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SABRI ARAŞ (Kars) — Sayın Baş
kanım, az önce Sayın Bakanım kürsüde
konuşurken, SHP sıralarından bir millet
vekili arkadaşımız ayağa kalkarak, "Ben
bugün, bu sabah, bir hastaneden 700 bin
lira ücret istenen bir hastamı, 65 bin lira
vererek çıkardım" dediler.
Ben, 1983 yılından beri, bu Yüce
Mecliste, milletvekili olarak görev yap
maktayım. Acaba, iktidar Partisi millet
vekillerine böyle bir iltiması yapmayan
sağlık kuruluşları...
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) —
Kıskanma, kıskanma...
SABRI ARAŞ (Kare) — ... nasıl olu
yor da -tıp fakülteleri midir, devlet hasta
neleri midir bilemiyorum- 700 bin liralık
ücreti 65 bin liraya düşürüyorlar? Bu ko
nunun araştırılarak, Sağlık Bakanlığımız
ca, tarafıma bilgi verilmesini arz ediyo
rum. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Bayazıt, buyurun efendim.
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) - Sayın Başkanım, İkinci Özal Hükümeti
nin Programında, Birinci Özal Hüküme
tinin Programında ve Anavatan Progra
mında görmediğimiz bir müessese var,
"Aile hekimliği". Aile hekimliği, sosyali
zasyonun nüvesidir bence. Acaba,
Hükümet...
SABRİ ARAŞ (Kars) — Sayın Ba
yazıt, aileler de sorulara dahil midir?
BAŞKAN — Sayın Araş, lütfen...
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) Acaba, Hükümet, aile hekimliği müesse
sesini getirmekle, sosyalizasyonu bir ölçü
de devam ettirmek niyetini veya zorunlu
luğunu mu hissetmiştir? Bunu öğrenmek
isliyorum.
BAŞKAN
efendim.

— Teşekkür

ederim
'
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Sayın Gürseler, buyurun efendim.
GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) —
Efendim, sağlık kurumları içinde önemli
bir yer tutan Refik Saydam Hıfzıssıhha
Enstitümüz var; ancak, konuşmalarda bu
konudan pek söz edilmedi. Biz, bu kuru
mun, sağlık örgütümüz içinde önemli bir
yer taşıdığına ve bundan sonra da önemi
nin devam etmesi gerektiğine inanıyoruz;
acaba, Bakanlık da aynı görüşte mi? Ku
rumun gelişmesi, günümüz teknolojisine
erişmesi için neler yapmayı düşünmekte
dirler?
İkinci sorum : Yerli grip aşısı imali
çalışmaları ne safhadadır? Daha doğrusu,
yapılmakta mıdır? Yapılıyorsa, ne saf
hadadır?
Son sorum : Zakkum bitkisinden
kanser ilacı yapılması konusu Bakanlığın
denetiminde, gözetiminde devam etmek
te midir? Ne aşamadadır?
Sorularım bu kadar, teşekkür ederim.
BAŞKAN
efendim.

— Teşekkür

ederim

Efendim, çalışma süremiz dolmak
üzeredir. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı bütçesiyle ilgili görüşmeler tamamla
nıncaya kadar sürenin uzatılmasını oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir.
Sayın Bakan, sorulara cevap verme
ye hazır mısınız efendim? (ANAP sırala
rından "Yazılı, yazılı" sesleri)
Müdahale etmeyin efendim, kendi
iradesiyle karar versin.
Buyurun Sayın Bakan.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM
BAKANI NİHAT KİTAPÇI (Erzurum)
— Efendim, birkaç suale şifahi, diğerle
rine de yazılı cevap vermek isliyorum.
Sayın Rıza Yılmaz'm sağlık personeli
bulunmadığına dair bir suali var. Lütfe
dip bu durumu bana söyleselerdi, eğer çö-

. — 2 8 —

