fransa ve Belçika'da ASALA ile beraber çalışan
bölücü ve yıkıcı eşkiyanm geniş çaplı uyuşturucu ka
çakçılığı yaptıkları da tespit edilmişti. Fransız, Bel
çika ve Federal Alman gizli servisleri, gerçekleştir
dikleri operasyonlarda bu teröristlerin birçok şehir* de1 uyuşturucu piyasasını da kontrol altında tuttuk
larını ortaya çıkarmışlardı.
Batij bu tuzağa düşmüştür ve bu cendereden kur
tulması da zor görülmektedir. Batak o kadar büyük
tür ki, şeref, haysiyet, namus, vicdan, din, ahlâk
ve tüm değerleri yutmuştur. Mutluluk, zehirli du
manda aranır olmuş, Batı, binnetice çok büyük fe
laket olan AİDS belasına düşmüş, dünyayı da dü
şürmüştür. Batı devletlerinde ve Amerika'da, geriye
dönülmeyecek bu afet, sosyalist ülkelerde de büyük
boyutlara ulaşmıştır; kazılan kuyuya, kazan da düş
müştür.
Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; asıl
amacım bizde!ka durumu arz etmektir. Şimdi de ken
dimize bakalım ve sigaradan başlayalım.
Bir büyük tesadüf eseri, bugün Sağlık Kanununu
görüşüyoruz; beş gündür ben söz almak'için gayret
ediyordum, döndü dolaştı bugüne geldi; herhalde
büyük bir değeri olsa gerektir.
Bütün dünyada sigara aleyhine kampanyalar dü
zenleniyor. Arta!k, sigaranın vücudumuz için zehir
olduğu, tartışılmaz bir gerçek. Dünya Sağlık Teşki
latı, 9 Şubatı, Sigarayı Bırakma Günü ilan etti.
9 - 14 Şubat arasını ise, sigaranın zararlarını anla
tım kampanyasına tahsis etti.
Sigara öldürmektedir; bu konuda artık herhangi
bir şüphe kalmamıştır. İngiltere'de, her sene, 95 bin
kişıi sigara yüzünden hayatını kaybetmektedir. Siga
ra tiryakilerimin, bronşit, kanser ve kalp hastalıkla
rına yakalanma ihtimali, içmeyenlerden l20 - 25
kat fazladır.
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) —
Sayenizde.
HAKKI ARTUKARSLAN {Devamla) — Açılan
kampanyalarla, birçok ülkede sigara sarfiyatı dü
şerken, Türkiye'de artış göstermektedir. 1972 yılı tü
ketimi 1935 yılına oranla yüzde 400 fazladır ve bu
oran, Dünya Sağlık Teşkilat raporlarına göre dün
yada ilik sıradadır.
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HÜSEYİN AVNİ GÜLER (İstanbul) — Efkâr- | tanesinde düzenlenen panelde konuşan uzmanların
dan tiçiyorlar, efkârdan.
I tespitlerini sunuyorum.
BAŞKAN — Sayın Artukarslan, lütfen bitirelim
HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — İtal
ya» Bulgaristan, Fransa, Yeni Zelanda, Norveç, Bel- I efendim. Sürenizi iki misli aştınız, öbür arkadaşa
çika, Danimarka, İsveç, Finlandiya, İzlanda, Malta, I yaptığım müsamayı size de gösterdim.
Çekoslovakya, Polonya, Singapur, Japonya ye Ame- I
HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Sayın
rika Birleşik Devletlerinde, sigaranın radyo ve tele- I Başkan, 5 dakika izin verseniz, ben bunu bitiririm.
vizyonda reklamı yasaktır. Yine bu ülkelerde, 16 ya- I
BAŞKAN — Mümkün değil efendim, İçtüzüğe
şından küçüklere satış da yasaklanmıştır. İtalya ve I göre mümkün değil; lütfen bağlayın.
Finlandiya'da, çıkarılan kanunlarla, kamu işye'rlerin- I
HAKKI ARTUKARSLAN ı(Devamla) — Peki,
de sigara içlimi engellenmiştir. Ülkemizde ise, 1984'te j
alkolizmi geçiyorum, şimdi müsaade ederseniz, uyuş
PtÜn maoıulteriııe tfoplanı (17 bio ton yerli, 2 726
turucudan kısa bir bahisle sözümü bitireceğim.
ton ithal olmak üzere) 810 milyar; 1985'te ise (67 500
Son on yıl içinde akıl hastanelerinde yatan kişi
ton yerli, 2 928 ton ithal olmak üzere) 1 trilyon 12
lerin çoğunun uyuşturucu kurbanı olduğunu belirten
milyar TL. ödenmiştir; kaçak üretilen ve getirilen
yetkililer, kısa zamanda acil önlemler alınması gerek
ler hariç; bu yılların değerine göredir bu rakamlar.
liğini
tehlikenin giderek büyüdüğünü söyleyerek, il
NEJAT ABDULLAH RESUlLOĞLU (Ankara) —
gililere
alarm veriyorlar. Toplumumuzda, özellikle
Millet kederden içiyor, kederden.
I
zayıf iradeli gençleri tuzağına düşüren uyuşturucu
BAŞKAN — Sayın Artukarslan, lütfen toparlayıalışkanlığı alarm veriyor. Yapılan bir araştırmaya
yınız efendini.
J
göre; uyuşturucu madde kullanım ve bağımlılığı, son
HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Bitiri
on yıl içinde, büyük işenirlerimizde yüzde 400 arttı.
yorum efendim.
itstanbul üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Psikiyatri
Toplum yapımızda, babası sigara içse bile, ço- I
Kürsüsü Eğitim Görevlisi Prof. Dr. Özcan Köknel
cukları, babasının yanında sigara içmeyi, hatta ar- I
uyuşturucu satanların, eline bol para geçen liseli öğ
kasında bile içmeyi ayıp sayardı; hele hanımlarımız- I
rencileri hedef aldığına dikkat çekti. Eroin tacirleri
da, binde bıir sigara içene rastlanır ve ayıplanırdı.
nin, zengin - dikkat ederseniz nerede kullanıldığını
Şimdi ise, babasıyla beraber sigara içenlerimiz, hat- I
görüyoruz - semtlerde, özellikle ortaokul ve lise ça
ta kadeh tokuşturanlarımız vardır. Bırakın genci, j
ğındaki gençleri kandırdıklarını belirten Köknel «ıMaçocuklarımızı bile sigaraya esir ettik,
lî durumu iyi olan ailelerin çocukları uyuşturucu
Bir önemli hussu da, erkeklere karşılık kadınla
alışkanlığına daha yakın oluyorlar» dedi. Bunu ben
rımızda sigaraya rağbet daha çok görülmektedir.
söylemiyorum.
Uzmanlara göre, sigara içmek psikolojik bir olay
dır. Sigara içen sinir gerginliği içindedir ve tatmin- I
Yapılan araştırmaya göre, uyuşturucu kullanı
sizdir. Sigara içen kadın, erkekle eşit olduğunu is
mına önce esrar ile başlanıyor, esrar kullananların
patlamak isteğini, âdeta bu yolla açığa vurmakta
yüzde 80'i bir iki yıl sonra eroin kullanıyorlar. Son
dır., Sigara içmek bir zamanlar erkeğe has idi, o na
on yıl içinde akıl hastanelerine yatan uyuşturucu
zenin kadınımız, Türklüğün gururu ve iftihar abi
kurbanlarının artımasının önlenmesi gerektiğini belir
desi, yanlış kültür ve eğitim neticesi, ağzı sigara ve
ten yetkililer, «Tehlike giderek büyüyor, acil önlem
işçi kokan hale gelmiştir. Babasının yaptığını ve
alınmalıdır» demektedirler.
yanlışını evladının yapmamasını telkin eden anne de J
Yüce heyetinizin müsamahasına sığınarak kumar
artık çocuğuna, yapma, etme diyememekted'ir. (DYP I
dan
bahsedeceğim, ama müsaade etmiyorsunuz.
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar))
I
BAŞKAN — Sayın Artukarslan...
Zaman darlığı yüzünde, sigarayı kısa keserek, I
alkole geliyorum.
I
HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Biti
BAŞKAN — Sayın Artukarslan, lütfen efendim; i riyorum Sayın Başkanım.
bittirin.
I
Kumar ne durumda,.. Hânümanları yıkan, evi,
HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Bitirievladı ve aileyi taihrip eden bu felaket, alabildiğine
yorum efendim.
tahribatına devam ediyor.
Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; alkolizm I
YILMAZ İHSAN HASTÜRK ((İstanbul) — Ku
afeti sigara ile yarışıyor^ Şimdi, Vakıf Gureba Hasmar makinelerini «iz getirtiyorsunuz.
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VECİHl ATAKLI (Şanlıurfa) — Kumarhaneleri
siz açtırıyorsunuz.
HAKKİ ARTUKAR'SLAN '(Devamla) — Büyük
otellerimizde - yabancılar gelip oynar düşüncesiyle serbest edilen kumarhaneler, Türk insanının yıkılıp,
yakıldığı yerler olmuştur. Feryat ve figanlar ayyuka
çıkmaktadır. Bizi, başörtüsüyle, irtica ile meşgul
edenler, 'felaketi gizleyip, şarlayıp, kuyumuzu kaz
maktadırlar.
HÜSEYİN AVNÎ GÜLER (İstanbul) — öner
ge verdik niye kabul etmediniz?
HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Ko
nuşmamın sonuna gelmiş bulunuyorum. Şimdi de,
çareler için birkaç söz söyleyeyim, müsaade ederse
niz.
PAŞA SARIOĞLU ı(Ağrı) — Sayın Başkan, 20
dakika oldu; yazıyoruz.
, HAKKI ARTUKAR'SLAN (Devamla) — Yüce
Meclis, hükümet, millet, devlet, basın, eğitim mües
seseleri Diyanet ve siyasî partilerimiz elele verip bu
işin üzerine vatan savunmasında gösterilen birlik ve
beraberlikle gitmeliyiz. (Bunu, ona buna maletmek,
o partide bu partide kabahat aramak şekline getirir
sek, büyük hatalar işleriz. Konuştuklarımın hiçbirisi
siyasî değildir.
Şu anda bu afetle - azda olsa, elindeki ımütevazi
imkânlarla - mücadeleyi Yeşilay Cemiyeti vermek
tedir. 1920 yılında kurulan bu değeri pek büyük
cemiyetin, hiçbir tarihte bugünkü kadar gereğine ih
tiyaç hissedilmemiştir. Her ay dolaplarımıza bırakı
lan Yeşilay Mecmuası, içki, kumar ve manevî buh
rana karşı en iyi mücadeliyi vermektedir. Lütfen mec
muayı okuyun, çocuklarınıza okutun.
ılçişleri, Millî Eğitim, Kültür
Bakanlıkları ve
Diyanet İşleri Başkanlığı Yeşilay Mecmuasına sahip
çıkmalı, büyük miktarlarda alınıp köye, kente, kasa
baya, okula ve kışlaya gönderilmelidir.
Da'ha konuşursam vaktinizi çok alacağım; arka
daşlarım herhalde bitirmemi istiyorlar, dolayısıyla bi
tiriyorum.
Yüce heyetinize saygılar sunuyorum, sağolun,
varolun. (Alkışlar)
'BAŞKAN — Teşekkür ederim 'Sayın Artukarslan.

Buyurun Sayın 'özgenç.
EDİP ÖZGENÇ (İçel) — Sayın Başkan, değer
li milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Yirminci Yüzyılda toprak sorununun, tüm dün
yayı ve insanlığı ilgilendiren boyutlara ulaştığı he
pinizce malumdur; 'Önümüzdeki yüzyılda da, önemi
gittikçe artacak önemli konulardan bir tanesidir.
Bu sonuç, nüfus patlaması kadar, toprağı değerlen
dirme ve bakış açısına da bağlanabilir. Toprağı, sö
mürüye açık bir alan olarak görmenin karşıtı, onu,
toplum yararına değerlendiırmenin yol ve yöntemini
geliştirmeye bağlıdır. ıNüfus patlaması, hava, su ve
toprak kirlenmesi, erezyon, değerli tarım toprakları
nın tarım dışı amaçlarla kullanılması, aşırı sömür
me, endüstrileşme, kentleşme vesaire gibi unsurlar,
insanoğlunu, yalnız toprağa değil, tüm doğaya bakış
açısını değiştirmeye zorlamıştır. 1970'li yılların so
nunda 4 milyara yaklaşan dünya nüfusunun 2 000
yılında 7 milyara ulaşacağı hesaplanmaktadır. İngiliz
İktisatçısı Malthus'a mal edilen, nüfus - beslenme
ilişkilerini kötümser açıklama girişimi, günümüzde
çok daha yoğunlaşmış ve güncellik kazanmıştır.
«»Beslenme» sözcüğünü, tam kaynaklardan yararla
narak, «İnsanca yaşama» anlamında kullanmak daha
doğru olur. Buna, konut, eğitim, çalışma, dinlenme,
spor, sağlık vesaire gibi unsurlar da girer. Konuyu
diğer bir açıdan değerlendirirsek; Türkiye toprak
larının yüzde 34.6'sı düzenli ve toprağı devamlı işle
mek suretiyle tarım kültürüne ve diğer kullanmaların
pek çoğuna elverişli; yüzde 65.4'ü ise, elverişsiz du
rumdadır.

3. — İçel MilletvekUi Edip Özgenç'in, Çukurovada, tarım topraklarının amaç dışı kullanılması konu
sunda gündem dışı konuşması
BAŞKAN — Sayın Edip özgenç, İçel'in en önem
li sorunu, tarım topraklarının, amaç dışı kullanımı
hakkında gündem dışı söz istemişlerdir.

Çukurova Bölgesinde işlenen arazilerin 270.190
hektarı (ki, + yüzde 25'i) sorunsuz, 793.88 hektarı
ise yüzde 75'i) sorumlu olarak görülmektedir. Bu
bölge içerisinde sadece İçel'in durumunu ele alır
sak, 44.427 hektarlık (yüzde 12'lik) sorunsuz ara
ziye karşılık, 344.352 hektar (yüzde 83) sorunlu arazi

Çukurova Bölgesi, ekolojik özellikleri ve bölge
topraklarının verimlilik açısından değerleri göz önüne
alındığında, Türkiye'nin tarımsal potansiyel yönün
den en önemli bölgesini oluşturmaktadır; ancak, böl
genin tarımsal gelişimine paralel olarak gelişen en
düstri; kârlılık kuralları içerisinde, yola, suya, ener
jiye ve hammaddeye yakın bulunması gerekmekle bir
likte, düzenleyici bir planlamanın olmaması sonu
cunda, başıboş bir gelişme göstermiş ve tarımsal de
ğeri. çok yüksek olan, sulama, drenaj, vesaire gibi
altyapı sorunları tamamlanmış topraklar üzerinde,
sorumsuzca kullanılmalar başlamıştır.
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bulunmaktadır, işlenebilir tarım alanlarının yüzde
12 gibi- az 'bir miktarını oluşturan sorunsuz ve yük
sek potansiyelli arazileri, endüstriyel, gelişim, yerle
şim ve düzensiz kentleşme sonucunda gittikçe azal
makta ve pratik olarak yerine yenisinin konulama
yacağı bir doğal kaynak olan verimli toprakların
kaybına neden olmaktadır. Bu durum aynı zamanda,
endüstrinin, kendi hammadde kaynaklarını kuruta
rak gelişmesi anlamına da gelmektedir.
Muhterem milletvekilleri, bu konuda yapılan araş
tırmalar, Mersin - İskenderun arasında binlerce de
karlık birinci sınıf tarım toprağının, çeşitli (endüstri,
yanlış kentleşme vesait gibi) nedenlerle tarım dışı
amaçlarla kullanıldığını
ortaya koymuş olup, bu
olumsuz gelişim, şimdi de Mersin - Silifke arasında
daha değişik boyutlarda kendisini göstermektedir.
Gerek sanayileşmenin ve gerekse kentleşmenin getir
diği kaçınılmaz sonuçlara, herkes gibi biz de katıl
mak zorundayız; ancak, bunları yaparken de tutu
mumuz, herhalde bir mirasyedi hovardalığı içinde
olmamak gerektir.
Bilinçsiz bir kentleşme ve gecekondu yerleşim, en
toereiketli toprakların, başka imkânlar varken, sırf
plansızlık ve düzensizlik yüzünden diğer amaçlarla
kullanılması, kirletici sanayi gazlarının ve artıklarının
tarımsal ürünlere zarar vermesi, en güzel ve tarımsal
kıyıların 'spekülasyon konusu olması ve benzerleri,
herhalde kaçınılmaz ve mutlaka uymamız gereken
sonuçlar değildir. İnsanoğlu, şüphesiz, sanayileşme
ve kentsel büyüme ile, doğanın korunması arasın
daki dengeyi bulabilecek yetenektedir. Sanayileşme
ve kentleşme çabasıyla, doğayı ve tarımsal alanları
korumak çabasını birlikte yürütmek gerekir.
Acaba, tarımsal, endüstriyel ve ticarî yönden bü
yük bir potansiyele sahip olan Çukurova ve İçel
için bu ilişkiler gelecekte nasıl bir perspektif ortaya
koyacaktır? Dünyada verimli ve bereketli topraklar
bölgesi olarak ün kazanmış Çukurova ve içel'imizin
bu özelliği, yakın bir gelecekte yalnızca tarih ve coğ
rafya arşivlerindeki belgelerle mi anımsanacaktır?
Tarihinde, bir karış toprak için binlerce şehit ver
mekten çekinmemiş bir millet, çocuklarına ve torun
larına bırakacağı en değerli mirası, bu şekildeki
plansız ve düzensiz bir kullanım ile elden çıkarma
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malı ve faturasını ilerideki nesillerin ödeyeceği bu
ağır sorumluluğun altına girmemelidir.
Muhterem arkadaşlarım, Çukurova ve özellikle
İçel bölgesindeki verimli toprakların hızla azalması
ve bir santimetreye yakın toprak tabakasının binler
ce yılda oluşabildiği göz önüne alınırsa, bu kıymetli
ve geleceğimiz için hayatî değerde olan varlığı koru
mak için, detaylı arazi ve toprak kullanma planla
masının yapılması ve her toprağın, bütün gelişmiş ül
kelerde olduğu gibi, kabiliyet sınıflarına göre kulla
nılmasının sağlanması gerekir.
Bu amaca ulaşmak için, çeşitli yasalarda çeşitli
kuruluşlara verilen yetki dağınıklıklarının giderilerek,
tek elde toplanması, detaylı olarak etüt ve sınıflan
dırma ile arazi kabiliyet sınıflarını belirleyecek ve
gerekli kontrolü ve planlamayı yapacak teknik ele
manların ve bunların görev aldıkları kuruluşun sü
ratle devreye sokulması ve bunlara ilave olarak, tüm
Çukurova ve özellikle liçeliilerle birlikte, Türkiye
Büyük Millet Meclisimin bu hayatî davaya inanarak
sahip çıkmasını bekliyor, hepinizi saygıyla selamlıyo
rum. (DSP ve Bağımsızlar sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özgenç.
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER
1. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, (61786,
6/838) esas numaralı sözlü sorularının yazılı soruya
çevrilmesine ilişkin önergesi (4/322)
BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz.
«Sunuşlar» bölümünde, iki sözlü sorunun yazılı
soruya çevrilmesine dair önerge vardır; okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
21.4.1987 tarihli gündemin 9 ve 20 nci sıraların
daki 6/789 ve 6/838 esas numaralı sözlü soruları
mın yazılı soruya çevrilmesini arz ederim.
Saygılarımla.
Salih Alcan
Tekirdağ
BAŞKAN — Gereği, Başkanlıkça yerine getirile
cektir.
2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, (6/1008, 6/1009, 6/1012, 6/1013, 6/1014,
6/1015, 6/1016, 6/1017) esas numaralı sözlü soru
larını geri aldığına ilişkin önergesi (4/323)
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(BAŞKAN — Bazı sözlü soruların geri verilmesine I ma hakkım mahfuz kalmak üzere, geri aldığımı ,
saygılarımla arz ederim.
dair önerge vardır; okutuyorum :
Türkân Turgut Arıkan
Edirne
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
21.4.1987 tarihli gündemde yer alan 6/1008,
Yazılı olarak sormuş bulunduğum, süresi içinde
6/1009, 6/(1012, 6/1013, 6/1014, 6/105 6/11016 ve
cevap verilmediği için sözlü soruya çevrilen, aşağıda
6/1017.
BAŞKAN — Soru önergeleri ,geri verilmiştir.
belirtilen soru önergelerimi, yazılı olarak tekrar sorV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER
1. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Balıbey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve
Balıkesir Milletvekili Fenni Islimyeli'nin, Türkiye
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum
Milletvekili İhsan Tombuş'un, Türkiye Büyük Millet
Meclisi İçtüzüğü \Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (2/191, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci
Ek) (1)
BAŞKAN — Gündemin «dKanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmına
geçiyoruz.
il inci sıradaki Türkiye Büyük Millet Meclisi İç
tüzüğü Teklifi üzerindeki görüşmeleri, alınan karar
gereğince erteliyoruz.
2. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, Arıcılık
Kanunu [Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri Komis
yonu Raporu (2/348) S. Sayısı : 514)
BAŞKAN — 2 nci sıradaki, İçel Milletvekili
Edip özgenç'in, Arıcılık Kanunu Teklifi ve Tarım
Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu üzerin
deki görüşmelere başlıyoruz.
Komisyon?.. Yok.
Ertelenmiştir.

j
EDİP ÖZGENÇ (İçel) — Ne zaman görüşecekler
I Sayın Başkan?
I
4. — Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Tasarısı
ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe kornişI yonları raporları (1/826) (S. Sayısı: 544) (1)
BAŞKAN — 4 üncü sırada, Sağlık Hizmetleri TeI mel Kanunu Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve
I Plan ve Bütçe komisyonları raporları üzerindeki göI rüşmelere başlıyoruz.
I
Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır.
I
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — SaI yın Başkan, bir şey sorabilir miyim?
I
BAŞKAN — Buyurun efendim.
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) —
I Efendim, sorudan ziyade bir temenni. Tabiî, gündemde
I birçok kanun tasarı ve teklifleri oluyor, hükümetin,
ı hangisini o gün görüştüreceğini - bugün olduğu gibi bilemiyoruz. Bugün, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
I Tasarısı önümüze geldi; hoş hepsine hazırız, hepsi
ı üzerinde gereği şekilde görevimizi yerine getireceğiz;
ama acaba Başkanlık Divanı, hükümete, bir centilmen
lik yaklaşımı teklif edebilir mi? Hükümet, her birle
şimde, hangi tasarının görüŞtürüleceğini, sayın bakan
lardan hangilerinin mevcut olacağını, sabahtan grup
başkanlıklarına haber verebilir mi?

3. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, tpekböcekçiliği Kanunu Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri
Komisyonu Raporu (2/139) (S. Sayısı: 515)
BAŞKAN — 3 üncü sıradaki, İçel Milletvekili
Edip ÖzgençUn, İpek Böcekçiliği Kanunu Teklifi ve
Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu üze
rindeki görüşmelere başlıyoruz.
Komisyon?.. Yok.
Ertelenmiştir.

BAŞKAN — Efendim, inceleyelim, size cevap ve
relim.
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Başkanlık Baş
bakana bağlı olduğu için, Başbakan hangisini arzu
ederse o olur.
BAŞKAN —- Komisyon raporunun okunup, okun
mamasını oylarınıza sunacağım: Raporun okunması
nı kabul edenler... Etmeyenler... Raporun okunması
kabul edilmemiştir.

(1) 344 ve 344'e 1 inci Ek S. Sayılı Basmayazılar, 14.1.1987 tarihli 54 üncü Birleşim Tutanağına
eklidir.

Tasarının tümü üzerinde söz isteyenleri okuyo
rum : SHP Grubu adına Sayın İdris Gürpınar, DYP
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Grubu adına Sayın Turgut Sözer; şahıslar adına Sa
yın Reşit Ülker, Sayın Hüseyin Aydemir, Sayın Ke
mal Gökçora, Sayın Paşa Sarıoğlu.
Tasarının tümü üzerinde, SHP Grubu adına, Sa
yın Gürpınar, buyurun.
SHP GRUBU ADINA 1DR1S GÜRPINAR (Muğ
la) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri;
Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Tasarısı hakkın
da Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun görüş ve
düşüncelerini bilgilerinize arz etmek üzere huzurunuz
da bulunuyorum. Grubum ve şahsım adına, yüce Mec
lise saygılar sunuyorum.
17 nci Dönemin başlangıcından bu yana, çeşitli
nedenlerle, özellikle bütçe tartışmaları ve nihayet
Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Tasarısı nedeniyle
yapılan tartışmalardan anlaşılmıştır ki, ülkemizde bi
rikmiş, hatta çözümü gecikmiş pek çok sağlık sorunu
mevcuttur. Bu sorunların bir sıralaması yapılınca çok
uzun bir liste ortaya çıkmaktadır. Bunun sonucu
olarak, ülkemizde, başta hastalar ve hekimler olmak
üzere herkes sağlık hizmetlerinden şikâyetçidir. Üs
telik, bugüne kadar hükümetler ve Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığı, bu sorunların nasıl çözüleceğine
dair kesin bir karar verememişlerdir. Ortada tutarlı
ve ülke gerçeklerine uygun bir sağlık politikası yok
tur. Her gelen bakan kendine göre bir şeyler yapmak
ta, ancak bu yapılanlar, sorunları çözmeye yetmemek
te ve sağlık sorunları yıldan yıla aktarılmaktadır. Bu
gidişin doğal sonucu olarak da ülkemiz, halka verilen
sağlık hizmetleri bakımından az gelişmiş ülkeler dü
zeyindedir.
Ülkemizde, parası olanlar için herhangi bir sağlık
sorunu yoktur. Bunlar, soldukça yüksek düzeyde bir
sağlık hizmetini her zaman ve kolayca satın alabil
mektedirler.
Bu mutlu azınlık dışında kalan büyük halk top
luluğuna gelince : Bunlar ister sosyal güvencesi bu
lunsun, isterse güvencesiz olsunlar, yeterli sağlık hiz
meti alamamaktadırlar. Güya güvenceli kabul ettiği
miz Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve
Bağ - Kur'a bağlı olanlar bile doğru dürüst sağlık hiz
meti alamamakta; muayene olmak için kuyruklarda
çile çekmekte, hastaneye yatmak içim bin bir zorlukla
karşılaşmakta, hastanede yatarken yakın, sıcak bir ilgi
ve güleryüz görmemekte, âdeta itilip, kakılmaktadır.
Halkımızın yüzde 43'ünü teşkil eden ve hiçbir sağ
lık güvencesi olmayan 22 milyon, işsiz ve çiftçiye
gelince : Bunların aldığı sağlık hizmeti ise, geri kalmış
ülkeler düzeyindedir. Sağlık hizmetlerinin iyi verildiği
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tüm ülkelerde, müracaatların yüzde 9'5'i birinci basa
makta, yani sağlık ocağında ve poliklinikte halledilir
ken, bizde birinci basamak bir türlü verimli çalıştırıla
mamıştır, bu yüzden de hastalar büyük şehirlere akın
etmekte ve oralardaki hizmetlerin de aksamasına se
bep olmaktadırlar. Hekim ve yardımcı sağlık perso
nelinin yapacağı göreve göre eğitimleri, kullanılma
sorunları ve ücret sorunlarına gerçekçi çözümler geti
rilememiştir, kimse halinden memnun değildir.
Sağlıkla ilgili altyapı sorunları, özellikle kırsal
kesimde çözümlenememiştir. Temiz içme ve kullan
ma suyu, sağlıklı bir konut, kanalizasyon tesisatı,
dengeli beslenme, eğitim ve bilhassa sağlık eğitimi ve
sosyoekonomik koşullar çok yetersizdir. Hızlı nüfus
artışı ve buna bağlı olarak yüksek oranda anne ve
bebek ölümü vardır. Vaktiyle büyük bir başarı ile
üstesinden gelinmiş iki hastalık; verem ve sıtma ye
niden başkaldırmıştır.
Bütün sorunlardan daha önemli bir gerçek de;
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, eskimiş, devrini
tamamlamış, her biri elli altmış yaşında, çağın ger
çeklerine cevap veremeyen yasalarla yönetilmektedir.
Bu yasaların günün, şartlarına süratle uydurulması da
gerekmektedir.
Sayın milletvekilleri, bu sorunlar listesini çok da
ha fazla uzatmak mümkündür. Yüce Heyetinize ge
nel bir fikir vermek için sadece çok önemli sorunlara
kısaca değinmek zorunluluğunu duydum.
Bu noktada, sağlık ekonomisi üzerinde de kısaca
durmak istiyorum: Ekonomik bakımdan sağlık ge
reksinmesi, ikamesi olmayan bir gereksinmedir. Kalbi
nin büyükçe damarlarından biri tıkanan bir hastanın,
ameliyat olmaktan başka bir seçeneği yoktur. Sağlık
ekonomisinin bir kuralı da, ertelenmesine imkân ol
mamasıdır. ihtiyacınız olan bir ilacı almayı erteler
seniz, bunu hayatınızla ödeyebilirsiniz.
Sağlıklı yaşamak, insanların doğuştan kazandıkları
evrensel bir haktır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
de, uluslararası anlaşmanın altına imza koyarak, bunu
kabul etmiştir. O halde, Türkiye Cumhuriyeti vatan
daşlarının da, sağlıklı yaşama hakları vardır ve bunu
sağlamak da, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının
ve sağlık hizmeti veren diğer kuruluşların görevidir.
Bu şartlar altında, sağlık hizmetlerinin düzene so
kulmasını amaçlayan bir sağlık hizmetleri yasasına
ihtiyaç bulunduğu hususunda hiç kimsenin tereddütü
yoktur; ancak, bu yasanın - yukarıda kısa bir dökü
münü yaptığım - ülkenin tüm sağlık sorunlarına çö
züm getirecek bir yasa olması gerekirdi. Sayın Sağlık
362 —
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Bakanı, kamuoyuna ve yüce Meclise, «Sağlık mesele
sine, iktidarın meselesi, muhalefetin meselesi, şu baka
nın, bu bakanın meselesi olarak bakmadıklarını; mil
letin meselesi olarak baktıklarını» beyan etmişlerdir.
Bu beyanları duyan kamuoyu ve bizler, çok olumlu bir
yasanın çıkarılmasıyla, sağlık sorunlarının kökünden
halledilmesini bekledik, umuda kapıldık; bu yasa ve
silesiyle görüşleri alınan tüm uzmanlar da haklı ola
rak, sorunları kökünden halledecek bir yasanın bek
lentisine girdiler. Gel gör ki, Sağlık Hizmetleri Te
mel Kanunu Tasarısı elimize geçince, tam bir hayal
kırıklığına uğradık. Çünkü, yasa tasarısı, Sayın Baka
nın yüce Mecliste ve kamuoyunda, Bakan olarak ver
diği mesajlara, fikirleri alınan uzmanların önerilerine
uymuyordu; bu tasarı, sanki, Sayın Bakanın bilgisi
dışında, ülkenin sağlık sorunlarını iyi bilmeyen kişi
ler tarafından hazırlanmış gibiydi. Herkesten önce,
Sayın Bakanın bu tasarıya karşı çıkması gerekirdi.
Meslek kuruluşları temsilcileriyle uzmanların hep
si, «Bu yasanın çıkması lüzumludur, ama bu yasa ta
sarısında pek çok boşluklar, belirsizlikler ve sakınca
lar mevcuttur, bunların düzeltilmesi gereklidir» de
mişlerdir. Söylenenler dinlenmiş, ama yasa tasarısına
hiçbir suretle yansımamıştır; yasa tasarısını hazırla
yan, bildiğini okumuştur.
Adına «Temel Kanun» denilmiş, ama temel so
runlara ne çözümler getirdiği belli değil. Yasa tasa
rısının gerekçesindeki parlak sözler maddelere yan
sımamıştır. Bu haliyle, yasa tasarısına, «Temel sağ
lık bilmecesi» demek daha doğru olacaktır.
Sayın milletvekilleri, kırk yıllık hekimim; sami
mî söylüyorum, bu yasa tasarısını ben de yadırgadım,
okuduğum zaman tasarıdan bir şey anlayamadım. Bu
işin bir portresi var, ama onu biz görmüyoruz, sa
dece Sayın Bakan ve bakanlık personeli görüyorlar.
Bu tasarı, bize bir sorunlar listesi sunuyor, şu
şu işler düzeltilecektir demek istiyor; ama bu işin na
sıl çözümleneceği belli değil. Öyle anlaşılıyor ki, her
şeyin çözümü yönetmeliklere bırakılmıştır.
Sayın Bakan, «Biz bu işte iyiniyetliyiz, bize güve
nin» diyorlar, yüce Meclisten bir çeşit açık bono isti
yorlar. Bu haliyle tasarı, siz bu bononun altını imza
layın, üstünü biz doldururuz demek gibi bir şey olu
yor; ama unutulmamalı ki, yönetmelikler bakanlığa
ve bakana göre değişen şeylerdir, önemli konuların
- böyle- her zaman değişebilecek yönetmeliklere bıra
kılması doğru değildir; hiç olmazsa, anasorunlar, ya
sa ile çözümlenmeli, böylece, yüksek Meclisin dene
timinden geçmelidir.
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Şimdi, bu yasa tasarısındaki, belirsizlikleri, boşluk
ları ve sakıncaları tespit etmeye çalışacağım.
Tasarının komisyonlarda incelenmesi ve tartışıl
ması sırasında da açık seçik belirttiğimiz gibi, bu ya
sa tasarısı, sağlık hizmetlerinde bir reformdan ziya
de çok ciddî ve yeni karışıklıklar çıkaran bir nitelik
taşımaktadır. Her şeyden önce, kanun tekniği açı
sından, tasarının gerekçesiyle maddeleri arasında hiç
bir bağlantı yoktur. Gerekçede amaçlanan sağlık hiz
metlerinin yaygınlaştırılmasına, tek elde toplanmasına
ve niteliğinin düzeltilmesine ilişkin parlak vaatler ve
ilkelerin, nasıl ve ne şekilde gerçekleştirileceğini mad
delerde göremiyoruz.
Kanun tekniği açısından, uygulamaya ilişkin te
mel ilkelerin uygulama esasları yönetmeliklere bırakıl
mıştır. Halbuki, bu yasa yürürlüğe girince, doğrudan
sağlıkla ilgili 22 yasa, 54 yönetmelik, tüzük, yöner
ge, talimatname, nizamname, rehber ve kanun hük
mündeki kararnameyi etkileyeceği gibi, sağlığı dolaylı
olarak ilgilendiren bir o kadar yasa ve yönetmeliği de
tamamen veya kısmen değiştirecektir.
Bu kadar önemli bir yasanın, kamuoyunda ve
meslek kuruluşlarında, ilgililerin ve yasa yapıcılarının
da katılmasıyla en geniş bir biçimde tartışılması ge
rekirdi; bu kurala da uyulmamıştır.
Bu tasarı, Sayın Bakanın aksini iddia etmesine
rağmen, sağlık personeli arasında tedirginlik uyandır
mıştır ve 'başarısızlıkla bitmesi çok muhtemeldir. Çün
kü, bu tasarı hekime güvence vermiyor, mevcut gü
vencesini de yok ediyor. Eğer, hekim güven duymazsa
muayenehanesini kolay kolay kapatmaz; çünkü, ka
pattığı zaman ne olacağı belli olmaz.
Bu yasa tasarısı, sağlık hizmetlerinde çalışan
115 680 doktor, eczacı, diş hekimi, hemşire, ebe ve
sağlık memuru gibi sağlık personeliyle, bir o kadar
da, sağlık alanında çalışan diğer memur ve persone
lin güvencesiz bir ortamda, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığının istediği gibi değiştirebileceği koşul
larda çalıştırılmasını amaçlıyor. Halbuki, özel bir ya
sayla düzenlenmesi gereken personel rejiminin, bakan
lık tasarrufuna bırakılması Anayasanın 128 inci mad
desine aykırıdır. Sözleşmeli statüde çalıştırılacak per
sonel, işçi sayılmadığı için, sendikal haklardan, me
mur sayılmayacağından da, 657 sayılı Yasanın me
mur güvencesinden yararlanamayacaktır.
Meslekî güvenceyi ve özlük haklarını ortadan.kal
dıran bu tasarıya hekimler nasıl «evet» desinler? So
run, sadece, sözleşmeye geçilerek, hekime bir miktar
fazla para vermek sorunu değildir; mesleğin onuru363. —
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nu korumayan her uygulama, bugüne kadar hep ba
şarısızlıkla- bitmiştir, yine öyle olacaktır.
Sayın milletvekilleri, çok önemli bir noktayı dik
katlerinize arz etmek istiyorum. Hekime, bir memur
gözüyle bakıknamaîıdır. Hekimlik bir sanattır. Onun
için, öncelikle hekimin saygın ve özgür olması lazım
dır. Özgür olarak düşünemeyen, özgür karar vereme
yen bir insana hayatınızı nasıl emanet edersiniz? Bu
tasarı yasalaşırsa, hekimler, bir çeşit kapıkulu duru
muna düşeceklerdir. Dünyanın hiçbir demokratik ül
kesinde, meslekten geçici ve daimî çıkarılma yetkisi
nin, bu tasarının ı(3 - h) maddesinde olduğu gibi, Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığına verildiği görülme
miştir.
Hekim denetimsiz kalsın demek istemiyoruz; hat
ta, çok ciddî şekilde denetlenmesinden yanayız; ama
mesleğin onurunun korunmasını da gerekli görüyo
ruz. Hekimler yönünden, bu tasarıdan yararlanarak
- hâkimlerde olduğu gibi - bir yüksek hekimler ku
rulu oluşturulsa, çGfc yararlı olabilirdi. Tabip odala
rına ve Türk Tabipleri Birliğine denetim ve eğitimde
görev verilmeliydi. Bunlar düşünülmediği, hekime bi
raz fazla ücret vermekle her şeyin halledileceği zanne
dildiği için, büyük hataya düşülmüştür. Sistem, bu
yüzden başarısız olacaktır.
Güvencesiz olan tüm vatandaşların (yani 22 mil
yon insanın) kütüklere kaydı yeniden yapılacaktır;
bu fevkalade zor bir iştir. Bunu, zaten kendi işini ba
şaramayan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı perso
neli nasıl yapacak? Bu belli değil.
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ni Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı yapamaz, o
ancajk denetleyebilir. Bana şu standartta yetiştirilmiş
hekim lazım, bilgisini meslek içinde de yenileyen dok
tora ihtiyacım var der, ama bu işi kendisi tek başına
halledemez; ancak meslek kuruluşları ve üniversite
lerle işbirliği halinde başarabilir. Bu konuda, yasa
tasarısına kayıtlar konulması zarurî idi, bu da yapıl
mamış.
Bu yasa tasarısında, sağlıkla ilgili altyapı işlerinin
geliştirilmesine ilişkin açık bir işaret de yok. Kırsal
kesimde sağlık işleri, geri kalmış ülkeler düzeyinde
bulunuyor. Her şeyden önce bu altyapı noksanlıkları
nın giderilmesi lazım. Bu yetmiyormuş gibi, kalkıp bir
de sağlık hizmetini paralı yapıyorsunuz. Kırsal ke
sim bunun altından nasıl kalkacak, bu düşünülmemiş
ve hesabı yapılmamıştır.
Bugün yetersiz olduğu anlaşılan en uçtaki sağlık
ocağı elemanını, yani sağlık ocağı hekimini ne yapa
cağız? Bunu nasıl yasaya uygun hale getireceksiniz?
Bir yıllık ek bir eğitim mi yapılacak; yoksa, tıp fa
kültelerinde bazı program değişiklikleri ile mi bu işi
çözümleyecekler, bu da belli değil.

Tasarıda, hizmet zinciri oluşturulacağından bahse
diliyor. Hizmet zinciri nasıl oluşacak? Zincir oluşur
ken bugünkü sağlık ocaklarından yararlanılacaksa,
bunlar mevcut görevlerini başaramıyorlar; onun için
halk, sağlık ocaklarını atlayıp büyük şehirlere akın
ediyor.
Yasa tasarısında, «sağlık personelinin standardı»
sözü geçiyor; ama bu standardın ne olması lazım gel
diğine dair bir kayıt yoktur. 224 sayılı Sağlık Hizmet
lerinin Sosyalleştirilmesi Yasasında zaten hizmet zin
ciri var; ama ilk başvuru yerin olan sağlık ocakları,
bu işi başaramadıkları için muvaffak olamadı; yani,
hizmet zinciri yeni bir şey değildir.

Sayın milletvekilleri, bu yasa tasarısı, en önemli
sorunlardan biri olan sağlık hizmetlerinde finansman
meselelerini nasıl çözümleyeceğini açık seçik bildirmimiyor. Döner sermayede ücretler artırılarak hizme
tin karşılığının alınmasına çalışılacağı, parası olanlar
dan prim alınacağı, hiç kimsenin ücretsiz hastaneye
yatamayacağı, parası olmayanın parasının fonlardan
ödeneceği söyleniyor; ama vatandaşın bu bozuk eko
nomik şartlarda parayı nereden bulacağı düşünülmü
yor. Yüzde 50'ye varan, parası olmayanlara dev
letin nasıl para yetiştireceği belli değil. Anayasamızın
2 nci maddesi Türkiye Cumhuriyetinin sosyal bir hu
kuk devleti olduğunu belirtiyor. Sosyal hukuk devle
tinde sağlık hizmetleri, temel kamu hizmeti olarak
görülür ve tüketici bir hizmet olduğu için de, bütçe
den yeterli para ayrılması öngörülür. Bu tasarıdaki
amaç ise, tüm yükün vatandaşa yüklenmesi şeklinde
dir. Yani, vatandaştan para alınacak ve karşılığında
sağlık hizmeti verilecektir. Finansman yönünden, ta
sarının hiçbir hesabı yapılmamıştır.

Üniversiteler ve meslek kuruluşları ile işbirliği ya
pılacağı söyleniyor; ama bunun ne şekilde olacağı be
lirlenmemiş. Sürekli eğitim ilkelerinin tespitini kim
yapacak, kim denetleyecek? Burada, kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşlarına ve üniversitelere
açıkça görev vermek gerekirdi. Çünkü, bu eğitim işi

Bugün, döner sermaye uygulanan hastanelerde
bile, verilen hizmetin karşılığının yüzde 40'ından daha
az olarak ücret alınmaktadır. Gerçek giderler alınınca
da sağlık hizmetleri ücretinin çok artırılması gereke
cektir. Böyle yapınca da, güvencesiz halkın yüzde 80'i
bu parayı ödeyemeyecek duruma düşecektir,
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Tasarı, büyük sağlık reformu diye takdim edildi;
ama hiçbir finansman hesabı yok. Bu reforma ne sarf
edileceği, tunun için ne fedakârlığın-göze alındığı bel
li değil. 304 milyarlık mütevazi Sağlık va Sosyal Yar
dım Bakanlığı bütçesi ile mi bu reformu yapacaksınız?
Cidden reform yapacak olsanız, bu işin bir hesabını
yapmanız gerekirdi. Bu iktidar sağlık harcamalarını
- askerî yönetimler de dahil - en düşük seviyeye indir
miştir; yani sağlık hizmetlerinde en cimri davranan
iktidar olmuştur. Kalkın sağlığı için para harcamak
istemiyor. Bu zihniyetteki bir iktidardan reform bek
lemek iyimserlik olur.
Sağlık hizmetlerinde zorlama ile hiçbir yere varı
lamayacağı altmışüç yıllık deneme ile iyice anlaşılmış
tır. Hastanelerimizde sorun, hekimlerden ziyade, hem
şire, ebe ve laborant gibi yardımcı sağlık personelin
den gelmektedir. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
sanki bunu bilmiyormuş gibi, bu personelin uygula
malı eğitimle yetiştirildiği sağlık meslek okullarını ar
tırıp geliştireceği yerde, bu okulların bir kısmını kapat
mak ve bu okulların gelişmesine önem vermemek gibi
büyük bir hata yapmaktadır. Lise mezunlarına altı
ay kurs vermekle kaliteli yardımcı sağlık personeli
yetişmez, ancak amaçlı personel yetişir.
Bu yasa tasarısı bize, tarım reformu tasarısı di
ye büyük iddialarla yüce Meclisten geçirilen yasa ta
sarısını hatırlattı gayri ihtiyarî. O zaman, yüce Meclis
te, muhalefete mensup tarım uzmanı milletvekilleri,
«Aman etmeyin, iyi - kötü işleyen bir Tarım Bakanlı
ğımız var, getireceğiniz bu uygulama tarımı çökertir,
Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan da olu
ruz» diye çırpındılar; ama iktidara bunu dinleteme
diler; yasa apar topar geçirildi; ama tarım ve hay
vancılık da çöktü. Ancak bu çöküşten, Sayın Başba
kanın deyimiyle, «kafası 60 No. lu ve de çok akıllı»
olan Tarım Bakanının, üçbuçuk yıl, haberi bile ol
madı. Tarım Bakanı hakkında gensoru önergesi ve
rildi, yine de Sayın Başbakan ve Tarım Bakanı, «Sa
yın milletvekilleri, yanılıyorsunuz, tarım sektörü ge
lişiyor, altın yılını yaşıyor» diyebildiler. Şimdi artık
tarımın çöktüğünü, köyden, ara seçim tokadını ye
dikten sonra anlayabildiler. Amerika'da Türk tarımı
ma çareler aradılar. Süt inekleri kesime giderken se
yirci kalanlar, şimdi Amerika'dan inek satın alacak
lar. Pekiyi, Tarım Bakanlığının çöküntüsüne sebep
olmanın sorumluluğu ne olacak? Jktidann lügatında,
sorumluluk kelimesi yok.
öyle görünüyor ki, Tarım Bakanlığı örneği, bu
defa da Sağlık Bakanlığında yenilenecektir; çünkü her
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kesimden gelen tüm uyarılara aldırış edilmeden, tasa
rı dört nala götürülüyor; komisyonlardan geçti, oto
matiğe bağlanan 255 oy ile yüce Meclisten de geçecek-*
tir; ama işler sarpa sarınca, biz, Meclis zabıtlarına
geçen bu sözlerimizi herkese hatırlatacak ve ilgililer
den hesap soracağız.
Bu tasarının getireceği keşmekeşten, sağlık hizmet
leri o kadar büyük yara alacaktır ki, bir daha düzel
tilmesi kolay kolay mümkün de olmayacaktır.
Bu sözlerimiz iktidara son uyarımızdır. Bu taşan
ının, geri çekilerek yeniden dikkatlice elden geçiril
mesi gereğine inanıyoruz.
Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (SHP sırala
rından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürpınar.
DYP Grubu adına Sayın Turgut Sözer, buyurun
efendim.
IDYP GRUBU ADINA TURGUT SÖZER (Sa
karya) — Değerli Balkan, saygıdeğer Üyeler; Sağlık
Hizmetleri Temel Kla-numu Tasarısı müzakereleri ve
silesiyle Dioğru Yol Partisi adlına yüksek huzurlarınız
dayım. Parfeüm ve kendim adına hepinize derin say
gılar sunuyorum. (|DYP sıralarından alkışlar)
Sayım IBakan, fırsat bulduğu her zaman ve hery er
de sağlık meselesirira halihazırda ülkemizde fevkala
de kötü durumda olduğu izlenimini veren konuşma
lar yapıtı, yapıyor ve yapmaya devam edeceğe ,d!e ben
izler. Slanıırsımıiz ki, İbu memleketi dört senedir kendi
leri değil de Vikingler 'idare etmektedir. Hem dört
ısene sJibi uzun sayılaöalk 'bir «üre (yani eskinin bîr
ıseçim dlönemi) ülkeyi yönetedeklsirıiz, hem de arkanı
za dönüp (bakarak «vah, vah İbu memleketin, hali »e
de kötü olmuş» diyeceksiniz... Beceri noksanınızın
radden olduğu bu kötiü hale, (halkın şükâyet'ine fırsat
bırakmadan siank'i ibu iişl başkaları yaıpmışçasmıa, siz
oDurup kendiniz ağıt yakacaksınız...
AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Espri mi oldu
yani simidi bü?
TURGUT SÖZEIR ((Devamla) — Bu işe ne kadar
hakkınız olduğumu, değerli üyelerin takdirime bıra
kıyorum.
Sağlık olayını bilmediğimiz, bilemediğiniz bir ya
na; gerçekten İncelemek zahmetime İde katlanmadığı
nız açık olarak meydandadır.
Memleketin sağlık sorunlarına Houston'da çare
aranmaz, bugüme kadar dağarcıkta bir şeyler biriktir'memliısjseniz Houıstion'da ülke sağlığına adapte edebileöeğliniız faydalı bilgiler ©dimdiğinizi de hiç sanmam;
^isjte, her zamaınk'i gibi göylıe bir gezmiş oldunuz, o
kadar.

— 365 —

T. B. M. M.

B : 93

Varsayımlarınıza bakalım; ülkenin en ücra köşe
lerine (sağlık ekipleri yetişecekmüş, herkes istediği heIk'imi seçecekmiş, ısağlık zinciri kurulacakmış, herkes
istediği hastanede ve hekimde tedavi olacakmış, çev
re düzenlenece'kmiş, koruyucu hizmetler şöyle ola
cakmış, böyle (olacakmış... Bir -sürü patırtı gürültü;
ama ülkede sağlık sorununu çözmeye yönelik bir
tek ışık yolk; hep laf.
Aslında, fevkalade güzel hayaller bunlar. Kusu
ra bakmasınlar, iktlidar; başta Sayın Başbakan ve Sa
yın Sağlık Bakanı olmalk üzere rüya görmekteler; ön
de, ikendilerine bir çimdik atıp uyansınlar. Şayet uyianık'Parısa (biraz fazlaca uyanıktırlar) bugüne kadar
yapakları h'er işte olduğu giibi, bu konuda da halkı
uyutmaya çalışmadalar demektir.
'Şimdi, mevcut durumu İbiraz daha açıklığa ka
vuşturmaya çalışalım. Genel sağlık sigortası fevkala
de iyi 'bir çözüm yokudur; Ibuna kimsenin bir itirazı
yoktur ve olamaz; yani daha güzel Ibir deyimle, rüyalarımızı süsleyen bir çözüm yoludur. Lakin gel gör
ki, Ibugüne kadar ancak 'halikının gelir düzeyi yülksefk
olan yerlerde 'başarılı olmuş ve yi'ne bundan böyle
de yalnız kişi başına gelir düzeyi yüksek olabilen
memleketlerde muvaffakiyet şansı var; bu genelde
ıh'rr ekbnomi kuralıdır. Sigorta ile sağlığı gerçekleş
tirmek, Ibuigüln bizim için rüya da olsa, çabadan geri
kalınmaması gerekir; ancak, gereken çalışmalar sür
dürülürken, devlet, elini halkın «ağlığından çekmeme
lidir. Sağlık (Sigortasına güvenerek, devletim yan gel
mesi, 'büyük sorunlar doğurur; 'bunu Sayın Sağlık Ba
lkanına şifahen ve müJkerreren arz etmişimdir.
Siz, ülkemizi, belirli toplumsal kuralları göz ardı
ederek, varsayımlarınız ve hayallerinizle lidare edecîefcsiin'iız, sonra da, başarısızlığınızı görünce, başınızı
taşlara çalacak, ağut çekeceksiniz; arkasından da, «biz
bu idefa doğrusunu yapacağız, öğrendik; bize bir beş
senecik daha iktidar lütfediniz» diyeceksiniz. Bu tasa
rının getiriliş nedenli budur; yani yeniden bir şeyler
yapıyor görünmek... İşleriniz zaten hep göstermece
ve kandırmaca. Bugüne kadar, millete ne söylemişıs'eniız tam aksini yapıtınız. Bunu kabul etmeyecek tek
insaflı ve sizden çıkar sağlamamış bir vatandaş yok
tur.
Devam edelim : Sağlık konusunda bugüne kadar
neler yapılmış? Sağlık sorununa çareler aranmış, Bir
zamanlar sosyalizasyon denenmiş, türlü nedenlerle
muvaffak olunamamış. Sigorta olayları deneniyor;
Emekli Sandığına ve Sıoi&yal Sigortalar Kurumuna
sağlık için kesilen parada, Vatandaşa verebildiğiniz
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ücretlin azlığı nedeniyle, yine vatandaşımızın gözü
(kalıyor. Sağlığını sevmesine seviyor, fakat geçim sı
kıntısı varidır. Bu nedenledir ki, ister istemez gözü ka
lıyor o ikesilen paracılklarda.
Bu ülkede 1 milyon 800 bin Bağ - Kur'lu var. 400
bini primlerini ödeyebiliyor, 400 bini bazen ödüyor,
bazen ödeyemiyor; yani (ödemede müzayakaya, sıkın
tıya düşüyor. 1 milyonu iıse h'iç ödeyemiyor. Esnafı
nı bile prim ödeyemeyecek ihale getirdiğiniz bu ülke
de, çifltçÜden ve işisizden nasıl prim alacaksınız ıda, bu
işi yürüteceksiniz;. anlamak mümkün değildir.
filugün, çiftçi kırk senelik tarihinde hiçbir dönem
yaşamadığı silkintiyi yaşamaktadır; size nasıl prim
versin? Bütün Ibünları göz ardı ederek, bu defa da
vatandaşın sağlığını pazarlıyorsuouız ve parayı veren
düdüğü çalacak diyorsunuz. Bu sizin tarif ettiğiniz
düdüğü kaç kişi çalabilir ülkemizde?
Daha açık söyleyeyim; paran ydksa öl diyen bir
s'isttiem getiriyorsunuz. Oysaki, benim bugüne kadar
bildiğim, devlet, 'bunu dememek İşin vardır. Büınu ya
şayan, milletimizin sinesinde ebediyen yaslayacak olan
ve haksız yasağını devam ettirerek, tekrar iktidar ol
ma sevdasında olduğunuz, baş hocamız da böyle söy
lemiştir, böyle söylemektedir ve sanıyorum size de
böyle öğretmiştir.
Vatandaş bir hastaneye gidecek; hastadır, mecbu
ren zinciri bozmuştur. Sen zincir bozansın diyerek,
hekim ona bakmayacak mıidır? Nasıl olur bu iş? He
kim yeminlidir; bu defa, hekim mi yeminini bozacaJktır? Karışık işler bunlar. Siz, getirdiğiniz bu tasarıy
la, işleri düzenlemek bir yana, iyice karıştıracaksı
nız, Karıştırmanızı temenni ettiğimizi de sanmayınız.
Karıştırmamanız için, ilk teşebbüsünüzden bu yana,
sizleri uyarmaya çalışıyoruz.
ıNe de olsa size oy verenler, sizli biz sanarak oy
ve rid ikilerin i devamlı te&rar ed'ip duruyorlar. Bazı be
lediyelerde, saygı duyduğumuz yöresel çıkarları için
size oy verenler, genel seçimde, oyu asıl sahibine ve
recekleri hususunda, Kuran-ı Kerime el basmakta
dırlar; bundan haberiniz var mı, bilmiyorum.
Biz, halkımızın zarar görmesini h'iç istemeyiz ve
aslına bakılırsa sizin de zarar görmenizi istemeyiz;
ancak, siz, ülkelerin gelişmiştik' nedeni olan liberal
sistemi, hlatkın gözünde küçültüyorsunuz. Bu işte de,
yani Temel Sağlık Hizmetleri teşöbbüsleriınlizde de, ba
şarısız olacağınızı şimdiden görüyor ve üzülüyoruz.
'Bu nedenle sizleri kırıyorsak, bizi bağışlayınız. Bu
gayretimiz, hem sizin, hem İde halkımızın kötülüğünü
istemediğimizden kaynaklanmaktadır.
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Ülkeyi, iktisat ederek kalkındırmalıyız. Zlira, örnek
aldığınız ülkeler kadar zengin değiliz. İktidarınıza de
ğin geçmiş hükümetler, geçen Ikırk senede yağ kandi
linden, delikli çoraptan, yamalı ve yırtık elbiseden,
çarıktan, ülkeyi ve ülke insanını belli bir seviyeye getirirlken; yalnız 13 milyar dolar borçlanmış/tır. Bu 13
milyarla, (daha önceleri köyünden haftada b'ir defa il
çesindeki pazara gelirken çarık ve merkep bulamayan
'köylü, traktörünün üzerinde, yeni ayakkabılarına ça
mur değmeden ilçesine gelir olmuş ve de giyimi, ku
şamlıyla şehir insanından fark edilemez hale dönüşmüşjtü.
Yine, daha önceleri çıra ve odundan başka bir
gereci olmayan köylümüz, eviinide radyosundan buz
dolabına, televizyonuna kadar her türlü imkâna erişmiışitü. Her köy en azından bir cip, bir minibüs veya
otobüse sahip olmuştu. Daha önceleri köydeî, kendi
vilayet merkezini görebilen en çok ikli üç kişi bulu
nabilirken; Isıtanlbul ve Ankara'yı görmeyen kişi, par
makla göisıterilir hale gelmişti. Ülkenin döft bir tara
fı İkana yollarıyla Örülmüşü. İnşa edilen barajlarla ve
santrallerle, kandili bulamayan insanımız; dört bir
tarafta elektriğe kavuşmuş, çiftçimiz sulu tarıma ge
çebilmişti.
Kırk. sene öncesinin o yokluk günlerini ne k'adar
söylesek, o günleri yaşamayanlar için hikâye gelir;
ama, bunların hepsi b'irer gerçektir.
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Yıoksa, göz ameliyatı Türkiye'de yapılamaz rapoıru alıp, yetimin haklarından toplanan vergilerle öde
nen on milyonları tek kalemde dışarıdaki hastanelere
ve doktorlara yediren, kontrol zamanı geldiğinde dış
ülkelere özel uçaklar kaldırabilen, hazır gitmişken,
yâr-ü ayarı da beraberinde götürebilen, gezdirebilen ve ülkenin kaymağını yiyen insanların sorunu de
ğildir.
İktidarın Sayın Başbakanı Sağlık Kanunu Tasa
rısıyla ilgil'i basın toplantısında, üç gün yemek yeme
miş, aç ve zincire vurulmuş insan karşısında aş gös
terir gibi, birtakım hayalci tatlı laflar ettikten son
ra, «Kişiye beğendiği sağlık sigorta paketini satın al
ma tercihi verilecek, çdk daha verimli sigorta siste
mi getirilecektir» diyebilmektedir. Diğerlerinin hep
si aldatmacadır; ama, bu sıon söylediği gerçektir.
(Başbakana göre, -az para verebilen az sağlık hiz
meti alacak, çok para verebilen ise her türlü imkânı
bulacaktır. Ona ıgöre her şey paradır. Koyun can
derdinde, 'kasap et derdindedir. Parası çok olan ya
şayacak, az olan sakat kalacak veya sürünecek, hiç
parası olmayan ise ölecektir. Bir zamanların komün'ist ülkelerinde güçsüzlerin bir kenara itilmesi ve
kamplara terk edilmesi gibi.

Kırk senede bu işlerin başarılmasında, ancak 13
milyar dolar civarımda borçlanılmasına karşın, Sayın
Özal'ın döneminde 18,5 milyar dolar .borçlanılmıştır.
Nerededir bu paralar? En azından ve en terbiyeli bir
deyimle, görünür yerde değildirler.
Ayrıca, belediyelerimiz de ölçüsüz ve büyük mik
yasla dış borçlar yapmışlarıdır ve yapmaktadırlar.
(Bunların hesabını da tutmak mümkün değildir ve be
lediyelerin dövizi olmadığına göre, bunların ödenme
si de devletin ve milletin sırtına yüklenecektir.

sDağerM arkadaşlarım, beni affediniz; oldukça uzun
sayılabilecek yaşamımda, insanının sağlığını parasına
göre değerlendiren ve bunu ifadeden çekinmeyecek
cesareti gösteren bir başbakana ilk defa rastladığımı
arz «derken, hiç de demagoji yaptığımı sanmıyorum.
:Bu ülkede herkesin sağlıklı yaşama hakkı olduğunu
ve bunun devlet tarafından sağlanması gereğini,
Anayasayı, herhalde inkâr edemezsiniz.
Sağlık hizmeti eşit götürülürse bir değeri vardır.
Devlet burada bile insanlarına eşitlik sağlayamazsa
nerede sağlayacaktır? taşanlarımız ölüme giden yol
da da mı taş vagona bindirileceklerdir? Sağlığını sat'n alma tercihi ne demektir?

Ülke insanının yüzde 90'mı fakirleştirdiniz. Sağ
lık derdi fakirin derdidir. Parası olan için bu ülke
de hiçbir sağlık sorunu yoktur. Bu memlekette, ge
lişmiş ülkeleri aratmayacak sağlık hizmet ve tesisleri
öteden beri zaten mevouıtitur. Sorun, fakirleştirdiğiniz
insanların sorunudur. Annesi, kız kardeşi, evladı has
talandığında; danasını, çiftündeki Öküzünü, elindeki
traktörünü, tezgahını velhâsıl ekmek teknesini sat
mak zorunda kalan babanın, kardeşin sorunudur.
Mesanemiz yaşamak zorunda kalan bir insanımızın,
tedavisi sırasında, devlet tarafından borcu için icraya
verilmesi bu sorunların önde gelen bir misalidir.

Ayrıca, bütçede sağlığa ayrılan bölümün, hiç de
ğilse Suriye'den utanılarak, yüzde T2'nin üsltüne çı
karılması gerekir. Sigorta primleriyîe sağlık hizmetle
rinin üstesinden gelebilme hayalinden vazgeçiniz. O
İhale gelinceye kadar devletin elini insan sağlığından
çekemezsiniz; aksi hailde hüsrana uğrarsınız. Kendi
mizi, bu konuda, Yunanistan ve İran'la dahi kıyas
edememekten kaynaklanan üzüntümü giderememelkteyim. Zira, birincisi bütçesinin yüzde 18'ini diğeri ise
yüzde 22'sini insan sağlığına ayırmış durumdadır.
Şimdi bize, ne yapalım bizim bütçe açığımız var
da diyemezisiniz. Bunları peşinen düşünüp bu kadar
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açılmasaydınız. Ülkeyi beton yığınına çevirip, yüz
de miktarlında avanta alınan sisteme getirmıeseydiniz.
(DYP sıralarından «Bravıo» sesleri, alkışlar) B'ilglisizlikitem açılmış olmanızın günahlını millete çektiremezsiniız.
^fimdi ©iz, emeklinin kaserııeklerini -hakanınız em
rime, işçiden alıanan sağlık primimi balkanımız emrine,
döner sermaye gelirlerinin yüzde 20'isini bakanınız
emrine verecek fon kuracaksınız, sosyal güvenlik ku
rumlarıma bağlı ollmayamlar da primini bu fona öde
yecek... Herhalde, sağlık tahvilleri de çıkarıp trilyon
luk ıbütçe açığımızı buralardan kapatmayı hayal et
mektesiniz. Yani, gayeniz halikım sağlığını dilemek,
düzenlemek değil, seçime kadar para sıkıntınızı gider
mektir. (DYP sıralarımdan «Bravo» sesleri, alkışlar)
©enden sonra tufan demektesiniz.
Getirdiğiniz mevzuatla, sağlık personel'imiden iste
diğimizi atacak, istediğirifei satacaksınız. Yönetmelik
lerle idare edeceklermiş... Dünyamın nenesinde, böyle
bir yfâtfki (meclislerden alınmıştır? Amerika'da bile si
zi kınadıklarımı kendi arkadaşlarınızım ağızlarından
duydum. (IDYP sıralarımdan «Bravo» sesleri, alkışlar)
Bu yaptıklarınız insan halklarıyla me derece uyıuşımakltadır? Dörıt senediır .göremediğimiz iyi niyetinizi
'burada götisiereceğimize nasıl inanabilire? Böyle bir iyi
mri'yetin'iz olsaydı bu tasarıyı bu biçimde getirmeye ne
gerek vardı? Hizmetin çağdaş düzemde işlemediği yer
lere fakülteler ve eğitim hastanelerimden ve hekim ku
ruluşlarından seçilmiş bir uzmanlar kurulumun dene
timinden geçmek suretiyle sözleşmeli hekim ve sağlık
personeli alınır mevzuatınım getirilmesi yeter İli idi.
Oysaki siz, yetkiyi, her zaman emredeceğimiz bürok
ratik kadrolara vermektesiniz. (DYP - sıralarından al
kışlar)
©izim tavsiye ettiğimiz biçimde, özel dal hastaınelerüne hem ehil sağlık personeli ve hekim tayim edi
lir, hem de çalıştırdığımız insanlar, teminat altında,
düzenle, hevesle görevlerime devam etme imkânı bu
lurlar. Gelin görün ki, sizin gayeniz -ib'iraz evvel de
arz ettiğim gibi, Sayın ©akanımızın taJbürimc©- üzüm
yemek değil, bağcıyı dövmektir; yani asıl gaye, ken
dimize kadro kurmaktır. Tıpkı geçici 4 üncü madde
yi kaldırmadan önce 175 imci maddenin kaldırılma
sı isteminiz gibi. Siz de çok iyi bilmektesiniz ki, bu
ülkede 175 imci madde kaldırılmaz, kaldırılamaz.
I(JDY1P sıralarından alkışlar) Ama siz karşınızdakileri
ve seçmenlerinizi tüm Türk insanını oyalayarak, 4
üncü madde kaldırılmadan seçilme varabilmenin gay
reti içimdesiniz, bunun yollarını aramaktasınız.
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BAŞKAN — Sayım Sözer, toparlayın lüjtfen, süre
miz doldu.
TURGUT SÖZER (Devamla) — Gayemizi bari
katların arkasına, karanlıkların gölgesine gizlemeyi
âdet haline getirdiniz. Bütçe de arz etmiştik, yine tek
rar ediyoruz, hekimler sanatkârdırlar; sanatkârdan
verim almamın, eser almanın yolu, onu kırmamak
tır. Siz hekimlerden bir küskünler ordusu kurmakla,
değil fakirin, zengimim bile sağlığına gerekli ihtimamı
sağlayamazsınız. Bumu umursadığmızı da sanmıyo
ruz ya.
Milletlerin birbirlerine benzemeyen ekonomik ve
toplumsal yapıları vardır. Siz Amerika gibi, ekono
mide çok ileriye varmış bir ülkede uygulanan sağlık
modelini Türkiye'ye giydirmeye çalışıyorsunuz. Buna
maddeten imkân yoktur. 140 kilogram gelen bir in
sana 3 yaşındaki bir bebeğin elbisesini giydiremezsimiz.
İyi uygulandığında Türk toplumunu altı ayda aya
ğa kaldırabilecek bir denemeyi, yani 24 Ocak karar
larını altı sene sürdürdünüz. İlacın dozumu kaçırdığı
mızda, haısftlayı ya felç ederisiniz ya öldürürsünüz. Si
zim hocanız, bugün eş, doslt, yarın holdinglere ve dış
ülkelere ihsan ettiğiniz, bol keseden dağıttığınız, in
sanımın emeğinin hır katresini yedirmemek için gece
sabahlara kadar hesap yapardı. Siz, o sevgi ve mu
h a t a «elinin yeşerttiği çiçek tarlasını çöle çevirdiniz.
Devlet adamının insanına acıma, limsanını sevme,
onları koruma gibi meziyetlerini keenlemyekûn ad
dettiniz. Bu ülkede devlet adamları böyle büyiük me
ziyetleri taşımamışlar gibiyiz şimdilerde, sayemizde
unuttuk omları. Siz, bu büyük meziyetleri maneviya
tında cem eden o büyük hocadan hiç ders almamış
gibisiniz. (DYP sıralarından «'Bravo» sesleri, alkış
lar)
Bir kere daha, geliniz, rahle-i tedrise dönünüz;
kalptterimize sevgi, fikirlerinize salâbet aşılamışın. Al
lah'ın inayetiyle şartlar tahakkuk ettiğinde ülkeye
büyük yararlar sağlayabilecek yetenekte olduğunuza
hiç şüphemiz yokltur. Hepimiz pırlanta' gibi insanlar
ısınız; hepinizle, ülkeye faydalı olabilecek münasip gö
revler hep beraber olmak şartıyla vardır, ama hoca
mızdan öğrenecek daha çok eksikleriniz de vardır di
yoruz.
Tasarının maddelerime geçilmesi yüce Mecliste ka
bul görürse, önergelerimizle madde madde tenkitle
rimize devam edeceğimizi arz ediyor, hepimize en de
rin saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sözer.
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DSP Grulbu adına, Sayın Muzaffer Yıldırım, bu
yurun efendim. (DSP sıralarından alkışlar)
IDSP GRUBU ADINA MUZAFFER YILDIRIM
((Kayseri) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
Demokratik Sol Parti Grubunun, Sağlık Hizmetleri
Temel Kanun Tasarısıyla ilgili görüşlerin} açıklamak
için huzurlarınızda bulunuyorum. Sözlerime başlama
dan önoe, yüce Meclisi şahsım ve grubuna adına say
gıyla selamlarım.
Sayım Başlkan, değerli, millötivekilleri^ sağlık kav
ramı ve buna bağlı hizmetlerin gereğinin nasıl ve han
gi eller ile yerine getirilmesi konusu, 1961 ve 1982
Anayasalarında hep çerçevesini bulmuştur. 1982
Anayasası, devleti bir sosyal devlet olarak tanımla
yıp, sağlığa ilişkin genel çerçeveyi de 56 ve 59 uncu
maddeler içerisinde vermiştir. Maddeler aynen şöy
ledir ;•
Madde 56. — «(Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çev
rede yaşama hakkına sahüptir.
Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve
çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların
ödevidir.
Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı
içlinde sürdürmesini sağlamak; 'insan ve madde gü
cünde tasarruf ve verimini artırarak, işbirliğini gerçekîeştPrmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden
planlayıp hizmet vermesini düzenler.
Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki
sağlık ve sosyal kurumlarından yararlanarak, onları
denetleyerek yerime gaüirir.
Sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine ge
tirilmesi için kamunla ıgenel sağlık sigortası kurulabi
lir.»
Madde 59. — «(Devlet, her yaştaki Türk vatandaş
larının' beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri
alır, sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder.»
!Bu maddelerden yola çıkışla, Anayasamız, toplu
mumuz için sağlığı ve buna ilişkin tedavi kurumların
dan, çevre sağlığına, koruyucu hekimlikten, ilacına
kadar bültiün hizmetleri kamu görevi olarak değerlen
dirmektedir. Sağlıkla ilgili çağdaş dünya görüşleri de,
Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık örgütünün çeşitli
ibeDgelerinde aynı baza oturtulmuştur. Anayasamıza
ıgöre, sağlık h'zmetteri bir kamu görevi olacaktır ve
(buna koşut olarak da yurttaş bu 'hizmetlere katkı sağ
layacaktır. Yurttaşın katkı payı ise, elbette kendi
ekonomik gelir sınırları dışına taşmayacak bir biçim
de düzenlenecek, Ibu paya iştirak edemeyecek durum-
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da olan yoksul vatandaşın payı için devlet katkıda
(bulunacaktır. Sosyal devlet olmanın gereği de budur.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kısaca, -ül
kelerde uygulanan sağlık sistemleri gözden geçirildi
ğinde ve ekonomik sistemlerdeki ayırıma bakılmak
sızın- dünyada sağlık sektöründe liberal ekonominin
kuralları tam olarak uygulanmamaktadır. Bunun ne
denleri kısaca şu başlıklarla özetlenebilir : Sağlık
ısektiörü, içe dönük, kapalı bir piyasadır. Sağlık ge
reksinimleri ertelenemez. Sağlık hizmetleri, ikamesi
olmayan hizmetlerdir. Sağlık piyasası, kendi kendini
yönlendirmektedir.
Saydığımız bu hususiyetler, dünyanın hiçbir ye
rinde, tam liberal ekonomik kurallara bağlı (bir sağ
lık örgütlenmesi kurulmasına izin vermemiştir.
Tasları ile, sağlık (hizmetimin tek elden yönetileceği
ilkesi yerine, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına
standart koyma ve koordinasyon yetkisi verilmiştir.
Sağlık Bakanlığının bu yetkisi bugün de vardır. Ana
yasamızın 56 ncı maddesinde öngörülen sağlık kuru
luşlarının tek elden yönetilmesi, hizmet vermesi huauısıundaki amir hülkmünüln yerine getirilmediğini gö
rüyoruz.
Genel ve bir hayli 'belirsiz niyet ifadeleri dışın
da, asıl yasa metninin yönetmeliklerle oluşturulacağı
anlaşılıyor. Nitekim, tasarının 9 uncu maddesi her
şeyi yönetmeliklere bırakmış, böylece, bir yandan ya
sama organının yetkisi çiğnenmiş, bir yandan da Da
nıştay denetimi dışına kaçılmış oluyor. Bu durum, hiç
kuşkusuz büyük keyfîliklere, kargaşalara ve istikrar
sızlığa yoil açacaktır.
O kadar ki, tasarı, bu haliyle kanunlaştığında, her ik
tidar, her bakan, iıslterıse yasama organına .başvurmak
sızın, sağlık alanında dilediği yasama düzenlemesini
fiilen, kendi başına yapabilecektir. Böylece, parlamen
ter sistemin ve hukuk devleti düzeninin dışına çıkıl
mış olmaktadır.
Tasarı, sağlık hizmetlerinin örgütlenmesinde ve yü
rütül1 meşinde 'işletime kavramını getiriyor; fakat işlet
mecilikten ne anlaşıldığını açıklığa kavuşturmuyor;
ancak tasarı metininde yer almamakla birlikte, madde
gerekçelerinde yer yer tam özelleştirmeden söz edil
mesi, sağhkla ilgili tüm kuruluşların giderek özel sekıflöre devrinin amaçlandığı izlenimini veriyor. Zaten
tasarıda, 'başlıca sağlık kuruluşlarının veya işletmele
rinin sosyal hizmet zihniyeti ile değil, ticarî zihni
yetle çalışmaları öngörülüyor.
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Tasarıda, sağlık personeliyle ilgili olarak öngörü
len ücret sistemi ise, çdk belirsizidir ve karışıktır. Söz
leşmeli çalışma oîanağı getiriliyor; falkat bunun da,
prim sisteminim de, nerelerde, kimlere, nasıl uygulaınacağı belli değil. Sözleşme ve prim sis'tıemi küçük
sağlık kuruluşlarında, koruyucu hekimlikte veya sağ
lıkla ilgili idarî hizmetlerde uygulanacak mıdır? Uygulanmayacaksa bu alanlara yetenekli kimseleri çe
kebilmek de çok zorlaşacak demektir.
Tasarı, çok adaletsiz bir hizmet zinciri kavramı
getiriyor. Bir yandan herkese dilediği sağlık kurulu
şuna başvurma hak'kı tanınmış gilbi görünürken, Ibir
yandan da dar gelirli vatandaş çoğunluğu, bu tasa
rıyla göre çolk yetersiz durumda kalması kaçınılmaz
olan (küçük sağlık kuruluşlarıyla yetinmeye mahkûm
ediliyor.
Büyük hastanelerden, üniversite hastanelerinden,
ancak varlıklı kesim yüksek ücretler ödeyerek yararla
nabilecek; dar gelirli bir hastanın, gereken durum
larda, o büyük kuruluşlardan yararlanabilmesi im
kânsız gibi bir şey. Kapı kapı dolaşıp birtakım bü
rokratik işlemler yaptıra'bilırse - yaptırdığını farzedelim - fondan yeterli yardımı sağlayıp sağlayamaya
cağı da kesin belli değil.
Büyük bir hastanede amaliyat veya tedavisi için
500 bin Türk Lirası gerekli ise, fon 50 bin Türk Li
rası veya 100 bin Türk Lirası yardım ederim derse,
bu fakirin durumu ne olacaktır?
îlke olarak, hizmet zincirinin yararlılığı elbette sa
vunulabilir. O da, küçük sağlık kuruluşlarının hizmet
düzeyini yükseltmekle mümkündür. Tasarıda bu hu
susta bir açıklama yoktur. Bu sistemin katı bir şekil
de uygulanması, fakir hastaları zincire vurmak olur.
Tasarıda öngörülen ticarî zihniyetli işletmecilik an
layışıyla, küçük sağlık kuruluşlarının hizmet düzeyi
ni yükseltebilmek imkânsızdır. Böylece, dar gelirli
halk çoğunluğu sağlık alanında büyük ölçüde mağdur
edilmiş olacaktır.
Tasarı, sağlık sigortasını genişletip genelleştirmeyi
ve tüm yurttaşları kapsar duruma getirmeyi amaçlı
yor. Bizim görüşümüz de böyledir; ancak, tasarıda,
bunun .nasıl sağlanacağına hiç değinilmiyor. Oysa, bazı
kuruluşların ve toplum kesimlerinin çok duyarlı ol
dukları böyle bir konuda yasaya açık ve kesin hü
kümler könulmazsa, ileride büyük sıkıntılara, huzur
suzluklara ve sürtüşmelere yol açılmış olur, ya da
herkesi kapsayan tek bir sağlık sigortası kurma ama
cı kâğıt üzerinde kalır, gerçekleşemez. Prihı ödeye
meyecek durumdaki dar gelirli yurttaşların kapı kapı
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dolaşıp yardım istemesini gerektirecek bir düzenle
meyi, genel sağlık sigortası saymak da zaten olanak•sızdır.
Bize göre, genel sağlık sigortası, hastalık ve has
tane ücretlerini ödeme gücü bulunanların primle ka
tılacağı, gücü olmayanların primlerinin devlet tara
fından ödeneceği bir sistem içinde halkımızın sağlığı
nın geleceğini teminat altına almaktır.
Tasarı, koruyucu hekimliğe önem verir gibi görü
nüyor; fakat bunun nasıl düzenleneceğini gösteren
hiçbir hüküm içermiyor. Koruyucu sağlık hizmetle
rine, en azından tedavi kurumlarına verilen değer
den daha fazla değerle yaklaşım gerekir. Bir yerde
kalp nakli, böbrek nakli, kanser tedavisi çağın tıb
bına uygun şekilde yapılırken - Yanlış anlaşılmasın,
bunlar yapılmamalı demiyoruz; en iyi şekilde yapıl
malıdır, koruyucu sağlık hizmetlerine de en az bun
lar kadar ehemmiyet verilmelidir - bazı yörelerdeki
kızamık, ishal, grip, kuduz, verem ve tifo gibi has
talıklardan yüzlerce vatandaşın - çoluk çocuk de
moden - hayatlarını kaybetmelerinin önüne geçilme
lidir. Bu iki sistemin (tedavi kurumlarıyla koruyucu
sağlık hizmetlerinin) sağlık düzeyi eşit olmalıdır.
Kütüğe kaydı olmayan, fakir ve yoksul vatandaşın
hastalanması halinde, bu tasarıya göre hayat hakkı
yoktur; zira, tedavi imkânı yoktur. Bu durumda olan
fakir halkımıza sağlık hizmeti para karşılığı verilmek
tedir. Parası olan tedavi olur, parası olmayan ölür...
En büyük varlığımız insanımıza bakış açımız böyle
olamaz. Fakir vatandaşlar her şeyi devletten bekler
ler.
«Kütüğe kaydı olan, primlerini ödeyemeyecek ka
dar farkr ü zaruret içinde bulunanların prirnleri, du
rumlarının mahallî idarelerce tespit edilmesi şartıyla,
kısmen veya tamamen, sosyal yardım maksadıyla ku
rulmuş fon ve kuruluşlar tarafından ödenir» denil
mektedir. Kütüğe kayıtlı olan yoksul halkımızın sağ
lık kuruluşlarında ki tedavi ücreti de, fakirliğin ma
hallî idarelerce tespiti neticesinde, kısmen veya tama
men ödenebiliyor; yani öncelikle fakirliğin mahallî
idarelerce tespiti gerekmektedir. Bu tespit edildikten
sonra da, ücreti de kısmen veya tamamen ödenebili
yor. Fakirliğin tespiti neye göre yapılacak; bunun kıs
tasları belirtilmelidir.
Bugün, tatbikatta, Fakir Fukara Fonundan (Halk
arasında «Fak - Fuk Fon» deniliyor) gerçek fakirler
yararlanamamaktadır. Kuruluşu, işleyişi, bugünkü tat
bikatı partizanca yapılmaktadır. Sonra, bu fonda biri
ken para ne kadardır? Bu fonda biriken para, fakir

— 370 —

T. B. M. M.

B : 93

fukaranın tödavMne yetecek midir? Ne kadarı sağlık
hizmetlerine ayrılmıştır? Bunlar belirsizdir. Bu fondan
yardımda politik tercihler rol oynamaktadır. Fonun
da bu hususta yeterli olmadığı bilinen bir gerçektir.
Dar gelirli ve yoksul vatandaşımızın sağlığı bu fon
lara terk edilmemelidir.
. Tasarının 10 uncu maddesinde, «Diğer kanunların
bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kalkar» de
nilmektedir. Madde gerekçesinde, başka yasalardaki
hangi maddelerin yürürlükten kaldırıldığının bu mad
de ile tespit edildiği öne sürülmekle birlikte, madde
metninde hiç böyle bir tespit yoktur. Bu durum, yasa
tekniğine uygun değildir. Bu durumda, yürürlükteki
binlerce yasadan hangilerinin, hangi maddeleri yürür
lükten kalkmış sayılacaktır; orası da belli değildir.
Tasarı, toplum önünde açık ve geniş bir biçimde
tartışılmalıdır. Zannedildiği gibi, sadece sağlık hiz
metlerinde çalışanları değil, halkın sağlığımı da, do
layısıyla toplumun her bireyini de yakından ilgilendi
ren, doğrudan sağlıkla ilgili yaklaşık 22 yasa, 54 yönet
melik, tüzük, yönerge, talimatname, nizamname, reh
ber veya kanun hükmünde kararnameyi tamamen ve"ya-kısmen değiştiren böyle bir yasa tasarısı demokra
tik toplumsal geleneklere uygun olarak, kamuoyu ve
meslek kuruluşlarında ilgililerin ve yasa yapıcıların
da katılmasıyla en geniş biçimde tartışılmalıdır.
Tasarı, koruyucu sağlık hizmetlerinin giderek yok
olmasını, tedavi edici sağlık hizmetlerinin ise, piyasa
ekonomisi kurallarına göre pazara sunulup pahalılaş
masını amaçlamaktadır. Tasarı, sağlık hizmetlerinin
mahiyetini ve tüketimini artırmayı ve bu giderleri
halktan - büyük ölçüde ücretlilerden - toplamayı plan
lıyor.
Tedaviye dayak her türlü sağlık hizmeti maliyeti
nin yüksek olması kaçınılmazdır. Tasarı yasalaşırsa,
sağlık hizmetleri artan bir şekilde pahalılaşacaktır. Ta
sarının sağlık hizmetiyle ilgili getirdiği tek düzenleme,
artan sağlık giderlerini, prim Ve benzeri yöntemlerle
veya bir nevi vasıtalı vergi olan fonlarla, hizmeti tü
keten halktan toplamasıdır. Böylelikle, kamu giderle
rinden, genel bütçeden sağlığa ayrılan payın azaltıl
ması ve giderek sıfırlanması düşünülmektedir. Bu yak
laşım gelir dağılımındaki dengesizliği daha da artıra
caktır. Oysa, sağlık hizmetlerinin kamu görevi ola
rak benimsenmesi, özellikle gelir dağılımı dengesiz
olan ülkelerde zorunludur. Nitekim, eldeki veriler,
halen yaklaşık yüzde 5'i sağlığa ayrılan Türkiye büt
çesinin yalnızca yüzde 10'nunun sağlığa ayrılmasıyla,
sağlık hizmetlerinin büyük ölçüde ücretsiz olarak dü— 371
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zenlenebileceğini göstermektedir. Bugün, bütçeden
sağlık hizmetlerine yüzde 2,8 civarında bir katkı sağ
lanmaktadır. Sayın Bakanımız, «sağlık hizmetleri su
nan diğer kurum ve kuruluşların, sağlık hizmetleri için
bütçelerinden ne kadar para sarf edeceklerinin hesa
bının yapıldığını; fakat henüz kati rakamlarla belir
lenmediğini» belirttiler. Bu belli olduğunda, Sağlık
ve Sosyal .Yardım Bakanlığı haricindeki kamu kurum
ve kuruluşlarının da sarf ettiği sağlık giderlerine yüz
de 6 - 7 veya 8 civarında devlet bütçesinden ek bir
ödenek sağlandığında, sağlık hizmetlerinin ücretsiz
olarak düzenlenebileceğine inandığımızı belirtmek is
tiyoruz.
Tasarı, hekimler ile sağlık hizmeti veren öteki çalı
şanlarını, güvencesiz bir ortamda ve iktidarların, bü
tünüyle değiştirebileceği Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığını, istediği koşullarla çalıştırmasını amaçlıyor.
Sağlık Yasa Tasarısı, sağlık hizmetlerinde çalışan dok
tor, . eczacı, diş hekimi, hemşire, ebe, sağlık memuru,
sağlık alanında çalışmakta olan memur ve diğer sağ
lık personelinin özlük haklarını ilgilendirmektedir.
Bu tasarı ile tüm sağlık personeli sözleşmeli statü
ye getirilmektedir, böylece sağlık hizmetlerinde yeni
bir personel rejimi yaratılmaktadır. Amcak, bu, yasal
dayanaktan yoksun, keyfî bir düzenlemedir; çünkü,
Anayasanın 128 inci maddesinde, memurların ve diğer
kamu görevlilerinin atamalarının, yetki ve görevleri
nin, aylıklarının ve özlük haklarının yasayla düzenle
neceği açıkça hükme bağlanmıştır. Oysa, tasarıda, söz
leşmeli personel çalıştırılmasıyla ilgili usul ve esasla
rın, ücretlerin, Sağlık Bakanlığınca tespit edileceği be
lirtilmektedir. Özel bir yasayla düzenlenmesi gereken
personel rejiminin, bakanlık tasarrufuna bırakılması,
Anayasanın 128 inci maddesine aykırıdır.
Sözleşmeli statüde çalıştırılacak personel, işçi sa
yımladığı için, sendikal haklardan, memur sayıknadığı için de 657 sayılı.Kanunun memuriyetle ilgili gü
vencesinden yararlanamayacaktır. Sözleşmeli personele
uygulanacak disiplis ve ceza hükümleri de belli değil
dir. idarenin ve amirlerin yasa dışı haksız eylere ve
işlemlerine karşı, şikâyet ve dava hakkının nasıl kul
lanılacağı, taslakta yer almamıştır, tşe alma, işten uzak
laştırma, ücretlerin tespiti gibi hayatî konular, Sağlık
Bakanlığının takdirine bırakılmıştır. Yiyecek, giyecek,
konut, sağlık, harcırah, fazla mesai, izin, sosyal yar
dımlar konularında, sağlık personeline hangi hakların
tanınacağı belli değildir. Kısacası, tasarı, sağlık perso
nelini, siyasal iktidarın kölesi gibi değerlendiren, tas
fiye ve kadrolaşmaya elverişli, güvenceden yoksun
bir model getirmektedir.
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Tasarıda, sözleşmeli olma, isteğe bırakılıyor gibi
görünse de, sözleşmeli statüye geçenlerin kadroları
nın iptaliyle, sözleşmeli statüye geçmeyenlerin gelecek
yıllarda da, aynı derece ve kademede aylık almaya
devam edeceklerini hükme bağlamaktadır. Ayrıca,
«Kendi isteğiyle sözleşmeli olmak isteyen personel,
durumuna uygun bir işe atanır» denmekte, sözleşme
ye geçiş zorlanmaktadır. Dolayısıyla, sözleşmeli olma
yan personele, ekonomik ceza, sürgün ve kıyım uygu
lanacağını belirten tasarı bu hükümleriyle hukuk dev
leti ilkelerini ve insan haklarını çiğnemektedir.
Tasarı, meslekten çıkarmaya kadar varan, disip
lin cezaları yetkisini, Sağlık Bakanlığına vererek, başta
hekimler olmak üzere, sağlık çalışanlarım tehdit al
tında, siyasal iktidarların kapıkulları olarak çalıştır
mayı amaçlamaktadır. Oysa, bir hekime veya diğer
meslektaşlarımıza mesleğini kazandıran, bir bakanlık
kararı değil, uzun yıllar sürdürdüğü meslekî eğitim
dir. Bir sağlık çalışanının mesleğini sürdürüp sürdü
remeyeceğine idare karar veremez; bu takdiri, şu an
da olduğu gibi, ancak meslek odalarının onur kurul
ları yapaibilir. İdarî yetkiyle kişiyi mesleğinden atma
uygulamasının dünyada örneği yoktur. Böyle bir uy
gulama, yalnızca, hukukun temel öğelerinden olan
açıklık ilkesine değil, aynı zamanda, akla, vicdana
ve mantığa da aykırıdır.
Sonuç olarak, gerek hazırlama sürecinde, gerekse
içeriğinde halkın ve sağlık çalışanlarının dikkate alın
madığı anlaşılan, ülke ve halk sağlığı konusunda son
derece ciddî - yakın ve uzun sürede etkileri görüle
cek - sakıncalar taşıyan bu tasarıya bütünüyle karşı
çıkıyoruz.
Bu nedenle, tasarı bir bütün olarak geri çekilme
lidir. Ülke sağlık sorunlarının çözümü için, İnsan
Hakları Evrensel Beyannamesiyle cumhuriyet hükü
metlerinin halkımıza ve dünyaya verdikleri sözleri ye
rine .getirebilecek: düzenlemeleri içeren; sağlık gider
lerini halkın sırtından değil, genel bütçeden karşıla
mayı öngören; kâra değil, sağlık hizmetine öncelik
veren; kademeli sevk sisteminden, nüfusa oranla sağ
lık personeli sayısına; koruyucu ve tedavi hizmetini
halkın ayağına getirmekten, tamgün ilkesine kadar
gerekli ayrıntıları içeren; sağlık çalışanlarının hakla
rını ve emeklerinin karşılığını güvenceye bağlayan;
kamu hizmetini özendiren; toplum katılım ve denetiim
mekanizmalarını sağlayan; var olan diğer sağlıkla ilgili
yasaların işlerliğini bozmayan ve ülkemizde 26 yıl
dır yürürlükte olmasına karşın hiçbir zaman gerçek
kuram ve kurallarıyla uygulanmayan 224 sayılı Sağlık
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Hizmetleririin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki Kanun
hükümleri ve bu hükümleri temel alan bur sağlık po
litikası yaşama geçirilmelidir. Ayrıca, Anayasa ve ya
saların devlete getirdiği yükümlülüğün gereği, tüm yö
neticilerce yerine getirilmelidir.
«!Bıı sistem işlemez» diyoruz. Sebebi; hekimler mem
nun değil, diş tabibi, eczacısı, sağlık personeli, yardım
cı personel memnun değil, halkımız memnun değil.
Bütün bu kesimler, bu tasarıda kendileri için güvence
görmemektedirler.
Demokratik Sol Parti olarak, yasaların çabuk çık
masından çok, toplumca benimsenir nitelikte olması
nın gereğine inanıyoruz. Bunu sağlamak üzere, tas
laklar tasarıya dönüştürülmeden ve yasama organına
sunulmadan önce, kamuoyunun açık değerlendirmesine
ve tartışmasına sunuhnalıdır. İlgili bütün toplum. ke
simlerinin, meslekî kuruluşların görüşleri demokratik
yöntemlerle alınmalıdır; parlamento çoğunluğundan
önce toplum desteği aranmalıdır.
Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder, say
gılar sunarım. {DSP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım.
SALİM EREL (Konya) — Usul hakkında söz isti
yorum Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Nedir efendim?..
SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, sosyal
içerikli ve Türk Milletinin çok Önem verdiği; beklenti
si olan bir yasa tasarısı, şu anda 43 sayın üyenin ka
tılımıyla görüşülmektedir. Dinleyici sayısı bile sayın
üyelerden daha fazladır. Bu anlayış içerisinde hangi
vicdanî gerekçeyle Anayasanın 96 ncı maddesini ye
rine getireceksiniz?
Saygılar sunarım.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) —
Sayın Erel, sizden kaç kişi var orada?
SALİM EREL (Konya) — Sizi, bizi bilmem ben...
BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayalım efen
dim.
SALİM EREL (Konya) — Tutanaklara geçsin de,
'böyle bir tasarı nasıl kanunlaşıyor görülsün.
BAŞKAN—Lütfen efendim...
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Nuh Meh
met Kaşıkçı.
Buyurun efendim.
ANAP GRUBU ADINA NUH MEHMET KA
ŞIKÇI (Kayseri) — Sayın Başkan, muhterem millet
vekilleri; Sağtek: Hizmetleri Temel Kanunu Tasarısı
hakkında Anavatan Partisi Grulbunun görüşlerinfi
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açıklamak üzere huzurlarınızdayım. Bu vesileyle, yü
ce Meclisi saygıyla selamlıyorum.
lİk'tidarların varoluş sebebi, halkının refah ve mut
luluğunun sağlanmasıdır. Halkın mutluluğu için, ön
celikle beden ve ruh sağlığımın korunması, hastalığı
hallinde parasız tedavi edileceği güvencesine sahip ol
ması şarttır. Bu husus, Anayasamızın amir hükmü
olduğu gibi, sosyal devlet olmanın da bir gereğidir.
Bu sebeplerle, Sağlık Hizmetleri Temel Kamunu Ta
sarısı, yüce Meclisimizin şimdiye kadar ele aldığı ta
sarılar arasında en önermişidir. -Herkesin camını ve
sağlığını ilgilendiren bu konuda bu kadar büyük bir
adımı cesaretle atan hükümetimizi huzurlarınızda teb
rik ederim.
Bu kanunla vatandaşımız, hastane kapısında, dok
tor kapısında, ameliyathane kapısında günler, aylar
. boyu beklemekten kurtulacaktır.
SAUIM BREL (Konya) — Kanunlaşmadı henüz,
«Kanun tasarısı» deyin.
•NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) — Bu
kanun ile vatandaşımız, hastanede, sağlık ocağında
ve tüm sağlık kuruluşlarında güller yüz ve iyi mua
meleye kavuşacaktır. Bu kanun ile vatandaşımız, ka
liteli, arızasız çalışan, çağın tekniğine uygun cihaz
larla donatılmış hastanelerde teşhis ve tedavi olma
imkânını bulacaktır. Bu kanun ile vatandaşımız, çağ
daş tıp ilminin bütün yeniliklerini meslek içli eğitim
le öğrenmiş doktora tedavi olmanın, cerraha ame
liyat olmanın huzuruna kavuşacaktır. Bu kanun ile
vatandaşımız, her derdi için uzak hastanelere gitmek
ten kurtulacak, köyünde veya mahaMesindekli dokto
run derdine derman olması imkânına kavuşacaktır.
Bu kanun ile ^vatandaşımız, hastanelerde ve sağlık
ocaklarında özel muayenehanelerdeki ilgiyi ve yurt
dışındaki ileri teknolojiyi bulacaktır. Bu kanun ile
vatandaşımız, lüzumu hallinde kolayca bulabileceği
kaliteli, etkili, güvenilir ilaca kavuşacaktır. Hulasa,
bu kanun ile vatandaşımız, çağdaş ülkelerin sağlık
'sistemine benzer, kendlini güvenerek teslim edebile
ceği bir sağlık sistemine sahip olacaktır.
Sayın milletvekilleri, grupları adına söz alan tüm
Ikonuşmacılar, sağlık konusuna, gelmiş geçmtiş tüm
hükümetlerin eğildiğini, hiçbirinin çözüm bulamadı
ğını, bu kanunla da çözüm bulunamayacağı endişe
lerini dile getirdiler. Endişelerimde haksızlar diyeme
yeceğim; ama kesin olarak vurgulamadan, belirtme
den geçemeyeceğim. Bu kanun tasarısı, bundan önce
ki tadillerden tamamen farklıdır; önce, bir tadil de
ğil, yeni bir kanundur, blir reform kanunudur ve bir
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sistem getirmektedir. Tek öneml'i olan konu, siste
min, millî bir sağlık politikası olarak benimsenmesi
dir; bir hükümet politikası değil, devlet politikası,
millî bir sistem olarak benimsenmesidir. Millî bir
sağlık sistemi olarak benimsenmesi de gereklidir;
çünkü, önce, 1982 Anayasamızın 56 ncı maddesin
deki amir hükümlere göre hazırlanmıştır; bir Ana
yasa gereğidir. Anayasamız, «Herkes, sağlıklı ve den
geli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir» diyor; bu
nu sağlamak için, sağlık kuruluşlarını tek elden plan
layıp hizmet vermesinin sağlanması, kamu ve özel
kesimdeki sağlık kuruluşlarından yararlanılması, kay
nak için sigorta slisteıminden istifade edilmesini öngö
rüyor; yani batı modeli bk sistem öneriyor. Bundan
daha tabiî bir şey de olamaz.
idare tarzı olarak parlamenter demokrasiyi, eko
nomik sistem olarak liberal ekonomiyi seçmiş Tür
kiye, sağhk sistemini Doğu modeline göre yürüte
mezdi. Sağlık konusunda iyi şeyler yapabilmenin,
halkımızı memnun edebilmenin ilk şartı, sağa sola
yalpa vurmadan, istikrarla yürütülebilecek bir sağlık
politikasının tespitidir, millî sağlık politikasının be
lirlenmesidir. tlşte yeni kanun, önce bunu getiriyor,
bunu temin ediyor. Anayasamızın amlir hükmüne uy
gun, Batı demokrasilerinin uygulayıp netice aldığı
bir sistemi millK bünyemize adapte ederek tatbik et
me imkânını getiriyor.
Kanun çıktıktan sonra önemli olan, belirlenen bu
yolda azimle, ısrarla ilerlemek, Batı medeniyeti sağ
lık hizmetleri seviyesine ulaşabilmektir, ibn-i Sina'
nın torunlarının, Atatürk'ün çocuklarının bu konu
da başarıya ulaşacağına canı gönülden inanıyoruz.
Ulaşılacak hedef için başlama noktası çok önemli
dir. Tababet ve Şuabatınm Tarzı İcrasına Dair Ka
nunun uygulanmaya konduğu Türkiye'de nerede ise,
sıifır noktasından başlanmıştı. Sadece beş, on ilimiz
de hastane vardı; doktor ve yar'dımcı personel yok
denecek kadar azdı. Tek tip fakültesi 100 mezun bile
veremiyor; yol yok, elektrik yok, su yok, altyapı
yok... Bugünkü durumumuz o günlerden çok farklı.
' Yalnız Ankara'nın Hacettepe semtindeki Hacettepe
faastanesiirtdekli yatak sayısı 5 00O. Bir semtteki has
tanelim yatak sayısı, cumhuriyetin ilk yıllarındaki
tüm yatak sayısının beş katı.
2 754 sağlık ocağı, 241 sağlık evi halen faaliyet
te. Yatak kapasitesinin kullanılma nispeti yüzde 60
civarında. İhtiyaç halinde, yatırım hızlandır ılırsa, ya
pılmakta olanlar, binası bitmiş, donatım için bekle
yenler; tevsi suretiyle yeni yatak ilaveleri yapılabilir.
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Tüm Türkiyelde, öngörüldüğü gibi, 10 000 kıişiye 26
yatak seviyesine çok rahat ulaşılabilir. Bugün için
mevcudun rantahl kullanımı söz konusu. Bazı büyük
ihtisas hastanelerinin dışında, yatak sıkıntısı yok. Or
talama bir değer taşıdığı için, bu konuda Kayseri'
den bir örnek vermek istiyorum.
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«Sözleşme olursa teminat azalır, doktor güvenoesli kalmaz» İddialarını varit görmüyoruz. Sağlık ku
ruluşlarının, hekime, hekimin mesaisine ihtiyacı var
dır. Sağlık hizmetinin temel unsuru hekimdir, ecza
cıdır, diş tabibidir, yardımcı sağlık personellidir. Hiz
metin başarısı, sağlık personeKinlin çalışmasına bağlı
dır. Hangi yönetici çalışan bir elemanından vazgeçe
1 000 yataklı üniversite hastanesi donatımı bitin-"'
bilir. Sözleşme ayrıca bir teminattır; objektif kriter
ce inşallah bu yıl hizmete girecek, 300 yataklı fizik
lere bağlanacaktır. Bir sağlık personellinin teminatı,
tedavi ve rehabilitasyon hastanesi binası bitti, do
hilgfeıi ve çalışmasıdır; müfettişi ve hastaları olacak
natımı temin ediliyor, bu sene hizmete alınacak. Kay
tır. Tüm batı camiasında bu böyledir. Çalışan sağlık
seri Devlet Hastanesi, ihtiyaç halinde 200 yatak ila
personeli, çalışmasıyla orantılı olarak ücret alacak
vesine müsait olarak yapıldı. Askerî hastane inşa
tır. Huzursuzluk duymak için hiçbir sebep söz ko
halinde. llçelerimizdeki yataklı tedavli kurumları ye
nusu değildir.
niden ve peyderpey açılıyor. Yatak kullanımı yüzde
50 civarında olmasına rağmen, mevcudun iki katı ka
Tıp fakültelerimizden her sene 5 bin civarında
dar yatak işletmeye alınmaya hazır bekl'iyor. Görül
doktor mezun oinafctadır. Doktor açığı değil, ileride
düğü gibi, yatak sayısı .bakımından, kanunun uygulan
fazlası söz konusu olabilir. Bence, yetişen doktor sa
ması yönünden hiçbir eksikliğimiz ve sakınca mev
yısının ayarlanması ve tıp fakültelerinde daha az sa
cut değil. •
yıda hekimin, daha iyi şartlarda yetiişme imkânının
sağlanması faydalı olacaktır.
Doktor sayısı bakımından da bir sıkıntı olacağını
60 bin civarında yardımcı sağlık personeli var.
zannetmiyorum. Türkiye^de halen 40 blin civarında
Lise seviyesinde eğitim veren okullar her sene 6
doktor görev yapıyor, 1 300 kişfiye bir doktor düşü
bin civarında mezun yeriyor. Sayının artırılması müm
yor. Geçen sene muayene olmak: için yapılan mü
kündür. Daha önemlisi, çıkacak kanunla, meslek içi
racaat sayısı 35 milyon civarında. Müracaat sayısı
eğitimle konularında ihtisasllaşması sağlanacaktır.
50 milyona çıktı diyelim, herkes en az 1 defa mua
Hastabakıcılar hiçlblir eğitlimden geçmeden istih
yene oteun, üst üste, 1 300 kişiye 1 doktor düştüğüne
dam edilmektedir. Meslek içi eğMmle, hastabakıcı
göre, doktor başına günde 4 hasta düşer. Pekiyi,
lara meslekî bilgiler verilecek ve yetiştirileceklerdir.
«günde 150 hastaya b^kan doktorlar var, bu nasıl
oluyor?» diyeceksiniz. Bunun tek cevabı var: Sistem
Görüldüğü gibli, altyapının oluşması içlin, iktida
işlemtiyor, daha doğrusu, işleyen bir sağlık sistemi
rımız döneminde çok yoğun bir çalışma yapılmış ve
miz yok. îşte bu kanun onu getiriyor. At, arabanın
çok sevindirici neticeler alınmıştır, iktidarımızın ger
önüne koşulacak, arkasına değil.
, çekleştirdiği madî ekonomik ve idarî reformların
sağlık konularında da çok yararlı etkileri olmuştur.
Bu kanunun getirdiği önemli yeniliklerden, biri,
Malî ve ekonomik reformlar kaynak sağlamıştır. Gehastanelerde doktor - hasta il'işkıisinfin düzenlenme- ı
re!k devlet bütçesine ve gerekse vatandaşlarımıza sağ
sidir. Hasta, hastanede doktor için külfet, muayene- '
lanan ekonomik ve malî kaynaklar, çıkarmakta ol
hanede nimet durumundadır. Hastanede de hasta kül
duğumuz Sağlık Hizmetleri Temel Yasası için imkân
fet olmaktan çıkacak, herkes çalıştığı oranda kazave altyapı oluşturmuştur.
nacalk, çok hastaya bakan doktor çok prim alacak,
Gelişen ihracat hacmimliz, sağlık hizmetleri ve
muayenehanelerin çoğu hastanelere taşınacak. Dok- j
yatırımı için dövtiz imkânı sağlamaktadır. Altyapı getor hastasına muayenehanede gösterdiği illgüyi, gü- ,
lişmîştfir. Elektriksiz yolsuz, susuz köyümüz kalma
leryüzü hastanede de gösterecek. Çok çalışan île az
mıştır veya birkaç seneye kadar kalmayacaktır. Köy
çalışan aynı kefeye konmayacak. Doktor, gelirini '
lerimiz telefona,. telsize, renkli televizyona kavuşmuş
hastanede temin edecek, muayenehanede de çalışmak j
tur. Bu sayede, kırsal kesimdeki sağlık ocaklarında
mecburiyetinden büyük Ölçüde kurtulacak.
i
hizmet imkânı doğmuş, çalışanlar bakımından da
Doktorlarımızı da çok huzursuz eden hasta ile j hayat tarzı rahatlamıştır. Artık, gazetelerimizde, es
doktor arasındaki para ilişkisi ortadan kalkacak; I kiden olduğu gibi, hayvan barınağı olarak kullanı
İbn-i Sina'nın torunları krymeitDi hekimlerimiz huzurlan sağlık ocağı fotoğrafları hamd olsun görülmelu bir çalışma ortamına kavuşturulacak.
| mektedlir.
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Koruyucu hekimlikten sonra ikinci önemli konu,
SALÎM EREL (Konya) — Dün, televizyonda, ne
erken
teşhistir. Sağlık zinciri ile doktor köye ve maolduklarını izledik.
ı
haileye
ulaşacak; hastalık ilerlemeden doktora mua
NUH 'MEHMET KAŞIKÇI i(Devamla) — Sağ
yene olma imkânı sağlanacak; doktor, aile doktoru
lık hizmetlerini sosyallleştiren 224 sayılı Kanunun işgibi çalıştığı, hastayı tanıdığı, hastanın önemli bilgile
lememesindeki en büyük sebep, altyapının olmaması
rini havi dosyası eli altında bulunduğu için erken teş
idi. Yolsuz, elektriksiiz, susuz, telefonsuz bir köyde
his
şansı artacaktır. Hastanelere, açılan ocak ve dis
sağlık « a ğ ı nasıl çalışır, bu şartlarda bir doktor ne
panserler
nedeniyle daha az akın olacağı için, hasta
yapabilir?
nede doktorlar hasta ile daha çok ilgilenebilecektir.
Yerli gelmişken ifade edeyim, ikinci sebep kaynak
Modern teşhis ve tedavi cihazları doktorlara yar
yetersizliğidir. Bütçedeki pay yüzlde 5'e çıkarılmış;
dımcı
olacak; erkem teşhisle hızlı tedavi de mümkün
fakat yetersiz kalmıştır, personel 'yetersiz kalmıştır.
olabilecektir.
Hastalıklar, tehlikeli bir hal almadan, sa
Bugün sağlanan şartlarla, altyapı, ifade ettiğim gibi,
katlıklara, ölümlere neden olmadan, tedavi olma im
çok .gelişttiriimliş durumdadır.
kânı getirilecektir. Herhangi bir sigortası olmayanlar
En önemli farik züihnSiye'titddİT. Doğu modeli dev
sağlık kütüğüne kaydolacak, prim ödeyemeyenler ma
letçi zlihniyet yerine, Batı demokrasileri modeM bir
hallî idarelerce belirlenecek, primleri Sağlık Fonun
sigorta sistemi esas alınmıştır.
dan karşılanacaktır.
Evet, alttyapı zaruretinden ve bu konuda hükü
Görüldüğü gibi, prim ödeme kabiliyeti olmayan
metimizin yaptığı reformlardan bahsediliyordum. Kır
fakir kişilerden prim alınması sözkonusu değildir; on
sal kesimde altyapı yolfctu da, büyük: şehirlerde hij
ların primleri devlet tarafından veya oluşturulacak Sağ
yen yönünden çok mu iyiydik?
lık Fonundan karşılanacaktır.
Ankara'yı ele alalım, bu seneye kadar teneffüs
BAŞKAN — Sayın Kaşıkçı, lütfen toparlayınız
edecek sağlıkla havadan mahrumduk, alınan tedbir
efendim.
ler ve Belediye Başkanımızın gayretiyle bu kış temiz
NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) — Topar'havaya kavuşabildik; yeterli suya ise, yapılan yatı
lıyorum Sayın Başkanım.
rımlarla yenli kavuşma yolundayız. Arıitmalı kanali
Tenkit edilen konulardan biri de, uygulama ile il
zasyon 'tesisleri henüz yapılıyor. Konut Fonu sayesin
gili konularda yönetmeliklere bırakılan hususların çok
de, halkımız sıhhî meskenlere, evlere kavuşuyor. Tüm
luğu ve hükümetin denetimden kaçtığı konusudur.
geçmlis'tie yapılanlardan fazla toplu konut, son birkaç
Denetimden kaçtığı konusu asılsız bir iddiadır. Kuru
yılda yapıldı.
lan Sağlık Fonu, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununa,
Diğer büyük şöhirlerîimiz de altyapılarını, iktida
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa ve 832
rımızın güçlendirdiği belediyelerimiz sayesinde henüz
sayılı Sayıştay Kanunu hükümlerine tabidir. Yönet
kuruyorlar ve suya, kanalizasyona ve sağlıklı bir ha
melik iddiası, muhalefetin her kanunda ileri sürdüğü
yat içlin lüzumlu çevre şartlarına henüz kavuşturulu
klasik tenkit konusu olmuştur. Uygulama ve idarî dü
yorlar.
zenlemelerle ilgili konularda fazla detaya girmek, uy
Sağlık sorununun temelli koruyucu hekiimliktir.
gulamada güçlükler doğurmaktadır. Bilhassa reform
Sağlığı korumanın ilk şartı da, uygun hijyenik şart
kanunlarında uygulamada görülen aksaklıkların dü
ların sağlanmasıdır; bunu da iktidarımız «ağlamak
zeltilebilmesi için, hükümetin inisiyatifi ve seyyaliyeti
tadır. Koruyucu hekimlliğin önemi büyüktür ve ön
olmalıdır. Bu konu, uygulamanın selameti için önem
ce sağlığın korunması temel ilkedir.
lidir, Uygulama, en az kanunlar kadar önemlidir. Ko
nuya hâkim Sayın Bakanımız, kıymetli kadrosu ve
Geçmişte yapılan sıtma ve verem mücadelesi' bu
önceki reform kanunlarını büyük başarı ile uygula
konudaki • başarılı çalışmalara örnektir ve hükümetiyan hükümetimizin, uygulamayı en iyi şekilde yapa
rriiziin uyguladığı son aşı kampanyası, devletin bir
cağına ve yönetmelikleri en uygun şekilde çıkaracağı
konuya ciddî olarak eğildiğinde neler yapabileceği
na güvenimiz tamdır.
nin güzel bir örneğidir; bu kampanya tüm dünyanın
takdirini kazanmış ve dünyada örnek gösterilmiştir.
Tenkit edilen konulardan birisi de, Sosyal Sigor
talar Kurumu ile ilgilidir. İşçinin alınteri ile yapılan
Bu kanunfla, koruyucu hekfimlük ön plana alına
Sosyal Sigortalar Kurumu hastanelerinin, işçiden alı
rak, hasta sayısında yüzde 10, yüzde 20 civarında bir
nacağı iddiası tamamen gerçek dışıdır. Sosyal Sigortadüşme sağlanacağı ümit edilmektedir.
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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 —
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nında yıllardır oluşan bilgilerimi, birikimlerimi, bun t sıra bekleyen hastalardan bahsettiler, tedavi olmak için
parası yetişmeyen hastalardan bahsettiler; Sosyal Yar
dan önce görev yaptığım bakanlıktaki (sağlık alanın
dımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun aksak
da çok etkili bir bakanlığımızdır Çalışma ve Sosyal
çalıştığından bahsettiler. Sağlık konusunda hep şikâ
Güvenlik Bakanlığı) çalışmalarım sırasında da kamu
yetler oldu. tşte. bunları çözmek için acelemiz var.
oyuna muhtelif toplantılarda, üniversite kürsülerinde
çok açık bir lisanla duyurmuş ve ifade etmiş idim.
I Onun için, hızlı bir yöntemle çalıştığımız doğrudur;
Bununla da kalmadım; Sağlık Bakanlığı görevine I ama bu iktidarımızın da bir özelliğidir.
Bu tasarı hazırlanırken, devletin bütün kesimlerinde
geldiğimizde, memleketin, iktidarıyla, muhalefetiyle;
doktoruyla, hastasıyla ve idarecisiyle şikâyet ettiği sağ I bu işte çalışan kişilerin görüşleri de alınmıştır; bunlık meselelerine nasıl çözüm buluruz diye herkese 1 dan hiç kimsenin şüphesi olmasın.
Hazırlık bittikten sonra Bakanlar Kurulunda gösordum. Bu soruş şeklini de gayet açık, basının önün
{
rüşülmüş,
hatta iki defa görüşülmüş ve yüce Meclide yapılan toplantılarda cereyan etmiştir, tik toplan
I
sin
iki
komisyonumda
enine boyuna (hem Sağlık ve
tıya Meclisin değerii temsilcilerini, hükümet kanadın
Sosyal İşler Komisyonunda, hem de Plan ve Bütçe
dan ilgili bakanlıkların temsilcilerini, üniversite rektör
ve dekanlarını, büyük hastanelerin başhekimlerini, I Komisyonunda) tartışılmıştır. Bütün bunlar yapılmış
odaların başkanlarını çağırarak başladım. O toplantı j iken, burada, sayın konuşmacıların, bu hazırlığın başka bir şekilde yapıldığını ima edercesine veya açıkça
ların zabıtları buradadır, İsteyen arkadaşlarımız göre
söyleyerek bize bühtanda bulunmalarını insafla bağ
bilir. Toplantının sonunda bu değerli iştirakçiler ba
daştıramıyorum.
na şunu ifade ettiler: «Sayın Bakan, bu meseleyi çöz
mek istiyorsanız yeni bir kanun tasarısı hazırlayınız. I
Sayın Gürpınar, konuşmalarının bir yerinde benim
Bu hazırlığınız, detaylara kadar inen bir tasarı olma
bir cümlemi kullanarak, «Sağlık Bakanı kamuoyuna
sın, bir çerçeve yasa şeklinde getiriniz. Meseleyi yeni
ifade etti» dediler. «Sağlık meselesini iktidarın, muha
kanunla çözmek zorundasınız», dediler. Neden diye
lefetin meselesi olarak görmediğimizi, şu bakanın, bu
sorduğumda; benim de bu kürsüden bir çok defalar
bakanın meselesi olarak görmediğimizi kamuoyuna ifa
ifade ettiğim gibi, «Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
de ettiğimizi» söylediler, doğrudur; sağlık meselesini
lığı Teşkilat Yasasıyla olsun, diğer yasalarla olsun,
biz milletin meselesi olarak görüyoruz. Bu milletin me
1987'nin sağlık hizmetlerini 1930'lu yılların kanunlarıy
selesine de kesin bir çözüm bulmak için, bugün mela yürütmektedir, yürütmeye çalışmaktadır. Bu da, her I denî dünyanın kullandığı bütün usullerden de yarargün dev adımla ilerleyen tıp ilmine bir tenakuzdur, I lanarak yeni bir çerçeve yasa getiriyoruz. Açıkça söy
buna imkân yoktur: yeni kavramları kendi bünyesin
lüyorum, çerçeve yasadır diyorum. Bir çerçeve yasada
de bulunduran yeni bir bakış ve görüş getiren bir ta
her şeyi tadat edemezsiniz. Sayın muhalefet sözcüle
sarı hazırlayınız» dediler. Biz de buradan yola çık
ri, maddeler görüşülürken herhalde yine söyleyecekler,
tık.
ben de o zaman cevaplarımı vereceğim, niye şu madAyrıca, eğer tetkik buyurmak zahmetine katla- j dede bu yönetmelik çıkıyor, bu maddede bu yönetnursanız, bu yüce Mecliste değerli oylarınızla kabul I melik çıkıyor diye.
edilen Beşinci Beş Yıllık Planın amir hükümleri de,
Sayın milletvekilleri, genel bir ifadeyle arz etmeye
sağlık alanında bu beş yıl içerisinde neler yapılması
I
çalışayım.
Tıp ilmi ve tıptaki pratik tatbikat o kadar
gerektiğini madde madde bize sıralamıştır; oylarınız
hızlı
ilerlemektedir
ki, bunu, bırakın icra etmeyi, okula kabul edildi.
| maya bile tıp adamları kolay kolay yetişememekteİşte, hareket ettiğimiz gerçekler bunlardır. Sade I dirler. Her gün çıkan yeni bilgiler ve yeni usuller,
ce bununla kalmadık. Yaptığımız hazırlıkları, biraz I pratik tebabette de yeni şekilleri ve yöntemleri getir
önce grup olarak size arz etmeye çalıştığım sayın ze
mekte ve bizi buna mecbur etmektedir. Bunları, esa
vatın iştirakiyle ikinci bir toplantıda da yine onlara
sa, yönetmeliğe, tüzüğe ve kanunlara uygun olarak yaanlattık. Ondan sonra, bakanlığımın değerli eleman J parsanız, bunun dışında yapamazsınız. O zaman, her
larıyla, oturup kanun tasarısı hazırladık.
I yenilikte, her yeni atılımda her gün Meclis huzuruna
kanun değişiklikleriyle mi gelelim? Bunun pratikte im
Bütün bu çalışmalar sırasında belki hızlı bir yön
kânı yoktur.
tem takip edilmiştir; doğrudur; zamana karşı yarışı I
^
yoruz. Biraz önce, arkadaşlarımız konuşmaları sıra I
Bugün bizim pek çok devlet hastanemizde, hemen
sında bu yüce kürsüden ifade ettiler; hastanelerde
| hemen hiçbirinde bilgisayarlı beyin tomografisi ciha377 —
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zı yok. Gazetelerde hep okuyorsunuz, böbrek taşları
nı, dışarıdan, ultrasonik dalgalarla parçalayan alet
yok. Biz bu aleti almak için müracaat ettiğimizde
ilk çıkan modeli, bugün eskidi. Bu ilk çıkan aleti al
mak için müracaat edip işlemlere başladığımızdaki o
model bugün eskidi ve piyasadan kalktı. O gün alsay
dık devletin milyonlarını verecektik ve iki ay kullan
madan yeni bir modelle karşılaşacaktık. Bunu mu isti
yoruz? Her şeyi bu kadar kesin hükümlerle yazıp,
bu sistemi çalıştırmamayı mı düşünüyoruz? Hayır, böy
le düşündüğünüzü sanmıyorum; sizlerin de iyiniyetler
le düşündüğünüze inanıyorum.
Ayrıldığımız nokta şudur: Biz, yeni bir sisteme
süratle adapte olabilmek için yenilikler getiriyoruz,
bu yepyeni bir anlayışın ürünü, yepyeni bir kanundur;
ama sizler, bu yeni sisteme, hâlâ, eski anlayışla adap
te olalım diyorsunuz. İşte burada ayrılıyoruz; buna im
kân yoktur. Yeni bir usule; yeni bir kanunla, yeni
bir sisteme, yeni bir düşünceyle adapte olabilirsiniz.
Eski usulleri takip ederek, otuz kırk senelik usulleri
takip ederek bunları ülkemize kazandırmamıza im
kân yoktur.
Bakın, bugün arkadaşlarımız yine konuşmaları sı
rasında bahsettiler, bir AİDS konusu çıktı, bütün dün
ya bunun üzerinde duruyor. Şimdi, bizim Hıfzıssıhha
Kanunumuza göre, bununla uğraşabilmek için birta
kım genelgeleri, birtakım yönetmelikleri çıkarmamız
lazım; işte, her gün yazı yazmamız, çizi çizmemiz
lazım; ama biz böyle yapmadık. Süratle, ben Bakan
olarak, iki defa, üç defa televizyona çıktım demeç
verdim; arkadaşlarımı bu işe memur ettim ve size
iftiharla söylüyorum, bugün pek çok Avrupa ülke
sinden, hatta Amerika'nın pek çok bölgesinden -al
dığımız tedbirler itibariyle- çok daha ilerideyiz. Eğer
bunun için kanun çıkarmaya kaiksaydık, bu illet bizi
kasıp kavururdu. Bunun için kanun çıkarmaya çalış
saydık, bununla başedemezdik. Bugün, dünyanın en
az AİDS görülen ülkelerinden bir tanesiyjz; ama her
türlü tedbirimizi de aldık. Yine iftiharla söylüyorum,
pek çok ülkeden iyi durumdayız.
SALİM EREL (Konya) — Onun için mi, Av
rupa'ya, Amerika'ya ameliyat için gidiyoruz?
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — 'Sayın millet
vekilleri, ister sataşmalar şeklinde yerinizden söz
atarak olsun, ister bu yüce kürsüden bize sorular
yönelterek yahut konuşmalarınızda ifadelerle olsun,
eğer sorularınız varsa bunu ciddî platformda sora
lım. Sağlık olayı ciddî bir olaydır. Yurt dışına git
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menin usulleni kanunlarımızda bellidir. Yurt dışına
pek çok vatandaşımız sağlık nedenleriyle gitmekte
dir. Bunun usullerinden bir tanesi, Sağlık Bakanlığı
nın tasdik ettiği raporları ilgili hastanelerden almak
tır. Ondan sonra diğer işlemleri tamamlarsınız. Bu
nun burada demagojisini yapmaya hiç gerek yok.
SALİM EREL (Konya) — Demagoji yapan yok.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Sağlık o ka
dar kıymetlidir ki, bir vatandaşımıza sen sağlık hiz
metini şurada alacaksın diye bir mecburiyet getire
mezsiniz. Yurt içinde de alır, yurt dışında da alır;
ama bizim esas görevimiz, yurt dışında fevkalade
bir şekilde bazı merkezlerde verilen hizmetlerin ay
nısını yurt içinde verebilmektir. İşte, bunun için bu
kanunu getiriyoruz. (ANAP sıralarından alkışlar)
Eğer bunu, bu yüce Meclisin kıymetli oylarıyla hep
birlikte gerçekleştirebilseydik, bunun şerefi, bu Mec
lisin olacaktır. Bir arkadaşımız konuşmasında, «İk
tidarın sorumluluğu yok ki, bu konuda olsun» de
diler. Biz, sorumluluğumuzun nerede başladığını ve
neredie bittiğini fevkalade iyi biliriz. Size, bu işin
sorumluluğunu yüiklenira demiyoruz; ama geliniz, şe
refini paylaşınız. Bu çok önemli bir olaydır. Bu
fevkalade önemli olayın şerefine hep birlikte ortak
olalım. Onun için, ben, sağlık meselesine, iktidarın,
muhalefetin meselesi olarak bakmıyorum diyorum;
Meçisin meselesidir, milletin meselesidir.
Bakınız, hem bir taraftan, «Yurt dışına, hasta, yi tedaviye göndermeyin» diyorsunuz, bir taraftan
da «Niye' müracaat zinciri oluşturuyorsunuz?» diye
tenkitte bulunuyorsunuz. Bunun ikisini birbiriyle bağ
daştırmaya imkân yok; ya onu söyleyeceksiniz, ya
onu söyleyeceksiniz. Biz, vatandaşın hastane ve dok
tor seçme özgürlüğüne saygı duyuyoruz, bir şey de
miyoruz. O müracaat zincirini eğer tenkit edecekse
niz, lütfen bir daha okumanızı tavsiye ediyorum.
Müracaat zincirinden maksat şu...
MUZAFFER İLHAN (Muğla) — By-pass Tür
kiye'de yapılmıyor mu Sayın Bakan?
M, TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ka
tarakt yapılıyor.
SALIM EREL (Konya) — Çelişkiye düşüyorsu
nuz.
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen...
Sayın
Erel...
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Bakınız, bu
gün, falanca hastanede şu kadar doktor, günde şu
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kadar hastaya bakıyor, filanca hastanede doktorlar
200 hastaya bakıyor diye' tenkit ediyoruz. Ben, Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını sırasında tet
kik ettirdim. Sayın Bakanım çok iyi biliyorlar, bi
zim pek çok hastanemize - devlet hastaneleri da
hil - müracaat eden vatandaşlarımızın çoğunun şikâ
yeti, çok daha küçük merkezlerde halledilebilecek
şikâyetlerdir. Bunlar, o küçük merkezlerde halledllemediği îçin, büyük merkezlerde çok yığılma olmak
tadır. İşte oradaki doktor da günde 200 hasta bak
maktadır. Müracaat zincirinden maksat budur. Ora
larda meselesini halletsin, halledemiyor ise, o silsile;
meratip içerisinde, gelsin, büyük hastaneye müracaat
etsin; ama geldiğinde, kapının önünde bekleme
sin. Geldiğinde, Ankara otellerinde bir hafta yatıp
masraf etmesin; gelsin, yatırılsın. Bunu sağlamaya.
çalışıyoruz. Var mı buna bir itirazınız? Ama siz,
seçmen vatandaşın işini takip ediyorum hüviyetine
bürünüp, onu bir hafta otelde yatırmayı arzu edi
yorsanız, buyurunuz, yatırınız. Biz, onu düşünmüyo
ruz. Vatandaşımız gelsin ve normal müracaat kural
ları içerisinde müracaat ettiğinde, büyük şehirdeki
hastaneye yatırılsın; ama, gerçek ihtiyacı o hastane
de giderilecekse, o hastaneye1 gelsin. Yoksa basit
bit apandisit için Ankara'daki Numune Hastanesine;
Dışkapı'daki Sosyal Sigortalar Hastanesine kalkıp
gelmesin, günlerce de sıra beklemesin istiyoruz.
SALİM EREL (Konya). — Sayın Başkan, saate
bakıyor musunuz?
BAŞKAN — Siz bakın efendim lütfen.
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ineğinin bir toplantısına iştirak ettim. Dernek başkanı
şunu söyledi: «Fevkalede iyi imkânlarla, fevkalade
iyi cihazlarla donatıldık. Bu iyi cihazlarla ve imkân
larla dünyanın pek çok ülkesinden daha iyiyiz.» Bu
nun üzerine ben de kalktım şu suali sordum: «Ma
dem ki bunu söylüyorsunuz sayın başkan, o zaman
niçin Ankara Tıp Fakültesi Göz Bankasında muaye
ne olmak için gece saat 03'00'te sıraya giriyorlar?» ve
şunu ilave ettim, «Ne Sağlık Bakanı olarak, ne ida
reciler olarak, ne dernek yöneticileri olarak, ne de
doktorlar olarak, gelin, başımızı kuma gömmeyelim,
bunun çaresini birlikte bulalım» dedim. Cevap verdi
ler ve1 «Haklısınız, işte bunun çaresi getirdiğiniz ya
sadadır. Çünkü bize öyle vakalar geliyor ki, da
ha küçük merkezlerde, daha güzel. tedavileri yapıla
bilecekken, oranın ismi duyuldu diye geliyorlar ve
o müessesenin önünde günlerce kuyruğa giriyorlar»
dediler. Bakınız, bunu bir Türk hekimi söylüyor, baş
kası değil.
Arkadaşlarımızın sözleşmeli personele itirazları
oldu; hekimin güvencesinden bahsedildi. Komisyon
larda da ifade ettim, başka toplantılarda da ifade
ettim; ama bir kere daha zabıtlara geçmesi bakı
mından yüce Meclise ifade ediyorum. Eğer Türk he
kiminin hakkını koruyacak kişi varsa, o, ilk başta
Sağlık Bakanı olarak benim, bu konuda kimse benim
bir adım önüme geçmeye gayret etmesin, lüzum
suz bir gayretkeşlik olur...

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Bakan, platonik teminattır bu, platonik.
SALIM EREL (Konya) — Biz bakıyoruz, biz ba
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
kıyoruz....
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Çünkü, ben
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
bu ülkenin sağlık işlerinden sorumlu hükümet üye
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Rahatsız ol
siyim. Onun hakkını herkesten çok ben korurum.
mayınız ©fendim, bunlar iyi bilgilerdir, lütfen dinle
Ayrıca, onu herkesten çok ben istihdam ediyorum;
yiniz, rahatsız olmayınız.
müessesemde çalışıyor.
SALİM EREL (Konya) — Çok dinlediğimiz
Şimdi, bu güvence meselesi nedir, onu anlatayım:
plaklar bunlar.
Ne istiyor bunu söyleyen ve çok küçük bir yüzdede,
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
azınlıkta olan hekim? «Ben hem sözleşme yapayım,
MUSTAFA KALEMLİ '(Devamla) — Rahatsız olma
hem 657'nin kanatları altına sığınayım; ister çalışa
yınız Sayın Erel, bilginiz biraz artar, lütfen dinleyi
yım, ister çalışmayayım; bir kere benim maaşım
niz efendim.
garanti olsun.» Yok öyle şey, öyle şey yok. Çalışa
cak, hak edecek, ondan sonra ücretini alacak. Ben de
SALİM EREL (Konya) — Longplay bunlar longpbunu söylüyorum,
lay.
BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etme
Sözleşmem' personel statüsü bugün bütün medenî
yin.
ülkelerin hastanelerinde kullanılan bir sistemdir. Ora
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
da hiçbirisi devlet memuru değil; hepsi gelir, bir se
'MUSTAFA 'KALEMLİ (Devamla) — Bakınız ge-" ne, iki sene, üç sene, beş sene için sözleşme yapar
çenlerde Sağlık Bakanı olarak, Türk Oftalmoloji Derlar. Sözleşmelerinde de, çalışacakları şartlar tümüy— 379
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le belirlenir. İşte birinci garantileri odur; sözleşmeoin şartlarıdır bininci garantileri. Fesih olayında dahi, işten ayrılma olayında dahi yapılacak işlemler
orada yazılır. Çünkü sözleşme, şahıslar arasında veya bir şahısla kurum arasında yapılan akittir, senettir.
'İkinci garanti nedir? İkinci garanti, o değerli hekim arkadaşımın kendi çalışmasıdır. Çalıştığı ölçüde, o müesseseye faydalı olduğu ölçüde, o müessesenin verdiği hizmeti artırdığı ölçüde kendi garantisi o müessesede artar.
Farz et iki, sözleşmesi bitti; nereye gidecek? Ülkenin sınırları dışında kendisine iş mi arayacak? Yine bu ülkenin içinde çalışacak, yine bizim bakanlığımızın kuralları içinde çalışacak; ama iyi çalışacak.
Bizim getirdiğimiz sstem budur. Çalışmasının karşılığını da alacak. Çünkü, hekimi, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun dar kalıpları içerisinde mütaka etmemek sözü de bana aittir. O «... mütalaa etmemek» sözünün arkasında da şunu ifade ettim:
Biz hekime sözleşmesini getiririz, arkasindan bir de
teşvik primi koyarız. Sözleşme şartlarının dışında,
eğer o müesseseye' daha faydalı ise, daha fazla gayretli ise, bir de prim veririz. Artı, eğer muayenehanesini kapatıp hastanede çalışmak istiyorsa, hastanede özel hasta bakma hakkını da veririz; kanuna
bunu da koyduk.
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SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan 35 dakika oldu, 35.
BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyin.
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SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Simdi, bir
arkadaşımız konuşması sırasında burada çok açık bir
şekilde ifade ettiler.: «Hekimin, muayenehanesini kapatması için güvencesi olması lazımdır» dediler. Bakınız, bu arkadaşlarımız da iyi okumamışlar. Şunun
için söylüyorum1: Bizim getirdiğimiz kanun ve bizim
getirdiğimiz sistem, full - time mi olsun, part - time1
mi ofeun münakaşası da değildir. Muayenehaneler açık mı olsun, kapalı mı olsun münakaşası da değildir. Eğer, o noktaya gelirsek, aynen 224 sayılı Kanunda yapılan yanlışlığı yaparız ve o kanun çıktığı gün nasıl hastaneler
boşaldıysa, gene aynı durumla karşılaşırız. İster
muayenehanesi açık olsun, ister kapalı olsun, bu sistemde Türk hekimine yer vardır. İster part - time
çalışsın, ister full - time çalışsın, yine bu sistemde yeri
vardır. Hatta ve hatta, bir adım daha ileri gittik,
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biz, muayenehaneleri, belki ilk basamak hekimliğin
de bir müracaat noktası olarak kullanacağız dedik,
onu da söyledik; bu da yepyeni bir kavramdır.
ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Bağırma, anlıyo
ruz, niye bağırıyorsun?
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Bazı kulak
lar iyi duymuyor da efendim, sesim onun için yük
sek çıkıyor, kusura bakmayınız.
SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, Sayın
Bakan 23 Nisan programını anlatıyor.
BAŞKAN — Lütfen Sayın Erel, [müzakereleri ih
lal ediyorsunuz.
SALİM EREL (Konya) — Bu hikâyeleri yarın
çocuklara anlatsın.
BAŞKAN — Lütfen efendim...
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Bir arkadaşı
mız, televizyondaki filmi seyredip
seyretmediğini
grubumuz sözcüsüne yerinden sordular; seyrettik, sey
rettik o filmi; ama çok iyi seyretmek lazım o fil
mi; nerelerde aksaklıklar olmuş, ne noktalarda ak
samalar olmuş fevkalade iyi temas edilmiştir.
Bakınız, orada, 16 yaşına geldiği halde nüfus kâğı
dı çıkmamış çocuktan bahis var. Biz, 0 - 6 yaş gru
bu çocuklara aşı yapacağız diye memurumuzla arı
yoruz, ev ev, kapı kapı dolaşıyoruz.
ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Vazifeniz. Çok
mu önemli? Biz mi yapacağız?
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
MUSTAFA KALEMUt (Devamla) — Tabiî vazife
miz; ama bakınız, böyle bir altyapıda, böyle bir or
tamda, bu hükümet, yaptığı başarılı çalışmayla, ilk
yıllarda yüzde 96'ya kadar; aşı grup yaşları değiş
tiği için, bu yıl da yüzde 86'ya kadar, çocuklarımızı
aşılamıştır, immuni sationda, (Aşılamada) muvaffak
olmuştur. Bu, az başarı değildir ve bunun bütün
dünya örnek olarak kabul ediyor. Geliniz bununla,
biz yalnız iktidar olarak değil, bütün millet olarak
gurur duyalım; bundan çekinmeyin, (ANAP sırala
rından alkışlar)
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, tasarıyı izah etseler, konuşturun; ama
hükümetin propagandasını nasıl yaptırıyorsunuz?...
(ANAP sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Efendim, tasarıyla ilgili konuşu
yor, söylediğinizle ne alakası var; lütfen...
Devam edin Sayın Bakan.
ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Siz evvela bele
diye başkanlarınızı tedavi etseniz de hırsızlıklarını
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bıraksalar nasıl olur? (ANAP sıralarından gürültü
ler)
BAŞKAN — Lütfen efendim...
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri...
'SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan...
BAŞKAN — Lütfen, Sayın Erel... Müzakereleri
ihlal ediyorsunuz, ikinci ihtarımdır bu, (ANAP sıra
larından «Bravo Sayın Bakan» sesleri, alkışlar)
'PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Siz ihlal ediyor
sunuz.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri...
SALİM EREL (Konya) — Bakan şimdi de uzun
çalara geçti,
<' f^S"
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Ben, konuş
mamın başında bir cümle kullandım, herhalde sayın
muhalefet milletvekilleri o cümlemi duymamazlıktan
geldiler. «'Sayın muhalefet sözcüleri burada tasarıyı,
tenkit etselerdi ben de kendilerine geniş izahatta bu
lunacaktım» dedim; ama tasarının dışında her şeyi
söylediler. Ben ne söyleyeyim kendilerine?...
Yüce Meclise saygılar sunarım. (ANAP sırala
rından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Sayın Reşit Ülker...
SALİM EREL (Konya) — Bu tarafta değil efen
dim, öbür tarafta,
'BAŞKAN — Efendim, eski alışkanlık, malum.
Buyurun Sayın Ülker. (ANAP sıralarından alkış
lar)
REŞİT ÜLKER ((İstanbul) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; yüce huzurunuzda önemli bir
yasa tasarısı bulunmaktadır. Önemlidir, çünkü Türk
yurttaşının bir numaralı meselesi sağlık meselesidir.
Bunu hem kişisel yaşantı<mızdan biliriz, hem de
parlamenter olarak, gerek vatandaşların bize yaptığı
yakınmalardan, gerekse basınımızın naklettiği, yan
sıttığı olaylardan, çok yakın olarak biliriz. Onun
için, bu tasarının, bu kadar derli toplu bir halde
ve temel ilkeleri kapsayacak bir şekilde alınıp ge
tirilmesinin, hepimizi (iktidarıyla, ımuhalefetiyle) sevindinmesi gerektiğine inanıyorum.
Bir ikinci nitelik görüyorum: Yıllarca parla
mentoda 'bu şikâyetler dile getirildi, kamuoyunda çe
şitli eleştiriler, makaleler yazıldı, iddialar ileri sürül
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dü. Bu tasarı, yan tutmadan, belli sabit bir görüşe
saplanmadan, bilgi ile ve Türkiye için doğru ne ise,
o ilkeleri alıp getirmiştir. Bundan dolayı da Sayın Ba
kanı tebrik ediyorum. Hiçbir önyargıya kapılmadan
bu şekilde hareket etmiştir. Şimdi, diyeceksiniz ki,
bunlar senin sözlerindir. Evet şimdi sizlerimi pekiş
tirmek gerektiğine inanıyorum. Şimdi, elimin altın
da 1963 - 1967 senelerini kapsayan Birinci Beş Yıllık
Plan var. Ben, bu planı yapan komisyonda üye idim.
Şimdi, elimdeki yeşil kaplı kitabın, l(Birinci Beş Yıllık
Planın) altında rahmetli ismet
İnönü'nün imzası
bulunan 406 ncı sayfasını açıyorum. «Kamu sektörü
ne ait sağlık hizmetleri Millî Savunma Bakanlığı
nın özel mahiyetteki bazı hizmetleri hariç, bir el
den yürütülecektir.» Bu tasarı, bugün bu esası ge
tirmektedir. Bu esas, tekrar etmiyorum, burada me
tinleri var - İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planında,
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında ve Dördün
cü Beş Yıllık Kalkınma Planında tekrar edilmiş;
fakat plan bazında doğru bir teşhis konduğu halde,
maalesef icraat olarak getirilmemiştir. Bunu, bugün,
bu hükümet getirmektedir. Bu hükümeti, bu ilkeleri
alıp getirdiği için, takdirle karşılamak lazımdır.
SABİT BATUMLU (İstanbul) — Zatı âlinizin
şimdiye kadar söylediği böyle değildi.
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Efendim, bir hü
kümet bunu getirecektir; bugün görevde bulunan bu
hükümet getirmiştir; başka bir hükümet olsa, o ge
tirmiş olsaydı, o getirmiş olacaktı.
SABİT ©ATOMLU (İstanbul) — Bunlar onbeş
gün önce makbul değildi de, bugün mü makbul ol
du?
REŞİT ÜLKER i(Devamla) — Plandaki ilkeler,
onbeş gün evvel yazılmadı; 1963'ten beri yazılı. Kal
dı ki, şunu ifade ©deyim: Mesela, 1973'ite Genel Sağ
lık Sigortası Teklifi olarak - elimin altında metin
olarak var - ben getirmişim; 1984'te de, (Ağrı Mil
letvekili İbrahim Taşdemir ve 10 arkadaşınca, Genel
Sağlık Sigortası Kanunu Teklifi olarak getirilmiş.
Yani, demek istiyorum ki, bu mesele, şu taraf veya
bu taraf meselesi değildir; millî bir mesele olarak,
genel sağlık sigortası yapılması lazım gelir diye dü
şünülmüş ve bu alınıp getirilmiş.
'Kitaplardan okuduğumuza göre, genel sağlık si
gortası, dünyada ilk defa, Bismark Almanyasında
bundan 105 sene evvel getirilmiştir. Biz de Türkiye'
de 105 sene sonra genel sağlık sigortasının temelini
bu yasa tasarısıyla atıyoruz. Buna, getirildiği zaman
karşı çıkanlar olmuş, meslek kuruluşları konuya iliş-
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kin görüşlerini ileri sürmüşler ve yasa tasarısı, genel
ilkeler olarak, bütün bu işin uzmanlarının görüşlerine
uygun olarak getirilmiştir. Bunun içindir ki, sonra
dan, «Şurası şöyle, burası böyle» denilmesine rağ
men, Türk Tabipler Birliğinin ilik yazdığı yazıda,
genel olarak, bu kanun tasarısı tasvip edilmektedir;
benim •kanaatimce aksini de söylemeleri mümkün
değildir, çünkü - araştırılırsa 'bunların hepsinin çı
karılması mümkündür - bu konuda yığınla beyan ve
yazı mevcuttur. Bunları, bu kanun tasarısının, yan
tutmadan getirilmiş olduğunu ifade etmek için söy
lüyorum.
Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri; dü
şünün, bugün hastanelerimiz var, fakat az gelişmiş
likten kurtulmak için çırpınan 'bu ülkede, bunların
kapasite kullanımı yüzde 40 oranında eksiktir; yani
her 100 yataktan 40'ı kullanılmıyor. Herkes kendine
göre bir hastane sistemli kurmuş ve bunlar atıl ka
pasite içerisindedir. Halbuki Batı ülkeleri, hastane
leri, bir işletme olarak görüyorlar. (İster biz böyle
görelim, ister Batılılar böyle görsün veya görmesin
hastane, yemekhanes'iyle, laboratuvarianyla, her şe
yiyle bir ünitedir, bir (isletmedir.
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sağlık meselesini çözümlemiş olacağız. Ayrıca, bunun
yanında, YÖK'ün yaptığı bir programla da yılda
2 400 mezun verilirken, yılda 5 400 mezun verilecek
ve şu anda da 40 bin civarında hekimimiz vardır.
Yani, hekim sayısı da bir taraftan çoğalmaktadır.
Bunlar bir araya geldiği takdirde bu meseleler çözü
lür.
Bunun yanında, hizmet zinciri dedim. Hizmet
zinciri bizim için bile lazım. Köydeki adam kalkıyor,
milletvekiline geliyor, millet vekili de Meclise gele
miyor.. Yani, dışarıdan boyuna, milletvekilleri ta
kip edemiyorlar, gelemiyorlar, gidemiyorlar diye
söyleniyor. Köyden kalkan adam, basit bir şekilde
ilçede halledilebilecek, bilemediniz ilde halledilecek,
bilemediniz başka bir kademede halledilebilecek işi
için zincirleri kırarak doğrudan doğruya milletveki
line, bakana geliyor ve kabul edilmediği zaman da
küserek gidiyor. Şimdi, bu, 'idaredeki zincir; millet
vekiline gelecek, işin zinciridir. Burada ise, doktor
zinciri kuruluyor. Bütün dünyada yapıldığı gibi
hasta, evvela o zincirin baş halkasına geliyor, orada
muayene oluyor. Eğer o doktor önemli bir şey görür
se hastaneye yolluyor, önemli değilse ilacını veriyor,
meseleyi hallediyor; hastanelerin üzerindeki bu yük
de kalkıyor.
BAŞKAN — Sayın Ülker, toparlayın efendim.

Burada getirilen 'ilke nedir? Burada getirilen ilke,
bunu en yararlı bir şekilde kullanma ve işletme
dir.
Hizmet zinciri konusunu da, Sayın Bakan gayet
güzel bir şekilde anlattılar. Bugün, Türkiye'deki 36
'bin hekimin 20 bini uzmandır. Yani, yanlış politika
lar neticesinde uzman olmak mecburiyetinde kalmış
lardır. Bir kimseye «Doktor çıktı» diyorsunuz, he
men, «Ne uzmanı?» diye soruyorlar. Yani, onun
aıltı yıl tıp tahsili yapıp, mezun olması vatandaşa
hiçbir mana «ifade etmiyor ve mektebi bitirmiş olupda «Ben doktorum» diyen adama, «Sen ne uzmanı
sın?» diye soruluyor. Eğer bir kimse uzmanlık eğiti
mi görmemişse, halk tabiriyle «Sen bir şey görme
mişsin; sen bir şey yapamazsın; sana teslim olmam»
deniyor.

M. TURAN BAYEZİT ((Kahramanmaraş) — Biz
inanmıyoruz; niye yardım edelim? Siz yardım edin;
biz inanmıyoruz.
INEVZAT YAĞCI ((Elazığ) — 'İnananlara söyle
yin, inanmayanlara değil.

Sayın üyeler, şimdi düşünün, bu kişi uzman ol
mak için en yükseği beş altı sene ve en düşüğü de
bir iki sene olmak üzere ayrıca imtihana girecek ve
'imtihandan sonra tekrar okuyup, uzman olacak. Ya
pılan bunca harcamayı ve o insanların hayatını düşü
nün... Uzmanken evlenemiyorlar, talebe hayatı yaşı
yorlar ve kazandan yemek yiyorlar.
Şimdi, getirilen bu sistemde ise - İnşallah iktida
rıyla muhalefetiyle, elbirliğiyle bu sistemi oturtabil
diğimiz 'takdirde Türkiye'nin
hastalık meselesini,

ıREŞİT ÜLKER ((TJevamla) — Efendim, bu inanç
meselesi.değil, maddî mesele. Bu, «İki kere iki dört»
gibi bir mesele. Yani-sizin inanmanızla veya inanma
manızla, ilgü değil; ama inanmıyorsanız, tabiî saygı
'duyarız; inanmamanıza da saygı duymamız gerekir.
Sunu arz etmek istiyorum1: Biz, bile bile bir yan
lış yaptık 'bugüne kadar. Ne yaptık? Doktora, sağ
lık personeline yeteri kadar parayı vermedik, git mua
yenehane aç dedik ve hastaneden muayenehaneye
ciro yaptırdık. 'İnşallah getirilen sistemle, bu haksız-

REŞİT ÜLKIBR (Devamla) — Sayın Başkanım,
söyenecek pek çok şey var. Sözlerimi bitirirken, bi
ze ümit veren bu tasarıyla, bugüne kadar haksızlığa
uğramış olan doktorların haklarının da korunması
ihtimali büyük ölçüde doğuyor. Hep birlikte, bu ba
kanlığa yardım edersek, bu kanunun iyi uygulanması
için yardım edersek, bugün...
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lığın da büyük ölçüde önlenmesi imkânı buluna
caktır.
Sayın Başkanım, yüksek [müsamahanızla yine bir
noktayı ifade etmek istiyorum. İlk defa olarak ko
ruyucu sağlık hizmetlerine önem Veriliyor; ki, en
ekonomik olan şey budur. Koruyucu sağlık hizmet
lerine öncelik verilmesi, bir adam hasta olmadan
onu önlemek demektir. Temel ilkelerin en başında
bu ilke getirilmiş oluyor,
Sözlerimi burada bitiriyorum. Bu yasanın, mem
leketimize, ülkemize ve vatandaşlarımıza hayırlı ol
masını diliyorum; balkanı da candan tebrik ediyo
rum. (ANAP ve DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ©derim Sayın Ülker.
Sayın Hüseyin Aydemir, buyurunuz.
Sayın Aydemir, süreniz 10 dakika, lütfen ona
göre konuşmanızı ayarlayın efendim.
HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Sayın Başka
nım, pek muhterem milletvekili arkadaşlarım; Sağ
lık Hizmetleri Temel Kanunu Tasarısı üzerinde ki
şisel görüşlerimi arz etmek için yüksek huzurunuzda
ıslöz almış bulunuyorum; hepinize en derin saygıları
mı ara ederim.
Sayıo üyeler, gerek Sayın Başbakan, gerekse Sa
yın Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanımız tarafından
Ibİr aydan beri geniş şekilde reklamı yapılan, «Büyük
sağlık reformu getiriyoruz, sağlık reformu yasası ge
tiriyoruz» diye kamuoyunu devamlı olarak işleyen;
fakat haddi zatımda, değil reform tasarısı, temel sağ
lık yasası dahi olma niteliğinde bulunmayan müteva
zı bir çerçeve kanomu yüce Meclisin huzuruna getir
miş bulunuyorlar. Bu kanun bir çerçeve kanundur.
Sağlık hizmetleri esaslarını genel ilkeler etrafında
tespit etmiş, ayrıntılara girmemiş; 'bütün ayrıntıları
yönetmeliklerle halletmek için Sağlık Bakanlığına ve
Balkanlar Kuruluna yetki vermiş h'ir kanundur; fa
kat en mühimi, her mülahazanın arkasında olarak bu
kanunla getirilmek istenen iki sistem vardır, iki amaç
vardır.
Kanunun iki büyük amacı vardır : Birisi, 'bu ka
nun tasarısı finansman kanunudur. Bütçe açığını ka
pamak, sağlık hizmetlerindeki finansman açığını giidıermek için, kutsal sağlık hizmetlerini ticaret metaı
haline getîiretı ve bunu en geniş ölçüde destekleyen
ve sağlık hizmetlerini özelleştirmek için zemin hazır
layan bir kanundur.
IBu kanun tasarısı ile getirilmek istenen ikinci
amaç, hekimleri ve bütün sağlık personelini denetim
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altına almak gayesini gütmektedir. Bir baskı kanu
nudur.
IBu iki konuda gerekçeli mütalaamı oibjektif ilke
ler altımda ve gayet özet olarak arz edeceğim. Ancak,
müsaade ederseniz önce Sayın Sağlık Bakanımızın
Iburadan Ibiraz evvel ifade etmiş olduğu, heyecanla ve
inançla dile getirdiği konulardan birkaçının ne kadar
ısübjektif olduğunu, ilmî esaslardan, idarenin genel
ilkelerinden ne kadar uzak olduğunu yüksek görüş
lerinize, dikkatlerinize arz etmek istiyorum.
Sayın Bakanımız dedi ki : «Bu kanunu biz ha
zırlarken rasgele hazırlamadık. Yeni bir sistem geti
riyoruz. İki noktadan hareket ettik. Birincisi, mem
leketin Beş Yıllık Kalkınma Planı vardır, o plana uy
duk.» Evet doğrudur, 1987 yılı kalkınma programın
da, açın ıbakım, ibtu yıl içerisinde bütlün hastanelerin,
»ağlık kuruluşlarının, sağlık birimlerinin -sağlık ev
leri hariç- paralı olacağı ifade edilmektedir; bir il
keye bağlanmış. Yani sağlık tesislerinin evvela işlet
me haline getirilmesi sonra da özelleştirilmesi gaye
sine matuf, hatta bu özelleştirme çoğu hastanelerde
haşladı. Birçok hastanede hastane hizmetleri ve yi
yecek işleri özel sektöre terk edildi. Yani bu tasarı,
Sağhk Hizmetlerini özelleştirme Kanunu Tasarısı ve
ıdalha önceden tespit edilen bu ilke, bugün memleket
gerçekleri dikkate alınmadan, bu ilke bugün için
memlekete ne (getirir ne götürür diıys düşünülmeden,
kamuoyu oluşturulmadan meslek kuruluşlarıyla, ilgi
lilerle bir araya gelip konu tartışılmadan', mutabakat
sağlanmadan en Önemli bir konu sabit fikirle, acele
cilikle ortaya dökülmekte ve Sayın Bakan, «töki ko
misyondan geçirdik, daha ne istiyorsunuz?» demekte
dir.
Hiç olmazsa, televizyonda bir açık oturum yapı
lıp bakanın ve diğer partililerin iştirakiyle btu konu
oluşturulup, ariz amik bir şekilde bunun memleket
gerçeklerine uygun olup olmadığı üzerinde durula
maz mıydı? Bugün bütün meslek kuruluşları, etıbba
odaları tamamen bu kanuna cephe almış durumda.
Bu feryat niçin? Niçin doktorlar şimdiden bu kanun
üzerinde endişe izhar ediyorlar? Demek ki bir aksa
ma var.
Sayın (Bakan, ıburada, «1930'lu yılların eskimiş
kanunlarıyla sağlık teşkilatı ve sağlık hizmetleri yü
rütülemez» dedi. Sayın Balkan, biz size Hıfzıssıhha
Kanununu getirdiniz buraya demiyoruz, onları zaten
Ibekliyorüz. Bir an önce, eski kanunları getirin değiş
tirelim. 1961 Anayasasına uygun ojarak hazırlanmış,
kanunlaşmış, yürürlüğe girmiş bir Sağlık Hizmetleri
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Sosyalizasyon Kanunu var. Bu kanun, önce mem
leket (Sathımda, milyarlar harcanarak, pilot projeler
olarak uygulandı. O pilot projelerle bu Sosyalizas
yon Kanunu başarı kazandı ve ondan sıonra en ge
niş boyutlarda bütün Türkiye'de uygulanmaya baş
ladı. Sizim gerekçenizde hu Sağlık Hizmetleri Sosya
lizasyon Kanunumun bugüne kadar niçin başarılı ol
madığına dair tek bir satır var mı? Buna rağmen, na
sıl oluyor da milyarlara mal olan bir uygulamayı bir
tarafa atıyor ve onun yerine yeni bir sisteme geçiyor
sunuz? Bu mudur ilim, bu mudur adalet? Niçin izah
etmediniz?
IBüraya çıkıp hu kadar önemli bir kanun tasarısı
üzerimde konuşuyorsunuz. Niye, 1930'lu yılların ka
nunlarımdan bahsediyorsunuz da 1960 yılında uygula
maya giren, yürürlüğe konan ve Anayasamızdaki sos
yal devlet ilkelerine tamamen uygun olan, halk sağ
lığını Iher şeyin üsftiülnde tutup, yurt saıtfhında sağlık hiz
metini en iyi seviyede ve eşitlikle, toplumsal bir an
layışla uygulamaya koyan bu kanundan bahsetmi
yorsunuz? Uygulamadaki hatalar ne idi, niçin uygu
lanmadı, başarılı görülmedi? Gerekçede, niçin bu
nunla ilgili iki satırlık bir hüküm yok?
'Bu ülkede, uzun zaman, tam gün yasası uygulan
dı. Bu uygulama niçin sonradan bırakıldı, niçin ba
şarılı olamadı? Bunlardan da bahsetmiyorsunuz. De
mek ki, bir saplantı da var sizde. İnançla, heyecanla
Ikbnuşuyorsunuz, 1930'lu yılların kanunlarından bahısıediyorıaunuz; o kanunlar başka...
SAĞLİK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Siz, hazırla
nan kanundan bahsedin. —
HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Bakınız,
Sayın Bakan burada konuları izah ederken ne kadar
sübjektif düşünüyor : «İBütün doktorlarımızın temi
natı tolenim şahsımdır» dediler. Sayın Bakan, sizin
şahsınız kutsal, kıymetli, muhterem; ama yarın ne
olacağınızı biliyor musunuz? Başbakan yarın sizi ye
rinizden alırsa, sizin yerinize gelecek bakan, hangi
doktor için teminat olacaktır?
(SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Benim yerime
gelen kişi olacaktır; cümleyi yanlış anlıyorsunuz.
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen...
HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Sayın Ba
kanın, inançlarında ne kadar sübjektif olduğunu bu
teminatta görüyoruz. Evet, samimîdir, samimiyetine
hürmet ediyoruz;, görüşlerini inançla, samimiyetle
ifade etti; ancak görüşleri ilmî değil, görüşleri idare
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Ihukiutou ilkelerine uygun değil, memleket gerçeklerine
uygun değil. Sübjektif ıbir esasla, doktorlar, hekim
ler güvence altına alınamaz.
Gidin Anadolu'nun doğu vilayetlerini dolaşın, has
tane başhekimlerinden, doktorların çektikleri ıstırabı
biliyor musunuz siz?
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
'MUSTAFA KALEMDİ .(Kütahya) — Siz biliyor mu
sunuz?
BAŞKAN — Lütfen, Sayın Bakan, lütfen efen
dim...
HÜSBYİN AYDEMİR (Devamla) — Bir hastane
başhekimi o kadar keyfî hareket edebiliyor ki, ayağa
kalkmayan bir doktoru dünyasına geldiğine pişman
ediyor, onu inim inim inletiyor. Sen Sağlık Bakanı
olarak, ıstırap veren hangi bir başhekimi yerinden oy
natabildin, hangi sağlık İdarecisini ve hangi sağlık
müdürünü asıl olarak tayin edebildin?
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Çok...
HÜSEYİN AYDEMİR ((Devamla) — Bugün 67
vilayetten 571sinde sağlık rnüdürlüğü vekâletle idare
ediliyor; neden? Size kapıkulu olsun diye. Sağlık mü
dürünü tayin et de, işenin karşına dikilsin; onu ala
mazsın, o memurdur çünkü.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Kütabya) — Kanundaki ak
saklıktan oluyor bunlar.
HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Ama vekil
sağlık müdürü senin emrindedir ve bir tasarrufla ge
ri alınır; ona bile teminat vermemişken, hangi dokto
ra teminat vermeyi düşünüyorsunuz? Doktorluk, pa
ra için değil, güvence ve huzur için çalışılacak bir
meslektir.
(BAŞKAN — Sayın Aydemir, sözünüzü lütfen to
parlayın efendim.
(HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Sayın Baş
kanım, maddelerde de konuşacağım ve konuşmam
özet de olsa daha devam edecektir, ancak Sayın Ba
kana cevap vermek için şunu ifade edeceğim, bu ka
nun tasarısı, bütün hekimleri Anayasa ve kanunlara
aykırı olarak sözleşmeli statüye uymaya mecbur et
mektedir. Maddelere geçildiğinde de bu .hususları söy
leyeceğiz, konuşacağız. Her doktor mecburdur söz
leşmeli statüye girmeye ve eğere doktor kabul etmez
se, «ıBen, muayenehanemi kapatıyorum, sözleşmeli
statüye geçeceğim» dese dalhi Sağlık Bakanlığı bunu
kabul etmeyebilir; fakat, doktor mecburdur sözleşme
li statüye geçmeyi istemeye, beni sözleşmeli statüye
384 —
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alın demeye. Eğer idemezsıe, Sayın Bakan o doktoru
istediği kadroya atar, istediği yerlerde süründürür ve
sözleşmeli personel sistemini kaibul etmediği için, ay
rılmaya ve serbest (kalmaya zorla mecbur tutar; bu
mudur güvence?
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ ı(Kü!ta(hya) — Reddederim o
cümlenizi.
BAŞKAN — Sayın Aydemir, lütfen sözünüzü
bağlayın efendim.
HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Bu konu
ları, ayrıntılarıyla maddeler üzerinde yapılacak gö
rüşmelerde konuşacağız; ancak, Sayın Bakanın mem
leket gerçeklerinden Ihalberi yok; evet, ilmî kariyeri
üstün, bilgisi hudutsuz, ama idareden o kadar nasi
bini almamış ki, dtömt sene Çalışma Bakanlığı yap
mış ve bizim çoğu ıstıraplarımızla ilgilenmiş olmasına
rağmen -bu Ikönuda kendisine müteşekkiriz- bu ko
nuyu, Anadolu'nun durumunu bilmiyor.
Burada, ANAP sözcüsü arkadaşımız, 'hastalar bek
lemeyecek, işler derhal hallolacak gibi çok olumlu
tablolar çizdi.
BAŞKAN — Sayın Aydemir, Sayın Aydemir...
HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — «Ben iste
dim oldu» anlayışı ile (hastaneler büyük mutluluğa ka
vuşacak?..
Ama arkadaşlar, bunlar parası olanlar için.
BAŞKAN — Sayın Aydemir, lütfen efendim...
HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Parası olan
için en ülsltün seviyede sağlık hizmeti gerçekleşecek;
ama parası varsa.
Parası olmayanlar için, hastanelerde, bundan son
ra rahatlıkla hizmet görme imkânı yoktur. Bu, Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olma hesa
bı, yapıtım oldu zihniyeti, bu memleket gerçeklerine
sırt çeviriş, memleketimize çoik pahalıya mal olacak
tır.
BAŞKAN — Sayın Aydemir, lütfen bağlayalım
efendim.
HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Bunu bu
günden uyarmak ve ifade etmek bizim görevimizdir.
Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (SHP ve DYP
sıralarından alkışlar)
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydemir.
MUSTAFA ÇORAPÇIOÖLU (Balıkesir) — Mec
liste ekseriyet yok Sayın Başkan.
BAŞKAN — Yoklama mı istiyorsunuz efendim?
(DYP sıralarından «Evet» sesleri)
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Efendim sorulan halledelim ondan sonra yapa
lım; oylamaya geçenken isterseniz efendim.
Efendim, soru soracak arkadaşımız vardı?..
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) —
Soru soracağım.
BAŞKAN — Sayın Bayezit'in sorusu var.
Başka soru soracak; var mı efendim?.. Sayın Nalbantoğlu...
Evet, soru soracaklarla ilgili kayıt işlemi bitmiştir.
Buyurun. Sayın Bayezit.
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) —
Efendim, 'bu tasarı temel sağlık tasarısı olduğu için
ıstorum, kanunun ıgeneli üzerinde; çünkü hiçbir mad
deye girmiyor.
Bugün, Türlk Kadınını Güçlendirme Vakfı var;
Sağlık Bakanlığı o vakfa herhangi bir yardım, bir
hizmet yardımı veya personel yardımı yapıyor mu?
Bunu öğrenmek istiyorum.
BAŞKAN — Evet, buyurun Sayın Nalbantoğlu.
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın
Bakanımız, Sağlık Balkanı olduktan sonra Doğu ve
Güneydoğu Anadolu'da hangi hastaneleri gezip gör
düler, söylerler mi?
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Evet Sayın Bakan, cevaplayabilirsiniz.
TURGUT SÖZER (Sakarya) — Sorum vardı Sa
yın Başkan.
BAŞKAN — Efendim, ısoru kayıt işlemi bitti de
dik.
TURGUT SÖZER (Sakarya) — Parmak kaldır
dık.
BAŞKAN — İnsaf öfendim; Soru sormak iste
yen arkadaş'var mı diye, iki defa sordum efendim.
TURGUT SÖZER (Sakarya) — Parmak kaldır
dık efendim.
BAŞKAN — Efendim, pekala sizin sorunuzu da
alalım. Buyurun.
TURGUT SÖZER (Sakarya) — Sayın Bakanım
konuşmaları sırasında, «Türkiye'de bu kanundan
memnun olmayan çok az sayıda hekim vardır» dedi
ler. Türk Tabipleri Birliğinin son bir bildirisi var
dır. Bu son bildiride, «Hiçbirimiz razı değiliz hekim
ler olarak; bunun karşısındayız» demişlerdir; haber
leri var mıdır, yok mudıur?
Ayrıca, Türk Tabipler Birliği, hekimlerin beşte
dördünü temsil eder mi, etmez mi?
Saygılarımla.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Buyurun Sayın Bakan.
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SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan,
birinci soruya cevap veriyorum : 2827 sayılı Kanu
nun 3 üncü maddesine göre, sosyal amaçlarla çalışan
bütfün derneklere, Sağlık Bakanlığı yandım eder.
İkinci soru, Doğu ve Güneydoğu Anadolu da
hangi hastaneleri (gezdiğime dairdi. Sağlık Bakanı
olarak, fırsat buldukça yurdun bütün bölgelerindeki
hastaneleri dolaşmaya ve gezmeye gayret ediyorum.
SALIM EREL (Konya) — Somut biligi ver.
HİLMİ NALBANTOĞLU {Erzurum) — İsim
ver; soruya öyle cevap verilmez.
BASMAN — Lütfen efendim, lütfen...
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — «Hiç
gezmedim» de olsun.
BAŞKAN — Lütfen efendim...
Devam edin Sayın Bakan; bir soru daha vardı.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ {Kütahya) — Türk Tabip
ler Birliği bildirisi hakkındaki suale gelince : Evet,
bildiriden haberim vardır; eğer, vakit olsaydı, kürsü
de, Türk Tabipler Birliği Başkanının Sağlık ve Sos-
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yal İşler Komisyonunda yaptığı konuşmadan pasaj
lar okurdum; maddelere sıra geldiğinde okurum. Bu
bildiri, belki birtakım baskı gruplarının sonradan
yaptıkları girişimler ıslonucu gönderilmiş bir bildiri
olabilir; ama Sayın Tabipler Birliği Başkanının, bu
tasarıdan memnun olduğuna dair demeçleri, komis
yon zabıtlarında vardır.
Arz ederim efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Baskı grupları ne;
açıklar mısınız?
BAŞKAN — Efendim, tasarının tümü üzerinde
ki görüşmeler tamamlanmıştır.
Maddelere geçilmesini...
j(DYP sıralarından 10 milletvekili ayağa kalktı)
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU {Balıkesir) — Sa
yın Başkan, çoğunluk yoktur; yoklama istiyoruz.
BAŞKAN — Yoklama yapılmasını isteyen arka
daşlarımızın isimlerini okluyorum : Sayın Çorapçıoğlu, Sayın Elgin, Sayın özdemir, Sayın Sadıklar, Sa
yın Söizer, Sayın öğün, Sayın Baltumlü, Sayın İlhan,
Sayın Sarp, Sayın Haznedar.

III. — YOKLAMA
IBAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır.

IBAŞKAN
AŞKAN — Yoklama yapıyoruz.
l(Yoklama
boklama yapıldı)
V.

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devanı)

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Sa
4. — Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Tasarısı ve J
Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları yın Başkan, kâğıt gönderenler okunsun. Bunu usul
meselesi haline getirelim lüflfen.
raporları (1/826) (S. Sayısı : 544) (Devam)
IBAŞKAN — Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ta
sarısı üzerindeki görüşmelerimize devam ediyoruz.
ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Kâğıt gönderenler
okurusun efendim.
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU {Balıkesir) — Kâğut
gönderenler kimler, bilelim efendim?
BAŞKAN — Efendim, tasarının tümü üzerindeki
görüşmeler tamamlanmıştır.
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU {Balıkesir) — Kaç
kişi var kâğıt gönderen?
ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Kâğıt gönderenler
burada mı bakalım?
BAŞKAN — Efendim, defterdeki sayı, kâğıtların
dıışinda, 13i6.
Lütfen efendim...

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini oylarınıza
suinuyoruım : Kabul edenler...
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Sa
yın Başkan, tarafsızsanız, lütfen kâğıtlar okunsun.
BAŞKAN — KaJbul etmeyenler...
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Ka
rar nisabı yok.
BAŞKAN — Kabul edilmiştir efendim.
1 inci maddeyi iokutuıyorum :
ALI İHSAN ELGİN {İçel) — Kâğıt gönderenler
. kim Sayın Başkan? Okuyalım.
BAŞKAN — Defterdeki kayıt 136 olunca, bizim
kâğıtları okuma mecburiyetimiz yok efendim.
ALİ İHSAN ELGİN ((İçel) — 136 olur mu efen
dim? Burada biz de işaretledik, 1,21'di'r.
BAŞKAN — Lütfen efendim...
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A l i İHSAN ELGİN ı(fiçel) — Hayır efendim, biz
de işaretledik, nasıl 136. oluyor?
BAŞKAN — Efendim, itimat buyurun...
ALt İHSAN (ELGİN (İçel) — 121 efendim; ha
yır...
AYHAN FIRAT (Malatya) — Doğru, doğru; kâ
ğıtları okuyun.
İHSAN NURt TOPKAYA (Ordu) — Mecliste
hesabı sen mi tutuyorsun; ne zamandan beri yönetici
oldunuz.
BAŞKAN — Sizler de görüyorsunuz efendim.
1 inci maddeyi okutuyorum :
Sağlık Hizmetleri Temel Kapıunu Tasarısı
Amaç
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; sağlık hizmet
leriyle ilgili temel esasları düzenlemektir.
BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde, SHP Grubu
adına, Paşa Sarıoğlu söz istemiştir.
Baçika?.. Yok.
Buyurun Sayın Sarıoğlu.
Sayın Sarıoğlu, süreniz 10 dakikadır.
SHP GRUBU ADINA PAŞA SARIOĞLU (Ağrı)
— Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; Türkiye'de
bütün vatandaşları ilgilendiren iki önemli konu var
dır. Bunlardan bir tanesi millî eğitim, diğeri de sağ
latır.
HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Maliyeyi
unutma.
(PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Zaten, çağdaş
bir devletin önemli fonksiyonlarından birisi, vatan
daşların eğitim seviyelerini yükseltmek; ikincisi de,
sağlığını korumaktır. (ANAP sıralarından gürültüler)
Değenli arkadaşlarım, bunlar (gerçekten araştır
maya muhtaç olan iki önemli konudur; ama ne yazık
ki, bunlar üzerinde bugüne kadar derinliğine bir
araştırma yapılmamıştır.
Sayın Bakan, Iburada, politik açıdan bir tablo
çizdiler ve «Çerçeve olarak ifade ettikleri bu yasa ta
sarısıyla, Türikiye'nin, cumhuriyetten beri birikmiş
olan bütün sağlık sorunlarını halledeceklerini söyledi
ler. Tasarının başlığında da «temel yasa tasarısı» de
niyor.
Değerli arkadaşlarım, buna -bununla ilgili öner
gem de var- temel yasa tasarısı demek mümkün de
ğildir. Bir defa, Sayın Sağlılk Bakanına soruyorum,
acaba Ankara'da bulunan hastanelere gidip -günlük
yaşantıda- oraya girmek isteyen vatandaşların, hasta
ların durumunu, orada olması lazım gelen disiplinin,
gösterilmesi lazım gelen ihtimamın, temizliğin ve di
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ğer koşulların yerine getirildiğini gördü mü görmedi
mi? Bunlar parayla mıdır değil midir?
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Gördü, gör
dü.
jRAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Biz de yakında
yaşaıdık Sayın Bakanım.
[İnancım odur ki, ^bunu politik amaçla söylemi
yorum arkadaşlar- vatandaşların şikâyetler'inin büyük
(bir kısmı yasadan değil, uygulamadan doğmaktadır.
Bir hastanede gösterilmesi lazım gelen esaslardan bi
risi disiplin, ikincisi temizlik, üçüncüsü gerek tedavi
öncesi ve gerekse sonrası hastaya gösterilen »bakımdır.
Bugün bunların hiçbirinin olduğunu veya mükem
mel demeyeceğim- yeterli ölçüde olduğunu iddia et
mek mümkün değildir. Hastanelere gittiğiniz zaman
bir kargaşanın hüküm sürdüğünü görüyorsunuz. Yığınlarca insan bir taraftan girip, bir taraftan çıkmak
tadır. Hastanelerde bir disiplin yoktur. Her zaman
içimden saygı duyduğum bir hemşire işareti vardır,
«Sus!..» diye; fakat hastaneler âdeta yol geçen hanı.
Sayın Bakan, vaktiyle Numune Hastanesinde Rüş
tü Çapçı diye bir başhekim vardı. Bu başhekim has
tanesini gece saat 04.0Û*de dolaşırdı, dolayısıyla her
taraf pırıl pınldı. Sayın Bakan, sizi herhangi bir has
taneye beraber gitmeye davet ediyorum. Acaba
orada göreceğiniz manzaradan memnun olacak mı
sınız? Bunlar parayla değil, duvardaki çerçeveyle de
ğil, sizin bu kanun tasarınızla da değil; uygulama ile
ilgilidir.
Değerli arkadaşlarım, kabul etmek lazım gelir ki,
bugün uygulanan yöntem ile, artık, hastanelere mü
racaatın odak noktası doğrudan doğruya dışa kay
mış, bir zincir halkası oluşturmuştur. Sayın Bakanın
burada dediği gibi -onu kabul ediyorum- bir zincirin
başlangıç noktası olması lazımdır. Bize yapılan mü
racaatlarda, gelen hastaların hepsinin önemli hasta
lıktan olduğunu görüyoruz ve hastanelerde yatan has
talar da zaten ihtisasa muhtaç olan hastalardır; ama,
bu zincir içerisinde; dışarıdaki bu çemberden geçme
den yatak bulmak mümkün değildir. Bu durum siz
lerin de başına gelmiştir. Sayın Bakan, burada, «Yüz
de 40 kapasite yaratılacağını» söylediler; bizim -de
tavsiyemiz, inşallah bu kapasite katlanarak, ilave edi
lerek yerine getirilir.
Bir hastanın hastaneye yatırılması depozit yatı
rılmadan mümkün olmamaktadır. Geçen gün burada
içim burkularak, üzülerek gördüm; onbeş yıllık ste•Hotslfcop aleti yırtılmış, hemşire bir taraftan aleti bağ-
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lıyor, ibir taraftan ise hava çıkıyor, bir taraftan da
yanındaki yardımcı devamlı suretle eczaneye gitmek
suretiyle ilaç taşıyor, yara bandı taşıyor, derece taşı
yordu.
Değerli .arkadaşlarım, eğer bunlar fob çerçeve ka
munla düzelecekise, bunlara «amin» demek lazım, ka
bul etmek lazım, ama bunlarla ilgisi yoktur. Bunlar
tamamen bir denetim işidir ve bugüne kadar yapılma
mıştır. Sayın Bakanım zamnediyorki, bu yasa tasarı
sıyla mucize yaratılacaktır. Hayır arkadaşlar, eğer
(bu uygulama yerine getirilmezse, 'bu yasa tasarısını
çıkardığınız takdirde dahi başarılı olmanın imkânı
yoktur, bumu açıkça söylüyorum. Hastanelerdeki alet
lerin birçoklarının çalışmadıklarını görüyorsunuz. Bu
rada bir dosya var; içerisinde doktorların, profesör
lerin yorumları vardır -Sayın Bakan da bunları bili
yorlar- okuduğunuz zaman 'göreceksiniz, Ibunlar utanç
vericidir arkadaşlar.
Şimdi, eğer bir hastanenin aletleri, lafooratuvarları yeterli ölçüde çalışmıyorsa veya çalışmayan aletleri
tamir edecek teknisyenleri yoksa ve her seferinde bun
lar dışarıda yâptırılıyorsa, düzende bir bozukluk
var demektir. Sayın Bakan, siz bu çarkı, bu temel di
ye ıkaibul ettiğiniz tasarıyla düzeltebilecek misiniz? Düzeltemeyeceksiniz; çünkü, denetiim yapmadınız; yap
saydınız bunları görürdünüz. Siz «temel» diyorsunuz;.
ama, şu yasa tasarısında temel diye herhangi bir şey
yoktur; olsaydı, bunların temellerini yazardınız; ger
çekleri de okudum, daha önce de incelemiştim; bun
lar yoktur, yazmamışsınız! Hangi gerekçeler?.. Bu ge
rekçelerin hangileri geçerlidir, hangileri temel ilkedir?
Temel ilke deyince, hepimizin kucaklaması lazım,
onun üzerinde konuşmamız lazım. Bunlar dağıtılmış
tır. Siz, kendimize göre bir model düşünüyorsunuz.
Bu yetkiyi aldıktan sonra, o model içerisinden ken
dinize göre bir uygulama başlatacaksınız; o uygula
ma içerisinde de -/biraz önce arkadaşlarım da söyledi
ler- mutazarrır olan çok olacaktır; Anayasanın ön
gördüğü şarta rağmen, parası olmayanlar tedavi göre
meyeceklerdir.
Yakın bir süre önce, bir ekip olarak, Amerika
Birleşik Devletlerimdeydik, televizyonda gördük; ora
da hastaneler kapanıyor ve adamların söylediği şu
dur : «Efendim, para kazanamıyoruz.» Para kazan
mak için ne olması lazımı? Bunum bedelinin ödenme
si lazım. Türkiye'de vatandaşlar asgarî şartlarda ya
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şıyor. Doğu Anadolu'dan işini gücünü bırakıp bu
raya gelen vatandaşlar, yol parası, otel parası ödü
yor; bunları acaba keyfinden mi ödüyor? Bu hiz
metler orada yerine getirilemiyor da ondan.
Diğer ibir konu, niçin hastanelerdeki çalışmayan
aletler yaptırılmıyor; miçin teknisyenler eğitime tabi
tutulmuyor? Gazeteleri yakından takip ediyorum;
ama, bugüne kadar hangi kurslar açıldı, işitmedim,
öğrenemedin. Daha yakında, İstanbul'da bir haber
basıldı; «150 milyonluk İbir alet beş yıldan beri bek
liyor» diye. Bunlardan haberiniz var mı?
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Var.
IPAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Varsa niye düzelJtmiyoraunuz?
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
'MUSTAFA KALEMiLÎ (Kütahya) — Düzeltiyoruz,
!bu tasarıyla işte.
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Düzeltmek laf
la olmaz.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Bu tasarıda
var,
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Sayın Bakan,
birbirimizle atışmayalım!, atıışmak için söylerniyorum,
sizin kadar bizim de yakından illgi duyduğumuz, va
tandaş adına duymak istediğiniz bir konudur.
Lalboratuvarların da nasıl çalıştığını biliyorsunuz.
Bunlar dışarıya kaymıştır, fiyaitlan kontrol edilemez
duruma gelmiştir ve maalesef, her istenilen verilmek
tedir; çünkü hasta çaresiz durumdadır, geldikten son
ra gerekli tahlilleri yaptırmak zorundadır; bırakın
işin «Temebini, siz, bu uygulamalara, bu konulara
eğitebiliyor musunuz?
Değerli arkadaşlarım, inanınız, buraya «Şuram ağ
rıyor, buram ağrıyor? diye hasta gelmiyor; ama, çok
Önemli hastalığı olanlara dahi, hastanelerde üç dört ay
sonraya gün veriliyor; siz bunun çaresini burada gö
rebiliyor musunuz? Göremiyorsunuz, ben de göre
miyorum...
Arkadaşlarım, temizlik, hastanelerde özenle üze
rinde durulması lazım gelen konulardan bir tanesi
dir. Düşünün kî, mikrop almaması lazım gelen bir
yanık ünitesine elinde paspasla girerek, burada te
mizlik yapmak istiyorlar. Sayın Bakan, sizin de An
kara Numune Hastanesinde bir yanık üniteniz var;
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acaba siz oraya gittiniz mi, orada bir yanık ünitesin
de (bulunması lazım gelen aletler var mı?
ÇALIŞMİA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) —
Lütlflen, Umumî Heyete hitaben konuşsun Sayın Baş
kan.
PAŞA SARIOĞLU ([Devamla) — Uygulamada
bunlar vardır, Sayın Bakan rafa'atisız olma; ben ilgili
bakanın dikkatini çekiyorum, sen sus.
ÇALİŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU {Sivas) —
Efendim, orada Umumî Heyete hitap edilir, bakana
hitap etmeye hakkın yok.
IBAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim efen
dim.
IPAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Gidin bakalım,
o yanık ünitesinde aradığımız şey var mı? Bir yara, eğer
kuru olarak temizleniyorsa orada çok şeyler yanlış
tır.
/BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, efendim lütfen Ge
nel Kurula hitap edin.
MUSTAFA KEMAL TOĞAY (îlsparta) — Bize
hitap edin; Genel Kurula hitap edin.
ıPAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Sizlere hitap
ediyorum.
Arkadaşlar, öbür taraftan, hastane personelinin
kılık kıyafeti nedir Allah aşkına! Bir mavi gömlek
ıgiydirmişsiniz, içerisi pejmürde, kirli; hastanelerde
gösterilmesi lazım gelen ihtimam bu mudur? Bunun,
ıbu uygulamayla, ibu yasa tasarısıyla bir ilgisi var mı
dır? yoktur arkadaşlar.
İSMAİL SARUHAN (Ankara) — İlşlte bunu dü
zeltmek için ibu yasa tasarısını çıkarıyoruz ya.
IBAŞKAN — Lütfen, müdahale etmeyelim efen
dim.
Davam edin Sayın Sarıoğlu.
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Onun ötesin
de... (Hükümet sıralarından gürültüler)
Sayın Bakan?..
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) —
ISize değil ©fendim, oraya söylüyorum; artık aramızda
da mı konuşmayacağız?
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — E, konuşun, bir
şey demiyorum ben.
AHMET ŞE1VKET GEDİK (Adana) — Bari bir
de değnek verelim eline.
PAŞIA SARIOĞLU (Devamla) — Arkadaşlarım,
diğer taraftan, özel hastanelerde bir denetim var mı— 389
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dır; hangi ücretler alınıyor, Sayın Bakan acaba siz
biliyor musunuz? Oraya bir defa düşmeyin, eğer dü
şerseniz neler olduğunu ve neler olacağını görürsü
nüz.
(SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan,
eğer uısuldense ben de buradan cevap vereyim efen
dim.
BAŞKAN — Lütfen efendim... (ANAP sıraların
dan «Dikkati çekmek için yapıyor» sesleri)
Sayın Sarıoğlu, lütlfen...
PAŞA SARIOĞLU ı(Devaımla) — Sizin dikkati
çekmek istediğinizi de ben ıgörüjyorum...
IBAŞKAN — Sayın Paşa sarıoğlu, lütfen efen
dim...
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Sayın arkadaş
larım, hastanelere yatmak için, evvela oradan geçil
diğini hepiniz biliyorsunuz. Gücü yetmeyen vatan
daş... (ANAP sıralarından gürültüler)
IBAİŞKAN — Sayın Sarıoğlu, karşılıklı konuşma
yalım efendim.
IPAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Efendini arka
daşlarıma hitap ediyorum.
IBAŞKAN — 'Lütfen sözlerinizi bağlayın ve biti
riniz.
IPAiŞA SARIOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan,
yalnız bize gelince ikaz ediyorsunuz
BAŞKAN — Sayin Sarıoğlu, istirham ediyorum
efendim...
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Burada yarım
saait konuşan oldu bir şey demediniz.
IBAŞKAN — Başkaları da çıkıp konuşuyorlar,
niye o zaman olmuyor da siz konuşunca oluyor?
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Bırakınız, bir
ıgün de tarafsız olunuz. Ben, vatandaş adına isyan
ediyorum! (SHP sıralarından «Bravo» sesleri; ANAP
ısıralaırından «Kanundan bahset» sesleri)
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Evet, bu kanu
nun içinde...
IBAŞKAN — Lütlfen, atılan laflara cevap verme
yin efendim. Konuşmanızı, yapın, MMen efendim...
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sayın Başkan,
önce Sayın Bakanı susturun da arkadaşımız rahat ko
nuşsun.
BAŞKAN — Lütfen oturur musunuz? Siz kimden
müsaade alıp klonuşuyonsunuz?
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iMÜNİR SEVİNÇ (B^kişöhir) — Efendim Sayın
Bakan kimden müsaade allıyorsa ben de ondan mü
saade alıyorum.
/BAŞKAN — Lütfen oturun efendim.
İMÜNİR SEVÎNÇ (Eskişehir) — O, oturduğu
yerden laf atıyor, hiç olmazsa ben ayağa kalkıp ko
nuşuyorum.
BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, lütfen bağlayın efen
dim.
PAŞA SARIOĞLU (Devamta) — Değerli arkadaş
larım, hastanelerin durumları A'dan Z'ye bozuktur.
Hastanelerin sorunlarının yüzde 80*i uygulamayla, de
netimle, bakımla ilgilidir ve vatandaşa güven vermek
le ilgilidir.
MUSTAFA KEMAL TOĞAY (İsparta) — Düzel
teceğiz onları.
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Bu çerçeve ka
nunda bunlarla ilgili bir şey yoktur. Bunların düze
leceğine de ben inanmıyorum.
Burada bazı şeyler vardır; doğrudur; ama genelde
yanlıştır. Çünkü, ilke olaralk - demin de arkadaşımın
değindiği gibi - paralı bir sistem getiriliyor. ötriir taraf
tan ise, bu işi rahat yapması lazım gelen doktorları
da, kendisine, bir senelik, iki senelik, her neyse o mu
kaveleleri de ileride göreceğiz... Bugün, hangi uygula
mada politik tarafsızlığınızı korudunuz?.. Bugün, sı
navlara girildiği zaman - «ikinci mülakat» diyorsu
nuz, bunlara da şahit oldum ve 'bir gün 'bu kürsüye
getireceğim - bunların hangisinde bdrinci olarak ka
zananın sonuncu olduğunu biliyorsunuz? Bunların
hepsi sonra görülecektir, size bu kadar söylüyorum.
BAŞKAN — Sayın Paşa Sarıoğlu, lütfen efendim,
lütfen...
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Bizim taraftan
dır, bizden olmayandır...
Arkadaşlar, eğer hekimlikte bunlar uygulanırsa;
oradaki başhekim sizlerin arzusuna göre seçilip, ora
da bu şekilde yönetimler kurulursa, bunun altından
çok büyük yaralar çıkacaktır.
BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, bitirelim efendüm.
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Bundan hepiniz
zarar göreceksiniz.
BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, lütfen bitirelim efen
dim; sürenizi çok aştınız, lütfen bitirin efendim.
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Şkaâu verecek
siniz 190 milyar. «Efendim, kaynak yaratamıyoruz...»
Arkadaşlar, herkes biliyor Türkiye'de kaynakların
nereye gittiğini.
-390
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BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, lütfen bitirelim efen
dim.
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Efendim, siz mi
konuşuyorsunuz, ben mi konuşuyorum?
BAŞKAN — Lütfen efendim, bitirin. Sözünüzü
kesmeye mecbur etmeyin. Lütfen efendim...
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Ancak bize mü
dahale ediyorsunuz, bırakın da konuşalım,
BAŞKAN — Sürenizi tam 5 dakika aştınız efen
dim.
/
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Sayın Bakan ve
ondan önce konuşan arkadaşımızın kaç dakika konuş
tukları, defaatla size ikaz edildi; niye sözümüzü kesi
yorsunuz? Bırakın konuşalım.
BAŞKAN — Lütfen efendiim, lütfen bitirin... Lüt
fen bitirin efendim.
PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Süren dol
du, ne konuşuyorsunf;
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Arkadaşlar, eğer
bu tahammülsüzlüğü gösterirseniz, bundan sonra bu
rada saat tutup, ona göre hareket edeceğiz.
OSMAN IŞIK (Ankara) — Tahammülsüz sen
sin, görmüyor musun?
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Bundan sonra
saatle hareket edeceğiz, saatle; kaçta çıktı, kaçta indi
diye., (ANAP sıralarından «Tamam» sesleri, gürül
tüler)
BAŞKAN — Lütfen, Sayın Sarıoğlu, lütfen efen
dim...
PAŞA SARIOĞLU (Devamla)— Değerli arkadaş
larım, fon yaratmak diyorsunuz, fon yaratılıyor; ama,
siz istediğiniz zaman bir gecede nasıl 120 milyarı ver
diniz «Çevre düzenlemesi» diye...
AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Saate bak saate...
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — O zaman bura
ya verseydiniz, bu muhtaç duruma gelinmezdi. Bu,
bir hastanede hasta sahibi bir taraftan aklı ve gönlü
hastasında...
BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, lütfen...
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Öbür taraftan
sıkıştırılıyor, «Efendim, eczaneden şunu getir, ecza
neden bunu getir, laboratuvardan 'bunu getir» diye.
Arkadaşlar, dünyada hangi ülkede böyle bir sistem
vardır?
tSMAİL SARUHAN (Ankara) — Bunun çözü
mü, yasa çıkarmaktır.
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Sen anlamazsın,
sen anlamazsın!
BAŞKAN — Lütfen, Sayın Samban..;
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MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Fırından anlar
o, fırından...
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Böyle bir sis
tem, Sayın Başkan, nerede vardır?
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen...
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — İşte arkadaş
lar, aksaklıkların en büyüğü...
BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, lütfen bitirin efen
dim, sözünüzü kesiyorum. Sayın Sarıoğlu, bitirin lüt
fen, istirham ediyorum.
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Sayın Başka
nım, bunu bana bir kere daha yaptınız, 5 dakika geçti
dîye; sonra teybe aldım, 7 dakika konuşmuşum.
BAŞKAN — Hayır efendim, şimdi 5 dakikayı aş
tınız, 6 dakika öldü, 7 dakika oluyor.
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Yapmayın efen
dim.
BAŞKAN — Lütfen inin efendim.
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Beni arkadaş
larım işitemiyor.
BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, lütfen kürsüyü terk
eder misiniz? Lütfen, istirham ediyorum...
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Efendim, benim
konuşma hakkımı suiistimal ettiniz.
BAŞKAN — Etmiyoruz efendim, kimsenin hakkı
nı suiistimal etmeyiz.
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Bunu da tescil
ederek iniyorum.
Saygılar sunarım arkadaşlar. (SHP sıralarından al
kışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Sarıoğlu.
Buyurun Sayın Bayezit.
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Konuşmamızın ya
nsım Başkan konuşuyor:
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir).— Yarısını da ba
kan konuşuyor laf atarak.
BAŞKAN — İnsaf, insaf...
MÜNİR SEVİNÇ ((Eskişehir) — Ondan sonra da,
«Vakit doldu, inin» diyorsunuz.
BAŞKAN — Efendim, lütfen, kürsüye çıkan ar
kadaşlar saatlerini koysunlar baksınlar, istirham ede
ceğim.
Sayın Bayezit, istirham ediyorum, lütfen siz ken
diniz tutun saatinizi, ona göre konuşun.
PA$A SARIOĞLU (Ağrı) — Efendim, siz gü
veninizi kaybederseniz biz saat tutarız; bizim slize say
gımız var, siz riayet edin.
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, tabiri bu kürsüye yakışmaz ama, benim
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saçlarım yok, berberliği benim başımda bellemeyin
lütfen; bu uygulama bugün gitsin de, yarından sonra
herkese saat tutturun.
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; sayın bakanı
dinledik; Plan ve Bütçe Komisyonunda söylediklerini
aynen burada da tekrarladılar. Düşündüm, böyle ele
dim, «Acaba Saym Bakan tasarı hakkında ne söyle
diler?» dedim; değin üstünde hiçbir şey kalmadı. Ken
dileri, «Muhalefet hiçbir şey söylemedi ki, ben de ka
nun hakkında konuşayım» diye mazeretlini buldular.
Sayın bakanın görevi, tasarısını müdafaa etmek ve
hiç değilse en azından tasarısını iktidar grubuna an
latmaktı.
Değerli arkadaşlarım, «Acelemiz var, zamana karşı
yarışıyoruz» dendi. Acaba Sayın Bakan bu tasarının
'hükümet tarafından yüksek Meclise sevk edildiği ta
rihi hatırlıyorlar mı ve bu tasarının o günden bugüne
geçirdiği serencamı hatırlıyorlar mı? Acelesi olan ve
zamana karşı yarışan bir zihniyetin, bittabi bu duru
mu da değerlendirmesini isterdim.
Yine, sanırım ki, tıp ilmiyle, tıp hukuku ve tıp
müessesesi Sayın Bakan tarafından karıştırılıyor. Evet,
tıp ilmî, devamlı olarak bir gelişmeye tabidiir. Bugün
nezleyi şu şekilde tedavi edersiniz, yarın bu nezlenin
tedaVisi değişir; ama tıp müessesesi ve tıp hukuku
bu kadar çabuk değişmez arkadaşlarım. Biz burada
o müesseseyi kuruyoruz, biz burada hukuku koruyo
ruz. Onun İçin, bunun yönetmeliklerle yapılmasının ge
rektiğinin bu şekilde savunulması, sanırım ki pek inan
dırıcı değildir. Saym Bakan, çerçeve kanun olduğunu
ikrar ettiler, zabıtlara geçti. Yarın Anayasa Mahke
mesine gittiğimiz zaman, Sayın Bakanın zabıtlardaki sözü, bizim elimizde kuvvetli bir delildir. Açınız
Anayasayı; Sayın Bakan, demin bir Anayasa istettiniz,
bir noktaya baktınız; Anayasada çerçeve kanun diye
bir kanun var mıdır arkadaşlar? Çerçeve kanun diye
'hukuk sisteminde bir müessese yoktur. Evet, yetki
kanunu vardır; ama, bu bir yetki kanunu değildir, yet
ki kanunudur diyemiyorsunuz zaten; yetki kanununun
şekil ve şartlarına hiçbir zaman zaten uyulmamış. O
halde, çerçeve kanun getiremezsiniz. Yönetmeliklerle
kanuıjî esasları vazetmeye kalkmanız, Yüce Meclisin
yetkisini gasp etmeniz demektir. Ba itibarla, yönetme
liklerle ne kanunları kaldırabilirsiniz; çünkü, buna
göre kaldıracaksınız; şu kanunun, Meclisin oy ver
diği hiçbir maddesinde, yürürlükteki kanunlarla çeli
şen bir durum yoktur; ama, yönetmeliklerle, çelişen
durum 'getireceksiniz ve o zaman yönetmelikle kanunu
kaldırma gM bir siyasî ve hukukî garabete düşecek
siniz.
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Sayın Bakan, yine burada, Beş Yıllık Plandan bah
settiler ve iktidar grubuna mensup bir sayın milletve
kili de, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planından bu
yana bütün planları gözden geçirdiler ve özellikle sağ
lık kuruluşlarının tek elde toplanmasının bu dört
planda da yapılmadığını, şimdi yapılacağını söyledi
ler. Eğer bunu, maazallah bir muhalefet milletvekili
söyleseydi, Sayın Bakan derhal yerinden müdahale
ederdi; çünkü hu kanun tasarısında, hiçbir surette,
- yönetmelikle getirirler mi onu bilmiyorum - bütün
sağlık kuruluşlarının tek elde toplanması yoktur ve
Sayın Bakan da, olmadığını, Plan ve Bütçe Komisyo
nunda söylemiştir. Acaba, Sayın ©akanın dediği gibi,
Beş Yıllık Planda öngörülen tedbirler bunlara uy
makta mıdır? Arkadaşlar, hiçbiri uymamaktadır. Ne
Beş Yıllıik Planda, ne hükümet programında - altını
çiziyorum - sureti katiyede işletme müessesesi yoktur,
işletme müessesesi öngörülmemiştir. Burada getirlilen
tedbirlerden sadece bir tanesi ki o da sağlık sigorta
sına geçiştir - hükümet programında vardır.
Bunun dışında, bu tasarı bir gün - bilmiyorum ne
şekilde - bir vahyi ilahî gibi Sayın özal'a yansıdı ve
Sayın Özal - Sayın Bakan beni bağışlasınlar, gazete
ler yazdı, biz bunu kendimiz tahkik etmedik - danış
manlarına bunu inceletti, hazırlattı ve yine Sayın özal,
kırk yıldır Amerika'da oturan bir Türk doktoruna
- ki, Türkiye'nin gerçeklerini Sayın Bakan kadar da
bilmez, Sayın Bakan Hakkâri'ye gitmemiş olabilir,
ayıp değil, yarın gider; ama Amerika'daki o doktor
kırk yıldır Türkiye'nin şartlarından uzaktır - inceletti
ve bu tasarı geldi; ama, tabiî Bakanlar Kurulunun im
zasını taşıdığını görünce, hükümetin malı diye saygı
duyduk.
iMuhterem arkadaşlarım, önemli konular nelerdir?
önemli konular ve bu tasarıda karşı olduğumuz, ge
rek Plan ve Bütçe Komisyonunda, gerekse burada,
bir sağlık politikasının millî oluşunda sizinle birleşe
nleyiz dediğimiz ve eğer halkın sağlığına iktisadî açı
dan bakarsanız, sizin yanında değiliz dediğimiz ve kar
şı olduğumuz önemli noktalar nelerdir?
1. Söylediğim gibi, bu tasarı halk sağlığını alı
nır - satılır bir meta haline getirecektir. Her ne kadar,
Sayın Bakan, Plan ve Bütçe Komisyonunda tevzi et
tirdiği konuşmasında, «Sağlığın ticarî mevzu olma
sını kabul etmiyorum» diye çok yerinde bir deyim kullanmışlarsa da, bu tasarıda, halk sağlığı, iktisadî ön
celikler, daha doğrusu iktisadî verimlilik açısından
değerlendirmiştir ve hepsinden önemlisi - arkadaşla
rım, dikkatinizi çekiyorum - bu tasarı, halk sağlığını
-
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özelleştirmeye geçişe bir adımdır. Her nedense, bu
nun üzerinde komisyonda da ısrarla durmama rağ
men, Sayın Bakan burada en önemli bu konuyu, en
can alıcı bu konuyu açıklamamıştır.
Açın tasarının gerekçesini - zamanım 5 dakika di
ye kürsüye getirmedim - orada bunun özelleştirmeye
bir adım olduğunu, ilk adım olduğunu hükümet ikrar
etmektedir. Siz halkın sağlığını özel 'sektörün insafına
bırakacaksınız; siz Sayın Başbakanın Amerika'lara gi
dip yaptırdığı b'y - pass ameliyatını, bir apandisit ame
liyatı gibi basit yapan ve günde kaç tanesini yapan
Yüksek İhtisas Hastanesini özel sektöre açacaksınız;
siz yine, Sayın Başbakanın Amerika'da olduğu katarakk ameliyatını Türkiye'de her gün yapan SSK has
tanelerini, Türkiye'de her gün bu ameliyatı yapan Göz
Bankasını özel sektöre açacaksınız, özelleştireceksiniz
ve bize de, sayın milletvekilleririizle birlikte, Sayın Ba
kanın beyanatıyla, «Gelin bu millî mevzuda birleşe
lim, beraber olalım» diyeceksiniz... öyle yağma yok;
biz bunun yanında değiliz ve işte bu nedenledir ki, biz
bu tasarıya karşıyız.
BAiŞKAN — Sayın Bayezit, lütfen bitirir misiniz?
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Peki Sayın
Başkanım, toparlıyorum ve öbür görüşlerimi madde
lere bırakıyorum.
Sayın Bakanın personel politikasında bir sözü var;
lütfen bu söze kanmayın arkadaşlar. Sayın Bakan kan
dırıyor demiyorum; ama, sözün o şekilde bir üslubu
var ki, o üslup kandırıyor. Ne diyor Sayın Bakan?
«Doktorların teminatı benim» diyor. Tabiî, «benim»
derken, kendi kişiliğini kastetmiyor; hükümeti kaste
diyor, hükümetin bakanlarını, Bakanlar Kurulunu,
Sağlık Bakanını kastediyor. Ama, arkadaşlar, sizin
teminat olmanız önemli değildir; zaten, teminat size
karşı aranır, memurun teminatı bakana karşı aranır,
memurun teminatı Bakanlar Kuruluna, hükümete kar
şı aranır. Tilkiye tavuk emanet edilmez arkadaşlar.
(SHP sıralarından alkışlar) Sayın Bakan, «Siz tavuğu
bana bırakın, ben yemem» diyor.
NEVZAT YAĞCI (Elazığ) — Siz Sayın Bakana
tilki mi diyorsunuz? Siz tavuk'sanız Sayın Bakan da
tilki olur.
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Biz, bu til
kiyi kümese yaklaştırmayın diyoruz. Başka tabir bu
lamadım. Nasıl yaklaştırmazsınız? Yasalarda teminat
getirmekle yaklaştırmazsımz. tşte bizim verdiğimiz
birkaç önerge var, zamanı geldiğinde bunları izah
edeceğiz. Kabul ederseniz samimiyetinize inanacağız;
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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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gibi) genelde lidarî (birimlerinin iç yapılan bazen te
ferruata varıncaya kadar kanunla düzenlenmiş bulu
nuyor. Bunun en büyük mahzuru ilgili dairenin iç
yapısında en küçük değişiklik için teşkilat kanununun
tadiline ihtiyaç hâsıl olmasıdır. Mahzurlu olan bu
(durumdan vazgeçlilmesü lazım. İç yapının idarece dü
zenlenme tarzı, idarenin dç yapıyı düzenleme yetkisi
nin düzenli iidare anlayışına uygun olarak kullanıl
ması lazımdır, ©u itibarla iç yapıyı fevrî kararlarla
değil, yönetmelik gibi lidarî metinlerle tespit etmesi
gerektir.»
Saygılarla yüce Meclislin bilgisine arz ederim efen
dim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Sayın Özgenç...
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Söz
istiyorum; son söz milletvekiliniridiir efendim, oyla
maya geçmeden...
BAŞKAN — Grup adına konuşma isteği var efen
dim.
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Klim
sayın Başkanım?
BAŞKAN — Sayın özgenç efendim.
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — O
zaman, Sayın Bakan, benim söylediğim sözleri yan
lış ibir anlamda izah ettiler, ben o konuda açıklama
yapmak istiyorum.
BAŞKAN — Sayın özgenç'ten sonra bay hay
efendim.
Buyurun Sayın özgenç.
IDSP GRUBU ADINA EDİP ÖZGENÇ (İçel)
— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi say
gıyla selamlıyorum.
İnsan yaşamının değer kazanması ve insanın mut
lu yaşama ulaşması liçjin bazı etkenlerden söz edilir.
Ekonomik olanaklar, bilim, teknik, kültür ve sanat,
Ibu gibi etkenlerin önünde gelir. Sağlık, bu etkenler
arasında sayılmayabilir; çünkü sağlık, insan yaşa
mının temel koşuludur. Toplumun tüm sorunları, sağ
lıklı olma koşullarından sonra söz konusudur. Bir
ülkenin kalkınmasında en önemli faktörlerden Ibiri,
Ibiigliyii üreten (insanın sağlığının korunmasıdır. Bu
durum, (bilhassa kalkınmakta olan ülkelerde, ele alın
ması gereken sorunların en öneml'isidir. Bu nedenle,
İbir 'toplumun, öncelikle sağlıktı olması koşulunun bi
lincine varılması; sağlık hakkının ülkenin bütün bi
reylerine eşit olarak tanınması ve sağlık hizmetlerine
yapılan yardımların çok görülmemesi lazımdır.
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Muhterem mdlletveklilleri, ülke sağlığını tehdit
eden birçok salgın hastalığın önüne geçilememiş ol
ması, tedavi hizmetlerinin kırsal alanlara yeterince
verilmemiş olmasındandır. Değil doktor seçme hak
kı, doktor ve hatta ebe bulma hakkından bile mah
rum kalan 15 milyona yakın fakir ve güçsüz halkı
mız, sağlık hüzmetleninin yetersizliği yüzünden çok
müşkül durumlarla karşı karşıya kalmaktadırlar.
Bir yandan sasyalleş'türme, bir yandan tam günün
yarım yamalak tatbiki, bir yandan genel sağlık si
gortasının ibir türlü çıkarılmayışı, bir yandan koruyucu
hekimlik ve bir yandan serbest hekimlik isimleri ile
aynı hizmeti ayrı sistemlerde yürütme eğilimlerinin
yaratmış olduğu bir sistem kargaşası, bütün bunların
nedeni olmuştur.
Her nedense, sağlık hizmetlerinin nasıl olacağı dü
şünülürken - sağlık hizmetlerine önem veriliyor çaba
sına karşın - esas olan, kırsal alanlardaki hizmetlerde,
koruyucu hekimliğe gerekli önem verilmemiş, belirli
bir kesime yüksek düzeyde tedavi hizmeti götürmek
ön plana alınmıştır. Herhalde, bunda, yüksek düzey
de sağlık hizmetine alışan bir kesimle, bazı doktorla
rın baskısının, halkın baskısından fazla olmasının rolü
olsa gerektir.
Muhterem milletvekilleri, sağlık hizmetlerinin ye
terli ve dengeli bir düzeyde verilebilmesi için, mu
hakkak ki iki seçenekten biri üzerinde karar vermek
gerekir. Seçeneklerden birisi, yürürlükte olan yasa ve
kuruluşlarla, sağlık hizmetinin daha iyi bir düzeye ge
tirebilmesi çabasıdır. Yürürlükteki uygulamalardan en
uygunu, 224 sayılı Kanunla, yürürlükte olan ve
1961 senesinde yapılan sosyalleştirmedir. Bu nedenle,
bu sistemin canladırılması ve en kısa zamanda ülkeye
yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bu ana sistemin tam
manasıyla verimli hale gelebilmesi için de, iki uygu, lamanın daha gerektiği meydandadır. Bunlar; birinci
planda sosyalizasyon ve bunun uygulama sorununu
çözecek olan sağlık hizmteleri personel kanunu ve
finansman kaynağını temin edecek olan genel sağlık
sigortası kanunudur. Bunları, yeri geldikçe, grup ola
rak söz almak suretiyle, kürsüden izah etmeye çalışa
cağız.
Muhterem milletvekilleri, sağlık hizmetlerini ge
liştirebilmek için, bu yasanın şu üç sorunu çözecek
bükümler getirmesi gerekirdi. Bunlar, finansman so
runu, hekimlere kamu sektöründe tam gün çalışma
ları için güvence sağlanması ve sağlık yönetici kad
rosunun güçlendirilmesidir. Bu tasarı, maalesef, bu
üç sorunu da çözemeyecektir. Tasarıda, bir fon ku-
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rulacağı ve halkın kendi isteğine bağlı olarak, bu
raya prim yatıracakları ve gerekli finansmanın bu
yolla sağlanacağı öngörülmüştür. Sağlık tesislerine
başvuranları prim ödemeye zorlamakla, fonda yeterli
para toplanacağı inancı söz konusu değildir.
Tasarıda sözü edilen sağlık kütüğü, yeni bir şey
değildir. Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hak
kında Kanuna ve uygulama yönergesine göre, sağlık
ocaklarında her kişinin bir sağlık fişi olması zaten ge
reklidir. Tasarı, sağlık işletmelerinde, hekimlerin ve
diğer personelin sözleşmesiyle istihdam edilecekleri
hükmünü getirmekte; sözleşmeli personele işverenin
takdirinden başka güvence verilmemektedir. Yasa,
istenmeyen personeli tasfiye yasası olarak kullanıla
bilecek mahiyettedir. Kamu kesiminde çalışan hekim
lerin muayenehanelerinde de çalışmayı sürdürmeleri
nin nedeni, bunun, keyfî tasarruflara karşı güvence
lerini sağlamış olmasındandır ve sözleşme statüsü, bu
günkü koşullarda da güvencesiz olduğu için, hekimler
tarafından benimsenmektedir.
Muhterem arkadaşlarım, her zaman ifade etmiş
olduğumuz gibi, bu konuya ilişkin, tüm dünya ülke
lerinde, özellikle Avrupa Topluluğu üyesi ülkelerde
yapılan bir uygulama, bizim Türk toplumu için de ör
nek olarak alınabilmesi icap eden bir husustur. Bunu
her zaman dile getirerek, yüce Meclisi aydınlatmaya
çalışıyoruz.
Daha önceki izahlarımızda da arz ettiğimiz gibi,
demokratik işçi haklarının düzenlenmesi açısından
gerekli olan düzenlemelerden bir tanesi işsizlik sigor
tasıdır. Bunun tüm ülkelerde bu şekilde çözümlendi
ğini ifade etmiş olmamıza rağmen; toplumumuzda,
basında her zaman dile geldiği gibi karikatürize edil
meye devam edilen ve «Fakir Fukara Fonu» şeklin
de toplumumuza mal edilmeye çalışan bir sistemin
uygulamasını burada yine görmekteyiz.
Yine, bu sefer de diyoruz ki, toplumumuzun ge
nel olarak sağlığını çok yakından ilgilendiren bir ko
nuda, genel sağlık sigortası hizmetlerinin bir an evvel
tekevvün ettirilerek, tamamlanarak; toplumun maddî
yönden değerlendirilmesi icap eden ihtiyaçlarının, fon
lar yoluyla değil; genel sağlık sigortasıyla elde edil
mesi mümkün olabilecektir ancak. Fakat, üzülerek
gördüğümüz gibi, muhalefetin bu konuya ilişkin ana
yaklaşımlarına ve düzenleyici prensiplerine değer ve
rilmemek suretiyle, yine kötü bir örnek olma temayülü
devam ettirilmektedir. Bu itibarla, muhterem arkadaş
larım, bu tasarının amacı, yerine ulaşmayacaktır.

2 2 , 4 , 1987

O: 1

.
Amaç kısmında izah etmiş olduğum bu nedenler I le, bu yasa tasarısının yeniden gözden geçirilerek,
I toplumun tartışmasına açılmasında çok büyük fayda
I olduğunu ifade ediyor; 'beni dinlediğiniz için hepinize
vsaygılar sunuyorum. (DSP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özgenç.
M. TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) — SaI yın Başkan!..
I
BAŞKAN — Buyurun efendim, izah ediniz; «YanI lış anlaşılmış» dediniz, sözünüzü düzeltiyorsunuz.
M. TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) — Ben
kendi sözümü düzeltmiyorum, sayın bakanın yanlış
I anlamasını düzeltiyorum.
I
BAŞKAN — Yanlış anlaşılmış efendim; tamam,
I anlıyorum...
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM
BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan,
I benim konuşmamı düzeltme hakkı kimsede yok ki!..
I
BAŞKAN — Hayır efendim, onun konuşmasını
I yanlış değerlendirmişsiniz, onu düzeltecek.
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş — SaI yın Başkan, değerli arkadaşlarım; ben özelleştirmeye
bir adım olduğunu söylemiştim; Sayın Bakan, «hayır»
I dediler. Elimizde tasarının gerekçesi var, ben gerekI çeye dayanarak konuştum: (Sayfa 8, paragraf iki, satır
I dört) «Sağlık kuruluşlarının tam rekabete açık, kaliI teli hizmet üretir tarzda tam özelleştrimelerine temel
I teşkil edecek...»
I
Eğer bu ifade benim maksadımı izah etmiyorsa,
I başka ise, bir şey demem; ya ben Türkçe öğrenmeye
tekrar başlayayım veyahut da hükümet öğrensin.
I
ikincisi; plana uygunluk konusunda yine Sayın
I Bakan dediler ki; «Planlama da söyledi, bu, plana
I uygundur ve hiçbir şey yoktur.»
I
Ben size ilkeleri sayıyorum...
I
BAŞKAN — Sayın Bayezit, oakana cevap verme
I durumunda değilsiniz efendim.
M. TURAN BAYEZÎT (Devamla) — Sayın BaşI kanım, arz ediyorum, Sayın Bakana, beni, bu işi inI edememekle itham ettiler dolayısıyla, arz ediyorum;
I hem Beşinci Beş Yıllık Planı açın, hem 1987 ProgramıI nı açın, bakın ne var ne yok?
I
1. İşletme kuruluşu diye bir şey yok onlarda;
I ikisinde de yok. Ne var?., işbirliği ve koordinasyonun
I temini var.
I
2. «Sosyal Sigortaların protokolü düzeltilecek»
I diye bir tabir var; yine, işletme konusu yok!
I
«Döner sermayeler takviye edilecek» diye bir hedef
I var. Döner sermayeler işletme olunca, tabiî kaldırıI lıyor.
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Yine, personel açısından, ^Personeli teşvik edici,
özendirici önlemler getirilecek; nakil ve atama işlem
leri ıslaih edilecek» diyor elinizdeki plan ve program.
Burada ne var? Tasfiye var ve sözleşme var.
Yine, «Herkesin, istediği hastaneden yararlanması»
diye bir hüküm hükümet programında var; ama bu
radaki sistem, herkesin istediği hastaneden yararlan
masını sağlamıyor.
Bunlar kısa sürede arz ettiğim şeyler; maddeler
gelince, düşeceğim bunların üzerine özellikle.
Demek ki, ben, «Programda ve Beşinci Beş Yıllık
Planda bunlar yoktur» derken, şu maddelere dayana
rak söylemiştim; «Yok efendim, bunlar da doğru de
ğil» derseniz, buraya getirir planı okurum.
Yine, yönetmelik konusunda, «yönetmelik çıkmaz»
diye bir şey demedim. Yönetmelik bir hukuk müesse
sesidir; ama - Sayın Tahsin Bekir Balta'nın okunulan
metninde de aynı şey söyleniyor - yönetmelik idare
nin iç. ilişkisi bakımından çıkar. Evet, 224 sayılı Ka
nunda yönetmelikle ilgili hüküm var; ama, dikkat
edin, nedir o yönetmelikle hüküm? Halkla ilişkinin
nasıl temin edileceği, yani halkın nasıl eğitileceği, na
sıl yetiştirileceği; memurun görevini nasıl yapacağı
dır, o hususta yönetmelik çıkar; ama, bir de, o ka
nunda tüzük var, fakat, Sayın Bakan hiç o tüzük mad
desini okumuyor. Bu itibarla sizin için, «yönetmelik
lerle kanun yetkisini kullanamazsınız» derken, üstüne
basa basa söylüyorum, yapamazsınız! Ne Sayın (Tah
sin Bekir Balta'nın fetvası buna müsaittir ve ne de
- beni bağışlayın - yüce Meclis buna muktedirdir. Yü
ce 'Meclis de yapamaz, Anayasa Mahkemesinden dö
ner bu tasarrufunuz.
Sözleşme esasına gelince, «Ben sözleşme yoktur,
hiçbir suretle uygulanmamıştır» demedim; ben, söz
leşmenin teminatı konusunu dile getirdim. Sayın Ba
kanın eksik anladığını tahmin ediyorum.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim.
Madde üzerinde verilmiş bir önerge vardır, oku
tuyorum:
Yüksek Başkanlığa
1 inci maddede geçen «temel esaslar» deyiminin
açıklığa kavuşturulması için maddenin komisyona
iadesini arz ve teklif ederiz.
Paşa Sarıoğlu
Muhittin Yıldırım
Ağrı
Edirne
Cahit Tutum
Balıkesir

Neriman Elgin
Ankara
Ayhan Fırat
Malatya
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BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sayın
Başkan.
BAŞKAN — Hükümet?..
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM
BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Katılmıyoruz
efendim.
BAŞKAN — Önergeye hükümet ve komisyon ka
tılmıyor.
Önerge sahibi Sayın Sarıoğlu, buyurun.
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Değerli arkadaşla
rım, inşallah Sayın Başkan konuşmama müdahale
etmez, çünkü kısa konuşacağım.
BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, lütfen saatinize ba
kın o zaman.
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan,
bakmama lüzum yok, sadece bu eşitliği her zaman
gösterirseniz itiraz etmeyiz.
BAŞKAN — İtimat buyurmuyorsunuz.
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, bazen hak ediyorsunuz.
BAŞKAN — Kesinlikle; herkese aynı müsama
hayı yapıyorum.
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, yasa tasarısını dikkatle okuyan ve konuyla il
gisi olmayan ve bunda temel amaçları bulmak isteyen
herhangi bir kimsenin, burada temel amaçlan bul
ması mümkün değildir. Çünkü, temel amaçlar deyin
ce, esas olan, insan unsurudur, hastanın tedavisidir.
Eğer amaçlar içerisinde, siz bu getireceğiniz ilke
lerle bugünkü şikâyetleri ortadan kaldıracak temel
düzenlemeler yapamıyorsanız, sistemde temel düzen
lemeler yapamıyorsanız, o zaman bunun ismine «te
mel» demenize lüzum yoktur. Çünkü, temel deyince,
Anayasaya göre halkın sağlığının nasıl korunacağı
birinci ilke olarak belirlenmeliydi; ama, burada hal
kın sağlığının nasıl korunacağı belirtilmemiştir.
Hastanelere akın akın insanlar gelmektedir. Gör
düğüm kadarıyla, bunların çoğu beslenme yetersizli
ğiyle, sağlık koşullarına dikkat edilmemesiyle, koru
yucu hekimliğin geliştirilememesiyle, çevrenin düzenlenememesiyle, çevrenin temiz tutulamamasıyla eğitim
sorunlarıyla ilgilidir. Bunların içerisinde birinci unsur
olarak yer alması lazım ki, o zaman temelde bugüne
kadar işlemiş olan; fakat yanlış olduğunu bildiğimiz
bir düzenlemeyi, burada değiştiriyoruz, yeni bir dü
zenleme getiriyoruz diyebilesiniz.
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İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Sayın Sa- Iı çağdaşlık, yalnızca tıp aletlerinin burada yeterli ol
masıyla değil; düzenin, sistemin çağdaş olmasıyla
rıoğlu, sizin söyledikleriniz 3 üncü maddede var.
mümkündür.
Yoksa, siz oraya en iyi aletleri getirmiş
PAŞA SARIOGLU (Devamla) — Yok efendim,
olabilirsiniz,
böbrek
taşlarını kırmak için en iyisini ge
baktım o maddeye.
tirmiş olabilirsiniz; ama, bu sistem eğer kendi içeri
İkincisi; «Vatandaşın, sosyal adalete uygun ola
sinde, kendi kendine çalışacak denetim ve kontrolleri
rak...» diyorsunuz. Bu sosyal adalet terimini artık eli
yapılmış bir sistem olarak vatandaşın şikâyetini kalmizden aldınız kullanıyorsunuz; kullanın, yeter ki ye
dıracaksa, o zaman, zaten bunların şimdiye kadar
rinde olsun. «Sosyal adalet» diyorsunuz; «Türkiye
- uygulamadan doğduğu için - yapılması lazımdı. Bu
Cumhuriyeti Devleti sosyal bir hukuk devletidir» de
rada yok. Bunların olması da mümkün değil arkadaş
niyor; şimdi burada müracat halinde, iş eğer paraya
lar.
dönüştürülecek ve ancak parası olan, hatta parası da
Değerli arkadaşlarım, bu önergeyle ilgili olarak
yeterli değildir, politik gücü olan, yardımcısı olan,
şunu da söylemek istiyorum: Gerçekte, (Türkiye'de bir
nüfuz etme istidadı olanlar burada tedavi görecekse,
hastane ve hasta problemi vardır. Gerçi, Sayın Bakan,
demek ki ilke olarak burada da büyük aksaklık var
«Bana bakmayın» diyor, ama, Sayın Bakanın dikkati
dır. Temelde, vatandaşın tedavisinin 'nasıl yapılacağı
ne sunmak durumundayım, hastanelere gittiğimiz za
ve bugünkü şikâyetlerin nasıl kaldırılacağı açıktır; o
man görüyoruz, enfeksiyona en müsait hastaların bu
da burada yoktur.
lunduğu yerlerde dahi insanlar cirit atıyor; hastane
Üçüncüsü; sorunlar Türkiye'de yığın halindedir.
lerde ziyaretler tahdit edilmiyor, sürüler halinde gi
Çünkü, Türkiye'nin içinde bulunduğu ve beslenme
riliyor; temizlik imkânı da yok. Yani, hastanelerin
den kültüre kadar mevcut olan koşullar, maalesef ol
bugünkü sorununun, bu temel yasayla çözülmesi
ması lazım gelenden daha fazla bir yüzdeyle, sağlık
mümkün değil. Siz bu kanunla fon yaratabilirsiniz,
şartlarının yerine getirilmemesinden dolayı, iyi değil
doktorları bira serbest bırakabilirsiniz; fakat, onun
dir. Şimdi bu durumda, bu getirilen tasarıyla acaba
ötesinde, bu yasa tasarısının getireceği bir yenilik
temelde bunları önleyecek yeni bir formül getirebili
yoktur.
yor muyuz? Hastane zincirlerinin işletilmesine yeni
Onun için, Sayın Bakan ve değerli arkadaşlarım,
bir şey getirebiliyor muyuz? Yok...
bu yasa tasarısını çıkarırken bu şikâyetleri kaldıracak
Bunun ötesinde, dördüncü olarak söylemek istedi
önlemleri alamazsak, bundan sonra yeniden bir yasa
ğim husus, hekimlerin ve personelin statüsüyle ilgili
tasarısının buradan gelip geçmesi de çok zordur. Bun
durumlardır; ama, öbür taraftan, bir hastane zinciri
lar, yönetmelik meselesi midir, yasa tasarısı meselesi
içerisinde, personelin yetiştirilmesi sorunları da var
midir; ama temelde onları çözecek formüller, anah
dır. Bunlar yalnız doktorlarla ilgili değildir. Bunun
tarlar burada yoktur. O anahtarlar burada olsaydı,
içerisinde, hastabakıcısından diğer personele kadar
o zaman, yönetmeliklerle bunları çözmek mümkün
olanlar da vardır. Arkadaşlar, bunu bir hastamızda
olacaktı; ama, onlar yoktur. Onlar olmadığı için de,
gördük; aşağıda cenaze işlerine bakan memur, gelip,
vatandaş adına bundan çare beklemiyorum doğrusu.
yukarıda o gömleğiyle kayıt işlemiyor yapıyor. Böyle
Hepinize saygılar sunarım.
bir düzen olur mu? Sizler de diyeceksiniz ki, «Yö
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu.
netmelikleri yapacağız.» Şimdiye kadar bunların ya
Efendim, önergeye komisyon ve hükümet katıl
pılması lazımdı. Temel ilkede bunların nasıl çözüle
mıyor.
ceği yoktur. Bu şikâyetler, eğer sizin, «temel» de
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
diğiniz bu yasayla kalkacaksa, bundan gerçekten mut
Kabul etmeyenler...
luluk duyacağız; ama, pratikte de - demin de söyledi
CAHİT TUTÖM (Balıkesir) — 101 oy yok Sayın
ğim gibi - bugün Türkiye'de hastanelerdeki en büyük
Başkanım, 101 oy yok!
sorun denetimsizliktir, bakımsızlıktır, kontrolsüzlük
İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Oylandı, oy
tür. Hepiniz havale konuşunu biliyorsunuz, bunu bu
landı Sayın (Başkan.
rada dile getirmek benim için bir borçtur; çünkü bu,
hastaların en büyük şikâyetlerinden birisidir. Hasta,
BAŞKAN — Maddeyi oylamadan niye söylemi
oralardan geçmeden, resmî tedavi kurumuna yatırıl
yorsunuz efendim?..
mıyor. Bunu önlemenin yöntemlerini siz burada söy
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Daha sayıyordu
lemiyorsunuz Sayın Bakan, «Çağdaş» diyorsunuz;
nuz, 101 oy yok! Resen dikkate alınız.
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BAŞKAN — Peki sayalım. Kabul etmeyenler...
önerge kabul edilmemiştir.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
IKalbul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
2 nci maddeyi okutuyorum:
Kapsam
. MADDE 2. — Bu Kanun, 'Millî Savunma Ba
kanlığı hariç, bütün kamu kurum ve kuruluşları ile
özel hukuk tüzelkişilerini ve gerçek kişileri kapsar.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı
efendim? Yok.
Madde üzerinde verilmiş önergeler var; okutuyo
rum:
Yüksek Başkanlığa
544 sıra sayılı tasarının 2 nci maddesindeki:
«Millî Savunma Bakanlığı hariç»
İbaresinin metinden çıkarılmasını arz ederiz.
M. Turan Bayezit
Kahramanmaraş

Paşa Sarıoğlu
Ağrı

Muhteşem Vasıf Yücel
Zonguldak

Yılmaz Demir
Bilecik

Muhittin Yıldırım
Edirne
Yüksek (Başkanlığa
544 sıra sayılı tasarının 2 nci maddesine aşağıdaki
fıkranın eklenmesini arz ederiz.
«Millî Savunma Bakanlığına ait tesislerden koru
yucu hekimlik hizmetinde yararlanılır.»
Paşa Sarıoğlu
Ağrı

M. Turan Bayezit
Kahramanmaraş

Musa Ateş
Tunceli

Muhittin Ylıdırım
Edirne

Hüseyin Aydemir
izmir

Cevdet Karslı
Giresun
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BAŞKAN — Önergeye Komisyon?..
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan.
BAŞKAN — Hükümet?..
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM
BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Katılmıyoruz
efendim.
BAŞKAN — Önerge sahibi konuşmak isterler mi
efendim?
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Önergemiz açık
efendim.
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiş
tir.
İkinci önergeyi okutuyorum:
Yüksek (Başkanlığa
544 sıra sayılı tasarının 2 nci maddesine aşağıdaki
fıkranın eklenmesini arz ederiz.
«Millî Savunma Bakanlığına ait tesislerden koru
yucu hekimlik hizmetinde yararlanılır.»
Paşa Sarıoğlu (Ağrı)
ve arkadaşları
BAŞKAN — önergeye Komisyon?..
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan.
BAŞKAN — Hükümet?..
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM
BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Katılmıyoruz
Sayın Başkan.
BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu?..
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Kısaca açıklayaca
ğım efendim.

BAŞKAN — Önergeleri, aykırılık sırasına göre
okutup işleme koyacağım.
Yüksek Başkanlığa
544 sıra sayılı tasarının 2 nci maddesindeki:
«Millî Savunma Bakanlığı hariç»
İbaresinin metinden çıkarılmasını arz ederiz.
Turan Bayezit (Kahramanmaraş)
ve arkadaşları
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BAŞKAN — Buyurun efendim.
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Efendim, biz bunu
şunun için verdik: Şimdi, biliyorsunuz, bazı hastalıklar
vardır ve bu hastalıklar için de özel bir tedavi yön
teminin uygulanması ve özel bir itinanın gösterilmesi
lazımdır. Millî Savunma Bakanlığının hastaneleri ge
nellikle çok daha disiplinlidir ve diğer hastanelerimiz
de olmayan birtakım alet edevat yahut teçhizatla do
natılmıştır ve her türlü imkânları vardır. Binaenaleyh,
böyle bir fleksibilitenin
olması, zannediyorum ki
- bizlere de yapılan müracaatlardan anlaşılıyor - ancak
vasıtalarla yapılabiliyor. Bu, yönetmeliklerde daha da
açık bir hale getirilebilir. Buralardan istifade edilme-

-
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önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiş
tir.
Çalışma süremiz dolmuştur.

si, ihtisasa dönük hastalıklar için kapasite ötesinde
vatandaşların yararlanma imkânı olursa, yurt dışına
gidilmeden buralardan istifade edilmesi yerinde olur;
çünkü gerekli üniteler, buralarda vardır. Mesela, do
ğudaki gülhane hastanesindeki birtakım üniteler, diğer
hastanelerimizde yoktur. Bu ünitelerden bir tanesi,
yanık ünitesidir; Amerikan esaslarına göre kurulmuş
tur, son derece moderndir; ama, sivil vatandaşın bu
radan yararlanması, ancak birtakım vasıtalarla müm
kün olmaktadır.
O itibarla bu önergeyi verdik. Eğer bu maddeyle
bu imkân verilirse, bu tesislerden de yararlanma im
kânı doğmuş olacaktır.
Teşekkür ederim.

Genel Kurulun 16.4.1987 tarihli 91 inci Birleşi
minde alınan karar gereğince, Türkiye Büyük Millet
Meclisinin kuruluşunun 67 nci Yıldönümünün ve
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması
ve günün önem ve anlamının belirtilmesi amacıyla ya
pılacak görüşmeler için, 23 Nisan 1987 Perşembe
günü saat 14.30'da toplanmak üzere birleşimi kapatı
yorum.

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu.

Kapanma Saati : 19.22

»••«
VI. — SORULAR VE CEVAPLAR
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI
1. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, Öğ
retmenlerin mahrumiyet yeri ödeneğinin artırılması
ve kadrosuzluk nedeniyle resen emekli edilen kı
demli albaylara da makam tazminatı verilmesi için
yeni düzenlemeler yapılıp yapılmayacağına ilişkin
Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor
Bakanı Metin Emiroğlu'nun yazılı cevabı (7/1750)
Türkiye Büyük 'Milet Meclisi Başkanlığına
Aşağıya çıkarılan soru önergemin, Başbakan ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ede
rim.
Saygılarımla.
Hüseyin Aydemir
İzmir
1. Diğer meslek gruplarında yan, ek ve özel
hizmet ödemelerinin her birinin öğretmenlere göre
üç - dört, kat daha fazla olması yanında; ilk dört
derecenin dışındaki öğretmenlere • ek gösterge veril
mesi Devlet memurları arasında, öğretmenler aley
hine olan dengesizliği artırmaktadır.
Özellikle; Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölge
lerimizde, köylerde görev yapan öğretmenlere veri
len mahrumiyet ödeneğinin ayda net ı(500) lira gibi
sembolik bir seviyede bulunması; zor geçim şartla
rı içinde bulunan öğretmenleri, çetin doğa şartları

karşısında güç durumda bırakmakta; hizmetin verimliğini geniş ölçüde etkilemektedir.
Devlet memurları arasında, öğretmenler aleyhine
olan dengesizliği gidermek ve özellikle Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu bölgelerimizde, köylerde görev
yapan öğretmenlere verilen mahrumiyet ödeneğinin
yeter bir seviyeye çıkartknası ve bu bölgelerdeki öğ
retmenlere lojman verilmek suretiyle acil ve zorunlu
beklentilerin karşılaınması için yeni bir düzenleme ya
pılması düşünülmekte midir?
•2. Yeni çıkarılan kanun hükmünde iki kararna
me ile, iki yıl süreyle belirli bir makamda görev ya
pan ve tazminat alan yüksek dereceli devlet memu
runun emekliye ayrılması halinde, bu tazminatı, ya
şadığı sürece emekli maaşına ek olarak alabileceği
esas kabul edilmiştir,;
Askerî baremde bu hak yalnızca generallere tanın
mıştır.
General veya eşiiti kadrolarda (2) sene komutan
lık yapan Kd. albaylarda, kadrosuzluk sebebiyle re
sen emekli edilmeleri halinde, ayrıldığı makama ait
tazminatı almaları, çıkarılan kararnamenin ruhuna
ve çıkış gayesine uygun olacaktır.
örneğin; Jandarma Bölge Komutanlıklarına halen
tuğgeneraller atanmaktadır. Bu görevleri en az iki
yıl süreyle ifa ettikten ve makam tazminatı aldık
tan sonra kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edi-
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len bu gruptaki K'd. albayların da yüksek düzeyli
memurlardan sayılarak, ayrıldıkları makama ait taz
minatı, emekliye ayrıldıktan sonra da ak tazminat
olarak alabilmeleri için, düzenleme yapılması düşü
nülmekte midir?
TC.
Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanlığı
22 . 4 . 1987
Araştırma, Planlama, Koordinasyon
'Kurulu Başkanlığı
Sayı : 020 Arş. Pl. D. Bşk. - 87/1259
Konu : izmir Milletvekili Sayın Hüseyin
Aydemir'in soru önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
ilgi : 'Başbakanlık Kanunlar ve Karalar Genel
Müdürlüğünün 26.3.1987 gün ve 106-2472/03130 sa
yı1» yazısı.
îlgİ yazı ekinde Bakanlığıma intikal eden izmir
Milletvekili Sayın Hüseyin Aydemir'in Devlet me
murları arasında, öğretmenler aleyhinde olan yan
ödeme, ek ve özel hizmet tazminatları ile bilhassa
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde gö
rev yapan ve köylerde çalışan öğretmenüerimize mah
rumiyet ödeneğinin yeterli seviyeye çıkarılması hu
suslarında Bakanlığımca nele'r yapılmakta olduğu so
rusuna ve Millî Savunma Bakanlığı emrinde görev
yapan tuğgenerallerin kadroslarıhda çalışan kıdem
li albaylara da makam tazminatı verilmesine ait so
rusuna cevap teşkil eden ve çalışmalarımızı kapsa
yan yazımız ekte sunulmuştur.
Arz ederim.
Metin Emiroğlu
Millî Eğitim Gençlik
ve Spor Bakanı
Bakanlığımızca Yapılan öğretmenlerimizin Maddî
Durumlarını iyileştirme Çalışmaları
1. Yapılıp Bitirilen Çalışmalar :
— 1964 yılından bu yana ilk defa öğretmenleri
mizin ek ders saat ücretleri yüzde yüz artırılmıştır.
ilkokul öğretmenlerinin ders saat ücretleri 210, orta
öğretim öğretmenlerinin ders saat ücretleri 260 lira
dan 500 liraya çıkarılmak suretiyle eşit hale geti
rilmiştir .1
— öğretmenlerimizin kitap, dergi ve gazete gibi
yayınları takip ederek okumalarını sağlamak ve mes
lek} bilgilerini geliştirmek için verilen eğitim öde
neği de yüzde yüzden fazla artırılarak, 19 800 liraya
çıkarılmıştır.
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— Kalkınmada öncelikli illerimizin eğitim prob
lemlerinin çözümlenmesi amacıyla, 36 milyar liralık
özel bir proje hazırlanmış, bu projenin 12 milyar
liralık ilk dilimi Bakanlığımızın 1987 yılı yatırım
ödenekleri içinde yer almış olup, bilhassa bu yılki
eğitim yatırımlarında, Doğu ve Güneydoğu bölgele
rimizdeki öğretmen lojmanları yatırımlarına gereken
öncelik ve ağırlık verilmiştir.
2$ Yapılması Planlanan Çalışmalar :
— öğretmenlerimizden 5 - 8 inci derecede olan
lara ek gösterge verebilmek için; 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun değişik 43 üncü maddesinin
(B) bendinin (d) fıkrasında gerekli değişiklik yapıl
mak suretiyle 8 - 7 nci derecedeki öğretmenlere 50,
6 - 5 inci derecedeki öğretmenlere de 100 ek gösterge
verilmesi çalışmaları sürdürülmektedir.
— Meslekî ve teknik öğretim alanında görev alan
teknik öğretmenlerimizin istihdamlarını kolaylaştır
mak ve özel teşebbüs alanına kaymalarını önlemek
için maddî durumlarım iyileştirmek maksadıyla 657
sayılı Devlet Memurları Kanununun 21'3 üncü mad
desinden sonra gelen 243 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ile değişik ek maddesine; kurumların
eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı kadrolarına tek
nik öğretmen olarak atananlardan, en yüksek dev
let memuru aylığının; hizmeti 10 yıl ve daha az
olanlara ı% 1'5'ine, hizmeti * 11 - 20 yıl olanlara
% 20'sine, hizmeti 21 yıl vd daha fâzla olanlara
'% 25'ine kadar özel hizmet tazminatı verilmesi, kal
kınmada öncelikli yörelerde çalışanlar için bu oran
lara 5 puana kadar ilaveler yapılması konularındaki
çalışmalarımız devam etmektedir.
3. General ve Amiral Kadrolarında Görev Ya
pan Albaylara Kıdem Tazminatı Verilmesi :
Bilindiği üzere 29.11.1984 tarih ve 243 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile 926 sayılı Türk Silah
lı Kuvvetleri Personel Kanununun Ek - 18 inci mad
desinde değişiklik yapılarak general ve amirallere
makam tazminatı verilmesi uygun görülmüş;
23.1.1987 tarih , 269 sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin 3 üncü maddesi ile bu tazminatın söz ko
nusu kararnamede belirtilen rütbe ve görevlerde iki
yıl süre ile çalıştıktan sonra emekli olanlara da ha
yatta bulundukları sürece T.C. Emekli Sandığınca
aynen ödeneceği kabul edilmiştir.
Belirtilen Kanun Hükmünde Kararnamelerle dü
zenlenen makam tazminatı, Genelkurmay Başkanlığı,
Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komu-
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tanlığı görevlerinde bulunanlar ile diğer general ve
amirallere verilmektedir.
önergede de belirtildiği gibi general -amiral kad
ro görev yerlerinde çalışan albaylara makam tazmi
natı ödenmemektedir. Bunlara makam
tazminatı
ödenmesi hususunda Millî Savunma Bakanlığınca ha
len herhangi bir çalışma yapılmamaktadır.
2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'
nun, Türk Medenî Kanununun 453 üncü maddesin
de değişiklik yapılmasının düşünülüp düşünülmediği
ne ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Mah
mut Oltan Sungurlu'nun yazılı cevabı (7/1768)
Türkiye Büyük Millet Metlisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı
olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ederim.
Saygılarımla.
Hilmi Nalbantoğlu
Erzurum
Türk Medenî Kanununun 453 üncü maddesine,
903 numaralı Kanunla eklenen ek fıkralar; uygula
mada mahfuz hisse ve mahfuz hisseli mirasçılar yö
nünden çelişki yaratmaktadır.
Bu çelişkinin izalesi için, söz konusu maddede
değişiklik yapılması düşünülmekte midir?
T.C.
Adalet Bakanlığı
Bakan
Sayı : 671
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 27.3.1987 tarih ve 7/1768-8048/31675 sayılı
yazınız.
tlgi yazıları ekinde Başbakanlığa intikal ettirilen
ve Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu tarafın
dan Sayın Başbakanımıza tevcih edilmiş olup, Baş
bakanlık Makamınca tarafımdan cevaplandırılması
tensip Duyurulan yazılı soru önergesinin cevaplan ik:
nüsha halinde ekte sunulmuştur.
Bilgilerinize saygılarımla arz ederim.
Mahmut Oltan Sungurlu
Adalet Bakanı
T.C.
Adalet Bakanlığı
Bakan
Sayın
Hilmi Nalbantoğlu
Erzurum Milletvekili
Sayın Başbakanımıza tevcih ettiğiniz ve yazılı
olarak cevaplandırılmasını istediğiniz soru önergesi,
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Başbakanlık Makamının tensipleriyle tarafımdan ce
vaplandırılarak aşağıda takdim kılınmıştır.
743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin mahfuz hisse
hükümlerini düzenleyen 453 üncü maddesine 13 Tem
muz 1967 tarih ve 903 sayılı «Türk Kanunu Mede
nisinin Birinci Kitabının îkinci Babı Üçüncü Fas
lının Değiştirilmesi, Bu Kanuna Bazı Madde' ve Fık
ralar Eklenmesi, Bazı Vakıfların Vergi Muafiyetin
den Faydalandırılması Hakkında Kanun» ile üç fık
ra eklenmiş, bunlardan birinci fıkra ile «Kamu ya
rarına yapılan hibelerde ve gelirlerinin yarısından
fazlası kamu görevi niteliğindeki işlemin yapımına
bırakılarak kurulacak vakıflarda mahfuz hisse, mi
rasçıların içtimai durumuna uygun nafakadan az ol
mamak kaydı ile yukarıda zikrolunan miktarın 1/3'ü
kadardır» ikinci fıkra ile «Ancak vakfın gelirinin
'% 20'si veya' bu vakıflara bağışlanan yahut ölüme
bağlı tasarruf sureti ile tahsis edilen malların geli
rinin ı% 20'si kendisine bırakılan mahfuz hisseli miras
çılar tenkis davası açamazlar?» 3 üncü fıkra ile de
«vakfın gelifin + 20'sinin mahfuz mahfuz hisseli mi
rasçılarla bırakıliması halinde yalnız onların da mah
fuz hisseli mirasçıları bu gelirden faydalanabilirler;
daha sonra gelen mahfuz hisseli mirasçılara ancak,
vıalkıf senedinde açık hüküm bulunmak şartı ile mua
venet nafakası verilir» hükmü getirilmiştir.
Bu fıkraların ilaveli ile mahfuz hisse miktarları
azaltılmış murisin kamu yararına hibe yapabilmesi
için tasarruf nisabı artırılmıştır.
Sözü edilen bu değişikliğin gayesi kamu yararı
na öncelik tanıyan faydalı tesislerin kurulmasını teş
vik ve bu gayenin tahakkukunu sağlamaktır.
6.1.1981 tarih ve 2467 sayılı «Türk Kanunu Me
denisi ile İlgili Çalışmalar Yapmaık Üzere Komisyon
Kurulması Hakkında Kanun»a istinaden Bakanlığım
bünyesinde teşekkül ettiren komisyon, kamu görevi
niteliğindeki işlerin yapımı için vakıf kurulmasında
murisin tasarruf nisabının bu şekilde artırılması so
nucu mezkûr kanunla ilave edilen fıkralardan iki
ve üçüncü fıkralar yönünden uygulamada zorluklar
la karşılaşıldığı, mahfuz hisse hesaplarında güçlük
ler olduğu ve doktirinde de ciddî eleştirilere uğradığı
gerekçesi ile hazırladığı Türk Medenî Kanunu Öntasarısında, 453 üncü madde metninde, 903 sayılı Ka
nunla ilave edilen ikinci ve üçüncü fıkralara yer ver
memiş, Bakanlığımca hazırlanan Türk Medenî Ka-
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nunu Tasarısında da bu husus aynen benimsenmiş
bulunmaktadır.
Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim.
Mahmut Oltan Sungurlu
Adalet Bakanı

T.C.
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Sayı : 404
Konu : Kayseri Milletvekili
Üner'in soru önergesi

3. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Tu
rizm Genel Müdürlüğünce yayınlanan 26.12.1985 ta
rihli genelgenin 2 ve 3 üncü maddeleri uyarınca yapılan
işlemlere ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı
A. Mesut Yılmaz'm yazılı cevabı (7/1769)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : T.B.M.M. Başkanlığı Genel Sekreterliği Ka
nunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 23.3.1987
gün ve 7/1769-8278/32327 sayılı yazıları.
İlgi yazıları ekinde Bakanlığımıza intikal ettiri
len Kayseri Milletvekili Sayın Mehmet Üner'in «Tu
rizm Genel Müdürlüğünce Yayınlanan 26.12.1983
Tarihli Genelgenin 2 ve 3 üncü Maddeleri Uyarın
ca Yapılan lşlemler»'e ilişkin yazılı soru önerge
lerinin cevabı ekte sunulmuştur.
Bilgilerini arz ederim.
A. Mesut Yılmaz
Kültür ve Turizm Bakanı

Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Balkanı
Sayın Mesut Yılmaz tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını saygılarımla arz ederim.
Mehmet Üner
Kayseri
1. Bakanlığınızın Turizm Genel Müdürlüğü ta
rafından 26Jİ2.1985 tarih ve 55-5/2869-14415-49500
sayı ile yayınlanan genelge esasları hangi yasa ile il
gilidir?
2. 26.12.1985 tarih ve 55-5/2869-14415-49500
sayılı genelgenin ikinci maddesinde 'bahsedilen turizm
amaçlı olarak kullanılmasında yarar görülen yerler
tespit ediılmişmidir? Tespit edilmiş ise buralar nere
lerdir? Tespit edilen bu yerler amaç dışında herhangi
bir şekilde kullanılmış mıdır?
3. 26Jİ2.1985 tarih ve 55-5/2869 - 14415 - 49500
sayı ile yayınlanan genelgenin 3 üncü maddesine uy
gun olarak hangi turistik bölgede, hangi turistik te
sise ilave kat yapılmasına, ek bina yapılmasına v.s.
müsaade edilmiştir? Bu 'turistik tesislere verilen kat
ilavesi veya ek bina v.s. gibi yeni ilave yapılaşmaya
müsaade edilen yerlerde bu ilavelerin yasal gerekçe
leri nelerdir? Bu ilave tesisler mevcut imar planına,
altyapıya, çevre kat nizamına uymakta mıdır?
4. — Aynı genelgenin 3 üncü maddesinin son
pragrafında genelge konusunun önemle ele alınması
ve yapılan uygulamalar hakkında Bakanlığmıza iki
şer aylık bilgi verilmesini istemektesiniz. Bu isteğiniz
doğrultusunda hangi turistik yörelerimizden bilgiler
Bakanlığınıza intikal etmiştir? Bakanlığınıza inti
kal eden 'bu bilgileri, turistik yörelerimizdeki illere
göre ayrı ayrı açıklar mısınız?
5. Yayınladığınız bu genelgenin turizmimize ne
gibi faydaları olmuştur? Basında sık sık sözünü et
tiğiniz turizm patlamasını bu tür genelgelerle mi sağ
lamaktasınız?
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Sayın

Mehmet

1. Bakanlığımızın Teşkilat ve Görevleri Hakkın
daki 187 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin
2 nci maddesi ile Bakanlığımız görevleri şu şekilde
sayılmıştır.
— Millî, manevî, tarihî ve Kültürel değerleri araş
tırmak, geliştirmek, kurmak, yaşatmak, değerlendir
mek, yaymak, tanıtmak, benimsetmek ve bu suretle
millî bütünlüğün sağlanmasına yardımcı olmak,
— Turizmi millî ekonominin verimli bir sektörü
haline getirmek için yurdun turizme elverişli bütün
imkânlarında değerlendirmek, geliştirmek ve. pazarla
mak,
— Kültür ve Turizm konuları ile ilgili kurum ve
kuruluşları yönlendirmek teşvik etmek ve işbirliğin
de bulunmak, yasalarla verilen diğer görevleri yap
mak.
Diğer yandan Beş Yıllık Kalkınma 'Pîanlaın, son
olarak 1985-1989 yıllarını kapsayan 5 inci Beş YıİMc
Kalkınma Planı ile belirlendiği üaere* turizm sek
törü ilke ve politikalarından birisi; Ülkemizin doğal
ve kültürel değerlerinin turizm amaçlı kullanımında,
koruma stratejileri ve turizm stratejilerinin entegras
yonunun, bu yönde de ilgili kamu kuruluşları, bi
lim kurumları, gönüllü kuruluşlar ve özel sektörün
işbirliğinin sağlanmasıdır. •
Bakanlığımız, yasal düzenlemelerle kendisine veril
miş bu görev, yetki ve sorumluluk kapsamında, ül
kemizin sahip olduğu turizm potansiyelini en ras
yonel şekliyle kullanarak, ihtiyaç duyulan ekonomik
yararı sağlamak ve bunun için gerekli tedbirleri ai402 —
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mak durumundadır. Bakanlığımızın bu yöndeki ça
lışmalarında temel politika, turizmin döviz kazan
dırıcı potansiyelinin geliştirilmesi ve bu konuda sür
dürülen gayretlerin artırılması, hedef ise, turizm ge
lirlerimizin, ülkemize gelecek turist sayısının ve ya
tak kapasitemizin belli büyüklüklere ulaştırılmasıdır.
Bilindiği üzere, 3194 sayılı 'imar Yasası kapsa
mında, imar planlarını yapmaya yaptırmaya ve onar
maya, Belediye ve mücavir alan içinde Belediyeler,
Belediye ve 'Mücavir alan dışında ise, ilgili Valilik
ler yetkili kılınmıştır.
Turizm Yatırımcılarının imar planları ve diğer
konular ile İlgili olarak, zaman içerisinde Bakanlı
ğımıza iletilen başvurmalarının, 2634 Sayılı Turizm
Teşvik Yasası kapsamında çözümlenmesi her zaman
için mümkün olmamakta, konu ile ilgili yetkili ku
rum ve kuruluşlarının işbirliğine ihtiyaç duyulmak
tadır.
Sözkonusu genelge bu ihtiyaçtan doğmuş, ma
hallî idarelerin ilgi ve yardımını sağlamayı amaçla
yan bir ^birliği çağrısı niteliğindedir. Genelgenin tüm
maddelerinde de açıkça görülebildiği gibi, sektörün
önemi doğrultusunda, bir işbirliğinin gerekliliği vur
gulanmaktadır.
2. Bir yöredeki arazilerin kullanım kararları, o
yöreye ilişkin hazırlanarak onaylanan, çeşitli ölçüde
ki imar planları ile belirlenir. İmar planları ile tu
rizm amaçlı kullanıma ayrılan alanların, farklı amaç
larla kullanımı Bakanlığımıza uygun görülmekte, bu
alanlara ve imar planları dışında olup, potansiyel
turizm alanı olarak değerlendirilebilecek alanlara
karşı, yöre turizmi açısından Mahallî İdarelerin ilgili
ve duyarlı olunması istenmektedir.
'3. Sözkonusu genelgemize dayanılarak bugüne
kadar, turizm amaçlı kullanımı mümkün kılacak
veya kapasite artırımını sağlayacak 30 plan değişik
liği, ilgili Mahallî İdarelere iletilmiştir.
4. Bu doğrultuda, Mahallî İdarelerin, turizm ya
tırımcılarına gerekli kolaylığı kısa süre içerisinde sağ
ladıkları ve turizm seferberliğinde 'işbirliğine arzulu
oldukları, listesi ekte iletilen Mahallî İdarelerin Ba
kanlığımıza gönderdikleri raporlardan da gözlenmiş
tir
5. Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılabilece
ği gibi, sözkonusu genelge amacı doğrultusunda, il
gili kuruluşlarda, ülke turizmi açısından bir işbirliği
anlayışının yerleşmesine katkı sağlanmıştır.
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Genelge Doğrultusunda Bakanlığımıza Bilgi veren
Mahallî idareler
Rize Belediye Başkanlığı
Derecine Belediye Başkanlığı
Marmaris Belediye Başkanlığı
(Hocalar Bucağı (Sandıklı İlçesi) Belediye Baş
kanlığı
iDüzağaç l(IAfyon) Belediye Başkanlığı
Eski Malatya (Malatya) Belediye Başkanlığı
Tınaztepe (Afyon) IBelediye Başkanlığı
ISüleymanlı (Afyon İli, Akhisar İlçesi) Belediye
Başkanlığı
Eynesil Belediye Başkanlığı
Serban Kasabası l(Afyon 'İli, Sincanlı İlçesi) Be
lediye Başkanlığı
Kaçarlı Belediye Başkanlığı
Ahmetpaşa Kasabası (Afyon, Sincanlı İlçesi) Be
lediye Başkanlığı
Aşağıulupınar Belediye Başkanlığı
Ballık Kasabası (Afyon Sandıklı İlçesi) Belediye
Başkanlığı
Bağıllı (İsparta, Gelendost İlçesi) Belediye Baş
kanlığı
Elmalı Belediye Başkanlığı
Yığılca (Bolu) Belediye Başkanlığı
Mengen IflBolu) Belediye Başkanlığı
Yeniçağa (Bolu) Belediye Başkanlığı
Gerede (Bolu) 'Belediye Başkanlığı
Akçakoca (Bolu) Belediye Başkanlığı
• Bolu Belediye Başkanlığı
Göynük '(Bolu) Belediye Başkanlığı
Kıbrısçık (Bolu) Belediye Başkanlığı
Seben (Bolu) Belediye Başkanlığı
Dörtdivan (Bolu, Gerede İlçesi) Belediye Baş
kanlığı
Düzce Belediye Başkanlığı
Gölkaya l(Bolu) Belediye Başkanlığı
Kışla (Gümüşova) (Bolu, Düzce) Belediye Baş
kanlığı
Cumayeri (Bolu) Belediye Başkanlığı
Çilimli (Bolu, Düzce) Belediye Başkanlığı
Kaynaşlı (Bolu, Düzce) Belediye Başkanlığı
Konuralp '(Bolu, Düzce) Belediye Başkanlığı
Yenimahalle (Ankara) Belediye. Başkanlığı
Hocalar Bucağı (Afyon, Sandıklı) Belediye Baş
kanlığı
Günlüce !(Kütahya) Belediye Başkanlığı
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Serban 'Kasabası (Afyon, Sincanlı (İlçesi) Belediye
Başkanlığı
Elmalı Belediye Başkanlığı
Dere Kasabası (Bozkır İlçesi) Belediye Başkan
lığı
Eynesil Belediye Başkanlığı
Üçkuyu (Sulıtandağı İlçesi) Belediye Başkanlığı
Adala (Manisa, Salihli 'İlçesi) Belediye Başkan
lığı
Sartaıahmut (Manisa, Salihli İlçesi) Belediye Baş
kanlığı
Aşağı Çobanisa (Manisa, Merkez. İlçesi) Belediye
Başkanlığı
Karaoğlanlı (Manisa) Belediye Başkanlığı
Gördes (Manisa) Belediye Başkanlığı)
Turgutreis (Bodrum) Belediye Başkanlığı
Kuşadası ((Aydın) Belediye Başkanlığı
Manisa Belediye Başkanlığı
IKula (Manisa) Belediye Başkanlığı
Gökçeören (Manisa) Belediye Başkanlığı
Saruhanlı {'Manisa) Belediye Başkanlığı
Paşa'köy (Manisa) Belediye Başkanlığı
Gökçeköy (Manisa Saruhanlı İlçesi) Belediye Baş
kanlığı
Nuriye (Manisa, Saruhanlı İlçesi) Belediye Baş
kanlığı
Büyükbelen (Manisa, Saruhanlı İlçesi) Belediye
Başkanlığı
İshakçelebi (Manisa, Saruhanlı ilçesi) Belediye
Başkanlığı
Alibeyli (Manisa, Saruhanlı İlçesi) Belediye Baş
kanlığı
Köldere (Manisa, Saruhanlı İlçesi) Belediye Baş
kanlığı
Mütevelli (Manisa, Saruhanlı (İlçesi) Belediye Baş
kanlığı
Hacırahmanlı (Manisa, Saruhanlı İlçesi) Belediye
Başkanlığı
Demirci (Manisa) Belediye Başkanlığı
Borlu (Manisa, Demirci) Belediye" Başkanlığı
Soma (Manisa) Belediye Başkanlığı
Vağcılı ((Manisa, Soma) Belediye Başkanlığı
Söke (Aydın) Belediye Başkanlığı
Güllübahçe (Aydın) Belediye Başkanlığı
Sazlıköy (Aydın) Belediye Başkanlığı
Sarıkemer (Aydın) Belediye Başkanlığı
Yenihisar (Aydın) Belediye Başkanlığı
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Bağarası (Aydın) Belediye Başkanlığı
Eğirdi Belediye Başkanlığı
Turgutlu (Manisa) Belediye Başkanlığı
Davutlar (Kuşadası) Belediye Başkanlığı
Kolay i(Bafra) Belediye Başkanlığı
Şarkikaraağaç (İsparta) Belediye Başkanlığı
Özlüce (Kayseri, Tomarza İlçesi) Belediye Başkan
lığı
4. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın,
«Kanunî Sultan Süleyman Sergisi» için Amerika Bir
leşik Devletlerine gönderilen tarihî eserlere ilişkin
sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın yazılı cevabı (711785)
Türküye Büyük MUfet.Meclisli Sayın Başkanlığına
lAşağıdıaki siorularıımın Kültür ve Turizm Bakanı
tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması için ge
rekli işlemin yapılknaisını saıy(gı ilie arz ederim.
30 . 3 . 1987
Günseli Özkaya
İstanbul
1, Kanunî Sultan Süleyman sergisi iç»'n A.B.D.'
ye gönderilen tarihî esenlerin her blklMn değeri ne
dir? Bu değeri biçen kişi ya da kurul1 kimlerden
oluşmuşltuır?,
t2. Dış ülkelerde serigileme işlemi için emri ve
ren hangi makamdır? Açılış kim tarafından yapıl
mıştır.,

3. Bu eserler silglaüta etffcirilmiiş m'Jdk? Eltltiriillmiş
ise sigortalama değerini içeren İsteye göre biçilen
değerler nedir?
4. Tarihî eserlerin tösliim zaptında teslim eden
vie edilenlerin k'lrnMkleriınli açıklar mısınız?
5. Sengfileme yerlerine göre yeni teslim zabıtları
tulbulimüş mudur? Dolayısıyla teslim ed|!len şahıslar
değişmefoüe midir? Değişmekte ilse bu değişiklik kaç
kezj yapulmıştır?
.6. Bu eserler ve özelikle kaftan gibi yüzyılla
rın olağan tabrilbaitı işleyelbillen bu eserlerin örselen
mesin;! önleyecek ne gilbi tedbirler alınmıştır?
7, Bu eserlerin dayanıklılık ve taşıma dolayl
ısıyla örseleme oranı tespüıt edillmiş mıidlir? Bu konu
da bir rapor var mıdır? Varsa kimliklerinin açıklan
ması?
!8. Her sergiileme yerinde, eserlerdeki hırpalanma
oranı raporla tespilt ediilmeklte mildir? Edilmekte be
bu raporların içeriğinlin açıfklan/maisı?
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B : 93
22 . 4 . 1987

Türkiye Büyüık Müet Meclisi Başkanlığına
tîlgi : 2.4.1987 gün ve 7/17i85-«337/325<20 sayılı
yazıları.
lllgi yazııları ekimde Bakanlığıımıza intikal ett'Mlen,
Isltanlbul MiletoveMi Sayın Günseli Özkaya'mn «Ka
nunî Sultan Süleyman Sergisi için Amerika Birleşik
Devletlerime Gönderilen Tarihî Eserler» e lişkfin so
ru önergelerinin cevabı ekte sunuıiimuşltur.
(Bilgilerini arz ederini.
A. Mesut Yılmaz
Kültür ve Turizm Bakanı
1. Kanunî Sultan Süleyman Dsıvrıi Sergisi, için
Amerika Birleşik Devletlerine gönderilen 132 ese
rin sigorta değerini gösteren lüate ekibedir. Söz konu
su değerler her eserin alt olduğu müzedeki o eser
den sorumlu aksiyomun yetkili uzmanlarından olu
şan bir komisyonca hazırlanmıştır.
2. Yurt dışına eski eserlerden oluşan sergilenin
gönderilmesi 2863 sayılı Külttür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 32 nci maddesi v? buna
bağlı yönetmelik gereği mümkün olmaktadır.
Dış ülkeler sergi taleplerini diplomatik kanaldan
yani DıS/iışjleri BakanLağıimız aracılığıyla göndermekDe,
Dışişleri1 Bakanlığı sergi taılelbindie bulunan üitoeyte
olan Jlişkiılerilmizli göz önlüne alarak konuyu millî
çıkarlarımız açısından değerlendirerek kendi görüşüy
le Bakanlığıımıza ildtaeköedir. Bakanlığımızca da ko
nu değerlendirildikten sonra sergilenmeisii talep edi
len eserler Türkiye'deki Yükseköğrenim kurumları
nın arkeoloji ve sanat tarihi bölümü başkanlarından
oluşan 'bilim kurulunda değeriendiriılmeklte ve talep
elden ülkenin devlelt garamfbiSi, sigorta poliçesi, eşen
lerin fotoğraflı enıvalter fişleri ille bilim kurulu karan
Başbakanlığa sunulmaktadır. Bu belgeleri ittt'iva eden
dosya Başbakanlıkta inoeltenniökite ve Bakanlar Ku
rulunun onayı ile eserlerin yurt dışına gönderilme
leri mümkün olmaktadır.
Kanunî Sultan Süleyman S e r e n i n açılışına Kül
dür ve Turizm Bakanı Sn. A. Mesut Yılimaz ve o ta-
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riühlte AmerikaMa bulıunıan Sn. Semra özal katıılımışlardır.
3< Kanunî Sultan Süleyman Sergisinde temhir
edilen 1312 adet eserimiz sigorta dflüMimişIbk. Ektte
gönderiılen listede de belkltiidiği üzere toplam sigorta
değeri 30 9*19 000 Amerikan dolarıdır.
4, Teşhir edilen eserlerin devir teslim işlemi İstamlbul Topkapı Sarayında yapıllmıştır. Her serg*de
uygulandıığı gibi bu sergide de sergi talebinde v bulu
nan A.B.D. tarafından konuyla ifllgili uzmanlar ülke
mize gelmiş ve her eser için 5'©r nüsha hazırlanan
ödünç verme formlarını imzalayarak eserleri tesliim
almıştır. Formda testtim eden hanesini de her eserin
alt olduğu seksiyonun sorumlusu imzalayarak tesl:m
etmiştir.
5. Bu formlar serginim Waşhiiıng.ton,dan Şikago'
ya geçişi sırasında tekrar imzalanacak bu kez testtim «den, Türkiye'de eserleri teslim alan yetkililer tes
lim alan da Şifcago'dakii sergi sorumluları olacaktır.
Bu devir teslim işlemi Bakanlığımızca yönetmelik
•gereği görevlendirilen sergli komiseri huzurunda ya
pılacaktır^
'
.
- '
6.' Kanunî Sergisinde teşhir edilen eserlerin her
türlü tehlikeden korunacağı Amerikan hükümetince
verilen devlet garantisinde belirtilmiş, ayrıca serginin
düzenleneceği müzelerin müdürleriyle imzalanan pro
tokole de bu hususlar ayrıntılarıyla dahil edilmiştir.
Eserlerin güvenliği ile ilgili yapılacak işlemleri denet
lemek .üzere eserlerin Türkiye'den ayrılışından tekrar
Türkiye'ye dönüşüne kadar bir Türk uzman eserlere
refakat etmektedir.
Eserler A.B.D.'deM teşhir mekanına ulaştığında
tek tek kontrol edilerek teşhir vitrinlerine yerleştirilmliştür. Teşhir mekanlarında 24 saat alarm sistemi mev
cuttur. Ayrıca müze güvenlik ekibi de korumaya iliş
kin görevlerini yerine getirmektedir.
Ödünç verme formalarında her eserin alışık oldu
ğu rutubet ve dereceleri belirtilmiş ve ne şekilde teş
hirinin sağlıklı olacağı açıklanmıştır. A.B.D.'deM sergi
mekanlarında da bu hususlara uyulmaktadır. Sergli ko
miserlerimiz eserlerin durumunda meydana gelecek
herhangi bir değişikliği anında tarafımıza bildirmek
le yükümlüdür. Böyle bir olay vukuunda eserlerin
restore edilmesi veya teşhirden kaldırılması Türk ta
rafının yetkiıslirtdedlir.
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74 Her eserin durumu, eksiklikleri, geçirdiği ona
rımlar, taşıma sırasında uygulanacak özel işlemler
ödünç verme formlarına işlenraiştiir, Bu formlar o ese
rin ait olduğu seksiyonun sorumlusu tarafından ha
zırlanmıştır.
Halen A.B.D.'de teşhirde olan eserlere herhangi
bir zarar gelmediğinden bir örselenme raporu hazırlan
ması gerdkmemliştir.
8. Kanunî Sultan Süleyman Sergisinde teşhir edil
mek üzere A.B.D.'ye gönderilen eserler Waıshıitogton'

22 « 4 , 1987

0: 1

daiki teşhir mekanları olan National GaHery of Art'a
ulaştığında A.B.D.'den tarafımıza bir telgraf gönde
rilmiş ve eserlerin hiçbir zarara uğramadan müzeye
geldiği belirtilmiştir.
Eserlerin durumunda olabilecek herhangi bir de
ğişiklik anında tarafımıza bildirilmek durumundadır.
Amerikan tarafıyla imzalanan protokolde de bu husus
yer almaktadır. Ayrıca böyle bir olay vukuu buldu
ğunda sergi komiserlerimiz nezaretinde bir tutanak tu
tulacak ve sergi komiserimiz durumu tarafımıza bildi
recektir.

Annex 1

THE AGE OF SULTAN SÜLEYMAN THE MAGNIFICENT
Topkapi Palace Museum
<1. G. Y. 1400
2. E. H. 2851

3. A. 21
4. E. H. 522
5. E. H. 222
6. E. H. 58

7. E. H. 49
8. E. H. 227

9. E. H. 72
10. Y. Y. 999
11. A. 3654

12. E. H. 1077

13. R. 917

14. H. 1812

15.

132

Tuğra
[Illuminated tuğra of Sultan Süleyman]
Hadis-i Erbain
[Lacquer binding and ilhıminated serlevha from a Hadis]
Tefsir
[Leather bindliıng from Tefsir (TeMr-i Meva'hiıb-a Aliye)]
Sancak Kur'ani
[Leather binding from a small Koran]
Kur'an
[Leather binding from a Koran]
Kur'an
[Illuminated frontispiece from a Koran]
Kur'an
[Illuminated foios from a Koran]
Kur'an
[Illuminated serlevha from Part 2 of a Koran (II: 142 - 255)]
Kur'an
[Illumuinated folios from a Koran]
Kur'an
[Illuminated frontispiece from a Koran]
Hat Albümü
[Two folios from an Albüm of Calligraphy]
Dua Mecmuasi
[Illuminated serlevha from a Book of Daily Prayers
(Evradü'l-Usbuiyye)]
Futuh alHaremeyn
[View of the Mescid-i Haram in Mecca from the Fütuhat el-Harameyn of Muhyi Lari]
Hac Vekaletnamesi
[View of the Aksa Mosque and the Dome of the Rock in Jerusalem from a Pilgrimmage Scroll]
Divan-i Muhibbi
[Two folios from the Divan-i Muhibbi]

— *w —

$ 100,000
$ 200,000
$ 100,000
$ 30,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 300,000
$ 250,000
$ 250,000
$ 100,000
$ 150,000

$ 100,000

$ 150,000

$ 150,000

T. B. M. M.
16. R. 738 tnük.
17. H. 1499
18. H. 804
19. H. 802

20. 642

21. 1633 mük.

22. H. 1597-98

23. R. 1272

24. H. 1608

25. H. 1517

26. H. 1339

27.
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Divan-i Muhibbi
[Mumlinated heading from the Divana Muhibbi]
Sahname-i Pirdevsi
[Courl of Gayumars from the Sahname of Firdausi]
Divan-i Neva'i
[Polo Players from the Divan-i Nevali]
Hamse-i Neva'i
[Capture of Ferhad by Hiisrev from the Hamse of Nevai (with
lacquer binding)}
Kitabi Bahriye
[View of Çanakkale from the Kitâb-i Bahriye of Piri Reis (Piri
b. Had Mehmed)]
Piri Reis Haritasi
[Parchment map of the Atlantic Ooean with portions of Europe,
Af rica, and Central and South Americas]
Selimname
' ^
[Sultan Selim I at the Battle of Caldiran from the Selimname of
Şükrü Bitlisi]
Tarih-i Sultan Bayezid
[View of Lepanto (Inebahti) from the Tarih-i Sultan Bayezid of
Matra!kci Nasuh]
Süleymanname (Matra'kçi Nasuh'un)
[View of Genoa from the Tarih Feth-i Siklos, Estergon, ve Estonibelgrad of Matrakci Nasuh]
Süleymanname (Arifî'ndn)
[Siege of Belgrade; Sultan Süleyman with Barbaros Hayreddin
Paşa; Sultan Süleyman Arr/ving at Kaisr-i SMn;and Battle of MoIhacs from the Süleymanname of Arifi]
Nusret (el-esrar) el-ahbar der sefer-i Sigetvar
[Sultan Süleyman receiving Stephen Zapolya and View of Szigetvar from the Nuzhet el-Esrar el-Ahbar der Sefer-i Sigetvar of Ahmed FerMun Paşa]

17/348

Inebahti (Lepanto) Kalesinin Resmi
[View of Lepanto (Inebahti)]
28. H. 2168, y. 10 Ib Albüm Resmi
'
[Composite Page With Saz Leaves and Peri from an Alıbum]

29. H. 2162, y. 8 b
30. H. 2162, y. 9 a
3)1. H. 2147, y. 21
32. H. 2147, y. 22
33. H. 2147, y. 23
34. H. 2147, y. 32

Albüm Resmi
[Seated Peri from an Albüm]
Albüm Resmi
[Peri with a luıte from an A'bum]
Albüm Resmi
[Floral composition with Phoenix and Chilin from an Alıbum]
Albüm Resmi
[Saz leaves from an Albüm]
Albüm Resmi
[Hatayi blos&oms from an Albüm]
Albüm Resmi
[Combat Between Dragon and Lion from an Albüm]
— 4G7 —

$ 100,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 300,000

$ 400,000

$ 4,000,000

$200,000

$ 200,000

$ 300,000

$ 2,000,000

$ 600,000

Annex 1
$ 100,000
$ 50,000
$ 50,000
$ 80,000
$ 60,000
$ 60,000
$ 60,000
$ 60,000

T. B. M. M.
35. 2/2097
36. 2/715
37. 2/2912
38. 2/3825
39. 2/2274
40. 2/2121
41. 2/2896
42. 2/211.1
43. 2/38312
44. 2/2085
45. 2/74
46. 2/83
'47. 2/8
48. 2/22
49. 2/2856
50. 2/2873
51. 2/3831
52. 2/H801
53. 2/1804
54. 2/2893
55. 2/539
%. 2/575
57. 2/894
58. 2/11187

B: 93

22 . 4 . 1987

0: 1

Murassa Kıır'an Kabi
[Gold Koran binding}
Topuz
[Gold sheathed maoe]
Murassa altin Sorguç Yuvası
[Gold turban ornament]
Altin-murassa Matara
[Gold canteen]
Kabe Kilidi
[Gold sheathed sil ver Kaaba lock]
Yeşim Kur'an Kabi
[Jade and gold bindiing from a Koran]
Yeşim Kapli Sancak Kur'an'i
[Hexagonal jade binding from a small Koran]
Yesıim Kalemdan
[Jade peni case]
Yeşim, Kapakli Maşrapa
[Jade tamkard wit'h lid]
Yeşim Mücevher Kutusu
[Jade box with nielloed gilt silver brackesi]
Yeşim Zehgir
[Jade archer's ring]
Yeşim Zehgir
[Jade archer's ring]
Altın Maşrapa
[Rock crystal and goM jug with lid]
Necefli Altin Kalemdan
[Rock crystal and gold pen box]
Tutya Maşrapa
[Zinç jug with lid]
Tutya Maşrapa
[Zinc jug with İli d]
Kapakli Maşrapa
[Black stone jug with lid]
Demir Ayna
[Steel Mİrror with jade handle]
Fildişi Ayna
[Ivory mirror]
Fildisii Ayna
[Ivory mirror v/ikh ebony handle]
Murassa Kemer
[Ivory belt]
Sedef Kemer
[Möther-of-pearl belt]
Cin Porseleni Kalemdan
[Blue-and-white porcelain pen box]
Murassa Demir Miğfer
[Steel helmetj
— 40«

$ 50,
$ 500,
$ 100,
$ 50,
$ _ ,
$—,

T. B. M. M.
59. 2/3776
60. 2/254
61. 2/2879

62. 1/4447
63. 1/74
64. 1/463
65. 1/294
66. 1/2466
67. 1/2441
68. 1/1930
69. 1/2571
70. 1/2597
71. 1/10989
72. 13/92
73. 13/93
74. 13/1015
75. 13/21
76. 13/37
77. 13/9
78. 13/46
79. 13/932
80. 13/739
81. 13/100
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Yatağan
[Short sword (yatağan)]
Hançer
[Dagger]
Taht
[Wooden throne]
Deri Çizme (Bir çift)
[Leather boots]
Sis ve Kini
[Straight sword (meç) and scabbard]
Kiliç ve Kini
[Curved sword (kiliç) and scabbard]
Kiliç ve Kini
[Curved sword (kiliç) and scabbard]

O: 1
$ 1,000,000
$ 150,000
$ 1,000,000
Annex 1
$ 100,000
$ 120,000
$ 120,000
$ 120,000

Söğüt Kalkan
[VViaker sMeld]
Söğüt Kalkan
[Wicker shield]
Söğüt Kalkan
[Wioker shield]
Söğüt Kalkan
[VVicker shiield]
Söğüt Kalkan
[Wicker shield]
Sadak
[Velvet bow case]

$ 75,000

Çocuk Çaksiri
[Cild's kaftan]
Çocuk Kaftani
[Cild's kaftan pants]
Çocuk Kaftani
[Cild's kaftan with matcbing detachable sleeves]
Kaftan
[Kaftan wit)h star pattern}
Kaftan
[Ceremonial kaftan wiıth saz pattern]
Kaftan
[Ceremonial kaftan with pine-cone pattern]
Kaftan
[Kaftan with palmette pattern]
Kaftan
[Ceremonial kaftan with ogival pattern]
Kaftan
[Eanbroddered ceremonial kaftan]
Entari ve Kolluğu
[Kaftan with matching detachable sleeves]

$ 50^000

$ 50,000
$ 50,000
$ 50,000
$ 50,000
$ 50,000
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$ 50,000
$ 75,000
$ 500,000
$ 800,000
$ 200,000
$ 300,000
$ 500,000
$ 500,000
$ 100,000

T. B. M. M.
82. 13/72
83. 13/1133
84. 13/1,150
85. 13/1783
86. 13/1891
87. 31/61
88. 31/59
89. 31/60
90. 31/58
91. 31/1473
92. 31/11478
93. 31/1480
94. 31/1477
95. 3.1/1475
96. 31/50
97. 31/49

98. 31/168
99. 31.268
100. 31/4
101. E. 7816/2
102. 15/2767
103. 15/2944
104. 15/668
1Q5. 15/6086
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Kolluk (bir çift)
[Pair of detachaible sleeves]
Tilsimli Gömlek
[Talismamic shirt}
Tilsimli Gömlek
[Talismamic shirt]
Nihale-yer Yaygisi
[Floor coveıting (fragment)]
Kadife Evrak Çantasi
[Portfolio]
istemeli Çevre - Mendil
[Handkercbief]
islemeli Çevre - Mendil
[Handlkerchief]

$ 50,000
$ 250,000
$ 100,000
$ 100,000
$ 10,000
$ 75,000
$ 75,000

islemeli Çevre - Mendil
[Handkerchief]
İstemeli Çevre - Mendil
[Handkerchief]
istemeli Çevre - Mendil
[Handlkerchief]
Kasbasti
[Headband]
Kasbati
[Headband]
Kasbati
[Headband]
Kuşak
[SashJ
Kuşak
[Sashj
Kuşak
[Sash]

$ 75,000

Cüz Kesesi
[Portfolio]
isleme Kutu
[Sharkskim box]

$ 50,000

isleme Çarşaf
[Sheet]
Mülknâme (Ferman)
[Ferman with iUuminated tuğra of Sultan Süleyman]
Porselen, Kapaklı Kase
[Covered white porcelain bowl with rook crystal dome]
Porselen, İbrik
[White porcelain ewer with gold lfd]
Seladon Matara
[Celadon canteen With gilt sdüVer spouts and cover]
Seramik Tabak
[Plate with central hexagon]

$ 80,000

$ 75,000
$ 75,000
$ 50,000
$ 50,000
$ 50,000
$ 30,000
$ 30,000
$ 30,000

$ 70,000

— 410

$ 150,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 150,000
$ 30,000

T. B. M. M.
106. 23/1625
107. 8/1067

108. 1443
109. 4125
110. 2238
111. 2191
112. 1962
113. 5
114. 2
115. 127
116. 13
117. 482
118. 438
119. 416
120. 419
121. 421

122. 41/2
123. 41/1155
124. 41/515
125. 41/U21
126. 41/16
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Gümüş Tepsi
[Silver plate]
Cini Pano
[Tile panel (composed of 45 square tiles)]
Turkish and Islamie Arts Museum
En'am Suresi
[Frontispiece from a Colleetion of Religous Texts]
II. Sel'im Tugrali Sinirname (Ferman)
[Ferman wi!th tuğra of Sultan Sel'im III
Ferman
[Ferman vVith üluntfinaıted tuıgra of Sultan Süleyman]
Hürrem Sultan Vakiiyesi
[Uluıminated serlevha from the Vakfiye of Hürrem Sultan]
Divan-i Muhibbi
[Leathıer bindıing from ıthe Diyan-i Muhi'bbi]
'
Ahşap Cüyz Mahfazası
[Wooden Koran box]
Ahşap Cüz Mahfazasi
[Wooden Koran box]
Rahle
[Wooden booksıtaöd]
Ahşap Cüz Mahfazasi
[Wooden Koran box]
Fildişi Kemer
[Ivory belt]

$ 100,000
$ 1,000,000

$ 300,000
$ 100,000
$ 100,000
$ 100,000
$ 100,000

$ 75,000
$ 100,000
$ 50,000

$ 75,000
$ 100,000

Sorguç
[Gold turban ornament with peacock feathers]
Sorguç
[Gold turban ornament]
Sorguç
[Gold turban omament]

$ 50,000

Sorguç
[Gold turban ornament]
Archeological Museum
Mavi - beyaz Keramik Kandil
[Mosque lamp}
Mavi - beyaz Keramick Tabak
[Plate with peony scrol]
Altıgen Çini (3 adet)
[Panel with seven hexagonal tiles (5 tiles)}

$ 30,000

Altıgen Çini (4 adet)
[Panel with seven hexagonal tiles (2 tiles)]
Polykrom Kandil
[Mosque lamp}
İstanbul Unîversity Library

$ 8,000

— 41Î —

$ 50,000
$ 30,000

$ 50,000
$ 30,000
$ 6,000

$ 50,000

T.B. M. M.
127. A. 6570
128. T. 5467
129. F. 1330

130. T, 5964

131. T. 5964, y. 8-9

132. F. 1426
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Kur'an
[Sharkskin binding form a Koran}
Divan-i Muhibbi
[IUurriinated folıios from Divana Muhibbi]
Divan-i Selimi
[Illuminated folios of Sultan Selim I in his Library (left) and
riding with his court (right) from the Divan-i Selimi]
Mecmu'i Menazil
[View of Sultaniye from the Beyan-i Menazil-i Sefer-i Irakeyn of
Matrakci Nasuh]
İstanbul Minyatürü
[View of İstanbul from the Beyan-i Menazil-i Sefer-i Irakeyn of
Matrakci Nasuh]
Albüm - Murakka
[Illuminated folio from am al bum (with Tortoiseshell and silver
binding)]
TOTAL VALUE OF 132 LOANS :

»m<t
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$ 150,000
$ 500,000
$ 200,000

$ 1,000,000

$ 300,000

$ 500,000

$ 31,344,000

Türkiye Büyük Millet Meclisi
GÜNDEMİ
93 ÜNCÜ BİRLEŞİM
22 . 4 . 1987 Çarşamba
Saat : 14.3»
1
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA
SUNUŞLARI
2
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER
3

•

SEÇİM
4
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER
5
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR
ÖNGÖRÜŞMELER
1. — DetılMi MıiiMvdk'iTi Muisftafa Kani Bürke vs
10 arkadaşının, Türkiye • ABD İişlklerinıde mevcult
oMıığu iddia edlıten afcsaikMkLarîa bu konuda alıınaoak
itiedlbJka'eri ve SEÎA anll'aşimiaısıraın hier ik'i üllklayte sağla
dığı yararları tespit dtimeik amacııyl'a Anayasanın .98
inci, İçltfülzlüğlüin 102 ve 103 üncü m'adidbteri uyarünca
•bir Mtec& araşitırtmasıı açılmasınla ilişkin önıerıgesıi
(110/53)
2. — ZomguMaik M'ifdtlvökıitö: Cafalft Kamkiaış ve 16
arkadaşının, Türkiye ile Yunanistan arasındaki Ege
sorununun sağlıklı bir çözüme ulaştırılabilmesi için
konuyla ilgili olarak bugüne kadarfci gelişmeleri ve
alınan önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın' ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/54)
3. — Çanakkale M'iMvdklili Gafer Tayyar Sadık
lar ve 11 arkadaşının, Hükümetçe uygulanan tütün
ekimi ve sigara ithalatı politikasından kaynaklanan
sorunları ve BEST Sigara Fabrikasıyla ilgili iddiaları
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
102 ve |03 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/55)
4« — Hatay MHteüvdkli Musitafa Murat Sökmjenoğlu ve 12 arkadaşının, Hükümetin ekonomik politi
kasından kaynaklandığı iddia edilen enflasyon, öde
meler dengesi açığı ve artan dış borçlarımız gibi so
runlara karşı alınacak tedbirleri tespit etmek amacıy
la Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/56)

5. — Kaiysieni Miileltiveik'ili MehSmiet Üaer ve 30 ar
kadaşının, belediye başkanları ve belediyelerle ilgili
tüm iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/57)
6
SÖZLÜ SORULAR
1. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve
öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/598)
2. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in,
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610)
3. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, Sivas
İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önerge
si (6/631)
4. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavyera Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696)
5. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın,
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin İçişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) (1)
6. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, davası
devam eden bir gazete hakkındaki beyanına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767)
7. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın,
yaşama ve yasal çalışma haklarını tehlikeye sokan
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778)
8. — Sinop . Milletvekili Barış Çan'ın, çay üreti
cilerinin AKFA Firmasından alacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/868) (1)
9. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Te
kirdağ İlinde kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapıldı
ğı iddia edilen bazı inşaatlara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789)
10. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yoltş Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kuruluna
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katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet
edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/797)
11..— Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in,
yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge
si (6/800)
12. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırım'ın,
Tunceli ilinde meydana geldiği iddia edilen bazı olay
lara ve sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/876) (1)
13. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'dn, YİR1TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından
sözlü soru önergesi (6/810)
14. — istanbul Milletvekili Günseli Özikaya'nın,
Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812)
15. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un,
sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/813)
16. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un,
güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakandan
sözlü sor önergesi (6/817)
17. — istanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın,
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821)
18. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Onur Işhanında çıkan yangının sebe
bine ve bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824)
19. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, be
lediyelerce yapılan yaya yolu ve trotuar çalışmalarına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/888) (1)
20. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Çer
kezköy Endüstri Meslek Lisesi inşâatına ilişkin Millî
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından
sözlü soru
önergesi (6/838)
21. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş Hinde kaliteli pamuk
yetiştirilebilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/844)
(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir.

22. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf
Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yılın
da meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/845)
23. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in Kahramanmaraş - Andırın Orman iş
letme Müdürlüğü sahasından elde edilen odunların
üretici köylüye ve müteahhitlere tahsisine ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/879)
24. — istanbul Milletvekili ibrahim Ural'ın, terör
olaylarına karıştığı iddia edilen bazı örgüt ve elçilik
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881)
25. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın,
Kayseri ilinde yapılması düşünülen raylı sistem için
Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik belgesi verilip ve
rilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/883)
26. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in,
Denizli-Tavas ilçesi Kızılcabölük Kasabasındaki Kurs
ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Pansiyonu ile
ülkemizdeki bu tip diğer pansiyonların faaliyetlerine
ve denetimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/885)
27. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇUKOBİRLIK Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak bazı
basın organlarında yer alan haberlerin tahkikine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi '(6/ 886)
28. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır'ın, İstanbul'daki Patrikhane binasının ihyası için
inşaat izni verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/902) (1)
29. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın, olgunlaştırma enstitülerine ilişkin Kültür ve
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/890)
30. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın, Diyarbakır İlinde turizmin geliştirilmesi için
ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından sözlü soru Önergesi (6/891)
31. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Devlet
Planlama Teşkilatı Koordinasyon Dairesıinde görevli
bir uzmanın şeriatçı faaliyetlerde bulunduğu iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/892)
32. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır Hinde faaliyet gösteren yabancı bir firmada
çalışan işçilerin iş akitlerinin feshedildiği iddiasına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/893)
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43. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
33. — $anlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, ı
ran Bayezit'in, 1985 yılında Anavatan Partisine ka
Mardin İli îdil İlçesi Jandarma Bölük Komutanı ile
tılan belediye başkanlarının temsil ettikleri belediye
Belediye Başkanının bazı vatandaşlara baskı yaptıkla
lere
çeşitli kaynaklardan yapılan yardımlara ilişkin
rı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru
Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/966) (1)
önergesi (6/894)
34. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, lüks otellerde ve turistik bölgelerde
açılan kumarhanelerin toplumumuzda yol açtığı tah
ribata ve buna karşı alınacak tedbirlere ilişkin Kül
tür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi
(6/913) (1)
35. —İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu'nun,
yurdumuza iltica eden Naim Süleymanoğlu'nun Lond
ra'dan Ankara'ya getirilişinin TRT dışında özel bir
şirketin kameramanlarınca görüntülendiği iddiasına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/919) (1)
36. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇUKOBİRLİK ile ilgili olarak güney basınında yer alan
iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/898)
37. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin, Gi
resun - Tirebolu İlçesi Güce Bucağı Belediye Başkanının rüşvet aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/899)
38. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun pamuk ürünüyle ilgili olarak alınan yeni kararlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/939) (1)
39. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'
nun, T.C. Ziraat Bankasınca 1979 yılından beri Do
ğu Anadoludaki süt ve besicilik işletmelerine verilen
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/940)<l)
40. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Ege
yöresindeki bazı ilk ve orta dereceli okullarda din
kültürü ve ahlak derslerinin imamlar tarafından okutulduğu iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/904)
41. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avrti Güler'
in, yurt dışına kaçtığı iddia edilen eski bir milletvekili
hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/907)
42. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, Alman
ya'da ülkemiz aleyhine faaliyette, bulunduğu ve ülkemizdeki işçi şirketlerinin hisse senetlerini topladığı
iddia edilen bir şahsın bu faaliyetlerine karşı ne gibi
tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/911)

44. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, 1986 yılında Anavatan Partisine katı
lan belediye başkanlarının temsil ettikleri belediyelere
çeşitli kaynaklardan yapılan yardımlara 'ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/967) (1)
45. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay
seri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin ne
zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/958) (1)

I

46. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'
nun, toplu konut kredilerinin artırılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/959) (1)

47. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'
in, Diyarbakır - Lice İlçesinde deprem nedeniyle inşa
edilen baraka - meskenler için verilen tapuların, ka
I
I gir evler yapılacağı vaadedilerek toplatıldığı iddiasına
I ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/914)
48. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud AltunI
akar'ım, Diyarbakır İllinde cereyan eden anarşi ve
I
terör olaylarına ve yapılan operasyonlara ilişkin îçI
isteri Bakanından sözlü soru önergesi (6/915)
I
49. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk'
ün, Toprak Mahsulleri Ofisinin zarar etmesine neden
J olduğu iddia edilen bazı işlemlere ve sorumlularına
I ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/960) (1)
50. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
I ran Bayezit'in, Kahramanmaraş'da ilçeler itibariyle
I elektriği bulunan köy ve mezralara ve şebeke arıza
I larının giderilmesi için görevlendirilmiş müstakil ekip
I ler bulunup bulunmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî
I Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/916)
I
51. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat SökI menoğlu'nun, Bursa İli Orhangazi İlçesinde mülkiye
I ti Belediyeye ait olan bir çay bahçesinin tahliyesi ve
I yıkımıyla ilgili olarak yapılan işlemlere ve bu husus
ta alman tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü
I soru önergesi (6/968) (1)
I
52. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, da
I ha ucuz ve kaliteli ekmek üretilebilmesi için alınacak
I tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
I (6/921)
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53. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk'ün, Ankara Belediyesince baca kontrollerinde
kullanılmak üzere satın alındığı iddia edilen helikop
terin özelliklerine ve satın alma işlemlerine ilişkin
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/969) (1)
54. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğüne'
ün, PTT kıyı telsiz istasyonlarında görevli persone
le ve bu istasyonların çalışmalarına ilişkin Ulaştırma
Bakanından sözlü soru önergesi (6/922)
55. — Balıkesir Milletvekili Cahit' Tutum'un, 25
Mart 1983 tarihinden bu yana parti değiştiren beledi
ye başkanlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/970) (1)
56. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Sos
yal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunda
toplanan paralara ve yapılan harcamalara. ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/971) (1)
57. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in,
büyük .şehirlerdeki arsa spekülasyonunun önlenmesi
için alınmış ve alınacak olan tedbirlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/924)
58. — izniir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in,
büyük şehirlerdeki kiralık konut sorununa çözüm
getirmek için devletin alacağı tedbirlere üişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/925)
59. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç'
ün, dar gelirli vatandaşların geçim sıkıntılarının gi
derilmesi için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/926)

-

| kesine karşı ne gibi önlemler alınacağına ilişkin SağI lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önerge
si (6/932)
I
65. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır'
I m, pamuk ürününe uygulanan fiyat politikasına ilışI kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözI lü soru önergesi (6/974) (1)
I
66. — Uşak Milletvekili Yusuf DemirMn, Uşak
I Üi Banaz İlçesinin Ahat ve Çamsu köylerine pancar
I kantarı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sanayi ve
I Ticaret Bakanından sözlü som önergesi (6/933)
I
I
I
I
I

67. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nm,
Şanlıurfa İli Merkezi ile Siverek ve Viranşehir ilçelerinin 1985 yılı nüfus sayımı sonuçlarıyla ilgili olarak Devlet istatistik Enstitüsünce alınan karara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1004) (1)

I
I
I
I
I

68. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in,
3.6.1982 tarihli gazetelerde konu edilen milyarlarca
liralık kaçak malın «sac» adı altında Türkiye'ye sokulması olayı ile ilgili olarak ne gibi işlemler yapıl dığına ilişkin Başbakandan s'özlü soru önergesi
(6/975) (1)

I
69. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, 1981
I yılında, Mardin İlinde usulsüz demir satışı yapıldığı
I iddiasıyla ilgili olarak ne gibi işlemler yapıldığına ilişI kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/976) (1)

I
70. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun,
I Kamu Konutları Yönetmeliği gereğince' hangi bakanI lara kiralama suretiyle konut sağlandığına ve bu ko60. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakır Öğünç' I nutların kiralarına ilişkin Başbakandan sözlü soru
ün, işçi emeklilerinin sosyo - ekonomik sorunları-, önergesi (6/1005) (1)
nın çözümlenmesi için alınacak önlemlere ilişkin I
71. — Kahramanmaraş Mlilletvekili Mehmet TuÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru I ran Bayezitfin, Kahramanmaraş Narlı - Türkoğlu
önergesi (6/927)
I yoluna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/934)
61. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, münhal
72. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Sinop İli ve
bulunan hâkim ve savcı kadrolarına ve nedenine iliş
I köylerindeki öğrenci pansiyonlarında Atatürk ilke ve
kin Adalet Bakanından sözlü, soru önergesi (6/929)
62. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, belediye I devrimlerine aykırı eğitim verildiği iddiasına ilişkin
lerden bazılarının «başarılı belediye» olarak seçil I Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru
önergesi (6/1006) (1)
mesinin kıstasına ve amacına ilişkin Başbakandan
I
73. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Sinop ili
sözlü soru önergesi (6/930)
I
Boyabat
Belediyesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin Içiş63. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nm, Sı
I
teri
Bakanından
sözlü soru önergesıi (6/1007) (1)
kıyönetim Koordinasyon Dairesi Başkanlığınca 1983
yılında hazırlanan irtica raporunda önerilen tedbir
lerin uygulanıp uygulanmadığına ilişildin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/972) (1)
64.-— Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Ada
na ve Çukurova'da görülen sivrisinek ve sıtma tenli-

I
74. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'
I m, T.C. Ziraat Bankası ve Anadolu Bankasının 1980 I 1986 yıllarında iştirak ettikleri şirketlere ilişkin DevI Iet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru
önergesi (6/1008) (1)
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75. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'm,
Türkiye Toprak ve Çimento Sanayii, Türkiye Gübre
Sanayi A.Ş. ve Petrok'imya A.Ş.'nin 1980 - 1986 yılla
rında iştirak ettikleri şirketlere ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/1009) (1)
76. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır'ın,
rahatsızlığı nedeniyle Houston'da bulunan Başbakan
Turgut özaTın maiyetindeki görevlilere ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru
önergesi (6/1010) (1)
77. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş tünde gerçekleştirilen
pamuk üretiminde verim ve kalite açısından düşüş
olduğu iddiasına ve bunun nedenlerine ilişkin Tarım
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/935)
78. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Balıkesir - Burhaniye İlçesinde balık
çı barınağı yapılması için çalışma yapılıp yapılmadı
ğına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/936)
79. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdbmir*in, Dağ
cılık Federasyonu yetkililerinin keyfî ve çıkara da
yalı uygulama yaptıkları iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge
si (6/1011) (1)
80. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'
m, kamu iktisadî teşebbüsü statüsündeki bankaların
1985 ve 1986 yıllarındaki plasmanlarına ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru
Önergesi (6/1012) (1)
81. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'
in, Kamu Ortaklığı Kurulu tarafından 1985 ve 1986
yularında tasfiyesi, devri ve satışı yapılan ve işletme
hakkı verilen kamu iktisadî teşebbüsleri alt kuruluş
larına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/1013) (1)
82. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'
in, bazı kuruluşların 1980 - 1986 yularında iştirak et
tikleri şirketlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru
önergesi (6/1014) (1)
83. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'
in, bazı kuruluşların 1980 - 1986 yıllarında iştirak et
tikleri şirketlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru
önergesi (6/1015) (1)
84. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'
in, kamu iktisadî teşebbüslerinin 1.9.1985 - 31.12.1986
tarihleri arasında Al - Baraka Türk ve Faisal Finans

kurumlarına sattıkları mallara ilişkin Devlet Bakanı
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi
(6/1016) (1)
85. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'
m, Hazine tarafından görev zararı ve mahrum kalı
nan kâr payı olarak 1984 ve 1985 yıllarında özel şe
ker şirketlerine yapılan ödemelere ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önerge
si (6/1017) (1)
.86. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak
Ceylan'ın 1.3.1987 tarihinde T.R.T. bültenlerinde yer
alan demecine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/937)
87. — Konya Milletvekili Salim Ererin, Konyaspor - Sakaryaspor futbol maçında Konya Atatürk
Stadyumunun şeref tribününde resmî protokole uyul
madığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru Öner
gesi (6/938)
88. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır - Merkez - Pirinçlik Jandarma Karakolun
da Cayıran Köyü halkından bazılarına işkence yapıl
dığı ve bir vatandaşın işkence sonucu öldürüldüğü id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/941)
89. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, Af
yon - Merkez Erkmen Ortaokulunda görevli bir öğ
retmenin naklinin Burdur Hine yapılmamasının ne
denine üişfcin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1018) (1)
90. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın,
1973 yılı genel seçimlerinden 1986 yılı sonuna kadar
meydana gelen olaylarda hayatlarım kaybedenlere
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1019) (1)
91. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, Es
kişehir İline bağlı bazı ilçelerin vekil kaymakamları
haklarındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/942)
92. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır - Dicle İlçesi Kırkpınar Köyü ve mezrala
rında yaşayanlara emniyet tim ekiplerince işkence ya
pıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/943)
93. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf
Yücel'in, rüşvet ve yolsuzluk nedeniyle 1981 yılında
tutuklandıkları iddia, edilen gümrük memuru ve es
ki belediye başkanları hakkında yapılan işlemlerin
sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/1020) (1)

94. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf
Yücerin, 4.1.1981 tarihli gazetelerde yer aldığı ve
kaçakçılık suçundan dolayı bir şahıs hakkında ya
pıldığı iddia edilen soruşturmanın sonucuna ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1021) (1)
95. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf
Yücel'in, 15.11.1982 tarihli gazetelerde yer aldığı ve
geride milyarlarca liralık 'borç bırakarak ortadan
kayboldukları iddia edilen Arikara'lı iki kardeşin ya
kalanıp yakalanmadığına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/1022) (1)
96. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf
Yücel'in, 25.12.1980 tarihli gazetelerde yer aldığı ve
Ege Denizinde 'batan esrarengiz şileple İlgili olarak
yapıldığı iddia edilen tahkikatın sonucuna ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1023) (1)
97. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın, Bakanlar Kurulunca 4.3.1987 tarihinde yapı
lan Houston irtibatlı toplantının nedenine ve maliye
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/944)
98. — istanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın,
uydular aracılığıyla katıldığı 4.3.1987 tarihli Bakanlar
Kurulu toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/945)
99. — istanbul Milletvekilli Feridun Şakir Öğünç'
ün, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasııun Danışma Mec
lisi Anayasa Komisyonundaki müzakere tutanakları
na ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından
sözlü soru önergesi (6/952)
100. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç'
ün, Sendikalar Kanunu ile Top1u tş Sözleşmesi, Grev
ve Lokavt Kanununun Millî Güvenlik Konseyindeki
müzakere tutanaklarına ilişkin Türkiye Büyük Millet
Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/953)
101. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç'
ün, Sosyaldemokrat Halkçı Partili milletvekilleri tara
fından verilen sosyal içerikli kanun tekliflerinin mak
satlı olarak görüşülmediği iddiasına ilişkin Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/954)
102. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç'
ün, Hükümet üyelerinin işçi kongrelerine katılmadık
ları ve yurt dışı gezilerine bu kesimden temsilci götür
medikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/946)
103. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç'
ün, grev ve lokavtlarda mülkî amirlerce alınacak ted
birlere dair tüzüğe ilişkin İçişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/947)

104. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, piya
sadaki tüpgazların eksik çıktığı iddiasına ve bu hu
susta ne gibi önlem alınacağına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/948)
105. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, söz
leşmeli personelin ücret tavanını kaldıran Bakanlar
Kurulu kararından sonra bazı kuruluşlarca eleman
transfer edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/949)
106. — Kayseri M'i'lletvekili Mehmet Üner'in, An
kara Meşrutiyet Caddesi imar planında 1987 yılında
değişiklik yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü som önergesi (6/950)
107. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, firarda
olduğu iddia edilen Konya - Çumra İlçesi Ülkü Ocak
tan Derneği eski Başkanının yakalanamama nedeni
ne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/951)
108. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın,
Şanlıurfa İli Ceylanpınar ilçesinde jandarma tarafın
dan gözaltına alınan bir şahsın götürüldüğü keşif
mahallinde kaçmak isterken öldürüldüğü iddiasına ve
olayla ilgili olarak yapılan tahkikata ilişkin içişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/955)
109. —- Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf
Yücel'in, Iran - Irak savaşına müdahalede bulunma
mız için ülkemize baskı yapılıp yapılmadığına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/956)
110. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, Sov
yetler Birliğinden alınacak doğal
gazın alımına,
nakiline ve tüketimine ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/961)
111. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın NA
TO Genel Sekreterinin Türk-Yun an münasebetlerin
dik! tutumuna ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/962)
112. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, Ba
kanlık Müsteşarlığına yapılacak atamaya ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/963)
7
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER
1. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, is
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Balıbey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve
Balıkesir Milletvekili Fenni İslimyeli'nin, Türkiye

Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum
Milletvekili İhsan Tombus'un, Türkiye Büyük Millet
Meclisi içtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (2/191, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci
£k) (Dağıtma tarihleri : 11.6.1985 - 21.11.1986)
2. — İçel Milietvelkliili Edip 021816119%, Ainoıilık Ka
nunu Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri Komis
yonu Raporu (2/348) (S. Sayısı : 514) (Dağıtma tari
hi : 12.1.1987)
3. — İçsel MiİOtıveikiİii (Edip Özgenç'i'n, Ipdkıböcekçiliği Kanunu Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri
Komisyonu Raporu (2/139) (S. Sayısı : 515) (Dağıt
ma tarihi : 12.1.1987)
4. — S'ağiMe Hizmetlleri TörmeÖi Kanomu Tasarası ve
Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları
raporları (1/826) (S. Sayısı : 544) (Dağıtma tarihi :
15.3.1987)
X 5. — Muş Milletvekili Alaattin Fırat ve İstan
bul MilletvekiH Bülent Akarcalı'nın, 21.12.1959 tarih

ve 7397 sayüı Sigorta Şirketleririin Murakaıbesli Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Ba
zı Maddelerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna (8) Ek
ve (4) Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklffî ve Adalet; Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komis
yonları raporları (2/317) (S. Sayısı : 554) (Dağıtma
tarihi: 13A1987)
6. — İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu ve
13 Arkadaşının 11.11.1983 Tarih ve 2954 Sayılı Tür
kiye Radyo ve Televizyon Kanununun Bazı Madde
lerine Fıkralar Eklenmesi ve Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Adana Mil
letvekili Nuri Korkmaz ve 2 Arkadaşının, 2954 Sa
ydı Türkiye Radyo - Televizyon Kanununun 20 nci
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve
Anayasa Komisyonu Raporu (2/310, 2/374) (S. Sa
yısı : 556) (Dağıtma tarihi : 17.4.1987)

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir.

Dönem : 17

Yasama Yılı : 4

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

S. Sayısı : 544

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal
İşler; Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları ( 1 / 8 2 6 )

T.C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Genel Müdürlüğü
Sayı : K.K.Gn. Md.
18/101-2063/01046

12.2.1987
'

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECtLlSt BAŞKANLIĞINA
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 5.2.1987 ta
rihinde kararlaştırılan «Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Tasarısı» ile gerekçesi ekil olarak gönderilmiştir.
Gereğini arz ederim.
/. Kaya Erdem
Başbakan V.

GENEL GEREKÇE
Sosyal ve ekonomik gelinmelerimiz paralelinde hemen her hizmet sektöründe gerekli kanunî ve idarî dü
zenlemeler yapılmaktadır, özellikle son yıllarda bu düzenlemeler daha ziyade refah artırıcı sosyal amaçlı hiz
met üretimi niteliğinde sürdürülmüştür.
Yıllardan beri de alınan çeşitli iyileştirme çalışmalarına bir türlü sağlık hizmetleri dahil edilememiştir.
Oysa en 'büyük hamlenin sağlık alanında yapılması gerekli olup, insan sağlığının her türlü mülahazanın üze
rinde müstesna bir yeri bulunmaktadır. iyi bir sağlık politikası uygulamasının fizikî (iyileştirmeler yanında
geleceğine güvenle 'balkan 'bir toplumda 'büyük moral kazandıracağı tabiîdir.
Nitekim bu temel ihtiyaç (bilinerek Anayasamızın 56 ncı maddesinde;
Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını ko
rumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.
Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasar
ruf ve verimi artırarak, işbirliğini ıgerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarım tek elden planlayıp hizmet ver
mesini düzenler.
Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki Sağlık ve Sosyal Yardım kurumlarından yararlanarak, on
ları denetleyerek yerine getirir.
Sağlık hizmetlerimin yaygın bir şekilde yerine getirilmesi İçin Kanunla gelen Sağlık Sigortası kurulabilir.
Hükümleri vazedilmiştir.
Buna paralel olarak sağlık hizmetlerinden bütün vatandaşlarımızın en iyi şekilde faydalanmasını sağlamak
temeli hedef olarak ele alınmalıdır.
' Bu maksatla;
a) Sağlık hizmetlerinin önemli vasıflı, güvenilir, kolay erişilebilir, formaliteden uzak ve ülke sathında den
geli bir şekilde yaygınlaştırılması,
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b) Doktor ve sağlık personelinin yurdun her köşesinde bulunalbiümesini temıkıen, hizmeti isteksiz hale ge
tiren zorlama yerline, teşvik edici politikaların uygulamaya konulması,
c) ©ütün vatandaşlarımızın sağlık sorunlarından endişe duymamalarını sağlayacak tarzda Genel Sağlık
Sigortasının uygulamasının 'başlatılması veya hazırlık çalışmalarına başlanılımıası,
d) Sağlık hizmet zincirinin oluşturulması suretiyle hizmetin, vatandaşların ayağına kadar götürülmesinin
e) Koruyucu sağlık hizmetlerine önem verilmesi,
f) Bütün kamu kurum ve kuruluşl^rına 'bağlı sağlık 'kuruluşları ile özel sağlık kuruluşlarından azamî istifade edecdk tarzda koordinasyon sağlanma:sı ve 'gerekli tedbirlerin alınmasını, kuruluş dışındaki hekimlerden
azamî şek'ilde yararlanılması,
g) İlaç sektörünün geliştirilhıesıi ve rekabetin sağlanması, bir ihtiyaç haline gelmiştik-.
Sağlık hizmetlerinıki', tek elden planlanamaması ve yönetilememesi sonucu bu sektörde hizmet standardı •
zasyonu giderek bozulmuş, sağlık gibi kutsal ve en önemli konuda farklı hizmet, farklı ücret giderek gelişmiş
tir. Anayasamızın 56 ncı maddesi sağlık kuruluşlarının Devlet tarafından tök elden planlayıp hizmet vermesi
ni emretmiş ve böylece insan ve madde gücünde tasarruf ve verimliliğin artırılmasını temel ilke olarak ortaya
koymuş 'bulunmaktadır.
Halbuki bugün sağlık sistemine 'bakıldığında oldukça dağınık bir manzara görülmektedir. Kurumlar arası
koordinasyon 'bulunmaması nedenliyle oldukça karmaşık 'bir sağlık politikası ve uygulaması doğmuştur. Bu du
rumda da kıt kaynaklarımız ile doğurabileceğiımiz imkânlar heba edilmektedir.
Sağlık teslislerinin plansız bir vaziyette dağılımı yanında personel ve malzeme dağılımındaki tıkanıklıkları
nedeniyle etkin' hizmet sunumu sağlanamamış, özelikle daha iyi hizmet alma umuduyla 'büyük merkezlere aikın
artmış!, bunun sonucu, bu merkezlerde yatırımlar artırılmış, personel istihdamı çoğaltılmış ve adeta hu merkez
lere daha çok hasta çekilir hale getirilmiştir. Bunun yanında taşra denilebilen küçük merkezilerde gerekli hiz
met verilememiş veya hizmet vermeye hazır olanlardan da gerektiği gibi istifade edilememiştir.
Sağlık hizmet arzı ve taldbindeki bu karmaşıklık ve atalet yanında bütün vatandaşların sosyal güvenlik
şemsiyesi altına alınamamış olması sağlık hizmetlerinin etkili arzını menfi yönde etkilemiştir. Ülkemizdeki re
fah seviyesinin yükseltilmesinde en önemli etkenin sağlık standartlarının yükseltilmesi olduğu gerçeğiyle, kişi
sağlığının belirli ölçüler içinde teminat altında 'bulundurulmasında Devlete düzenleyici olarak temel görevler
düşmektedir. Bu temel görevlerin başında da mutlaka tüm vatandaşların sosyal güvenliklerini sağlaması gel-.
indidir.
İşte 'bu amaçla bugün için hiçbir sosyal güvenlik 'kuruluşuna bağlı olmayanların sosyal güvencelerinin en
büyük bölümünü teşkil eden sağlıklarının sigortalanmasına başlanılmasında büyük zaruret görülmektedir.
İdarenin reorgan/izasyonunda temel İlkelerin hasında aynı nitelikteki hizmetlerin tek elden yürütülmesi
temel' kriter olarak ele alınmasına rağmen, sağlık konusunda bu hizmetlerin niteliğindeki hassasiyet nedeniyle
tdkelden yönetilmesi zaman İçinde diğer 'bazı müesseselerin gelişmesi ve yerleşmesine bağlı bırakılmıştır.
Çeşitli kesimlerce münferiden yürütülen sağlık hizmetleri Anayasamızdaki temel hedeflere uygun bir tarzda
işletilemediğinden verimlilik düşmüş, sağlık hizmeti giderdk, ihtiyaca cevap veremez hale gelmiştir.
Bu sebeple de sağlık hizmetlerinin bütün sathında dengeli ve yeterli Ibir şekilde dağılımını sağlamak ama
cıyla tdk elden planlanıp hizmet verimesinıi sağlayacak kanunî tedbirlerin alınması zorunlu hale 'gelmiş bulun
maktadır.!
Diğer taraftan, sağlık hizmetleri tedavi edici sağlık hizmetleri şdklinde düşünülmeye ve de alınmaya baş
lanmış, koruyucu sağlık hizmetlerine gerekli önem verilmemiş, sağlık politikasının temdim teşkil etmesine
rağmen 'koruyucu sağlık hizmetleri sadece kampanyalarla yürütülür hale gelmiştir. Buna bağlı olarak da daha
pahalı olan tedavi edici sağlık hizmetleri Devlete giderdk daha ağır malî bir yük. getirmeye başlamıştır.
Bütün sağlık kuruluşlaınnda en etkili bir şekilde yararlanmak ve verimliliği artırmak için gerekli müracaat
zinciri kurularak özd'Mkle büyük şehir ve üniversite hastanelerinde yığılmaların önlenmesi! zorunlu hale gel
miştir.,
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özellikle 1983 yılından bu yana sosyal güvenlik alanında yapılan iyileştirme gayretleri sonunda bugün için
genel nüfusun ortalama % 60'ı sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınmıştır. 1988 yılına kadar bu oranın % 80 ilâ
85'lere varması beklenmektedir.
Genel nüfusun henüz herhangi bir sosyal güvenliğe kavuşturulmamış bulunan kesimine ait teşhis, tedavi ve
rehabilite edidi hizmetler, ödeme gücü bulunanlar için ücreti mukabil, ödeme gücü olmayanlar için ise hemen
hemen parasız verilmektedir.
Böyle bir uygulama ise tedavi hizmetlerinde maliyet altında bir fiyat teşekkülüne, ayrıca sosyal güvenlik
kuruluşlarına tabi olanlar aleyhine bir gelişmeye sebep olmaktadır.
Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olanlar 'ile tabi olmayanlar arasındaki tedavi ücretlerindeki dengesizliğin
giderilmesi ve tedavi hizmetlerinin maliyet esasına göre yürütülmesi bugünkü ekonomik sistemin tabiî bir so
nucunu teşkil edecektir.
Maliyet ve ücret dengesizlilerinin giderilmesi için sağlık hizmetleri sistemimi destekleyen bazı müessesele
re ihtiyaç duyulmaktadır. Bu müesseseler sayesinde hiçbir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmayan vatandaşla
rımızın teşekkül edecek tedavi ücretlerini ödeyebilmelerini teminen sistem içinde desteklenecektir. Bu tür bir
desteğin sağlanabilmesi bakımından Genel Sağlık Sigortası hazırlık: dönemine başlatılmasına gerek görülmekte
dir.
Genel Sağlık Sigortasına geçişi sağlamak bakımından hiçbir sosyal güvenlik kuruluşuma tabi olmayanlar için
Devlet desteği ile yeni bir uygulama başlatılmasında büyük yarar görülmektedir.
Geçiş döneminde isteğe bağlı olarak bir kayıt sistemi getirilmekte ve hiçbir sosyal güvenlik kuruluşuna ta
bi olmayanların teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetleri karşılığında ödemeleri gereken ücretlerin,
oluşturulacak bir fon aracılığıyla desteklenmesi öngörmektedir.
Ayrıca primlerini ödemeyecek durumdaki fakrü zaruret İçinde bulunan vatandaşlarımız ise sigorta primle
rini ödeyemeyecekleri gerçeği karşısında bu primlerin, durumlarının mahaillî İdafelerce tespit edilmesi şartı ile
sosyal yardım amaçlı fon ve kuruluşlarla karşılanması, sosyal adaletin tesisi bakımından çok önemli bulun
maktadır.
Hastane hekimliği teşvik edilerek sağlık hizmetlerindeki açıkların sözleşmeli hizmet alımı ve sözleşmeli per
sonel istihdamı uygulaması ile giderilmesi düşünülimektediii
İlaç ve eczacılık hizmetlerini destekleyecek tedbirlerin alınması ve temel politikalarının uygulamaya ko
nulması ile bu alanda üretidilerin ve tüketicilerin karşılıklı olarak korunması da dikkate alınarak' serbest pi
yasa şartlarına geçiş için hazırlıkların başlatılması gerekmektedir.
Diğer taftan sağlık kuruluşlarında görev yapan sağlık ve yardımcı sağlık personeli ile diğer personelin
uğraş alanlarının, 'insan sağlığı gibi çok önemli bir konuyu ihtiva ötmesi sebebiyle, bunların diğer personel
den farklı ücret sisteminde değerlendirilmeleri gerekmektedir. Bu personellin teşvik edimesi ve malî yön
den desteklenmesinde büyük ihtiyaç vardır. Böylece hizmetlerinin gerekleri olan aktlivlte ve çalışma azmi ar
tırılmış olacaktır.
Sonuç olarak bugüne kadar sağlık hizmetlerindeki dağınık uygulamaların ülke gerçekleri dikkate alına
rak tek bir politika olarak yürütülmesi amacıyla jtemel esasları düzenleyen çerçeve nitelikli bir «Sağlık Hiz
metleri Temel Kanunu» na ihtiyaç duyulmaktadır.
'Böylece, sağlık hizmetlerinin reorganizasyonunda sağlık hizmetlerinin iktisadî bir işletime anlayışı içinde
gerçekleşmiş ve bu amaçla bazı temel müesseselerin uygulamalarına esas olacak geniş hazırlıklarına da baş
lanması sağlanmış olacaktır.
Bugüne kadar ülkemizdeki sağlık hizmetleri alanında meydana gelmiş dengesizliklerin giderilmesi sonucu
özellikle gelıişmemliş yörelere ve ekonomik durumu bozuk olan vatandaşlarımıza sübvansiyon vermek sure
tiyle bu yörelere ve kişilere Devlet desteği sağlanacaktır.
Ücret ve çalışma sistemlinde görülen aksaklıklar giderilerek, sağlık 'alanında yetişmiş elemanlardan tam
kapasite ile istifade edilecek tarzda hizmet alınacak, bugün karşılığında hiç hizmet alınmadan masrafları
yapılan ve âtıl kapasite Olarak bekleyen poliklinik, yatak, ameliyathane hatta personel harekete geçirilerek
kullanılır hale getirilecektir. Bu sayede kullanılmayan atıl kapasite sebebiyle sunî olarak artan sağlık hiz
metlerinim maliyetleri de düşürülmüş olacaktır.
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Yeni ücret ve prim sistemi île personel istihdamında listıikrar getirilerek, sağlık kuruluşlarında çalışmanın
özendirilmesi suretiyle personelin 'başka yere gitmesi önlenecek ve bu alanda yetişmiş personelden azamî
istifade edilerek hizmetlerin sağlık kuruluşlarında verilmesi ve dolayısıyla personel muhafazası sağlanacaktır.
Maalesef bugünkü sistemde verim ödüllendirilımemeiktedlir. Çoik çalışan ile az çalışan 'arasında herhangi
bir ücreit farkı yoktur. Günde on ameliyat yapanla hiç ameliyat yapmayanın veya hastasına iyi muamele
edenle kötü muamele edenin aynı ücreti alması âdeta tersine işleyen bir prim sistemli getirmiştir. Getirilen
düzenleme ile, çalışan ödüllendirilecek ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi sağlanacaktır.
Mezuniyet sonrası sağlık personelinin mesleğinde en son tedavi yöntemlerim' 'takip etmesi de şiiımdiye
kadar hiç ele alınmamış bir konudur. Doktorlarımızın tıp alanındaki gelişmeteri ıtakip etmesi şimdiye kadar
sadece kendi imsiyatifine bırakılmış, Devlet tarafından ele alınmamış ve teşvik edilmemiş ıblr konu idi. Sağ
lık kuruluşlarının ve sağlık personelimin çalışma usul ve esasları da dünya standartlarına adapte edilme
mişti. Bu Kanun bu konularda çözüm getirmeyi amaçlamaktadır.
Bu Kanunla sağlık kuruluşlarında malî ve idarî özerkliğe doğru kayılacak, verimi çalışan personel
ödüllendirilebilecek, mesleğinde yenlikleri takip eden personel teşvik edilecektir.
Sağlık kuruluşlarımızın malî ve idarî özerkliğe kavuşturulmasından dolayı verdikleri hizmetin kalitesin
de, kumluklarımızın temizliğinde, persondıin eğitiminde ve doktor hasta ilişkilerinde büyük iılerleme kayıt
edilecektir. Bu Kanunun en önemli özeliği Batı Avrupa'da uygulanan sağlılk politikasına benzer bir uygu
lamayı Türkiye'ye getirmesidir.
Bu Kanunun diğer önemli bir noktası da, sağlık sigortası konusunda vatandaşa teşvik getirmesidir. Bü
tün Dünyada kişi başına artan sağlık masraflarının, ülkemizde de vatandaş tarafından sıkıntı çekilmeden
ödenebilmesii için gerekli yarımlar sağlanacaktır.
Bu Kanun uygulamaya geçtiği zaman Devlet hasıtanelerimıizde doktor tosta 'ilişiklileri medenî bir sevi
yeye gelecek, geçmişin bir türlü çözülemeyen sağlık problemi çözüm yoluna sokulacaktır. Bu Kanun saye
sinde sağlılk 'hizmetlerinin kalitesimde çok kısa ziamanda önemi iylileşmder olacak ve Türkiye modem ülke
olmıa vasıflarından 'biri ollan kaliteli sağlılk hizmetlerimi sağlamış olacaktır.

MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1, — Kanunun amacının, sağlık hizmetleriyle ilgili 'temel esasların
tilmektedir.

tespit edlillmesli olduğu bdir-

Madde 2. — Bu Kanunun, Millî Savunma Bakanlığı hariç tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özeli hukuk
tüzdkiişjilerimi ve gerçek kişilerini kapsamına aldığı açıklanmaktadır.
Madde 3. — Bu madde ile sağlık hizmetleriyle ilgili temel esaslara dair düzenlemder getirilmektedir.
Buna göre :
a) Anayasamızın 55 ncı maddesi, Devlete; melikesin, ıhayaitını, beden ve ruh sağlığı içlinde sürdürmesini
sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimimi artırarak işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağ
lık kuruluşlarını 'tek elden planlayıp hizmet etme görevi vermiştir.
Buna göre Anayasamızdaki ilkeler doğrultusunda sağlık hizmetlerinin tek dden yani Devlet tarafından
planlanması emredilmektedir.
İşte bu çerçevede sağlık kurum ve kuruluşlarının, yurt sathımda eşit, kaliteli ve verimli hizmet sunulma
sını sağlayabilmek amacıyla Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile ilgili bakanlıkların planlamasına ve koor
dinasyonuna ihtiyaç duyulmaktadır.
Ayrıca sağlık kuruluşlarının tespit edilen hedefler doğrultusunda hizmet vermesini 'sağlayabilmek ama
cıyla malî yönden desteklenımesi ve gdiştirilmesi de gerekli görülmektedir.
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>b) Sağlık hizmetlerinin verilmesinde, kaynak israfı ve âtıl kapasiteye yol açılmasının engellenmesi, ge
rekiyorsa bir yerde yeni bir kamu sağlık kuruluşu açılması yerine orada mevcut özel sağlık kuruluşundan
hizmet satın alıma ya da .mesleğini serbest icra eden sağlık personeli geçici olarak istihdam edilerek veya
muayenehanesinde hizmeti satın alınarak insan gücü ve iş tasarrufuna gidimesl ana çizgileri ile ;bu fık
rada tespit edilmektedir.
Diğer taraftan koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik verilmektedir.
Tedavi edici sağlık hizmetleri koruyucu sağlık hizmetlerinden daha pahalıdır. Bu anlayış içinde hemen
hemen 'bütün gelişmiş ülkelerde koruyucu hekimlik veya koruyucu sağlık hizmetleri ön plana alınmıştır.
Nitekim ülkemizde ide özellikle Cumhuriyetimizin ilk 15 yılında öncelik ve ağırlık koruyucu sağlık hizmet
lerine verilmiştir. 1960'dan sonraki planlı dönemde sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi ıgibi programların
gündeme gelmesi ile sağlık hizmetlerini en ücra köşeye yani vatandaşın ayağına kadar götürmek prensibi
benimsenmiştir. Bu prensip içinde düşünülen koruyucu sağlık hizmetlerinin giderek ihmal edilmesi sonu
cunda tedavi edici sağlık hizmetleri öiı plana çıkmış ve hatta sağlık politikası sanki tedavi edici sağlık
hizmetleri gibi ele alınmaya haşilanılmıştır.
Artık tedavi edici sağlık hizmetlerinden tedricen koruyucu sağlık hizmetlerinle yönelinımes'i ve hu amaç
la da bütün kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında hu konuya öncelik verilmesi gerekli bulunmak
tadır.
Bunun yanında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına, sağlık kuruluşlarına koruyucu sağlık hizmetlerine
dair görev verme ve denetleme yetkisi ide verilmektedir. Bu sayede sağlık kuruluşları tedavi edici sağlık hizmeltl'eri yanında zorunlu olarak koruyucu sağlık hizmetlerine 'de katılacaktır.
c) Çeşitli kurum ve kuruluşlar toplum ihtiyaçları dışında daha ziyade kendi mensuplarının ihtiyaçları
çerçevesinde sağlık kuruluşları tesds etmektedir. Bu durum 'ise, hem sağlık kuruluşlarının hem de buralarda
görevli sağlık personelinin ülkemiz ihtiyaçlarına göre dengeli dağılımını önlemektedir.
Böylece Anayasamızın 56 ncı maddesinde hüküm altına alınmasına rağmen İnsan ve madde gücünde ta
sarruf ve verimlilik ilkesine ters uygulamalar gündeme gdebilmektedir. Zaten kılt olan kaynaklarımız âtıl
bir kapasite yaratılması suretiyle rantaSbl 'bir şekilde kuUanılamıamaktadır.
îşte bu İsrafın önlenmesi amacıyla sağlık kuruluşlarının kurulması vetişjletilrnesiSağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı ile ilgili bakanlıkların görüşü alınarak düzenlenecektik".
Diğer taraftan, sağlık kuruluşlarının dengeli dağılımının, ücret tarifesi dengesizliği 'ile bozulmamasını
teminen, bu konuda standardizasyonun sağlanması da gerekti görülmüştür. Maddede ele alınan ücret tarife
lerinin tespiti bu amaçla getirlmlştir.
Kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı sağlık kuruluşlarında uygulanacak ücret tarifeleri, her, yıl gelişen
ve değişen ekonomik şartlar, yani piyasa şartları ve maliyet faktörleri dikkate alınarak tespit ve ilan edile
cektir.
Ayrıca özel sağlık işletmelerinde ücret tarifeleri gerek görüldüğünde tespit edilebilecektir.
Tespit edilen ücret tarifelerinde üç anamaliyet faktörünün dikkate alınması gerekmektedir. Bunlar; sağ
lık, otelcilik ve lokantacılık hizmetleridir. Ücret tarifelerinin, otelcilik ve lokantacılık alanında hizmet ve
ren kuruluşların kalite parelelliğine göre tespit edilmesi ve bu kaliteye göre hizmet arzının sağlanmasına ih
tiyaç duyulmaktadır.
d) Geçmişte temel bir sağlık politikası oluşturulmaması ve hizmetin aynı etkinlik ve verimlilikte yurt
sathında dengeli bir şekilde dağılımının sağlanamaması sebebiyle, vatandaşlarımızın daha iyi hizmet alabil
mek umutları sonucu büyük illere akın artmıştır, öyle ki, çok basit klinik bir vaka için dahi günlerce bek
lemeye ve her türlü meşakkate katlanılarak oldukça uzak mesafelerden büyük merkezlere sağlık hizmeti
almak için akın edilmiştir. Sonunda büyük iller sağlık merkezleri haline gelmiş ve sağlık hizmetleri suni
olarak pahalılaşmış ve bu nispette verimlilik düşmüştür.
Son yıllarda sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve dengeli dağılımı amacıyla yapılan kanunî düzen
lemeler ve İdarî tedbirlerle vatandaşın ayağına hizmet götürülmüş olmasına rağmen, kişi tercihleri bakımın
dan etkili sonuçlar alınamamıştır. Yine vatandaşlar, yerleştikleri yerlerden, doğrudan bu merkezlere gelme
alışkanlıklarını muhafaza etmişlerdir.
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Sağlık hizmetlerinin kolay erişilebilir her türlü formaİteden uzak ve ülke sathında dengeli dağılımını ol
dukça olumsuz yönde etkileyen bu hususun giderilmesi amacıyla müracaat zincirini, yani müracaat silsilesi
oluşturulması yoluna gidilmiştir ve bunun adına «Sağlık Hizmet Zinciri» denilmiştir.
Bu durumda vatandaşlar doğrudan büyük merkezlerdeki hastanelere veya üniversite eğitim hastanelerine
müracaat edemeyecekler, gerek görüldüğünde küçük sağlık kuruluşlarından başlayarak bir üst sağlık kuru
luşlarına havale .edilmek suretiyle bu hastanelere sevk edilebileceklerdir. Dolayısıyla çok basit vakalar büyük
merkezlere ve üniversite eğitim hastanelerine gelmeden mahallinde müdahale altına alınabilecektir. Bu sayede
önemli vakalarda büyük merkez hastaneleri ile üniversite eğitim hastanelerinin ihtimamı ve bakımı daha
da artacak, gerçek bir sağlık hizmet dağılımı sağlanacaktır. Ayrıca eğitim hastaneleri kuruluş amaçlarının
dışına taşan hizmet arzı yerine, gerçek fonksiyonları olan eğitim amaçlarına kavuşturulmuş olacaklardır.
Böyle bir uygulamada acil vakalara istisna getirilmektedir. Acil vaka tayini hekim takdirine bırakıla
caktır.
Sağlık hizmet ziincıirinin uygulanmasına uymayanlara zamlı ücret yüklenilmek suretiyle müeyyide getiril
mektedir. Ancak sosyal güvenlik kuruluşlarının yani S. S. Kurumu, Emekli Sandığı, Bağ - Kur, özel san
dıklara tabi olanlar ile devlet memurları ve geçici sağlık sigorta kütüğüne kaydolanların esas ücretleri bu
kurum ve kuruluşlarca karşılanacağından, sadece ücret farkı kendüerinden tahsil .edilecektir.
e) Bugün için benzer sağlık kuruluşları, aynı bir hizmeti değişik standartlar içinde vermektedirler. Ni
tekim bu standart farklılığı, müracaat tercihlerinde etkili olmaktadır. Müracaat tercihlerinin bu şekildeki
bir faktörle belirlenmesinin getireceği ağır maliyetler ve aksaklıklar bir önceki fıkrada ele alınmıştır. Sağlık
hizmet zincirinin oluşturulmasında, farklı uygulamalara ve bu konuda değişik hizmet üretilmesine meydan
vermemek için her sağlık kuruluşunda aynı standartda hizmet üretiminin sağlanması gerekmektedir.
Bu sebeple eğitim sisteminde bir standardizasyon sağlayıp, önce sağlık hizmeti üretenlerin aynı seviyede
yetiştirilmelerinin temin edilmesi, ayrıca hizmet standardının belirlenmesi ve boyutlarının
tanımlanması
gerekmektedir.
!
Bu belirleme sonucunda standartlara uyulup uyulmadığı denetlenecek, değerlenecek ve oto kontrol yöntem
leri ile sağlık hizmet standardının muhafazası sağlanmış olacaktır,;
f) Koruyucu sağlık hizmetlerinin gerektiği ölçüde verilebilmesi veya tedavi edici sağlık hizmetlerinde
etkinliğin artırılabilmesini temin edebilmek için vatandaşlarımızın sağlık durumlarının takip edilmesinde bü
yük faydalar vardır.
Hem koruyucu sağlık hizmetlerinin vatandaşa ne şekilde ulaştırılabildiğini, hem de teşhis, tedavi ve rehabilite hizmetlerinin seyri ve sonuçlarını takip etmek amacıyla, bir sicil oluşturulması gerekli görülmüştür.
Diğer taraftan bu sayede kalıtım yoluyla geçen hastalıklar ile ekolojik şartlardan kaynaklanan bölgesel
sağlık sorunları bu bilgi ve bulguların ışığında takip edilebilecek, topluca değerlendirmeye tabi tutulabile
cektir.
Bu amaçla kişilerin sağlık durumlarını takip edebilmek için, gerekli kayıt ve bildirim sisteminin uygula
maya konulmasında
sağlık hizmetlerinin etkileştirilmesi bakımından yarar görülmektedir.
g) Bugün için ülkemiz ihtiyaçları çerçevesinde belirlenen standartlara göre sağlık ve yardımcı sağlık per
sonelinin yetiştirilmesi ve bu maksatla hizmet öncesi ve devamlı hizmetiçi eğitim esaslarının belirlenmesin
de ilgili kurum ve kuruluşlarla koordine sağlanması amaçlanmaktadır.
Sağlık hizmetlerinin dengeli dağılımında en önemli unsur insan faktörüdür. Hizmet üretimini ve arzını sağ
layan personelin dağılımının dengesiz olması ve insangücü planlamasının genel olarak yapılmamış bulunma
sı, hizmetin dengeli dağılımının engellenmesi sonucunu doğurmaktadır,,
Bunun yanında ülke ihtiyaçlarımız ve verilecek hizmet standartları dikkate alınarak, hizmet üretiminde
kullanılacak personelin niteliklerinin tespit edilmesi, ayrıca bu niteliğin hizmet öncesinde kazanılması, hizmet
üretiminde de devam ettirilmesi veya yenilenmesi gerekmektedir.
İşte bu iki sebebe bağlı olarak hangi nitelikte ve hangi sayıda personele ihtiyaç duyulmakta olduğunun
tespitinde zorunluluk bulunmaktadır.
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- 7 Bu amaçla hizmet öncesi eğitim, devamlı hizmet içi eğitim programları ile buna ait eğitim ve esasların
tespiti işi gerçekleştirilecektir. Bu çalışmalarda hizmet öncesi eğitim programları için Yükseköğretim Kuru
lu ile, devamlı hizmet içi eğitim programları için ise Yükseköğretim Kurulu ve kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşları ile koordıine sağlanacaktır.
h) Hizmet üretimini sağlayacak sağlık ve yardımcı sağlık personelinde aranacak genel ve özel şartların
hizmet standartlarına göre tespit edilmemesi sonuçta hizmet kalitesinin düşmesine veya değişik hizmet stan
dartlarının oluşmasına meydan verecektir. Nitekim bugün (ülkemizde, sağlık ve yardımcı sağlık personelinde
aranacak genel ve özel şartların tespit edilmemesi veya devamlı takip edilememesi sonucu hizmet kalitesi gi
derek düşmüştür.
Sağlık ve yardımcı sağlık personelinin durumları, meydana getirilecek bir sağlık personeli sicili marife
tiyle devamlı takip edilecektir.
Bu amaçla hizmet standardizasyonu, hizmetin ve personelin dengeli dağılımı gibi hususları temini ve te
sisinde, sağlık ve yardımcı sağlık personelinde aranacak genel ve özel şartların tespit edilmesi, bu şartla
rın muhafaza edilip edilmediğinin devamlı takibi ile varılacak sonuçlara göre alınacak tedbirlerin neler
olacağı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tespit edilecektir.
i) Sağlık hizmetlerinin yurt sathında dengeli bir şekilde dağılımını sağlamak ve vatandaşlarımıza et
kin ve ıkaliteli sağlık hizmeti verebilmek temel amaç olduğuna göre, bu Kanun kapsamındaki resmî ve
özel tüm sağlık kuruluşlarının koordinasyonu ve işbirliğine ihtiyaç vardır. Bu koordinasyon ve işbirliği Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca sağlanır.
Nitekim bu işbirliği Anayasamızın 56 ncı maddesinin bir emri niteliğindedir.
Her türlü sağlık kuruluşundan, belirli bir koordinasyon ve işbirliği çerçevesinde istifade etmek ve Devlet
olarak bu 'kuruluşların hizmetlerinden yararlanmak, hatta bu kuruluşlara gerektiğinde görev vermek gerekmek
tedir.
Sağlık kurum ve kurluşlarından bu amaçla yararlanmak, bu kuruluşların coğrafî ve fonksiyonel hizmet
alanlarının, verecekleri hizmetlerin, yönetim hizmet ilişki ve bağlantılarının tespit edilmesi ve bir esasa bağlanması suretiyle gerçekleştirilebilecektir. Aynı zamanda bu (kuruluşların verilen görevlerin ifasında teşvik
edilmesi ve bu suretle ülkemizde çağdaş tıbbî bilgi ve teknolojinin getirilmesinin desteklenmesi gerekli gö
rülmektedir.
j) Özellikle Anayasamız herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğunu öngör
müş ve çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek - konularında Devlet ve
vatandaşlara görev vermiştir.
Tabiî ki, bu görevlerin uygulamasında Devlete daha öncelikli ve önemli ıgörevler düşmektedir.
Ancak, koruyucu sağlık hizmetlerinin efckinleştirilerek vatandaşların hastalıklardan korunmasında, beslen
me ve ana çocuk sağlığı ile aile planlaması gibi konularda gerekli eğitimlerin verilmesinde geniş bir işbirliği
gerekli bulunmaktadır.
Bu scebeple vatandaşların hastalıklardan korunması sağlıklı çevre, beslenme, ana çocuk sağlığı ve aile
planlaması ile benzeri konularda eğitilmeleri ve aynca sonuçlarınm takibi işi için bütün kamu kuruluşları
sorumlu tutularak, bunlara bu konularda işbirliği yapma mükellefiyeti yüklenmektedir.
k) Koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde kullanılan her türlü ilaç, aşı, serum ve bi
yolojik maddeler ile müstahzar, terkip, madde, malzemeler, farmakope mamuller, kozmetikler ve bunların
üretiminde kullanılan her türlü maddenin ithali, ihracı, üretimi, dağıtımı, tüketimi ve amaç dışı kullanıl
ması veya bunların kontrol ve murakabesi ile yurt içinde ve yurt dîışında kontrollerinin yapılmasında Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanlığına yetki verilmektedir. Ayrıca insanlar üzerinde yapılacak bilimsel araştırmalar,
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının iznine, ilgili kişinin ise rızasına bırakılmaktadır. Diğer taraftan yerli
ilaç tıbbî araç ve gerecin yurt içinde üretimi ve rosyonel kullanımı teşvik edilmektedir.
Madde 4. — 3 üncü maddede öngörülen hizmet ve esasları yine aynı maddede belirlenen sistem içe
risinde geliştirip yaygınlaştırabilmek ve kalkınma planlarında yer alan genel sağlık sigortasının ülke sathında
kurulmasını sağlamak üzere altyapının oluşturulması amacıyla Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına gerekli
özel teşkilat kurma ve kurdurabilrne yetkisi verilmektedir.
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Kurulacak veya kurdurulacak teşkilat, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bünyesinde olabileceği gibii, talep
edildiği ve uygun görüldüğünde Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşların bünyelerinde de oluşturulabile
cektir.
Bu Kanunun 3 üncü maddesi içinde sayılan temel hizmetlerin uygulanmasında teşkilatlanmaya ihtiyaç duyu
labilecektir. Ayrıca özellikle sağlık işletmesi uygulaması teşkilat kanunlarının dışında yeni bir teşkilat olarak or
taya çıkmaktadır. Sağlık kuruluşlarının tam rekabete açılk, kaliteli hizmet üretir tarzda tam özelleştirilmelerine
temel teşkil edecek bu uygulama ile merkezî kontrol altında büyük ölçüde malî ve yönetim serbestisi geti
rilmektedir.
Diğer taraftan Genel Sağlık Sigortasına geçişin sağlanabilmesi amacıyla getirilen sistemin uygulanmasın
da, hem Genel Sağlık Sigortası geçiş kütüğünün oluşturulması ve hem de «Sağlık Hizmetlerini Destekleme ve
Geliştirme Fonu»nun yönetilmesinde yeni teşkilat kurulmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
Gerekli şartların oluşması halinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı dışındaki sağlık kuruluşlarının sağ
lık işletmesi uygulanmasına geçirilmesi talebi karşısında ıböyle bir teşkilat kurdurma yetkisine de ayrıca ihtiyaç
duyulmaktadır.
Madde ile ayrıca Bakanlar Kuruluna, çeşitli sosyal güvenlik kuruluşlarının (Sosyal Sigortalar Kurumu,
Bağ - Kur, Emekli Sandığı ve özel Sandıklar) gereken şartların meydana gelmesi halinde Sağlık Sigortası bö
lümlerini, bu kurumlardan birinin bünyesine veya yeni kurulacak bir kuruma devir yetkisi verilmektedir. Bu
sosyal güvenlik kuruluşlarının tahsil ettikleri primlerden sağlık primine isabet eden 'bölümü de -bu yetki çerçeve
sinde ele alınmaktadır. Böylece Genel Sağlık Sigortasının oluşturulmasında en önemli adım olan sosyal gü
venlik kuruluşlarının sağlık ile ilgili işlemleri giderek tek elde toplanmış olacaktır.
Ayrıca bu konuda görevlendirilen veya yeni kurulan kurumun çalışma usul ve esasları yine Bakanlar Ku
rulunca tespit edilecektir.
'Madde 5. — Özel şekilde teşkilatlanan sağlık kuruluşlarının verimli, etkin, 'kaliteli hizmet vermesini sağlamak
amacıyla,' sağlık kuruluşlarının bünyesinde sağlık işletmeleri oluşturulması cihetine gidilecektir. Sağlık işlet
mesi kapsamına girmek isteyen sağlık kuruluşları bağlı oldukları Bakanlığın teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığının uygun görmesi halinde Başbakanlığın kabulü ile sağlık işletmesine dönüştürülebileceklerdir.
Sağlık işletmesinin gelir ve giderleri bu. maddede belirlenmektedir. Buna göre;
A) Sağlık işletmesinin gelirleri şunlardır:
a) Sağlık kuruluşunda verilen hizmetin karşılığı olarak bu Kanun gereğince Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek ücret tarifesi üzerinden elde edilecek gelirler.
b) Sağlık kuruluşlarına yapılan bağış ve yardımlar,
c) Bu fıkra ile kurum ve kuruluşlar her yıl kendi bütçeleri ve sağlıkla ilgili harcamaları için ödenek tah
sisini rutin olarak bütçelerine koyacaklardır. Bu işletmelerin kendi kendilerine yeterli hale gelmelerini temin
ve sistemin yerleşmesi açısından ayrıca ihtiyaç duyulduğunda sağlık kuruluşlarında Devlet desteğini sağla
mak amacıyla ödenek tahsisi öngörülmüştür.
İd) Diğer gelirler,
B) Sağlık işletmesinin giderleri şunlardır;
a) Sağlık kuruluşu bünyesinde görevli olan personelden bu Kanunla getirilen sözleşmeli personel statü
süne geçmek isteyen ve bu isteği olumlu karşılanan personel için ödenecek sözleşmeli personel ücreti.
ıb) Sağlık işletmesinde ihtiyaç duyulan, ancak kurum içinden verimli olaralk karşılanamayan hizmetlerin
kurum dışından satın alınması sağlanacaktır. Mesleğini serbest olarak icra eden bir tabibin veya sair meslek
sahibinin hizmetine ihtiyaç duyuluyor ise sağlık işletmesinee sözleşmeli olaralk satın alınabileceklerdir. Bu
tür hizmet ister sağlık işletmesinde verilsin ister sözleşme yapılanın mesleğini icra ettiği yerde verilsin, söz
leşme karşılığı ücret sağlık işletmesinee ödenecektir.
c) Sağlık işletmesinin kadrosunda bulunan sağlık ve yardımcı sağlık personeli ile diğer personele ve ku
rum dışından sözleşme ile hizmeti satın alınacaklara teşvik primi ödenecektir. Kuruluşun mensuplarına sözleş
meli olup olmadıklarına bakılmaksızın prim ödenebilecektir. Teşvik primi miktarı kurum içinden veya kuTüTkiye Büyük Millet Meclisi

ı(S. Sayısı : 544)

—9—
rum dışından olanlara kuruluşun kapasitesi, niteliği, verilen hizmet, tedavi edilen kisti sayısı, sağlık işletme
sine katkısı dikkate alınarak ilgili sağlık işletmesinin bağlı olduğu Bakanlığın veya kuruluşun teklifi üzerine
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tespit edilecek esaslar çervevesinde belirlenecektir.
d) Mesleklerini serbest icra etmeyen tabipler kuruluşlarında normal mesaileri dışında özel olarak teşhis
ve tedavi yapabileceklerdir. Bu şekilde yapmış oldukları her teşhis ve tedavi karşılığımda prim alabilecekler
dir. ödenecek prim miktarı teşhis ve tedavi ücreti ile kuruma yüklenilen masraf ve bu teşhis tedaviye katı
lan diğer personel dikkate alınmak suretiyle Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tespit edilecektir.
e) Sağlık kuruluşunun tevsii, modernizasyonu, hertürlü cihaz ve malzeme tedariki, kurum ve cihazların
bakım ve onarımı ile personel eğitimi için yapılacak harcamalar.
Yeterli işletme büyüklüğümde bulunmayan sağlık kuruluşlarının birkaçı tek bir sağlık işletmesi altında top
lanabilecektir. Yani sağlık ocağı ve sağlıkevleri gitt küçük sağlık kuruluşları bir hastane ile birlikte sağlık iş
letmesi halinde kurulabilecektir. Bu takdirde sağlık ocakları ve sağlıkevleri gibi küçük sağlık kuruluşları sağlık
işletmesinin birer uzantısı şeklinde görev yapacaklardır. Ayrıca koruyucu sağlık hizmetlerinde görevli personel
sağlık işletmesi kapsamına alınarak malî yönden desteklenecektir.
Madde 6. — Sağlık hizmetleri bir bütün olup koruyucu sağlık hizmetleri bu bütünün içinde aslî bir fonk
siyona sahiptir. Daha başka bir ifade ile, tedavi hizmetleri koruyucu sağlık hizmetlerinin tamamlayıcısıdır.
Merkezde, taşrada koruyucu sağlık hizmetlerinde çalışanların gerek sözleşmeli gerek prim sisteminden yararianalbilmelerini temin için bu madde öngörülmüştür.
Madde 7. — Sağlık işletmesi uygulamasına geçirilen sağlık kuruluşlarında hizmetin etkinleştirilmesi ve ve
rimli çalışmanın teşviki amacıyla sağlık ve yardımcı sağlık personeli -sözleşmeli olarak çalıştırılabilecektir.
Bu suretle çalıştırılacak personelin sözleşme ücretleri maddede belirlenen kriterlere göre ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerle bir kısıt
lama yapılmaksızın Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve ilgili Bakanlıklarca
tespit edilecektir.
Madde 8. — Bu madde ile sağlık kuruluşlarındaki her türlü teşhis, tedavi ve rehabili'te edici hizmetleri, bu
Kanuna göre tespit ve ilan edilecek ücret tarifesi üzerinden belli hale getirilmektedir.
Ancak bu bedel hiçbir zaman vatandaştan talep edilmeyecektir.
'Maddeye göre;
a) Bütçe uygulaması içinde bulunanlara dair masraflar sağlık kuruluşlarınca düzenlenen belgelere istina
den ilgilinin bağlı bulunduğu kurum ve kuruluştan talep edilmek suretiyle tahsil edilecektir.
Ib) Bütçe uygulaması dışında kalan ve sosyal güvenlik kuruluşlarından herhangi birine kayıtlı bulunan
vatandaşlara ait masraflar ise ilgili sosyal güvenlik kuruluşundan (S. S. Kurumu, Emekli Sandığı, Bağ - Kur
veya özel Sandıklar) tahsil edilecektir. Genel sağlık sigortası kurulduğunda bu kuruluş da sosyal güvenlik
kavramı içinde mütalaa edileceğinden, bugün için herhangi bir sosyal güvenl'ik kuruluşuna tabi olmayanlara
ait masraflar ilerde bu kurumca karşılanacaktır. Ancak bugün henüz Genel Sağlık Sigortası yürürlüğe konul
madığından bu boşluğun doldurulması amacıyla, yani herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmayan
lara ait masrafların karşılanmasının temini maksadıyla bu Kanunun geçici 3 üncü maddesiyle kurulan «Sağlık
Hizmetlerini Destekleme ve Geliştirme Fonu» kurulmuştur.
Maddede ayrıca tahsil süreleri ve müeyyidelerine ilişkin esaslar getirilmektedir.
Madde 9. — Bu Kanunun uygulanması ile ilgili usul ve esasların yönetmeliklerle tespit edileceği bu madde
ile hükme bağlanmaktadır.
Geçici Madde 1. — Sağlık işletmesi uygulamasına geçirilen sağlık işletmelerinde gerekli teşvikin sağlan
ması ve zamanla tam manasıyla özelleştirilmeye gidilmesi amacıyla bu işletmelerde ilgili kurumun uygun gör
mesi halinde, talep edenlerin sözleşmeli olarak çalıştırılması öngörülmüştür.
Sözleşmeli olarak istihdamını isteyen ve bu isteği kabul edilen personel yetti bir atamaya gerek kalma
dan aynı sağlık işletmesinde sözleşme yapılması ile birlikte istihdam edilecektir.
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Bu tür kişilerin Bakanlıklarına bağlı kadroları iptal edilecek ve ilişkileri kesilecektir. Ancak bu şekilde söz
leşmeli istihdam edilenlerin talepleri hallinde T.C. Emekli Sandığı ile bulundukları derece ve kademeleri üzerin
den irtibatı sağlanacaktır. Böyle bir irtibatı istemeyenler ise sözleşmeli oldukları tarihten itibaren otomatikman 506 sayılı Kanuna tabi olarak Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamında sigortalanacaklardır.
Sağlık işletmesi uygulaması kaliteli kadro ve kaliteli hizmet esasına dayandığından bunun temini bakımın
dan sağlık işletmesine geniş yetfc'iler verilmektedir.
'Hizmette verimli olmayanların daha çok ihtiyaç duyulan diğen benzeri işlerde görevlen'dürilmek suretiyle
atıl kapasitenin ydk edilmesini teminen, sözleşme isteği kalbul edilmeyenler ilgili sağlık kuruluşunun talebi ve
kurumlarının kabulü halinde, başka bir uygun kadroya naklonulaeaklardır. Bu şekilde başka kadroya naklolanların özlük hakları bu görevlerinde bulundukları sürece şahıslarına bağlı olarak tutulacak ve böylece mağ
duriyetlerine meydan verilmemiş olacaktır.
Sözleşme talebinde bulunmamalarına rağmen, sağlık işletmesince hizmeti verimli görülenlerin ise istekleri ve
genel hükümlerin dışında nakilleri sözk'onusu olmayacak, bunların sağlık işletmesine katkıları ve hizmetlerinin
niteliği gibi durumları dikkate alınarak bu Kanunla getirilen teşvik primi ve diğer malî imkânlardan istifade
etmeleri sağlanmış bulunacaktır.
Geçici Madde 2. — Bu Kanuna göre teşkilatlanıp da daha önce döner sermaye işletmesi bulunan kuru
luşun sermayesinin sağlık işletmesine aktarılması öngörülmektedir.
Geçici Madde 3. — Genel Sağlık Sigortası yürürlüğe girinceye kadar hiç bir sosyal güvenlik kurumuna
tabi olmayanların, bu Kanun ile getirilen ücretli sistem içerisinde mağduriyetlerine meydan verilmemesi ama
cıyla geçici sağlık sigortası kütüğü oluşturulmuştur. Bu kütüğe kayıtlarını yaptıranlar her yıl Bakanlar Kuru
lunca belirlenen miktarda prim ödeyeceklerdir. Kayıtlarını yaptırmalarına rağmen primlerini ödemeyecek
kadar fakir olanların primleri, durumları mahallî idarelerce tespit edilmek şartıyla sosyal yardım maksadı ile
kurulmuş fon ve kuruluşlar tarafından karşılanacaktır. Bu amaçla kurulmuş en önemli fon «Sosyal Yardım
laşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu»dur.
©u maddenin uygulanmasında genel sağlık sigortasının kemiyet ve keyfiyet olarak hacminin tespiti de amaç
lanmış olduğundan vatandaşların oluşturulan geçici sağlık sigortası kütüğüne kayıtlarını zorlayabilmek mak
sadıyla kayıtlarını yaptırmayanlar ile primlerini ödeme yenlerden tedavi masraflarının tahsili öngörülmüştür.
Geçici Madde 4. — Temel Sağlık Sigortası sisteminin anahedefi, herkesin maddî yönden sağlık güvenliğine
kavuşturulmasıdır. Bu esastan hareketle, hiçbir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmayanların sağlık masraf
ları ile ödenen primin çok üstünde yapılan tedavi masraflarının karşilanabilmesini sağlamak ve Genel Sağlık
Sigortasının ülke çapında uygulamasına geçişte malî kaynak desteğini temin etmek ve sağlıklı bir sağlık sigorta
sisteminin uygulanmasını gerçekleştirmek için «Sağlık Hizmetlerini Destekleme ve Geliştirme Fonu» kurul
ması cihetine gidilmiş ve maddede bu Fonun gelir ve giderleri ile denetim esası belirlenmiştir.
Buna göre Fonun gelirleri şunlardır;
a) Sağlık işletmesi uygulamasına geçirilen sağlık kuruluşunda bulunan araç ve gereç ile gayrimenkullerin,
kullanma ve kiralama bedelleri bu Fonca gelir kaydedilecektir. Ayrıca sağlık işletmesine geçirilmesinden son
ra da ihtiyaç duyduğu ve bağlı kurumca tahsis edilen araç, gereç ve gayrimenkullerde bu kapsam içinde be
lirli bir kullanma ve kiralama bedeline talbi tutulacaktır.
Kullanılmayacak kadar bozuk ve ekonomik ömrünü tamamen doldurmuş bulunan araç gereç için ayrıca
bir bedel ödenmesini önlemek amacıyla bağlı bulunan kuruma iadesi ve bu suretle sağlanmış olacaktır.
b) Sağlık İşletmesine çeşitli kişi ve kuruluşlardan yapılan bağış ve yardımlar,
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c) Sağlık İşletmesi uygulamasına geçirilen sağlık kuruluşlarının bünyelerinde, eskiden meydana gelen bazı
avantaj ve dezavantajları mevcuttur. Bölgesel nitelikler bu avantaj ve dezavantajları daha da büyütmektedir.
Bölgesel olarak sağlık hizmeti talep farklılıklarının sağlık işletmeleri arasında düzensizlik yaratmasını önlemek
ve bölgelere göre gelir imkânları dar olan yerlerde daha fazla olmak üzere hâsılatlarının bir bölümünün gi
der kısıtlama ve denge sağlama amacıyla bu fona çekilmesi gerekli görülmüştür.
Bu oran % 20'den az olmayacaktır.
d) Sosyal güvenlik kuruluşlarından herhangi birine tabi olmayanlar yani hiç bir sosyal güvenliği olma
yanlar bu Kanunla sağlık güvencesi altına alınmıştır. Bu vatandaşlarımız Bakanlar Kurulunca belirlenen
miktarda prim ödeyeceklerdir. Belirlenen miktardaki primi ödeyemeyecek kadar fakrü zaruret içinde bulunan
vatandaşlarımızın primleri ise; yine bu Kanun gereğince mahallî idarelerce tespit edilmek kaydıyla «Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu»ndan ödenecektir.
Buna göre hiç bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmayanların primleri ya bizzat kendilerinden ya da
Sosyal Yardımlaşma ye Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan karşılanmak suretiyle bu Fona gelir kaydedilecektir.
e) Sağlık hizmetleri Devletin teminatı altında yürütülen en önemli hizmet alanında bulunmaktadır. Her
hangi bir sebeple «Sağlık Hizmetlerini Destekleme ve Geliştirme Fonu» kaynaklarının yeterli olmaması veya
açık verme ihtimali karşısında bütçe imkânları ile bu Fona destek sağlanabilecektir.
f) Sağlık işletmelerine kiralanmak suretiyle kullanımına tahsis edilen araç ve gereçten, zaman içinde ar
tık hiç bir şekilde kullanılamayacak durumda olanlar sağlık işletmelerinden ayıklanarak değerlendirilecektir.
Bu araç ve gereçler birbirleriyle takviye sağlanmak suretyile yeniden kullanılabilir hale getirilerek herhangi
bir sağlık kuruluşuna yeniden tahsis edilecektir. Ancak hiç bir suretle kullanılamayacağı anlaşılanlar hurda
olarak satışa arz edilecekler ve satış bedelleri Fona gelir kaydedilecektir.
Fonun giderleri maddede açıklanmıştır.
Fon, bütçe dışı bir uygulamaya tabi değildir. Fondan yapılan her türlü harcama aynen bütçeden yapılan
harcama gibi çeşitli kanunların denetiminde bulunacaktır. Bu sebeple Fondan yapılan harcamalar 1050 sayılı
Muhasebe! Umumiye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 832 sayılı Sayıştay Kanunu hükümlerine
tabi tutulmuştur.
Fonun işleyişine dair usul ve esaslar ise Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca düzenlenecek yönetme
likle tespit edileektir.
Geçici Madde 5. — Kendi istekleriyle muayenehanelerini ve özel hastanelerini kapatıp kamu kurum ve
kuruluşlarında en az 5 yıl görev yapmak isteyenlerin kullandıkları tıbbî araç ve gereçler, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığının uygun görmesi halinde takdir edilecek değerleri üzerinden adı geçen Bakanlıkça satın alı
nacaktır.
Geçici Madde 6. — Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi sebebiyle çıkarılacak yönetmeliklerin
süresi içinde çıkarılıncaya kadar uygulamanın mevcut kanun, tüzük ve yönetmeliklerle yürütülmesi öngörül
mektedir.
Madde 10. — Bu madde ile bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümler tespit edilmektedir.
Madde 11. — Yürürlük hükmüdür.
Madde 12. — Yürütme hükmüdür.
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Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Sağlık ve Sosyal İsler
Komisyonu
Esas No. : 1/826
Karar No. : 6
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Yüksek Başkanlıkça 13.2.1987 tarihinde Komisyonumuza havale edilen «Sağlık Hizmetleri Temel Kanu
nu Tasarısı» Komisyonumuzun 19.2.1987 tarihli 8; 4.3.1987 tarihli 9 ve 5.3.1987 tarihli 10 uncu Birleşim
lerinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mustafa Kalemli, Sağhk ve Sosyal Yardım, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik, Maliye ve Gümrük Bakanlıkları; DPT, Yükseköğretim Kurulu; Tıp Fakülteleri; Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığı, Eğitim Hastaneleri; Sağlıkla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları temsil
cilerinin de katılmasıyla incelenip görüşüldü.
(Bilindiği üzere 'bugün ülkemizde sağlık hizmetlerinden hemen hemen herkes şikâyetçi bulunmaktadır. Has
ta kaliteli ve daha iyi bir sağlık hizmeti beklemekte, sağlık hizmetlerinde görevli personel ise verdiği hiz
metin karşılığında layık olduğu maddî ve manevî desteği istemektedir.
Sağlık mevzuatımıza bakıldığında ise çok eski tarihli ve 10-13 milyonluk nüfusa sahip bir Türkiye'ye hi
tap edebilecek yapıda bulunduğunu gelişen ekonomik ve sosyal şartlara da ayak uyduramaz hale geldiğini
görmekteyiz.
Bu yapı içinde zaman zaman bazı sistemlerin uygulanmasına gayret sarfedilmiş ve hu alanda kanunî dü
zenlemelere gidilmiş olmasına rağmen umulan olumlu sonuca varılamamıştır.
Bu gayretlerin olumlu sonuca ulaşamamasının en önemli nedeni bir sağlık sistemi getirmek yerine bir
öncelikler kavramı getirilmesinden kaynaklanmıştır.
Nitekim bu alandaki en önemli yenilik olarak kabul edilen iyileştirme yasalarında, zamanla vatandaşın
sağlık meselesi yerine sağlık personelinin meseleleri öncelik olarak gündeme gelmiştir. Yani yapılmak isteni
len her iyileştirme sağlık sistemi arayışı içinde umulan seviyede başarılı olamamıştır.
Bunun en büyük nedeni sağlık hizmeti veren tüm kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyon
eksikliği ve çarpık alt yapı yatırırnlarından kaynaklanmaktadır. Her kamu kurum ve kuruluşu kendince ba
zı yatırımlar yapmış ve sonunda memleketimizin kıt kaynakları çarpık altyapı yatırımlarına dönüştürülmüş
tür. Bunun sonucu büyük merkezler bu yatırımlardan daha çok nasibini almış, yatırımlar sağlık personeli ve
hasta çekmiş, sonunda sağlık hizmetlerinin dağıtımı son derece olumsuz hale dönüşmüştür.
Tasarı ile getirilen en önemli yenilik, değişmez ve millî hir sağlık sistemi kurulmasına matuf tedbirleri
kapsamaktadır. ,Bu çerçeve içerisinde koruyucu sağlık hizmetlerinin, bundan önce olduğu gibi vatandaşa
devlet 'tarafından ücretsiz olarak verilmeye devam edileceği ve bu konuda bütün kurum ve kuruluşlardan is
tifade edilebileceği, buna ek olarak alkılcı ıbir sağlık müracaat zinciri oluşturularak sağlık hizmetlerimizin
vatandaşın ayağına kadar götürülerek büyük merkezlerdeki yığılmaların ve şikâyetlerin ortadan kaldırıla
cağı ve bu sayede atıl kapasitelerin tam kapasiteye .dönüştürüleceğini;
Sağlık kütüğü uygulamasıyla bütün vatandaşların Devlet güvencesi ile sağlık şemsiyesi altına alınacağı;
Yataklı tedavi kurumlarının verimli çalışacak birer sağlık işletmesine dönüştürülmesi amaçlandığından «Sağ* lifle Hizmetleri Temel Kanunu Tasarısı» Komisyonumuzca olumlu bulunmuş ve maddelerinin müzakeresi
ne geçilmiştir.
Tasarının maddeleri üzerinde yapılan görüşmeler sırasında esasa pek fazla müessir olmayan, ancak ma
nası ve maksadını daha da güçlendirir tarzda tashih ve ilaveler yapılmış ve bu değişiklikler aşağıda sıra
sıyla gösterilmiştir.
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Tasarının 1 ve 2 nci maddeleri ile 3 üncü maddesinin ı(a) ve (b) fıkraları Komisyonumuzca aynen kabul
edilmiştir. 3 üncü maddesinin (c) fıkrasının sonuna fıkraya ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının bu fık
radaki yetkilerine, özel sağlık kuruluşları ve kamu kurum ve kuruluşlarının ücret tarifeleri ve hizmet fiyatları
itibariyle açıklık getirilmiştir.
3 üncü maddenin (d), (e) ve (f) fıkraları Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
3 üncü maddenin (g) fıkrasına eklenen hükümle bu fıkra ile Sağlılk ve Sosyal Yardım Bakanlığına verilen
görevin ne sakilde gerçekleştirileceğine dair açıklık getirilmiş ve fıkra redaksiyona tabi tutulmuştur.
3 üncü maddenin (h) fikrasında yer alan «Genel ve Özel» ibaresinden sonra «Meslekî» kelimesi ilave
edilerek Sağlılk ve Sosyal Yardım Bakanlığının belirleyeceği tedbirlere açıklık ve kesinlik getirilerek yanlış
anlaşılmalar ortadan kaldırılmıştır.
3 üncü maddenin ı(l) fıkrasına «Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları» ibaresi ilave edilerek «çağ
daş tibbî bilgi ve teknolojinin ülkeye getirilmesi ve teşviki sağlanır» cümlesi fıkranın sonuna getirilmiştir.
3 üncü maddenin (j) fıkrası Komisyonumuzca aynen kalbul edilmiştir.
3 üncü maddenin (k) fikrası redaksiyona tabi tutularak fıkraya «Özel mevzuata göre ruhsatlandırma, izin
ve fiyat verme işlerini yürütmeye» 'ibaresi eklenerek mevcut mevzuatla paralellik sağlanmıştır.
Tasarının üçüncü maddesi yapılan bu değişikliklerle kalbul edilmiştir.
Tasarının 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
Tasarının «Sağlık İşletmesi» ile ilgili 5 inci maddesi kamuoyurida en çok tartışmaya konu edilmiştir. Sağ
lık îşlötmesinin niteliğine açıklık getirmek amacıyla maddenin birinci fıkrasında bu işletmelerin tüzelkişili
ği haiz Ibirer kuruluş olacağı açıkça belirtilerek Anayasamızın 123 üncü maddesine uygunluk sağlanmıştır.
Ayrıca maddeye bir üçüncü fıkra eklenerek sağlık işletmelerinde sözleşme ile istihdam edilecek tabiple
rin, hastaların tabib seçme ıhakkı kısitlanmaksızın ve yetişmiş tabiplerimizin mesailerinden azamî istifade
edilmesi sağlanmıştır.
5 inci maddenin A bendinin (c) fıkrasındaki, işletmelere yapılacak devlet desteği yanında bağlı oldukları
Bakanlık ve kurumların hangi Ödeneklerinin sağlık işletmelerinin gelirlerinden olacağı hususuna açıklık ge
tirilmesi amacıyla fıkramın sonundaki «Ödenek» ibaresi «Personel ve yatırım ödeneği» şeklinde değiştirilmiş
tir.
Aynı maddenin b bendimin (c) fıkrasına «Sözleşme ile çalışan» 'ibaresi eklenerek fıkraya açıklık ve kesin
lik kazandırılmıştır. Bu sayede sözleşmeli çalıştırılma özendirilmiştir.
Aynı bendin (e) fıkrasına yapılan ilave ile «araştırma» harcamaları da işletmenin giderleri arasına dahil
edilmiştir.
Tasarının 5 inci maddesi komisyonumuzca bu değişikliklerle kalbul edilmiştir.
Tasarının 6 nci maddesi komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
Tasarının 7 nci maddesi sözleşmeli personel çalıştırılma usul ve esaslarında benzer uygulamalarla tasa
rının getirdiği esaslar arasında farklılık yaratmamak için gerekli düzenleme yapılarak maddeye açıklık ge
tirilmiştir.
Tasarının 7 nci maddesi yapılan bu değişiklikle Komisyonumuzca kalbul edilmiştir.
Tasarının 8 inci maddesinin birinci fıkrasına «koruyucu sağlık hizmetleri hariç» ibaresi eklenerek bu ko
nudaki yanlış anlamalar önlenmiştir. .Ayrıca fıkradaki «aranmaksızın» ibaresi «beklenilmeksizin» olarak de
ğiştirilmiştir. •
Tasarının 8 inci maddesi komisyonumuzca yapılan bu değişiklikle kalbul edilmiştir.
Tasarının 9 uncu maddesi redaksiyona tabi tutularak kanunun uygulanmasını sağlayacak yönetmelikle
rin hangi konularda hangi mercilerce çıkarılacağı maddede belirlenmiştir.
Tasarının 9 uncu maddesi redaksiyona tabi tutularak kanunun uygulanmasını sağlayacak yönetmelikle
rin hangi konularda hangi mercilerce çıkarılacağı maddede belirlenimiştir.
Tasarının 9 uncu maddesi Komisyonumuzca yapılan bu değişikliklerle kabul edilmiştir.
Tasarının geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası 7 nci maddede yapılan değişikliğe uygun olarak yeni
den düzenlenmiştir.
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Tasarının Geçici 2, 3 ve 4 üncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
Tasarının Geçici 5 inci maddesi, uygulama imkânlarının zorluğu dikkate alınaralk, ayrıca ihtiyaç duy
dukları tı'bbî araç ve gereçleri özel statüye kavuşturulan sağlık işletmelerince her zaman satın alınmasının
mümkün olabileceği 'de dikkate alınarak Komisyonumuzca tasarı metninden çıkartılmıştır.
Geçici 5 inci maddenin çıkartılması sebebiyle Tasa nnın , Geçici 6 ncı maddesi Geçici 5 inci madde ola
rak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
Tasarının 10, 11 ve 12 nci maddeleri Komisyonu mıızoa aynen kabul edilmiştir.
Yapılan bu değişikliklerle kabul edilen tasarı ile ilgili düzenlenen bu rapor havalesi gereği Plan ve Büt
çe Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.
Başkan vekili
Burhan Kara
Giresun

Sözcü
Mehmet Özalp
Aydın

Kâtip
Hamdi Özsoy
Afyon

Üye
Vehbi Batuman
Adana

Üye
A. Şevket Gedik
Adana

Üye
Sait Ekinci
Burdur

Üye
Veysel Varol
Erzincan
(tmzada bulunamadı)
Üye
Muzaffer
Yıldırım
Kayseri
(Tasarının tamamına karşıyım)

Üye
F. Şakir Öğünç
lîstanbul

Üye
Mustafa Kılıçaslan
Sakarya

Üye
Talat Sargın
Tokat

Başkan
Mustafa Balcılar
Eskişehir

x

Üye
M. Sedat Turan
Kayseri
(İmzada bulunamadı)
Üye
Gürpınar
Muğla
{Muhalifim)

İdris

Üye
Mahmut Orhon
Yozgat
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Plan ve Bütçe Komisyonu
Esas No. : 1/826
Karar No. : 58

19 e 3 £ 1987

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanıp, Bakanlar Kurulunca 12.2.1987 tarihinde Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve ön havalesi uyarınca «Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu» nda görüşül
dükten sonra Komisyonumuza havale edilen «Sağlık Hizmetleri Temel Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun
11 - 12 - 18.3.1987 tarihlerindeki 93, 94, 95 inci birleşimlerinde hükümet temsilcilerinin de katılmasıyla in
celendi ve görüşüldü.
Bilindiği gibi, sosyal ve ekonomik gelişmelerimiz paralelinde hemen her hizmet sektöründe gerekli kanu
nî ve idarî düzenlemeler yapılmaktadır. Özellikle son yıllarda bu düzenlemeler daha ziyade refah artırıcı
sosyal amaçlı hizmet üretimi niteliğinde sürdürülmüştür.
Yıllardan beri ele alınan çeşitli iyileştirme çalışmalarına bir türlü sağlık hizmetleri dahil edilememiştir.
Oysa en büyük hamlenin sağlık alanında yapılması gereklidir. Çünkü, insan sağlığının her türlü mülaha
zanın üzerinde müstesna bir yeri vardır. Nitekim Anayasamızın 56 ncı maddesine göre sağlık hizmetlerinin
iyileştirilmesi Devletin en başta gelen görevleri arasında sayılmaktadır.
Tasarı ile,
Sağlık hizmetlerinin, vasıflı, güvenilir, kolay erişilebilir, formaliteden uzak ve ülke sathında dengeli bir şe
kilde yaygınlaştırılması,
Doktor ve sağlık personelinin yurdun her köşesinde bulunabilmesini teminen, hizmeti isteksiz hale geti
ren zorlama yerine, teşvik edici politikaların uygulamaya konulması,
Yabancı ve yerli yayınların genç hekimlerin istifadesine ucuz ve kaliteli olarak sunulması için her türlü
imkânın sağlanması veya büyük birimlerde merkezî kütüphanelerin açılması,
Bütün vatandaşlarımızın sağlık sorunlarından endişe duymamalarını sağlayacak tarzda genel sağlık sigor
tasının hazırlık çalışmalarına başlanılması, uygulanmasına ve giderek genel sağlık sigortasına geçilmesi,
Hiçbir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmayan vatandaşlarımızın sağlık kütüğüne kaydolması, bu vatan
daşlarımıza sağlık karnesi verilmek suretiyle tedavilerinin ücretsiz yaptırılması, primlerini ödeyemeyecek olan
ların, durumlarının mahallî idarelerce tespit edilmesi şartı ile primlerinin sosyal yardım amaçlı fon ve ku
ruluşlarca karşılanması,
Sağlık hizmet zincirinin oluşturulması suretiyle hizmetin, vatandaşların ayağına kadar götürülmesinin sağ
lanması, bu zincirin en iyi şekle getirilmesi için en küçük ünitedeki hekimlere müracaat etmeden daha yük
sek kapasitesi olan sağlık kuruluşlarına müracaat etmenin zorlaştırılması,
Koruyucu sağlık hizmetlerine önem verilmesi,
Bütün kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı sağlık kuruluşları ile özel sağlık kuruluşlarından azamî istifade
edecek tarzda koordinasyon sağlanması ve gerekli tedbirlerin alınması, kuruluş dışındaki hekimlerden azamî
şekilde yararlanılması,
Ücret ve çalışma sisteminde görülen aksaklıkların giderilmesi, sağlık alanında yetişmiş elemanlardan ge
rektiği şekilde istifade edilmesi, atıl kapasite olarak bekleyen poliklinik, yatak, ameliyathane hatta personelin
harekete geçirilmesi, bu sayede kullanılmayan atıl kapasite nedeniyle maliyeti sunî olarak artan sağlık hiz
metlerinin maliyetinin düşürülmesi,
İlaç sektörünün geliştirilmesi ve rekabetin sağlanması amaçlanmıştır.
Genel sağlık sigortasına geçişi sağlamak ve hiçbir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmayan vatandaşların,
sağlık giderleri ile ödeyecekleri prim arasındaki farkı karşılamak amacıyla Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığına bağlı T .C. Merkez Bankası nezdinde «Sağlık Hizmetleri Destekleme ve Geliştirme Fonu» kurulmak
tadır. Bu Fonun gelirleri;
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Sağlık işletmesi uygulamasına geçirilen sağlık kuruluşlarına sağlık kuruluşunun bağlı olduğu kurum tara
fından tahsis edilen araç - gereç ile gayrimenkullerin kiralama ve kullanma bedellerinden,
Bağış ve yardımlardan,
Bakanlar Kurulunun bölgelere göre Ve sağlık işletmesi uygulamasına tabi olan sağlık kuruluşlarının yıllık
müspet bakiyelerinin % 20'sinden çok olmamak üzere tespit edeceği paydan,
Sosyal güvenlik kuruluşlarından herhangi birine tabi olmayanların ödeyecekleri veya adlarına sosyal yar
dım maksadıyla kurulmuş fon ve kuruluş tarafından, ödenecek sigorta primlerinden,
Bütçeye konacak ödeneklerden,
Sağlık işletmelerinde ve kuruluşlarında hiç kullanılmayacak durumda olan araç ve gereçlerin satış bedel
lerinden, sağlanması şeklinde sıralanabilir.
Yukarıda özet olarak değinilen konular ve tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; sağlık gibi çok
önemli bir konuda; temel nitelikli bir tasarının hazırlanması olumlu bulunmuş, ancak sağlık hizmetlerinde
aksayan bütün yönlerin düzeltilmesi, tasarının bütün sorunlara çözüm getirecek daha kapsamlı bir hale ge
tirilmesi için eksik ve kusurlu bulunan konularda fikirler belirtilmiştir.
Ayrıca;
— Tasarı ile 5 inci Beş Yıllık Kalkınma Planında öngörülen tedbirlerin tersine değişik bir uygulama ge
tirildiği,
— Sözleşmeli personel sistemi ile personele yeterli güvence verilemeyeceği,
— Uygulamanın yönetmeliklere bırakıldığı,
— Bütçeden Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına ayrılan payla bu hizmetin yürütülemeyeceği,
— Koruyucu hekimlik hizmetlerinin paralı hale getirildiği,
— Altyapı tesisleri hazır olmadan genel sağlık sigortasının uygulanamayacağı gibi konularda fikirler belir
lenmiş ve bu konularla ilgili hükümet temsilcilerinden bilgi istenmiştir. Diğer taraftan şimdiye kadar yapılan
planlarda sağlık hizmetlerinin tek elden yürütüleceği yazılmasına rağmen uygulamaya geçilemediği, bu ne
denle yeni Anayasamıza sağlık hizmetlerinin tek elden planlanıp hizmet verilmesi konusunda bir hüküm ko
nulduğu belirtilmiştir. Genelde tasarı ilkelerinin yerinde olduğu ve herkesin uzun yıllardan beri beklediği bir
değişikliği içerdiği görüşler arasında yer almıştır.
Hükümet adına yapılan açıklamalarda; tasarı ile 5 inci Beş Yıllık Planda öngörülen tedbirler dikkate alı
narak düzenlemenin yapıldığı,
Sözleşmeli personel uygulamasının ilgili meslek kuruluşlarımızca benimsendiği, bu uygulamanın dünyanın
bütün büyük sağlık kuruluşlarında yapıldığı, güvencenin; kişinin çalışması ve yapılan sözleşme olduğu,
Uygulamada çok başarılı olduğu her zaman belirtilen 224 sayılı Kanunda da ayrıntıların yönetmeliklere
bırakılmış olduğu,
Sağlık harcamalarına ayrılan paranın yalnız Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesi içerisinde mütalaa
edilmemesi, diğer bakanlıkların ve kuruluşların yaptıkları sağlık harcamalarının dikkate alınması gerektiği,
bunların hepsinin üst üste konmasıyla miktarın yeterli olmamasına rağmen bütçe imkânları içerisinde önemli
bir rakamı ifade ettiği,
Koruyucu sağlık hizmetlerinin paralı duruma getirildiği şeklindeki eleştirilerin yerinde olmadığı bu ko
nuda tasarıda herhangi bir ibarenin bulunmadığı, koruyucu hekimliğin parasız olduğu gibi, açıklamalara ila
veten tasarı ile genel sağlık sigortasına geçişin altyapısının hazırlandığı açıklamalar arasında yer almıştır. Bu
görüşmelerden sonra tasarının tümü benimsenmiş, Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu metni esas alınarak mad
delerinin görüşülmesine geçilmiştir.
Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu metninin,
1 ve 2 nci maddeleri aynen,
3 üncü maddesinin (h) fıkrası, Anayasanın suç ve ceza ile ilgili genel prensiplerine uyum sağlamak ama
cıyla suç eylemini açıkça belirler tarzda yeniden düzenlendiğinden madde bu değişiklikle,
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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— 174 üncü maddesi aynen,
5 inci maddesinin birinci fıkrası, sağlık işletmesine geçilecek sağlık kuruluşlarının kamu kurum ve kuru
luşları olarak belirlenmesinde ayrıca Bakanlar Kurulu kararı ile oluşturulacak tüzelkişiliğin kamu nitelikli
olduğunun tasrihinden fayda mülahaza edildiği gerekçesi ile yeniden düzenlendiğinden madde bu değişik
likle,
6 ncı maddesi aynen,
7 nci maddesi, kadro karşılığı gösterilmek kaydıyla çalıştırılacak sözleşmeli personel kapsamının açık bir
şekilde belirlenmesi, ayrıca kadro karşılığı gösterilmeksizin çalıştırılacak sözleşmeli personelin ise hangi şart
lara bağlı olacağının açıklığa kavuşturulması, maddenin ikinci fıkrasında yer alan «yerli ve yabancı» ibare
sinin daha uygun olacağı görüşü ile «Türk uyruklu ve yabancı uyruklu» şeklinde değiştirilmesi ve sözleşme
ile çalıştırılacak personelin T. C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilmesindeki usûl ve esasın kanunî şartlara bağ
lanması gerekli görüldüğünden madde bu değişiklikle,
8 inci maddenin 1 inci fıkrasında yer alan «masraflar ilgili kurumca» ibaresinden sonra «herhangi bir kı. sıtlamaya tabi tutulmaksızın» ibaresi eklenerek ye madde bu değişiklikle,
9 uncu maddesinin (b) fıkrasında yer alan «ait usul ve esaslar» ibaresinden sonra «tıbbî araç, gereç ve
malzeme yönünden standardı ile tıbbî araç ve gereçlerin alımında teknik şartnamelerin hazırlanmasındaki kıs
tasların belirlenmesi»; ibaresi eklenerek ye (c) fıkrasında yer alan aynı ibare fıkradan çıkarılarak madde bu
değişiklikle,
Geçici 1, 2, 3 ve 4 üncü maddeleri aynen,
Geçici 5 inci maddesi, çıkarılacak yönetmeliklerle ilgili 9 uncu maddeye yapılan atıf «bu Kanunla ilgili
yönetmelikler» şeklinde genişletilerek ve ayrıca «bu Kanuna aykırı olmayan» ibaresi eklenerek madde bu de
ğişiklikle,
10 uncu maddesi ile yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 11 ve 12 nci maddeler aynen kabul edilmiştir.
Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.
Başkan
Cengiz Tuncer
Kayseri

Başkanvekıili
Fahrettin Kurt
Trabzon

Sözcü
Alaattin Fırat
Muş

Kâtip Üye
Kadir Demir
Konya

A. Akgün Albayrak
Adana

Mehmet Deliceoğlu
Adıyaman

Hazım Kutay
Anikara

Hakkı Artukarslan
Bingöl

A. Şamil Kazokoğlu
Bolu

İlhan Aşkın
Bursa

M. Memduh Gökçen
Bursa

C. Tayyar Sadıklar
Çanakkale
Muhakfet şerhim eklidir.

O. Şeref Bozkurt
Çanakkale
Bazı madde hükümleri hakkında
eleştiri ve öneri sunma hakkım
saMiıdır.

Ünal Akkaya
Çorum

Şeyhmus Bahçeci
Diyarbakır
Muhalifim.

Metin Yaman
Erzfincan

İlhan Araş
Erzurum

Togay Gemalmaz
Erzurum
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M. Hayrı Osmanlıoğlu
Gaziantep
Muhalefet şerhim eklidir.

Murat Sökmenoğlu
Hatay
Muhalefet şerhim eklidür.

/ Fevzi Yaman
İsparta

H. Orhan Ergüder
istanbul

Tülay öney
istanbul
Muhalefet şerhim eklidir.

Reşit Ülker
istanbul

Özdemir Pehlivanoğlu
izmir

M. Turan Bayezit
Kahramanmaraş
MuhaHefet şerhim ekidir.

İbrahim Özbıyık
Kayseri

Erol Ağagil
Kırklareli
Muhalllefet şerhim ektidir.

Mehmet Budak
Kırşehir

İsmet Ergül
Kırşehir

Haydar Koyuncu
Konya

Saffet Sert
Konya

Ayhan Fırat
Malatya
Karşıyım.

Sümer Oral
Manisa
MuhaHefet şerhim eklidir.

Arif Toprak
Niğde
Karşı oy yazım eklidir.

Fehmi Memisoğlu
Rize
MuhaHefet şerhim ekidir.

Enver Özcan
Tokat
(imzada bulunamadı.)

İsa Vardal
Zonguldak
Karşı oy yazım ekidir.

IMUHALeFET SERei
1. Sağlık Üştetmesi tesisi tasarrufunun kapsamı belli ©ihnadığından,
2. Sağlık Mzmetlerinin özelleştirilmesi amaçlandığı cihetle bu yöntemi Anayasanın Sosyal devlet ilkesi
ife bağdaşır ve 'toplumumuzun, şartlarına^ uygun görmediğimizden,
3. Kanunun uygulanmasının yönetmd'Merle (getirilecek esaslara bırakılmasını yasama görevinin devri
niteliğinde değerlendirdiğimizden özellikle personele uygulanacak disiplin cezaları lile bunları gerektiren hal
ler yasa ile bel'irlbnmediğindien,
4. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına diğer Bakanlıklar üzerinde (vesayet yetkisi (tanıyan hüküm
leri Anayasaya ve Kamu hukukunun (genel prensiple r'ine aykırı bulduğumuzdan,
5. Sözleşmeli personele herhangi bir (güvence getirilmediğinden,
6. Herhangi bir sosyal güvenlik sistemline tabi olmayanlar için getirilen prim ödeme s'isteminin uygula
mada zorluk ve olumsuzluk yaratacağı düşüncesiyle tasarının tümüne karşıyız.
M. Turan Beyazıt
Kahramanmaraş;

Erol Ağagil
Kırklareli

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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IMUHAUBFET ŞBRHt
1. Özellikle, 'sağlık yardımından yararlanamayan vatandaşlarımız açısından sağlık hizmetlerli bugün hayli
pahailı bir seviyededir.
Tasarı i e , sağlık hizmetleri daha da pahalı bîr hale gedmektedir.
Bu durumu ısasyal yapımız ve sosyal devlet prensi bi ile bağdaştırmak mümkün değildir.
2. Tasarı, sağlık işletmeleri, sağlık kütüğü, sağlık zincM gübi bazı yeni müesseseler meydana getir
mekle (beraber bu ünitelerin mahiyet ve (işleyişi hakkında açık hükümlere yer verilmemiş, her şey yönet
meliklere bırakılmıştır.
Bu haliyle âdete bir Yetki Kanunu mahiyetinde dir.
3. Sağlık hizmetlerinin, bu kanun ile, daha da karmaşık hale geleceğinden endişe ederiz.
Sümer Oral
Manisa

C. Tayyar Sadıklar
Çanakkale

Fehmi Memisoğlu
Rize

Murat Sökmenoğlu
Hatay

KlARŞI ,0Y YAZISI
Görüştüğümüz Sağlık Hizmetleri Temel Kanun Tasarısı; Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkilerini
Hükümete vermekte olduğundan yartgı denıeâmiinden kaçılmakta bulunulduğundan ve bu haliyle kabul
edildiğinde her şey çıkarılacak yönetmeliklerle düzenleneceğinden uygulamada bir takım keyfiliklere yol
açması ve bunun sonucu olarak içinden çıkılmaz tartışmalara, çelişkilere, hukuk düzenimizde tam bir kar
gaşaya, neden olacağından ve dolayısıyla istenilen amaca ulaşamıyacağından; tümüne karşıyız.
Arif Toprak
Niğde
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Tasansı
Amaç
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; sağlık 'hizmetleriyle ilgili temel esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2. — Bu Kanun, Millî Savunma Bakanlığı hariç, 'bütün kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk
tüzelkişilerini ve gerçek kişileri kapsar.
Temel Esaslar
MADDE 3. — Sağlık hizmetleriyle ilgili temel esaslar şunlardır :
a) Sağlık kurum ve kuruluşları yurt sathında eşit, 'kaliteli ve verimli hizmet sunacak sekilide Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığınca, diğer ilgili Bakanlıkların da görüşü alınaralk planllanır, koordine edilir, malî yönden
desteklenir ve geliştirilir.
<b) Koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik verilmek suretiyle kamu ve özel bütün sağlık kürüm ve kuru
luşlarının kurulması ve işletilmesinde kaynak israfı ve âtıl kapasiteye yol açılmaksızın gerektiğinde hizmet sa
tın alınarak kaliteli hizmet arzı ve verimliliği esas alınır. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ilgili Bakanlı
ğın muvafakatini alarak, kamu ve özel bütün sağlık kurum ve kuruluşlarına koruyucu sağlık hizmeti görevi
verir ve bu 'kurum ve kuruluşların bütün sağlık hizmetlerini denetler.
c) Bütün sağlık kuruta ve kuruluşları dle sağlık personelinin ülke sathında dengeli dağılımı ve yaygınlaştıırıknası esastır. Sağlık kurum ve kuruluşlarının kurulması ve işletilmesi bu esas içerisinde Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığınca düzenlenir. Bu düzenleme ilgili Bakanlığın görüşü alınarak yapılır. Bu kuruluşların ücret
tarifeleri gerek görüldüğünde Sağlık ve Sosyal1 Yardım Bakanlığınca onaylanır.
d) Sağlık kurum ve kuruluşları, kişilerin hekim ve sağlık kuruluşunu seçme hakkı kısıHanmaksızın sağ
lık hizmet zinciri oluşturulacak şekilde düzenlenir. Acil vakalar hariç olmak üzere sevk sistemine uymayan
lar hizmet karşılığı fazla ücret öderler. ^Sosyal güvenlik kuruluşlarına bağlı olanlar bu farkı kendileri karşılar.
e) Tesis edilecek eğitim, denetim, değerlendirme ve oto kontrol sistemi ile sağlık kuruluşlarının tespit edi
len standart ve esaslar içinde hizmet vermesi sağlanır.
f) Herkesin sağlık durumunu takip edebilmek için gerekli kayıt ve bildirim sistemi kurulur.
g) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı; sağlık ve yardımcı sağlık personelimin yurt sathında dengeli da
ğılımını sağlamak üzere insangücü planlaması yapar, ülke ihtiyacına uygun nitelikli sağlık personeli yetiştiril
mesi amacıyla hizmet öncesi eğitim programları için Yükseköğretim Kurulu ıffle, devamlı hizmet içi eğitim
programlarında ise üniversiteler ve ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile koordine sağlar,
ayrıca yardımcı sağlık personelinin eğitim esaslarını 'belirler.
ih) Serbest ya da kamu kuruluşlarında mesleklerini icra eden sağlık ve yardımcı sağlık personelinde ara
nacak genel ve özel şartlar ile bu şartlardan herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya bu şartlar
dan 'birinin kaybedilmesi ya da bu şartlardan birine uyulmaması halinde alınacak meslekten geçici ve daimî çı
karma dahil bütün tedbirler Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tespit edilir.
ı) Sağlık 'hizmetlerinin yurt çapında istenileni seviyeye ulaştırılması amacıyla; Bakanlıklar seviyesinden en
uçtaki hizmet 'birimine kadar kamu ve özel sağlık kuruluşları arasında koordinasyon ve işbirliği yapılır. Çağ
daş tibbî bilgi ve teknolojinin ülkeye getirilmesi ve teşviki sağlanır. Sağlık kurum ve kuruluşları ooğrafik ve
fonksiyonel hizmet alanları, verecekleri hizmetler, yönetim, hizmet ilişki ve bağlantıları gibi konularda tes
pit edilen esaslara uymak ve verilen görevleri yapmakla yükümlüdürler.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL
ETTİĞİ METİN

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Tasarısı

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Tasarısı
Amaç

Amaç
MADDE 1. — Tasarının 1 inci
kabul edilmiştir.

maddesi aynen

MADDE 1. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu
metninin 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.
Kapsam

Kapsam
MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir.

MADDE 2. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyo
nu metninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
Temel Esasları

Temel Esaslar
MADDE 3. — Sağlık hizmetleriyle ilgili temel
esaslar şunlardır :
a) iSağlık kurum ve kuruluşları yurt sathında eşit,
kaliteli ve verimli hizmet sunacak şekilde Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığınca, diğer ilgili Bakanlıkla
rın da görüşü alınarak planlanır, koordine edilir, malî
yönden desteklenir ve geliştirilir.
b) Koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik veril
mek suretiyle kamu ve özel bütün sağlık kurum ve ku
ruluşlarının kurulması ve işletilmesinde kaynak israfı
ve atıl kapasiteye yol âçılmaksızın gerektiğinde hizmet
satın alınarak kaliteli hizmet arzı ve verimliliği esas
alınır. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ilgili Bakan
lığının muvafakatim alaralk, ıkamu ve özel (bütün sağlık
kurum ve kuruluşlarına koruyucu sağlık hizmeti görevi
verir ve bu kurum ve kuruluşların bütün sağlık hiz
metlerini denetler.

MADDE 3. — Sağlık hizmetleriyle ilgffi temel
esaslar şunlardır:
a) Sağlık kurum ve kuruluşları yurt sathında
eşit, kaliteli ve verimli hizmet sunacak şekilde Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanlığınca, diğer, ilgili bakan
lıkların da görüşü alınarak planlanır, koordine edi
lir, malî yönden desteklenir ve geliştirilir.
b) Koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik veril
mek suretiyle kamu ve özel bütün sağlık kurum ve
kuruluşlarının kurulması ve işletilmesinde kaynak
israfı ve atıl kapasiteye yol âçılmaksızın gerektiğin
de hizmet satın alınarak kaliteli hizmet arzı ve ve
rimliliği esas alınır. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı »ilgili Bakanlığın muvafakatini alarak, kamu ve özel
bütün sağlık kurum ve kuruluşlarına koruyucu sağ
lık hizmeti görevi verir ve bu kurum ve kuruluşla
rın bütün sağlık hizmetlerini denetler.

c) Bütün sağlık kurum ve kuruluşları ile sağlık
personelinin ülke sathında dengeli dağılımı ve yaygın
laştırılması esastır. Sağlık kurum ve kuruluşlarının ku
rulması ve işletilmesi bu esas içerisinde Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığınca düzenlenir. Bu düzenleme il
gili Bakanlığın görüşü alınarak yapılır. Gerek görüldü
ğünde özel sağlık kuruluşlarının her türlü ücret tarife
leri Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca onaylanır.
Kamu Kurum ve kuruluşlarına ait sağlık kuruluşları
veya sağlık işletmelerinde verilen her türlü hizmetin fi
yatları Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tespit ve
ilan edilir,
d) Sağlık kurum ve kuruluşları, kişilerin hekim
ve sağlık kuruluşunu seçme hakkı kısıtlanmaksızın sağ
lık hizmet zinciri oluşturulacak şekilde düzenlenir.
Acil vakalar hariç olmak üzere sevk sistemine uyma
yanlar hizmet karşılığı fazla ücret öderler. Sosyal gü-

c) Bütün sağlık dcurum ve kuruluşları ile sağ
lık personelinin ülke sathında dengeli dağılımı ve
yaygınlaştırılması esastır, Sağlık kurum ve kuruluş
larının kurulması ve işletilmesi bu esas içerisinde Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca düzenlenir. Bu
düzenleme ilgili Bakanlığın görüşü alınarak yapılır.
Gerek görüldüğünde özel sağlık kuruluşlarının her
türlü ücret tarifeleri Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığınca onaylanır. Kamu kurum ve kuruluşlarına
ait sağlık kuruluşları veya sağlıık işletmelerinde ve
rilen her türlü hizmetin fiyatları Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığınca tespit ve ilan edilir.
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d) Sağlık kurum ve kuruluşları, kişilerin hekim
ve sağlık kuruluşunu seçme hakkı kısıtlanmaksızın
sağlık hizmet zinciri oluşturulacak şekilde düzenle
nir. Acil vakalar hariç olmak üzere sevk sistemine
uymayanlar hizmet karşılığı fazla ücret öderler. Sossi
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(Hükümetin Teklif Eitüği Metin)
j) Vatandaşların hastalMardaaı korununla, sağlıklı çevre, beslenme, ana çocuk sağlığı ve aile planlaması ve
benzeri 'konularda eğitilmeleri ve takipleri, bütün kamu kuruluşlarının sorumluluğu, kamu kurumu niteliğinde
ki meslek kuruluşları, özel ve gönüllü kuruluşların işbirliği içerisinde gerçekleştirilir.
k) Koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde kaliteli ilaç, aşı, serum ve benzeri biyolojik
maddelerin üretimini teşvik ve temini esas olup her türlü müstahzar, terkip, madde, malzemeler, farmlakope
mamulleri, kozmetikler ve bunların üretimimde kullanılan ham ve yardımcı maddelerin ithali, ihracı, üretimi,
dağıtımı, tüketimi ve amaç dışı kullanılmak suretiyle fizikî ve psişik bağımlılık yapan veya yapma ihtimali
bulunan madde, ilaç, aşı, serum ve benzeri biyolojik maddeler ile diğer terkiplerin kontrol ve murakabesi
ve bunların yurt içi ve yurt dışında ücret karşılığı kalite kontrolüne Sağlık ve (Sosyal Yardım Bakanlığı yet
kilidir.
Özel mevzuatına göre izin veya ruhsat alınmamış ilaç ve 'terkiplerin üretimi, ithali, satışı ile ruhsat veya
izin alınmış dahi olsa ilaç ve terkiplerin bilimsel araştırma amacıyla Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve
ilgiDi kişinin rızası olmadan insan üzerinde kullanımı yasaktır*
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venlik kuruluşlarına bağlı olanlar bu farkı kendileri
karşılar.
e) Tesis edilecek eğitim, denetim, değerlendirme
ve oto kontrol sistemi ile sağlık kuruluşlarının tespit
edilen standart ve esaislar içinde hizmet vermesi sağ
lanır.

yal güvenlik kuruluşlarına bağlı olanlar bu farkı
kendileri karşılar.
e) Tesis edilecek eğitim, denetim, değerlendirme
ve oto kontrol sistemi ile sağlık kuruluşlarının tespit
edilen standart ve esaslar içinde hizmet vermesi sağ
lanır.
f) Herkesin sağlık durumunu takip edebilmek
İçin gerekli kayıt ve bildirim sistemi kurulur.
g) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı; sağlık ve
yardımcı sağlık personelinin yurt düzeyinde dengeli
dağılımını sağlamak üzere istihdam planlaması ya
par, ülke ihtiyacına uygun nitelikli sağlık personeli
yetiştirilmesi lamacıyla hizmet öncesi eğitim prog
ramları için Yükseköğretim Kurulu ile koordinasyo
nu sağlar. Serbest ya da kamu kuruluşlarında mes
leklerini icra eden sağlık ve yardımcı sağlık persone
line hizmetiçi eğitim yaptırır. Bunu sağlamak ama
cıyla üniversitelerin, kamu kurumu niteliğindeki mes
lek kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının
imkânlarından da yararlanır. Hizmetiçi eğitim prog
ramının ne şekilde ve hangi sürelerle yapılacağı Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca çıkartılacak yö
netmelikle tespit edilir.
h) Katılmakla yükümlü, olduğu hizmetiçi eğitim
programlarına uymayan veya bu programlarda ba
şarılı olamayan sağlık personeline; kamu kuruluşun
da çalışanlar için ilgili Bakanlığın, serbest çalışan
lar için kayıtlı olduğu kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşlarının görüşü alınmak suretiyle Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca geçici veya daimî
meslekten uzaklaştırma cezası verilir.

f) Herkesin sağlık durumunu takip edebilmek için
gerekli kayıt ve bildirim sistemi kurulur.
g) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı; sağlık ve
yardımcı sağlık personelinin yurt düzeyinde dengeli
dağılımını sağlamak üzere istihdam planlaması yapar,
ülke ihtiyacına uygun nitelikli sağlık personeli yetiş
tirilmesi amacıyla hizmet öncesi eğitim programları
için Yükseköğretim Kurulu ile koordinasyonu sağlar.
Serbest ya da Kamu kuruluşlarında mesleklerini icra
eden sağlık ve yardımcı sağlık personeline hizmetiçi
eğitim yaptırır. Bunu sağlamak amacıyla üniversite
lerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
ile kamu kurum ve kuruluşlarının imkânlarından da
yararlanır. Hizmetiçi eğitim programının ne şekilde
ve hangi sürelerle yapılacağı Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığınca çıkartılacak yönetmelikle tespit edilir.
Ih) Serbest ya da kamu kuruluşlarında meslekle
rimi icra eden sağlık ve yardımcı sağlık personelinde
aranacak genel ve özel meslekî şartlar ile bu şartlardan
birinin kaybedilmesi ya da bu şartlardan birine uyul
maması halinde alınacak meslekten geçici ve daimî
çıkarma dahil bütün tedbirler Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığınca tespit edilir.
ii) Sağlık hizmetlerinim yurt çapında istenilen se
viyeye ulaştırılması amacıyla; Bakanlıklar seviyesin
den en uçtaki hizmet birimine kadar kamu ve özel
sağlık kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki mes
lek kuruluşları arasında koordinasyon ve işbirliği ya
pılır. Sağlık kurum ve kuruluşları ooğraflik ve fonksi
yonel hizmet alanları, verecekleri hizmetler, yönettim,
hizmet ilişki ve bağlantıları gibi (konularda tespit edi
len esaslara uymak ve verilen görevleri yapmakla yü
kümlüdürler. Çağdaş tııbbî bilgi ve teknolojinin ülke
ye getirilmesi ve teşviki sağlanır.
j) Vatandaşların hastalıklardan korunma, sağlık
lı çevre, beslenme Ana çocuk sağlığı ve aile planla
ması ve benzeri konularda eğitilmeleri ve takipleri,
bütün kamu kuruluşlarının sorumluluğu, kamu kuru
mu niteliğindeki meslek kuruluşları, özel ve gönüllü
kuruluşların işbirliği içerisinde gerçekleştirilir.

Katılmakla yükümlü olduğu hizmetiçi eğitim
programına uymayan veya bu programlarda başarılı
olamayan yardımcı sağlık personelinin meslekten ge
çici veya daimî uzaklaştırma cezası doğrudan Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanlığınca verilir,
i) Sağlık hizmetlerinin yurt çapında istenilen se
viyeye Ulaştırılması amacıyla; bakanhklar seviyesin
den en uçtaki hizmet birimine kadar kamu ve özel
sağlık kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki mes
lek kuruluşları arasında koordinasyon ve işbirliği
yapılır. Sağlık kurum ve kuruluşları coğrafik ve fonk
siyonel hizmet alanları, verecekleri hizmetler, yöne
tim, hizmet ilişki ve bağlantıları gibi konularda tes
pit edilen esaslara uymak ve verilen görevleri yap
makla yükümlüdürler. Çağdaş tıbbî bilgi ve tekno
lojinin ülkeye getirilmesi ve teşviki sağlanır.
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Teşkilatlanma
MADDE 4. — Sağlılk ve Sosyal Yardım Bakanlığı 3 üncü maddede sayılan hizmet ve esasları bu sistem
içerisinde gerçekleştirmek, üzere ülke çapında teşkilat kurar veya kurduralbiMr.
Genel Sağlık Sigortasının tek elden yürütütoıesini sağlamak amacıyla bütün sosyal 'güvenlik: kuruluşlarının
Sağlık Sigortası bölümleri dle tahsil ettikleri sağlık primlerini, mevcut sosyal güvenlik kuruluşlarının biri veya
bu amaçla kurulmuş yeni bir kurum bünyesinde toplamaya ve bu şekilde görevlenidlirilen veya yeni kurulan
kurumun çalışma usul ve esaslarını tespite Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Sağlık İşletmesi
I"

iMiAIDDE 5. — Bu Kanun kapsamına giren sağlık kuruluşları, ilgili Bakanlığın teklifi ve Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığının uygun görmesi halinde Başbakanlığın onayı ile sağlık işletmesine dönüştürülür
ler.
Yeterli işletme büyüklüğünde bulunmayan sağlık kuruluşları tek bir sağlık işletmesi altında toplanabilir.
A) Sağlık İşletmesinin Gelirleri Şunlardır:
a) Sağlık hizmetleri karşılığında elde edilen gelirler,
b) Bağış ye yardımlar,
c) Bu şekilde kurumlaştırman sağlık işletmelerine ©erek görüldüğünde yapılacak Devlet desteğinin
nında, kuruluşun bağlı olduğu Bakanlığın veya kurumun her yıl bütçesine koyduğu ödenek,
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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k) Koruyucu, tıeşlh'is, tedavi ve rehatailite edici
hizmetlerde kullanılan ilaç, aşı, serum ve benzeri bi
yolojik maddelerin üretiminin ve kalitesinin teşkile ve
temini esas olup, hler türlü müstahzar, terkip, madde,
malzeme, farmafcope mamulleri, kozmetikler ve bun
ların üretiminde 'kullanılan ham ve yardımcı maddele
rin ithal, ihraç, ürötiim, dağıitım ve tüketiminin, amaç
dışı kullanılmak suretiyle fizik ve psişlik bağımlılık
yapan veya yapma i'bJtümaK ıbulunan madde, ilaç, aşı,
serum ve benzeri biyolojik maddeler ile diğer terkip
lerdin kon<troluna, murakabesine ve bunların yurt içinde
ve yurt dışında ücret karşılığı kalite könltrollarını yap
tırmaya, özel mevzuata göre ruhsatlandırma, izin ve
fiyat verme işlerini yürütmeye Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı yetkilidir.
Özel mevzuatına göre izin veya ruhsat alınmamış
(ilaç ve terkiplerin üretimi, ithali, satışı ile ruhsat veya
izin alınmış dahi olsa ilaç ve terkiplerin bilimsel araş
tırıma amacıyla Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve
ilgili kişinin rızası olmatdan insan üzerinde kullanımı
yasaktır.

j) Vatandaşların hastalıklardan korunma, sağ
lıklı çevre, beslenme ana çocuk sağlığı ve aile plan
laması ve benzeri konularda eğitilmeleri ve takipleri
bütün kamu kuruluşlarının sorumluluğu, kamu kuru
mu niteliğindeki meslek kuruluşları, özel ve gönüllü
kuruluşların işbirliği içerisinde gerçekleştirilir.
k) Koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici
hizmetlerde kullanılan ilaç, aşı, serum ve benzeri bi
yolojik maddelerin üretiminin ve kalitesinin teşvik
ve temini esas olup, her türlü müstahzar, terkip, mad
de, malzeme, farmakope mamulleri, kozmetikler ve
bunların üretiminde kullanılan ham ve yardımcı mad
delerin ithal, ihraç, üretim, dağıtım ve tüketiminin,
amaç dışı kullanılmak suretiyle fizik ve psişik ba
ğımlılık yapan veya yapma ihtimali bulunan madde,
ilaç, aşı, serum ve benzeri biyolojik maddeler ile di
ğer terkiplerin kontroluna, murakabesine ve bunların
yurt içinde ve yurt dışında ücret karşılığı kalite kontrollarını yaptırmaya, özel mevzuata göre ruhsatlan
dırma, izin ve fiyat verme işlerini yürütmeye Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanlığı yetkilidir.
özel mevzuatına göre izin veya ruhsat alınmamış
ilaç ve terkiplerin üretimi, ithali, satışı ile ruhsat ve
ya izin alınmış dahi olsa ilaç ve terkiplerin bilimsel
araştırma amacıyla Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı ve ilgili kişinin rızası olmadan insan üzerinde kul
lanımı yasaktır.
Teşkilatlanma

Teşkilatlanma
MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu
metninin 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

Sağlık İşletmesi

Sağlık İşletmesi
MADDE 5. — Bu Kanun kapsamına giren sağlık
kuruluşları, ilgili Bakanlığın teklifi ve Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığının uygun görmesi halinde Ba
kanlar Kurulu Kararı ile tüzelkişiliği haiz sağlık iş
letmesine dönüışltürülürler.
Yeterli işletme büyüklüğünde bulunmayan sağlık
kuruluşları tek bir sağlık işletmesi altında toplanabi
lir,

MADDE 5. — Bu Kanun kapsamına giren kamu
kurum ve kuruluşlarına ait sağlık kuruluşları, ilgili
Bakanlığın teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığının uygun görmesi halinde Bakanlar Kurulu ka
rarı ile kamu tüzelkişiliğini haiz sağlık işletmesine dö
nüştürülürler.
Yeterli işletme büyüklüğünde bulunmayan sağlık
kuruluşları tek bir sağlık işletmesi altında toplanabilir.
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d) Diğer gelirler.
B) Sağlık işletmesinin Giderleri Şunlardır:
a) Sözleşmeli personel ücreti,
fo) Kurum dışından satın alınacak her türlü sağlık ve lalboratuvar hizmeti için sözleşmeli personel ve
hizmet ücreti,
c) (Kuruluşun kapasitesi, niteliği, verilen hizmet, tedavi edilen kişi sayısı, sağlık işletmesine katkısı dik
kate alınarak ilgili sağlık işlenmesinin bağlı olduğu Bakanlığın veya kuruluşun teklifi üzerine Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığının tespit edeceği esaslar çerçeve sinide sağlık kuruluşunun sağlık ve yardımcı sağlık ve
diğer personel ile kuruluşun dışından sözleşme ile hizmeti satın alınacak personele yapılan işle orantılı ola
rak ödenecek teşvik primi,
d) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tespit edilecek usûl ve esaslara göre mesleklerini serbest icra
etmeyen tabiplerin kuruluşta özel teşhis ve tedavi yapmaları karşılığında taibip ve ilgili sağlık personeline
ödenecek prim.
e) Sağlık kuruluşunun tevsii, modernizasyonu, her türlü cihaz ve malzeme tedariki, kurum cihazların
bakım ve onarımı ile personelin yurt içi ve yurt dışı eğitimi için gerekli harcamalar.
f) Sağlık işletmesinin işletilmesi ile ilgili diğer harcamalar,

Sağlık İmletmesi ile İlgili Diğer Personel
ıMADDE 6, — Koruyucu sağlık hizmetlerinde görevli sağlık ve yardımcı sağlık personeli ile diğer per
sonelin sağlık işletmesi kapsamına alınma ve malî imkânlarından yararlandırma usûl ve esasları Sağlık ve
Sosyal Yandım Bakanlığınca tespit edilir.
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Sağlık işletmelerinde görevli olan ve mesleklerini
serbest icra etmeyen tabipler, Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığının tespit edeceği usul ve esaslar çerçevesinıde ve sağlık işletmesi yönetiminin uygun görmesi ha
linde mesai saatleri dışında kuruluşta özel teşhis ve
tedavi yapalbilirler.
A) Sağlık İşletmesinin Gelirleri Şunlardır :
a) Sağlık hizmetleri karşılığında elde edilen ge
lirler,
ib) Bağış ve yardımlar,
c) Bu şekilde kurümlaştırılan sağlıik işlenmelerine
gerek görüldüğünde yapılacak Devlet desteğinin ya
nında, kuruluşun bağlı olduğu Bakanlığın veya kuru
mun her yıl bütçesine koyduğu personel ve yatırım
ödeneği,
d) Diğer egelhier.
B) Sağlık İşletmesinin Giderleri Şunlardır :
a) Sözleşmeli personel ücrdtli,
ib) Kurum dışından satın alınacak her türlü sağ
lıik ve laboratuvar hizmeti için sözleşmeli personel ve
Hizmet ücreti,
c) Kuruluşun kapasitesi, niteliği, verilen hizmet,
ttddavi edilen kişi sayısı, sağlık işletmesine katkısı dik
kate alınarak ilgili sağlık işletmesinin bağlı olduğu
Bakanlığın veya kuruluşun teklifi üzerinle Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığının tespit edeceği esiaslar çer
çevesinde sağlıik kuruluşunun sözleşme ile çalışan sağ
lık ve yardımcı sağlık ve diğer personeli ile kurulu
şun dışımdan sözleşme ile hizmeti satın alınacak per
sonele yapılan işle orantılı olarak Ödenecek teşvik pri
mi.
d) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tespit
•edilecek usul ve esaslara göre mesleklerini serbest ic
ra etmeyen tabiplerin kuruluşta özel teşhis ve tedavi
yapmaları karşılığında tabip ve ilgili sağlık personeli
ne ödenecek prim,
e) Sağlıik kuruluşunun tevsii, modernizasyonu,
her türlü cihaz ve malzeme tedariki, kurum cihazla
rının balkım ve onarımı ile personelin yurt içi ve yurt
dışı eğitimi ve araştırma için gerekli harcamalar.
f) Sağlık işletmesinin işletilmesi ile ilgili diğer
harcamalar,

J

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

Sağlık işletmelerinde görevli olan ve mesleklerini
serbest icra etmeyen tabipler, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığının tespit edeceği usul ve esaslar çer
çevesinde ve sağlık işletmesi yönetiminin uygun gör
mesi halinde mesai saatleri dışında kuruluşta özel teş
his ve tedavi yapabilirler.
A) Sağlık işletmesinin gelirleri şunlardır:
a) Sağlık hizmetleri karşılığında elde edilen ge
lirler,
b) Bağış ve yardımlar,
c) Bu şekilde kurumlaştırılan sağlık işletmelerine
gerek görüldüğünde yapılacak Devlet desteğinin ya
nında, kuruluşun bağlı olduğu Bakanlığın veya ku
rumun her yıl bütçesine koyduğu personel ve yatırım
ödeneği,
d) Diğer gelirler.
B) Sağlık işletmesinin giderleri şunlardır:
a) Sözleşmeli personel ücreti,
b) Kurum dışından satın alınacak her türlü sağ
lık ve lalboratuvar hizmeti için sözleşmeli personel ve
hizmet ücreti,
c) Kuruluşun kapasitesi, niteliği, verilen hizmet,
tedavi edilen kişi sayısı, sağlık işletmesine katkısı dik
kate alınarak ilgili sağlık işletmesinin bağlı olduğu
Bakanlığın veya kuruluşun teklifi üzerine Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığının tespit edeceği esaslar çer
çevesinde sağlık kuruluşunun sözleşme ile çalışan sağ
lık ve yardımcı sağlık ve diğer personeli ile kuruluşun
dışından sözleşme ile hizmeti satın alınacak personele
yapılan işle orantılı olarak ödenecek teşvik primi,
d) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tespit
edilecek usûl ve esaslara göre mesleklerini serbest icra
etmeyen tabiplerin kuruluşta özel teşhis ve tedavi
yapmaları karşılığında tabip ve ilgili sağlık persone-*
line ödenecek prim,
e) Sağlık kuruluşunun tevsii, modernizasyonu, her
türlü cihaz ve malzeme tedariki, kurum cihazlarının
bakım ve onarımı ile personelin yurt içi ve yurt dışı
eğitimi ve araştırma için gerekli harcamalar,
f) Sağlık işletmesinin işletilmesi ile ilgili diğec
harcamalar.

Sağhk İşletmesi ile İlgili Diğer Personel
MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi aynen ka
bul edilmiştir.

Sağlık İşletmesi ile İlgili Diğer Personel
MADDE 6. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu
metninin 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir.
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Sözleşmeli Personel
MADDE 7. — Sağlık işletmesi uygulamasına geçirilen sağlık kuruluşlarında sağlık ve yardımcı sağlık per
soneli sözleşmeli olarak çalıştırılabilir. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli
personel çalıştırılması hakkındaki hükümleri bu personele uygulanmaz. Bu suretle çalıştırılacakların ücretleri
sağlık kuruluşunun niteliği, kapasitesi, bulunduğu yer, verilen hizmetler, personelin bilgi ve becerisi, kurulu
şa katkısı, verdiği hizmetin türü ve önemi ile benzeri nitelikler esas alınarak Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve ilgili Bakanlıklarca tespit edilir.

Tedavi Masraflarının Tahsili
^MADDİDE 8. — Sağlık işlenmelerinde teşhis, tedavi ve rehalbilite edici hizmetler ücretli olup, sağlık işletmesince tahakkuk ettirilen masraflar ilgili kurumca öncelik ve ivedilikle ve ödeme emri aranmaksızın öde
nir.
Bütçe uygulaması dışında olup da herhangi bir sosyal (güvenlik kuruluşuna tabi olanlara ait masraflar,
ilgili sosyal güvenlik kuruluşuna tebliğ edilmek suretiyle tahsil edilir. Bu suretle tebliğ edilen masrafların 15
gün içinde ödenmesi zorunlu olup, bu süre içinde ödenmediği takdirde durum mahalli vergi dairesine bir tes
kere ile bildirilerek tahsili istenir.
Vergi dairelerince tahsil edilen masraflar, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilecek esaslar dahi
linde tahsilatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar sağlık kuruluşuna ödenir.
Bu madldenin uygulanmasında zaman aşımı ile ilgili hükümleri hariç 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun ve bu Kanuna dair mevzuat hükümleri uygulanır.
Süresi içinde gönderilmeyen masraflar, müşterek ve müteselsilen sorumlularından % 10 fazlasıyla tahsil
edilir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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(Han ve Bütçe [Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

Sözleşmeli Personel

Sözleşmeli Personel
MADDE 7. — Sağlık işletmesi uygulamasına ge
çirilen sağlık kuruluşlarımda sağlık, yardımcı sağlık
personelli ve diğer personel kadroları karşılık gösteril
mek kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması
hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli
personel çalıştırılabilir.
Ayrıca sağlık işletmelerinde ibMyaç duyulması ha
linde sağlık idarî, teknik, eğitlkn ve yardımcı hizmet
lerde kadro aranmaksızın ve diğer kanunların sözleş
meli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine
bağlı olmaksızın yerli ve yabancı elemanlar sözleş
meli olarak çalıştırılabilir.
Bu suretle çalıştırılacakların sözleşme usul ve esas
ları ile ücretleri sağlık kuruluşunun niteliği, kapasite
si, bulunduğu yer, verilen hizmetler, personelin bilgi ve
becerisi, kuruluşa katkısı, verdiği hizmetin türü ve
önemi ile benzeri nitelikler esas alınarak Sağlık ve
Stasyal Yardım Bakanlığının teklifi üzerine ve gerekti
ğinde ilgili Bakanlıkların da görüşü' alınarak Bakanlar
Kurulunca tespit edilir.
Sözleşme ile çalıştırılacak personel isiCekleri üzeri
ne T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilir.

MADDE 7. — Sağlık işletmesi uygulamasına ge
çilen sağlık kuruluşlarında; genel idare, teknik, sağ
lık ve yardımcı sağlık, eğitim ve öğretim, avukatlık,
din ve yardımcı hizmetler sınıflarına dahil personel;
kadro karşılık gösterilmek kaydıyla 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli
personel çalıştırılmasına ilişkin
hükümlerine tabi
olmaksızın sözleşmeli personel statüsünde eleman ça
lıştırılabilir.
Ayrıca, özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihti
yaç gösteren veya ülke düzeyinde meslekî gelişmeyi
sağlayacak Türk uyruklu ve yabancı uyruklu eleman
lar da kadro karşılığı aranmaksızın sözleşmeli olarak
çalıştırılabilir.
Bu suretle çalıştırılacakların sözleşme usûl ve esas
ları ile ücretleri, sağlık kuruluşunun niteliği, kapasite
si, bulunduğu yer, verilen hizmetler, personelin bilgi
ve becerisi, kuruluşa katkısı, verdiği hizmetin türü ve
önemi ile benzeri nitelikler esas alınarak Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığının teklifi üzerine ve gerek
tiğinde ilgili Bakanlıkların da görüşü alınarak Bakan
lar Kurulunca tespit edilir.
Sözleşme ile çalıştırılacak personel istekleri üzeri
ne T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilir. Bunların
emeklilik aylıklarının hesabında 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
Tedavi Masraflarının Tahsili

Tedavi Masraflarının Tahsili
iMADDE 8. — Sağlık işletmelerinde koruyucu sağ
lık hizmetleri dışında teşhis, tedavi ve rehabilite edici
hizmetler ücretli olup, sağlık işletmeyince tahakkuk et
tirilen masraflar ilgili kurumca öncelik ve ivedilikle
ve Ödeme emri beklenilmeksizin ödenir.
Bütçe uygulaması dışında olup da herhangi bir
sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olanlara ait masraf
lar, ilgili sosyal güvenlik kuruluşuna tebliğ edilmek su
retiyle tahsil edilir. Bu suretle tebliğ edilen masraf
ların 15 gün içinde ödenmesi zorunlu olup, bu süre
içlinde ödenmediği takdirde durum mahallî vergi dai
resine bir teskere ile bildirilerek tahsili istenir.
Vergi dairelerince tahsil edilen masraflar, Maliye
ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilecek esaslar dahi
linde tahslilatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna ka
dar sağlık kuruluşuna Ödenir.

MADDE 8. — Sağlık işletmelerinde koruyucu
sağlık hizmetleri dışında teşhis, tedavi ve rehabilite
edici hizmetler ücretli olup, sağlık işletmesince ta
hakkuk ettirilen masraflar ilgili kurumca herhangi
bir kısıtlamaya tabi tutulmaksızın öncelik ve ivedi
likle ve ödeme emri beklenilmeksizin ödenir.
Bütçe uygulaması dışında olup da herhangi bir
sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olanlara ait masraflar,
ilgili sosyal güvenlik kuruluşuna tebliğ edilmek su
retiyle tahsil edilir. Bu suretle tebliğ edilen masraf
ların 15 gün içinde ödenmesi zorunlu olup, bu süre
içinde ödenmediği takdirde durum mahallî vergi daire
sine bir tezkere ile bildirilerek tahsili istenir.
Vergi dairelerince tahsil edilen masraflar, Maliye
ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilecek esaslar dahi
linde tahsilatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna
kadar sağlık kuruluşuna ödenir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Yönetmelik
MADDE 9. —• Bütün kamu ve özel sağlık kuruluşlarının hizmet, personel, tesis, araç, gereç ve malzeme
yönünden standardına ve buna göre sınıflandırılmalarına, sınıflarının değiştirilmesine, bu kuruluşların ama
ca uygun olarak teşkilatlanmalarına ve yönetimine, sağlık hizmet zinciri oluşturulmasına, denetim ve
koordineli çalışmalarına, hizmet satın alma ile ilgili kurum ve kuruluşa ait; araç, gereç ve malzemenin ki
ralanması veya devrine, gayrimenkullerin kiralanmasına, personelin çalışma ve hizmet verme standartları,
prim dağıtıma esasları ve personelin devrine dair usûl ve esaslarıyla bu Kanunla ilgili diğer hususlar Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile ilgili Bakanlıklarca çıkarılacak yönetme
liklerle tespit edilir.

GEÇİCİ MADDE 1. — Sağlık işletmesi uygulamasına geçirilen kuruluşun sağlık ve yardımcı sağlık per
soneli ile diğer personeli istekte bulunmaları halinde ve kuruluşun kabulü şartıyla yeni bir atamaya gerek
kalmaksızın sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler. Bunların kurumları ile ilişkileri kesilir ve memur kadrolarında
olanların kadroları iptal edilir. Ancak, memur statüsünden sözleşmeye geçen personel, istekleri halinde T. C.
Emekli İSandığı ile irtibatlandırılırlar.
îlgili sağlık kuruluşunca sözleşme isteği kabul edilmeyen ya da sözleşme isteminde bulunmayan perso
nel sağlık kuruluşunun talebi ve kurumlarının uygun görmesi halinde uygun bir kadroya naklonulur. Bu
personel yeni bir kadroya atanıncaya kadar durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler ve eski kadrolarına
ait aylık, ek gösterge ve 'her türlü hakları yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı
tutulur.
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(Plan ve Bütçe Koniisyönunun Kabili Ettiği Metin)

•Bu maddenin uygulanmasm'da zaman aşımı ile il
gili hükümleri harliç 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun ve bu Kanuna dair
mevzuat hükümleri uygulanır.
Süresi içinde gönderilmeyen masraflar, müşterek
vie müteselsilen sorumlularından % 10 fazlasıyla tah
sil edilir.

Bu maddenin uygulanmasında zaman aşımı ile il
gili hükümleri hariç 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun ve bu Kanuna dair
mevzuat hükümleri uygulanır.
Süresi içinde gönderilmeyen masraflar, müşterek
ve müteselsilen sorumlularından % 10 fazlasıyla tahsil
edilir.

Yönetmelikler
MADDE 9. — a) Sağlık işletmesinin yönetimi
ile çalışma usul ve esasları Bakanlar Kurulunca,
tb) Hizmet ve ilaç alma, ilgili kurum ve kuru
luşlara ait araç, gereç ve malzemelerin kiralanması,
devri, gayrlmenkullerin kiralanması; prim dağıtımı
nın esas ve usulleri ile personelin devrinle ait usul ve
esaslar; Maliye ve Gümrük, ilgili Bakanlıklar ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca müştereken,
ç) BiMin kamu ve özel sağlık kuruluşlarının hiz
met, personel, tesis, araç, gereç ve malzeme yönünden
stan'dardı ile tılbbî araç ve gereçlerin alımında tekriik
şartnamelerin hazırlanımasiridaki kıstasları belirlemeye
•sağlık kurum ve kuruluşlarını sınıflandırmaya ve sı
nıflarının değiştirilmesine, sağlık kuruluşlarının ama
ca uygun olarak teşkilatlanmalanna, sağlık hizmet
zinciri oluşturulmasına, hizmet içi eğitim usul ve esas
ları ile sağlık kurum ve kuruluşlarının koordineli ça
lışma ve hizmet standartlarının tespiti ve denetimi ile
biı kanunla ilgili diğer hususlar Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığınca, çıkarılacak yönetmelikle tespit edi
lir.

Yönetmelikler,
MADDE 9. — a) Sağlık iştettmıesiran yönetimi
ile çalışma usul ve esasları Bakanlar Kurulunca,

OEÇİOl MADDE 1. — Sağlık işletmesi uygula
masına geçirilen kuruluşun sağlık ve yardımcı sağlık
personeli ile diğer personeli istekte bulunmaları ha
linde ve kuruluşun kabulü şartıyla yeni bir atamaya
.gerek kalmaksızın sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler.
Ancak, memur statüsünden sözleşmeye geçen perso
nel, istekleri halinde T.C. Emekli Sandığı ile irtibatlandırılıırlar.
İlgili sağlık kuruluşunca sözleşme isteği kabul edil
meyen ya da sözleşme işiteninde bulunmayan perso
nel sağlık kuruluşunun talebi ve kurumlarının uygun
görmesi halinde uygun bir kadroya naklonulur. Bu
personel yeni bir kadroya atanıncaya kadar durumla
rına uygun işlerde görevlendirilirler ve eski kadro
larına ait aylık, ek gösterge ve her türlü hakları yeni
görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak
saklı tutulur.

•b) Hizmet ve ilaç alma, ilgili kurum ve kuruluş
lara ait araç, gereç ve malzemelerin kiralanması,
devr, gayrirnenkullerin kiralanması; prim dağıtımı
nın esas ve usulleri ile personelin devrine ait usul ve
esaslar, tıbbî araç, gereç ve malzeme yönünden stan
dardı ile tıbbî araç ve gereçlerin alımında teknik şart
namelerin hazırlanmasındaki kıstasların belirlenmesi;
Maliye ve Gümrük, ilgili Bakanlıklar ve Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığınca müştereken,
c) Bütün kamu ve özel sağlık kuruluşlarının tesis,
hizmet, personel, kıstaslarım belirlemeye, sağlık ku
rum ye kuruluşlarını sınıflandırmaya ve sınıflarının
değiştirilmesine, sağlık kuruluşlarının amaca uygun
olarak teşkilatlanmalarına, sağlık hizmet zinciri oluş
turulmasına, hizmet içi eğitim usul ve esasları ile
sağlık kurum ve kuruluşlarının koordineli çalışma ve
hizmet standartlarının tespiti ve denetimi ile bu Ka
nunla ilgili diğer hususlar Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle tespit edilir.
GEÇİCİ MADDE 1. — Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonu metninin Geçici 1 inci maddesi aynen kabul
edilmiştir.
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OEÇİCI MADDE 2. — Döner sermayesi bulunan ve yeniden teşkilatlandırılması öngörülen sağlık kuru
luşlarının döner sermayesi sağlık işletmesine aktarılır.
GEÇİCİ MAlDDE 3. — Genel Sağlık Sigortası yürürlüğe girinceye kadar, hiç bir sosyal güvenlik kuru
muna tabi olmayanlar müracaatları ve talepleri halinde sağlık kütüğüne kaydolunur.
IBu suretle kayıtlarını yaptıranlardan her yıl Bakanlar Kurulunca tespit edilen miktarda prim tahsil edilir.
Kayıtlarını yatırmayanlar ile primlerini ödemeyenlerin sağlık kuruluşlarındaki teşihis, tedavi ve rehalbilite
giderleri kendilerinden veya kayıt oldukları özel sijgorta kurumlarınidan tahsil edilir.
Sağlık kütüğünün oluşturulması ve işletilmesi ile ilgili usul ve esaslar sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğınca tespit edilir.
Kayıtlarını yaptırmalarına rağmen primlerini ödeyemeyecek kadar faikrü zaruret /içinde bulunanların
primleri, durumlarının mahallî idarelerce tespit edilmesi şartıyla kısmen veya tamamen sosyal yardım maksa
dıyla kurulmuş fon ve kuruluşlar tarafından ödenir.
Sosyal yardım maksadıyla kurulmuş fon ve kuruluşlardan sağlanacak malî destek ve yardımlarla ilgi
usul ve esaslar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının teklifi üzerine Başbakanlıkça düzenlenir.
GEÇİCİ MADDE 4. — Genel Sağlık Sigortasına geçişi sağlamak ve hiç bir sosyal güvenlik kuruluşuna
tabi olmayan vatandaşların sağlık giderleri ile ödeyecekleri prim arasındaki farkı karşılamak amacıyla Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı T. C. Merkez Bankası nezdinde «Sağlık Hizmetlerini Destekleme
ve Geliştirme Fonu» kurulmuştur.
A) Fonun Gelirleri:
a) Sağlık İşletmesi uygulamasına geçirilen sağlık kuruluşlarına sağlık kuruluşunun bağlı olduğu kurum
tarafından tahsis edilen araç-ıgereç ile gayrimenkullerin kiralama ve kullanma bedellerinden,
b) Bağış ve yardımlardan,
c) Bakanlar Kurulunun bölgelere göre ve Sağlık İşletimesi uygulamasına tabi olan sağlık kuruluşları
nın yıllık müsbet bakiyelerinin % 20'sinden çok olmamak üzere tespit edeceği paydan,
d) Sosyal güvenlik kuruluşlarından herhangi birine tâlbi olmayanların ödeyecekleri veya adlarına sos
yal yardım malklsadıyla kurulmuş fon ve kuruluşlar tarafından ödenecek sigorta primlerinden,
e) Bütçeye konulacak ödeneklerden,
f) Sağlık işletmelerinde ve kuruluşlarında
hiç kullanılamayacak durumda olan ve iade edilen araç
ve gereçlerin satış bedellerinden,
teşekkül eder.
B) Fonun Giderleri:
a) Fon yönetimi ile ilgili olarak çalıştırılacak sözleşmeli hizmet veya personel harcamalarından,
b) Hiçbir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmayanlardan sağlık kütüğüne kayıt olanlar için yapılan
teşhis, tedavi ve rehabilite masraflarından,
c) Acilen satın alınacak veya kiralanacak her türlü mal ve hizmet alımları bedellerinden,
d) Prim tahsil hizmetleri için yapılacak harcamalardan,
e) Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla mekanizasyon, otomasyon, eğitim, bilimsel araştırma, inceleme ve
tanıtım harcamalarından,
f) Sağlık hizmeti ile ilgili diğer giderlerden,
teşekkül eder.
Fonun talbiî başkanı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanıdır. Bu fondan yapılan her türlü harcamalar, 1050
sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu, 28'86 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 832 sayılı Sayıştay Kanunu hüküm
lerine tâbidir.
Fonun işleyiişine dalir usul ve ©sasılar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca düzenlenecek bir yönetme
likle tespit edilir.
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GEÇİCİ MADDE 2. — Tasarının
maddesi aynen kabul editoişttir.

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

Geçici 2 nci

GEÇİCİ MADDE 2. — Sağlık ve Sosyal İşler
Komisyonu metninin Geçioi 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 3. — Tasarının Geçici 3 üncü
maddesi aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 3. — Sağlık ve Sosyal İşler
Komisyonu .metninin Geçici 3 üncü maddesi aynen
kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 4. — Tasarının Geçici 4 üncü
maddeci aynen kabul ekilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 4. — Sağlık ve Sosyal İşler
Komisyonu metninin Geçici 4 üncü maddesi aynen
kabul edilmiştir.
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GEÇtOt MAIDIDE 5. — Kendi istekleriyle muayenehanelerini veya özel hastanelerini kapatıp kamu ku
rum ve ıkuruluşlannida en az beş yıl görev yapmak isteyenlerin kullandıkları tıbbî araç ve gereç, Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığının uygun görmesi halinde, Bakanlığın tespit edeceği esaslara göre satın alınır.
GEÇİCİ 'MADDE 6. — Bu Kanunun 9 uncu maddesindeki yönetmelikler düzenlenip yürürlüğe
luncaya kadar, mevcut hükümlerin uygulanmasına devam olunur.

konu

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
MADDE 10. — Diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kalkar.

IMİADDE 11. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(MADDE 12. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

5 , 2 . 1987
Başbakan Vt
/. K. Erdem

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.
/. K. Erdem

Devlet Bakanı
K. Oksay

Devlet Bakanı
H. C. Güzel

Devlet Bakanı
M. V. Dinçerler

Devlet Bakanı
A. Tenekeci

Devlet Bakanı
M. T. Titiz

Devlet Bakanı
A. Karaevli

Devlet Bakanı
A. Bozer

Adalet Bakanı
M. O. Sungurlu

Millî Savunma Bakanı
X. Yavuztürk

İçişleri Bakanı
Y. Akbulut

Dışişleri Bakanı
V. Halefoğhı

Maliye ve Gümrük Bakanı
A. K. Alptemoçin

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bak.
M. Emiroğlu

Bayındırlık ve İskân Bakanı
/. S. Giray

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
M. Kalemli

Ulaştırma Bakanı
V. Atasoy

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı
H. H. Doğan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
M. M. Taşçıoğlu

Sanayi ve Ticaret Bakanı
H. C. Aral

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı
S. N. Türel
Türkiye Büyük M'illet Meclisi

Kültür ve Turizm Bakanı
A. M. Yılmaz
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GEÇİOÎ MADDE 5. — Tasarının Geçici 6 ncı
maddesi Komisyonumuzca 5 inci madde olarak kaIbul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunla ilgili yö
netmelikler düzenlenip yürürlüğe konuluncaya kadar,
bu Kanuna aykırı olmayan mevzuat hükümlerinin uy:
gulanmasına devam olunur.
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
(MADDE 10. — Tasarının 10 uncu maddesi aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 10. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu
metninin 10 uncu maddesi aynen kalbul edilmiştir.

Yürürlük
MADDE 11. — Tasarının 11 inci maddesi aynen
kabul-edilmiştir.

MADDE 11. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu
metninin 11 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Yürütme
MADDE 12. — Tasarının 12 inoi maddesi aynen
kabul edi'lmişitir.

MADDE 12. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu
metninin 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
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