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dişi bazı hastanelere hizmet içi eğitimi bütün özel ve
resmî doktorlar ve sağlık personeli için yapacaktır. Bu
neticeyi çıkarıyorum. Acaba yanılıyor muyum? Nasıl
bir sistemle hizmet içi eğitim uygulanacaktır? Serbest
tabipler için bu nasıl uygulanacaktır? örneğin; Çukurca'da serbest icraî tababet yapan bir doktor, -har
cırah verilerek, tazminat verilerek, vesaire- nasıl bir
yöntemle eğitilecektir?
Efendim, tasarının 3 üncü maddesinin (j) fıkrası
eğitim fıkrasıdır. Vatandaşların eğitilmelerinden ba
hisle, «takipleri» denilmektedir. Bu «takipten» kasıt
nedir? Eğitilen bir insan takip edilmez, hasta takip edi
lir. Buradaki «takipten» amaç nedir onu öğrenmek
istiyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Buyurun Sayın Bakan.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MUS
TAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, perso
nelin dengeli dağılımı konusundaki soruya cevabım şu
dur : Bugün, bilindiği gibi, ülkemizde, hekimler daha
çok büyük şehirlerimizde kümelenmiş durumdadırlar.
Sayın soru sahibinin ifade ettiği, eldeki bütün müey
yidelere rağmen, bu hekimlerin ülke çapında dengeli
dağılımı sağlanamamıştır. Yeni bu bir düzenleme ile,
bu dengeli dağılımı sağlamak için yetki alınmaktadır.
özel sağlık kuruluşlarında gerek görüldüğünde fi
yat tasdiki konusundaki ikinci soruya cevabımız: Üc
ret tarifeleri konusunda, 2219 sayılı Hususî Hastane
ler Kanununun 28 inci maddesinde, «Hususî hastane
lerde yatan hastalardan sınıflara göre alınacak gün
delik ücret Sıhhat ve içtimaî Muavenet Vekâletince
uygun görülecek miktardan fazla olamaz» ibaresi var
dır. Ayrıca 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin 10 uncu maddesi yataklı tedavi kurumlarından
gerekenlerin yatak ve tedavi ücretlerini tespit ve tas
dik etmek yetkisi bakanlığımıza verilmiştir.
«Gerek görüldüğünde» denilmesindeki maksat, za
manla ilgili değildir. Zaten bunu bizim görev olarak
yapmamız lazımdır; ama vatandaştan daha fazla üc
ret almalarını önlemek bakımından bu madde kon
muştur.
«Çifte stndart mı var?» şeklinde bir soru soruldu,
(k) fıkrası ile ilgili. O soruyu pek anlamadım; ama
herhalde yine bu maddeyle ilgiliydi.
M. TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) — Ha
yır efendim, (k) fıkrasında, ilaç fiyatlarını bir tetkike
gerek görmeden tasdik var.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MUS
TAFA KALEMLİ (Kütahya) — Anladım efendim.
anladım.
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Bu maddenin (k) fıkrasında koyduğumuz tedbir
ler, koruyucu, teşhis, tedavi edici ve rehabilite edici hizmetlerde kullanılan ilaç, aşı, se
rum ve biyolojik maddeleri kapsamaktadır; diğer ilaç
lar bu fıkranın kapsamı dışındadır. Onun için, çifte
standart bahis konusu değildir.
Kayıt sistemi bugünkünden farklı. Bugün esaslı bir
kayıt sistemimizin olduğunu söylemek imkânı yoktur.
Yeni kompütürize edeceğimiz sistem içerisinde, vatan
daşlarımızın bir sağlık kütüğü oluşturulmasına çalışa
cağız.
Hizmet içi eğitimden maksadımız; tasarıda da açık
ça yazdığımız gibi, üniversite, fakülte vs meslek oda
larıyla yakın işbirliği yapacağımızı ifade etmiştik. Bu
üçlü işbirliği içerisinde, bütün hekimlerin, yılın belli
günlerinde, belli yerlerde hizmet içi eğitimleri sağ
lanacaktır. Bu, kendi hastanelerimiz olabilir, üniversite
hastanesi olabilir, yahut da, eğer bir teorik eğitim ve
rilecekse, başika bir yer olabilir, özel çalışan bütün
tabipler de bu meslek içi eğitimine tabi olacaklardır.
Meslek içi eğitimlerinin nasıl yapılacağı, ayrıca bü
tün tabiplere, bu üçlünün ortak çalışmasıyla bildirile
cektir.
(j) fıkrasında geçen «takipleri» kelimesinden mak
sadımız, bu eğitimin verilip verilmediği konusunu ta
kip etmektir.
Arz ©derim efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan.
Buyurun Sayın Sözer.
TURGUT SÖZER (Sakarya) — Sayın Başkanım,
cğitirn konusunda daha önce birkaç defa arz etmiş
tim; mezun olan genç arkadaşlarımızın, pratisyen olan
ların, görev yerlerine gittiklerinde, o ildeki iki sene
mecburî hizmetin bir senesini, en azından kendi ille
rindeki devlet hastanelerinde - dahiliye, kadın doğum
ve cerrahü servislerinde yoğunlukta olmak üzere bu
branşlarda - eğitilmelerinin ve bir şey bilen olarak
o ocaklara gitmelerinin iyi olacağım arz etmiştim. Bun
da ısrar ediyorum. Bu konuda ne düşünmektedirler?
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sözer.
Buyurun Sayın Bakan.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MUS
TAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, bu
konudaki düşüncelerimizi, 2514 sayılı Yasada yapaca
ğımız düzenlemeler sırasında gerçekleştireceğiz. Soru
sahibine bunun için de teşekkür ediyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Başka sorusu olan var mı?.. Yok.

