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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

:Bu Birleşim dört oturum yapan Genel Kurulda: 
il. Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Leonid 

Brejnev'in cenaze törenine katılmak üzere Sovyetler 
Birliğine giden Dışişleri Bakanı îlter Türkmen'e, Mil
lî Savunma Bakanı Ümit Halûk Bayülken'in vekil
lik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi, Genel Kurulun bilgisine su
nuldu. 

2. 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı üze
rindeki görüşmelere devam olunarak; 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 
Köy işleri ve Kooperatifler Bakanlığı, 
Toprak ve İskân işleri Genel Müdürlüğü, 
Bütçeleri kabul edildi. 

3. Kamu Kurumu 'Mıteiğiüdefci Meslek Kuıruluş-
larınnn Organlarınım Seçümıledndn Ertelenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı; 

8.6.1949 Tarihli ve 5434 sayılı TC Emekli San
dığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 

Hakkında Kanun Tasarısının, Gelen Kâğıtlardan 
Gündeme alınarak öncelikle görüşülmesi onaylandı; 
Tasarıların maddeleri ve tümü kabul- edildi. 

2628 sayılı 1982 Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağ
lı (A) işaretli Cetvelin Maliys Bakanlığı Kısmında 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının, 
Gelen Kâğıtlardan Gündeme alınarak öncelikle gö
rüşülmesi onaylandı; Tasarının maddeleri ve tümü
nün, yapılan açık oylama sonucunda kabul edildiği 
bildirildi, 

26 Kasım 1982 Cuma günü saat 10.00 da toplan
mak üzere Birleşime saat 16.05'te son verildi. 

M. Vefik KİTAPÇIGİL 
Başkan 

Başkanvekili 
Ali Nejat ALP AT A. Güngör ÇAKM\AKÇ1 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

M. Talât SARAÇOĞLU Erdoğan BAYIK 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

»>•<* 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : M. TaJât SARAÇOĞLU, Erdoğan BAYIK 

BAŞKAN — Danışımla Medisıiınıiın 25 inci ©iıüeşimlidi açııyorum,. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

7. — 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısında, 
Anayasaya aykırı hükümlerin metinden çıkarılması 
hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesine dair 
Bütçe - Plan Komisyonu Başkanlığının tezkeresi. 
(3/511) 

BAŞKAN — Bütçe - Plan Komisyonu Başkanlı
ğının bir tezkeresi var, okutuyorum efendim : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Bilindiği gibi, 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Ta

sarıları Hükümet tarafından Danışma Meclisi Baş
kanlığına 24 Eylül 1982 tarihinde sunulmuş, Başkan
lıkça 11 Ekim 1982 tarihinde Komisyonumuza ha
vale edilmiştir. Komisyonumuz anılan tasarılar üze
rindeki çalışmalarını bir raporla 10 Kasım 1982 ta-
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rihinde Danışma Meclisi Başkanlığına sunmuş bulun
maktadır. 

Şu anda Yüce Kurulunuzda görüşülmesine devam 
edilen Bütçe Kanunu Tasarılarıyla ilgili yeni bir du
rum ortaya çıkmıştır. Şöyle ki; 

7 Kasım 1982 tarihinde halkoyu ile kabul edilen 
ve 9 Kasım 1982 tarih ve 17863 sayılı Resmî Gaze
tenin mükerrer sayısında neşir ve ilan edilen Yeni 
Anayasamızın «Dördüncü Kısım Birinci Bölümü»nde 
yer alan 161, 162 ve 163 maddeleri bütçenin hazır
lanması ve uygulanması, bütçenin görüşülmesi, büt
çelerde değişiklik yapılabilme esaslarını düzenlemek
tedir. 

Yukarıda belirlenen maddelerden 163 üncü mad
dede, «...harcanabilecek miktar sınırının Bakanlar 
Kurulu kararıyla aşılabileceğine dair bütçelere hüküm 
konulamaz.» ibaresi yer almaktadır. 

Bütçe Kanun Tasarılarının Komisyonumuzdaki 
görüşmeleri sırasında, Anayasanın henüz halkoyuna 
sunulmadığı dikkate alınarak, Tasarı üzerinde her
hangi bir düzeltme yoluna gidilmemiş olmakla bir
likte, gelişmeler yakinen takip edilmiş ve imkânlar 
ölçüsünde Anayasamıza doğrudan aykırı olan hü
kümler tespit edilmiştir. 

Bütçe Kanunu Tasarılarında Anayasaya aykırı bu 
hükümlerin metinden çıkarılması hususunun, Genel 

1. — 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/499) (S. Sayısı : 
185) (1) 

A) SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKAN
LIĞI BÜTÇESİ : 

2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe -
Plan Komisyonu Raporu. (1/537) (S. Sayısı : 223) 

BAŞKAN — Bugünün programında Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesiyle Çalışma Bakan
lığı Bütçesi görüşülecektir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi üze
rindeki müzakerelere başlıyoruz. 

Söz alan sayın üyelerin adlarını okutuyorum : 
Yıldırım Avcı, 
Mehmet Aydar, 
Zeki Çakmakçı, 

(1) 185 S. Sayılı Basmayazı 12 Kasım 1982 ta
rihli 13 üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 

Kurulunuzdan alınacak yetki ile Yüksek Başkanlık 
Divanınca gerçekleştirilmesinin uygun ve pratik ola
cağı kanısını taşımaktayız. 

Durumu gereği için bilgi ve takdirlerinize arz ede
rim. 

Saygılarımla. 
Tandoğan TOKGÖZ 

Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Bilindiği üzere Bütçe - Plan Komisyonunda 1983 

Malî Yılı Kanun Tasarısı görüşülürken, Anayasa 
hakkında referandum henüz yapılmamış idi .Bu ne
denle, Bütçe - Plan Komisyonu bu Tasarıyı görüşür
ken gerekli düzeltmeleri yapma imkânı bulamamıştı. 

Bu bakımdan, 1982 Anayasasında öngörülen, 
«...Harcanabilecek miktar sınırının Bakanlar Kurulu 
kararı ile aşılabileceğine dair bütçelere hüküm konu
lamaz.» ibaresi 163 üncü maddede yer almış olmasına 
Töre, önünüze gelen Tasarıda bazı değişiklikler ya
pılması ve daha evvel de kabul buyurduğunuz bazı 
tasarılarda da değişiklik yapılması söz konusudur. 

Bu bakımdan, Bütçe - Plan Komisyonunun yazısı 
üzerine bu yetkinin Başkanlık Divanına verilmesi hu
susunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Teşekkür ederim. 

Mehmet Akdemir, 
Vehbi Muhlis Dabakoğlu, 
Halil Akaydın, 
Cavidan Tercan, 
İSon söz Mehimed Veüd Koram. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; ilk söz Sayın Avcı'nın-
dır. 

Buyurunuz Sayın Avcı. 
Üyelerimizin kendilerine verilen süreyi çok dik

katli kullanacaklarından eminiz. Lütfen 10ı dakikayı 
aşmamalarını rica ediyorum. 

YILDIRIM AVCI — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin muhterem üyeleri, Sayın Bakanımız ve 
Bakanlığın kıymetli mensupları; 

Anayasamızın sağlıkla ilgili maddesi, herkesin 
hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini te
min görevini Devletimize vermiştir. 

Bunu sağlamak için en büyük vazifeler Sağlık 
Bakanlığına düşmektedir. Bakanlığımız geçmişte de 
bu vazifelerin şuur ve mesuliyeti idrakiyle mühim ça-

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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balar göstermiş, memleketimizde bir felaket haline 
gelmiş olan sıtma, verem, tifüs, frengi, kolera gibi 
hastalıklarla mücadele etmiş ve çok büyük ölçüde 
muvaffak olmuştur. 

Ayrıca, büyük ihtiyaç duyulan aşı ve serumların 
istihsal ve temininde ve zamanın karşımıza çıkardığı 
ihtiyaçlardan huzurevleri, rehabilitasyon merkezleri, 
0-6 yaş grubu çocuk yuvaları gibi tesislerin inşa ve 
işletmelerinde iftihar edecek neticeler almıştır. 

Burada Türk hekimine ve diğer sağlık personeline 
gösterdikleri fedakârlık ve vazife aşkından dolayı 
şükranlarımı sunmayı, yerine getirilmesi gereken bir 
borç bilirim. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığımız kendisine 
verilen bu mesuliyetli vazifeyi ekseriya yetersiz bir 
bütçe ile sürdüregelmiş ve maalesef bugün de bu sı
kıntılardan kurtulamamıştır. 

Geçen yıl bütçe üzerinde konuşan meslektaşları
mız ve Sayın Bakanımız bu problemi dile getirmişler 
ve 1983 Yılı Bütçesinin artırılması temennisinde bu
lunmuşlardır. Bakanlığımızın 1982 Bütçesindeki % 
2,8'ini teşkil eden payı, bu yıl ancak pek cüzi ve ye
tersiz bir artırılma ile % 2,9'unu teşkil eder bir duru
ma getirilebilmiştir. 

Bu kifayetsiz bütçe ile yine ameliyathane ve la-
boratuvarlar zaman zaman malzeme yokluğundan 
faaliyetlerini durduracak, acil vakalara ve yatan has
talara «ilacınızı kendiniz temin edin» diye reçeteler 
yazılacaktır. 

Türk Parlamento tarihinde bünyesinden ilk defa 
bir Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı çıkarabilen 
Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığına hulul ve iknada 
pek başarılı olamamıştır. 

2514 sayılı Bazı Sağlık Personelinin Devlet Hiz
meti Yükümlülüğüne Dair Kanunla hayli müspet 
mesafeler alınmış, hekim ihtiyacı büyük ölçüde karşı-
lanabilmiştir. 

Rotasyon gibi mahzurlu bir yoldan tedricen vaz
geçilerek, istikrarlı bir görev ortamı yaratılmıştır. 
Bu tedbirle hekimlerimizin büyük şehirlerde daha 
fazla toplanması önlenmiş ve şimdiye kadar sağlık 
hizmetlerinin götürülmesinde sıkıntı çekilen yerlere 
bu hizmetler sunulabilmiştir. 

Vazifeşinas hekimlerimizin gittikleri yerlerde ça
lışma şevklerinin kırılmaması için, lojman, alet ve 
personel gibi eksiklikler tez elden izale edilmeli ve 
heveslendirici maddî imkânlar sağlanmalıdır. 

Memleketimiz için sosyal ve ekonomik değeri bü
yük olan nüfus planlaması tatbikatı dikkatle sürdürül

melidir. Biz vaktiyle bulunduğumuz yerlerde çok iyi 
ve hatta örnek olabilecek çalışmalar yaptık. Bu ve 
diğer çalışmalardan alınan sonuçların değerlendiril
mesi yapıldıktan sonra çıkacak neticenin ışığı altında 
hizmeti daha ziyada kırsal alanlara yaygınlaştıracak 
tedbirler alınmalıdır. 

Bu cümleden olarak, Meclisimize sunulan 5557 
sayılı Nüfus Planlaması Kanununda değişiklik ge
tiren tasarı, gereken tashihlerle kanunlaşarak, öngö
rülen tatbikat sahası genişletilebilmeli ve kadınlarımı
zın sağlığını tehlikeye düşüren hallere bir sınır çizi-
lebilmelidir. 

Bakanlığımızın ilaç kontrollerindeki gösterdiği has
sasiyeti takdirle karşılıyoruz. Bu sayede, müessir 
madde noksanlığından tesirsiz hale gelen ilaçlar ve 
zararlı bazı preparatların halkımıza sunulması ve kul
lanılması önlenilmiştir. Bu mühim hususa, bizde da
ha önce yeterince önem verilmiyordu. Ümit ederiz 
ki, 1960'lardan beri yan tesirleri bilinen mekzaform 
ve entereform gibi preparatlar da yasaklanmış olsun. 
Bu preparatların «Simon Hastalığı» denilen felçlere 
kadar varan yan tesirleri neşredilmiş ve imalatçı fir
ma yalnız Japonya'da zarar görenlere 30O milyon 
İsviçre frangı tazminat ödemiştir. 

Bu meyanda, iftihar edilecek seviyelere gelmiş 
olan otokontrollerini aksatmadan yapan, memleke
timizde ilaç yokluğunu ortadan kaldıran, modern ve 
ciddî yerli ilaç sanayimizin ileride darboğazlar yara
tabilecek sorunlarına da Bakanlığımızın gereken de
ğeri vermesini temenni ederiz. 

İlaç sanayimizin, dışa bağımlılık derecesini azalta
bilmek için desteklenmesi kanaatindeyiz. Bu dava 
politik bazı düşüncelerin üzerinde halli gereken bir 
davadır. 

Yurdumuzda ilaç sarfiyatını önlemek için ilaç 
kullanılması, Devlet malı kullanma zihniyetinden 
kurtarılmalı ve ücretsiz alanlar, aldıkları ilaç bedeli
nin muayyen bir miktarını kendileri ödemelidir. 

Yine aynı gayeye matuf olarak hekimlerin bir ka
lemde çok çeşitli ilaçlar yazmamasını temin için ted
birler alınmalı ve bu hususta reçete yazma tekniği 
ve farmakoloji derslerinin öğretildiği klinik ve ens
titülerle işbirliği yapılmalıdır. Fazla ilaç yazma bir 
sanat hatasıdır. 

Bazı sağlık merkezlerimizin, daha doğrusu verim
siz yataklı kurumların fonksiyonlarının durdurula
rak, bunların başka bir şekilde halkın hizmetine su
nulmasının düşünülmesi yerinde bir karar olmuştur. 
Bunların kaldırılmayacağını, daha güzel ve faydalı 
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bir şekilde işlerlik kazandırılacağını, o çevrenin hal
kına iyice anlatmak gerekmektedir. Zira, «Sağlık 
merkezimizi kaldırıyorlar» diye bizlere kadar üzüntü 
ifade eden müracaatlar yapılmaktadır. 

20 yıldan beri tatbikine çalışılan kitap üzerinde 
ve hayalhanede güzel; fakat pratikte pek çok mah
zurlarına şahit olduğumuz sosyalizasyon uygulaması, 
kanaatimce elan çözüm isteyen büyük bir problem 
olarak durmaktadır. Geçen zaman içinde yapılan te
sisler, lojmanlar harap olmuş, vasıtalar kullan lmaz 
hale gelmiştir. Şimdiye kadar bu işe 25,5 milyar lira 
sarfedilmiştir. Karşılığında alınan netice ve hizmet 
düşündürücüdür. Tetkik edilmeye değer. 

Müzakereleri yapılan bütçelerin tetkikinden, bazı 
Bakanlık ve kuruluşların ambulanslar almak, labora-
tuvarlar ve muayene üniteleri açmak için tahsisat
lar koyduklarını görüyoruz. Bunların daha önce de 
mevcut olduklarını biliyoruz. Bu tasarrufların, Ana-
yasatmtzm % mcı maddesinin üçüncü fııkmajsındaiki 
«Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı için
de sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde 
tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştir
mek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planla
yıp hizmet vermesini düzenler» amir hükmüyle ne 
derece kabili telif olduğunu takdirlerinize arz edi
yorum. 

Bu bir ihtiyacın ifadesidir. Sağlık hizmetlerini tek 
elden planlamada büyük faydalar vardır. Bu gayeye 
varmada yine Anayasamızda zikredilen «Genel Sağlık 
Sigortasına» gidilmesinin yardımları büyük olacaktır. 

Bu arada mühim gördüğüm ve geçen yıl da bir 
soru önergesi halinde temas ettiğim iki mevzua tek
rar değinmek istiyorum. Bunlar, ambulans hizmet
leri ve temini büyük şehirlerimizde dahi kolay ol
mayan kan problemidir. 

Her ikisinden de biz Anadoluda çok büyük sıkın
tılar çektik ve halen de çekilmektedir. 

Ambulans hizmetlerimiz çok kifayetsizdir. Bunun 
neticesi bazı şehirlerimizde özel ambulans servisleri 
kurulmuştur. Bu hizmeti Bakanlığımızın ve beledi
yelerimizin gerçekleştirmesi çok müşküldür. Birçok 
memleketlerde bu vazife K zılhaç tarafından mükem
mel bir şekilde yapılmaktadır. Bizde de Kızılay ku
racağı bir teşkilatla ve az kâr gayesi güderek bu hiz
meti verebilir. 

Kan teminindeki zorluklar gerek hekimlerimizi ve 
bilhassa ihtiyacı olan hastalarımızı çok müşkül du
rumlarda bırakmaktadır. Acil hallerde bir şişe kan 
için fırsatçıların 5 - 7 - 10 bin lira istediklerini işit-
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mekteyiz. Görülüyor ki, bu hayatî hizmet de gerek
tiği şekilde yerine getirilememektedir. 

Geçen yıl Bakanlığa sunulduğu bildirilen İnsan 
Kanı ve Kan Ürünleri Kanun Tasarısın n akıbetini ve 
bu probleme çözüm getirip getirmeyeceğini beklemek
teyiz. 

Sayın Bakanımızın dün bizzat kan vererek baş
lattığı kampanyanın beklenilen ve arzu edilen istika
metlerde inkişaf göstermesini temenni ederiz. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Müsaadenizle son olarak mahallî bir konuya de

ğinmek istiyorum. Benim de kuruluş yıllarında vazife 
aldığım izmir Trafik ve Travmatoloji Hastanesinin 
bir geriatri; yani yaşlılar hastanesine çevrilmesinin 
düşünüldüğü söylenmektedir. Bu Hastane, daha ön
celeri Fransız Hastanesi olarak faaliyette bulunduğu 
yıllar, Alsancak semtine, İzmir'e ve hatta Ege m ntı-
kasına büyük ve unutulmaz hizmetler sunmuştur. Mu
tena bir yerde olan bu Hastanenin Fransızlar tarafın
dan bize hibe edilmesinden sonra, ne hikmetse adına 
Trafik ve Travmatoloji Hastanesi denilmiş ve vatan
daşlarımız da, yalnız ismiyle ifade edilen vakaları ka
bul ediyor diye fazla ilgi göstermemişlerdir. 

Yeni îzmir Devlet Hastanesinin kilometrelerce 
uzağa, ta Hatay semtinin sırtlarına nakliyle Alsan
cak ve civarında sağlık hizmetlerinde bulunacak bir 
Devlet kuruluşu kalmamıştır. Bu semtin sakinleri; 
çoluk çocuk, yaşlı genç, eski Fransız Hastanesini ken
dilerinden bir parça olarak bilirler. 100 yataklı olan 
bu Hastanenin, geniş poliklinik ve ilk yardım hizmet
leriyle bazı heyet ve trafik raporlarını verebilen bir 
Devlet hastanesi haline getirilmesi, hem Hatay'daki 
Devlet Hastanesinin yükünü hafifletecek, hem de o 
mıntıkanın halkını çok sevindirecektir. Yaşlılar has
tanesi olursa hizmet sınırlı, müracaat edenler de mah-
sun olacaklardır. Sayın Bakanımızdan, böyle bir ka
rar varsa bu hususu bir daha gözden geçirmelerini 
istirham eder, Sağlık Bakanlığı Bütçesinin memleke
timize ve Bakanlık mensuplarına hayırlı olmasını te
menni ederim. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Avcı. 
Sayın Aydar, buyurunuz efendim. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
1983 Malî Yılı Sağlık Bakanlığı Bütçesinin ülke

mize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olması dilekle
rimi belirterek sözlerime başl yorum. 

Sağlık Bakanlığı, 1981 yılı sonunda ve 1982 yılı 
içerisinde gerçekten milletimize hizmet verebilir bir 
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seviyeye gelmiştir. Bunu ben kıvançla tespit etmiş bu
lunmaktayım. inşallah önümüzdeki dönemde daha yo
ğun, daha etkili, daha aktif bir politika içerisinde 
kalarak hizmet üretecektir. 

Ancak, 1983 Malî Yılı Bütçesinin kısır imkânları 
içerisinde sağlık örgütümüze gelmiş olan millî ruh 
itibariyle yeterli hizmet verilemeyeceği kuşkusunu ta
şımaktayım; bunu da hemen belirteyim. Zira, genel 
politika içerisinde Sağlık Bakanlığ nın yatırımları fev
kalade dar bir çerçeveye sıkıştırılmıştır. 

Bütçe - Plan Komisyonunda Bakanlık Bütçesi gö
rüşülürken gördüğümüz oydu ki, 7,5 milyar liralık 
bir yatırım gücüne ulaştırılmış olan Bakanlık Bütçe
si, geçmiş yıllardan süregelen inşaatlara 6 - 6,5 mil
yar lirasını verdiği zaman, sadece geriye yeni yat rım-
lar için 1 milyar liralık çok cılız bir yatırım imkânı 
kalmaktadır. 

Bu cılız yatırım imkânlarıyla, giderek büyüyen ve 
nüfus artış hızı da oldukça yüksek düzeyde seyreden 
memleketimizin sağlık meselelerine çözüm bulmanın 
herhalde güçlüğünü takdir etmek mümkündür. 

Ben burayı noktalarken, özellikle son zamanlarda 
Sağlık Bakanlığının fevkalade önemli ve ciddiyetle 
üzerine gittiği bir konuya temas etmek istiyorum : 
Kan. 

Evet, Sağlık Bakanlığımız, bir ticaret metaı halinde 
özel kan bankaları adı altında faaliyet gösteren yer
leri kapatmış, Devlet olarak meselenin üzerine gitmek 
kararlılığını göstermiştir. Bu kararlılık karş sında Sağ
lık Bakanlığını, başta Sağlık Bakanımız olmak üze
re bu konuda gönül vermiş olanların hepsini kutla
mak istiyorum. 

Bu meyanda Kızılayımızın y Hardan beri halkımı
zın ihtiyacı olan kan konusundaki titiz, hassas ve do
layısıyla büyük hizmetini de burada ifade etmeyi 
bir kadirşinaslık olarak telakki etmekteyim. 

Kan gerçekten önemli, özellikle son yıllarda ar
tan trafik kazaları birçok vatandaşımızın bu nok
tadaki ihtiyaçlarının çok acil bir şekilde karşılanması 
gerektiğini bize bir problem olarak getirmiştir. Sayn 
Bakanlık bu noktadaki girişimlerini daha da ileri bo
yutlara götürüp sanıyorum edindiğim bilgiye göre, 
her ilde ve merkezde olmak üzere kan merkezleri 
kurmaktadır. Hatta öğreniyorum ki, 1983 yılını da 
kan yılı olarak ilan edecektir. 

Önemli olan bu merkezlerin kurulması yanında, 
bugün bilinen odur ki, kan temininde Ordumuzun 
en büyük destek olduğudur. Halkımızın da böyle bir 
seferberlik içerisine girmesini temenni etmekteyim. 

Bunun için de, bu ilan edilecek kan yılında çok geniş 
boyutlu bir ikna yöntemiyle uzanmak ve halkımızı 
bu noktada seferber etmek ve bu bilinci onlara aşı
lamak lazım gelmektedir. Bunu da temenni etmek
teyim. 

Bir başka konuya geçiyorum; gıda maddelerinin 
kontrolü konusu. 

Halkımızın sağlığı ile direkt ilişkisi bulunan bu 
mesele sanıyorum ki, kimseyi itham etmeyeyim, bir
takım noksan organizasyonlar nedeniyle yeterince üze
rine gidilmeyen bir konu halindedir. Büyük kentleri
mizde, küçük kentlerimizde, kasabalarımızda maale
sef üretilen ve pazarlanan birçok gıda maddesinin hal
kın sağlığını bozucu nitelik taşıdığı görülmektedir. Bu 
hususta belediyelerle beraber yetkili sağlık müessese
lerimizin çok ciddî tedbirler alması temennimdir. 

Türkiye'nin sağlık sorunları arasında özellikle has
tanelere yönelik vatandaş tercihlerinin merkezde yo
ğunlaştığına tanık olmaktayız. Ben kendi bölgemden 
örnek verecek olursam, buradaki vatandaşlarımızın 
büyük bir bölümü kendi bölgelerindeki hastanele
rin imkânlarını aşan birtakım hastalarımızı Ankara'ya, 
büyük merkezlere sevketmektedirler. Ben Ankara için 
konuşuyorum, Ankara'ya gelen hastalarımızın büyük 
ihir yülküınü de Numune Hastanesi taşımaktadır. Bu 
Hastanemizin en geniş ölçülerde takviye edilmesi yi
ne temennimdir. Aynı Hastanenin 1983 yılında acil 
servisinin takviye edilmesi, genişletilmesi, hatta yeni 
binaya kavuşturulması da yine temennilerim arasın
da yer almaktadır. 

Bütün bu temennilerle Sağlık Bakanlığı Bütçesi
nin, başta da belirttiğim gibi milletimize, memleke
timize ve Sağlık Bakanlığı personeline hayırlı ve 
uğurlu olmasını diliyor, en derin saygıarımı sunuyo
rum efendim. (Alk şiar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Çakmakçı, buyurun efendim. 
ZEKİ ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, sayın üye

ler, Sayın Sağlık Bakanımız ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığının güzide mensupları; 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına görevinin 
vatandaşın bedensel ve ruhsal sağlık içinde yaşama
sını sağlamak olduğunu hep biliyoruz; yani onu ev
vela hasta olmaktan koruyacak ve eğer hasta olursa 
tedavi edecektir. Bu böyle olunca görevin büyüklü
ğü, önemi ve kutsallığı ortaya çıkmaktadır. Bugün 
45 milyon, 2000 yılında 15 milyon vatandaşa bu hiz
meti sağlamanın çok zor olduğunu ve hele genel 
bütçenin % 2'si veya % 3'ü ile bunu yapmanın çe
şitli zorlukları olacağı aşikârdır; ama bu zorluklara 
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rağmen sağlk ordusunun verdiği hizmet her türlü J 
takdirin üzerindedir. I 

Burada bütçe rakamları üzerinde durmanın bir I 
yararı olmadığını bilerek, onlar üzerinde durmayaca
ğım ve bugüne kadar çok yapılmış olan diğer ülke
lerin bütçeleriyle de bir karşılaştırmaya girmeyece
ğim. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ne yapmak
tadır? Görevleri bir kaç başlık altında toplayıp k saca 
şöyle özetlemek mümkün olabilir : 

tik hedef insanı hasta etmemektir. Daha doğrusu 
onun hasta olmaması için gerekli hizmetleri yapmak
tır; yani koruyucu hekimlik hizmetlerini en uç bölge
lere kadar yaygınlaştırmaktır. Bu amaçla 1961 yılın
da çıkarılmış olan 224 sayılı Sağlık Hizmetlerini Sos
yalleştirme Kanunu tatbike konulmuş, başlangıçta çok 
olumlu neticeler alınmasına rağmen, zamanla çeşitli 
faktörlerin ters yönde etkileriyle sistem tam olarak 
yerleştirilememiştir. 

J Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi üze

rinde konuşurken eğer tenkit etmek isterseniz ilk ya
pılacak iş genel bütçe içinde ayrılmış olan payın çok 
az olduğunu söylemekle işe başlamak gerekmektedir. 
Bu rakamlar göz önünde tutulduğunda yapılmak iste
necek olumsuz tenkitler herhalde bir hayli azalacak 
ve şiddetini kaybedecektir. 1983 yılı Bütçesindeki pa
yın % 2,8'den; yani geçen yıldakinden % 2,9'a çıka
rtması temelde büyük bir değişiklik getirmeyecektir; 
ama mevcut kaynakları çok iyi değerlendiren bugün
kü yöneticiler sağlık hizmetlerinin daha iyi ve daha 
verimli düzeye çıkarılmasını sağlayacaklardır, bundan 
eminiz. 

Sağlık hizmetleri 45 milyon kişiyi teker teker il
gilendirdiğinden; yani her şey sağlıkla başladığından 
tenkitler de çok olmaktadır. Bu tenkitleri asgarî dü
zeye indirmek, vatandaşa gerekli hizmeti vermek tüm 
sağlık personelinin içten arzusudur. 

Ancak, soruna bir de hizmeti verenler yönünden 
bakmak en azından bir kadirşinaslık olur. Bunu söy
lerken kusurlara mazeret aramak niyetinde olmadığı
mı da arz etmek istiyorum. Kusurlar vardır, hatalar 
vardr; ama kötü niyet yoktur. Sağlık ordusu bugü
ne kadar büyük hizmetler vermiştir; verem savaşı, sıt
ma savaşı büyük başarıya ulaşmıştır, bunlar büyük 
hizmetlerdir. Zaman zaman bu bahsi geçen hastalık
larda artan hasta sayıları oluyorsa ve burada da suçlu 
arayacaksak bu, Sağlık Bakanlığı değildir sadece. 

İnsanın bedensel ve ruhsal sağlık içinde yaşaması 
en doğal hakkıdır; ama herkese düşen görevler de 
vardır bu konuda. Türkiye'de çocuk ölümlerinin hâ
lâ binde 122 düzeyinde olması sadece Sağl k Bakan
lığının sorumluluğunda değildir. Bunu halletmenin ça
resi, vatandaşa hijyenik şartlara haiz konutu, işye
rini, köyü ve şehri sağlamak ve onu eğitmektir. Bun
ların arasında Sağlık Bakanlığını direkt olarak ilgi
lendiren hemen hemen yoktur veya pek azı vardır. 
Ancak koruyucu hekimliğin burada büyük bir rolü 
olduğunu da ifade etmek isterim. 

Birleşmiş Milletlerin «2000 Yılına Kadar Herke
se Sağlık» politikası esas alınarak yürütülen sağlık 
politikasının başarıya ulaşması en halisane dileğimiz
dir. Bakanlıkta gördüğümüz görev anlayışı ve heye
canı bu başarıya ulaşılacağını göstermektedir. Her
kese sağlık politikası içinde, aile planlaması ve do
layısıyla nüfus planlaması konusu da büyük ehem
miyet arz eder. % 2,07 gibi yüksek orandaki nüfus 
laırtıışı ille her yıl 1 mdılyamm üzerindelki vatandaşa di-

Ancak, 2514 sayılı Bazı Sağlık Personelinin Dev
let Hizmeti Yükümlülüğüne Dair Kanunun uygula
masıyla 1981 yılında 212, 1982 yılında da 1 350 pra
tisyen hekime görev verilmiş ve hizmetin çok daha 
süratle yaygınlaştırılması temin edilmiş bulunmakta
dır; fakat sadece hekimi göndermekle sorunun çözü
leceğini düşünmek hayalcilik olur. Sağlık hizmeti bir 
ekip hizmetidir, ona yardımcı sağlık personeli lazım
dır ve içinde çalışacağı bir bina ve hatta motorlu va
sıta lazımdır. Yeterince tıbbî alet ve gerece de ihti
yaç vardır. Bütçenin 620 harcama kalemindeki mik
tarların yetersiz kalacağını da bu arada ifade etmek 
isterim. 

İnsanın hasta olmaması için onun yaşadığı orta
mın sağlık koşullarına uygun olması gerekir. Bu uy
gun koşulları kim temin edecektir, herhalde Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanl ğı değil. Çoğu zaman sorun
ların ortaya çıkmasında dahli olan kuruluşların sözü 
edilmeden, sağlık ordusu suçlanır. Örneğin; bir yerde 
tifo salgını çıktığında sorumlu Sağlık Bakanlığıdır. 
Neden diye soruyorum ben? 

Beldenin içme suyu tesisatını, kanalizasyonunu 
yapacak olan Sağlık Bakanl ğı mıdır? Buna evet de
mek mümkün olmadığına göre, takdir sizlerindir. Ti
foyu sadece kuyudaki suları klorlamakla veya kişi
leri aşılamakla önlemek mümkün değildir. En büyük 
faktör altyapının gerektiği şekilde yapılmış olmama
sıdır. Bunları söylemekteki amacım Sağlık Bakanlığı
nın savunmasını yapmak değil, herkesin olayları sa
dece bir yüzüyle görüp değerlendirmemeyi prensip 
edinmesi içindir. 
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ğer hizmetlerin yanında sağlık hizmetlerini de götür
mek büyük sorun olmakta devam edecektir hele, bu, 
kıt bütçe olanaklarıyla devam edecektir tabiî... 

Milletlerin bilhassa ekonomik kalkınmalarını den
geli olarak sağlayabilmeleri için, nüfus hareketlerini 
kontrol altına almak zorunda oldukları artık herke
sin kabul edip birleştiği bir prensiptir. 1.4.1965 tarih 
ve 557 sayılı Nüfus Planlaması Kanunu artık ihtiya
ca cevap vermediği için, Bakanlığın hazırlamış ol
duğu değişiklik tasar ıs' halen Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonumuz gündemindedir. Ancak bu Kanun, ba
sında yer aldığı şekilde bir kürtaj kanunu değildir; bu 
yanlışlığı düzeltmek ihtiyacını duyuyorum. 

Koruyucu sağlık hizmetlerinin yanında Bakanlı
ğın önemli görevlerinden bir diğeri de tedavi edici 
sağlık hizmetleridir. Yani, hasta olan kişiyi tedavi 
eden yataklı tedavi kurumları, hastaneler kurmak, iş
letmektir. Hastane yataklarının yurdun her tarafına 
dengeli bir şekilde dağtıldığını söylemek imkânsız
dır. Bu dengesiz yatak dağılımı, başta hekim olmak 
üzere tüm sağlık personelinin de dengesiz dağılımı
na neden olmuş ve vatandaşı sağlığını gurbet yolla
rında arayan zoraki turist haline, sokmuştur. 

Hastanelerden ve oradaki görevlilerden zaman za
man çok şikâyetler edilmektedir. Bunları tümü ile red
detmek maalesef mümkün değildir; ama btı konuda 
çok yersiz ve insafsızca şikâyet ve yakınmalar yapıl
dığını da kabul etmek lazımdır. Bir hekime yüklenen 
hizmet yükünün, maddî ve manevî ağırlığını terazi
nin diğer kefesine koyup, davranış ve olayları çoğu 
zaman öyle değerlendirmek lazımdır. 

2514 sayılı Kanun ile 1981 yılında 44, 1982 yılın
da da 230 uzman hekim çeşitli yerlerde görev alma
sına rağmen, mevcut sayısal yetersizlikle ağır hiz
meti yürütmek çok zor olmaktadr. Hastanede hasta
ya güler yüz sağlamak istiyorsak; hekimi sadece has
taneye bağlayacak özendirici tedbirleri almaktan çe
kinmemek, sadece zorlayıcı tedbirlere bel bağlamak
tan vazgeçmek veya hiç olmazsa hafifletmek lazım
dır. 

Bilindiği gibi, hekim iki yıl pratisyen, iki yıl da 
uzman olmak üzere dört yıl zorunlu hizmete yüküm
lüdür. Dört yıl bir üniversite tahsili demektir. Ne
den dört yıl diye soruyorum; iki y i yetmez miydi? 

Bütçe görüşmeleri sırasında Sayın Adalet Bakanı, 
hâkim ve savcı kadrolarındaki ve Sayın îmar ve is
kân Bakanı, teknik eleman kadrolarındaki büyük 
açklardan söz ettiler. Eğer, zorunlu hizmet yolu çö
züm getirecekse, neden bekleniyor, neden sadece he

kime ve neden iki değil de dört yıl? 
Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Tıp talebeliği sırasında bile hekim bilhassa son 

üç yılda hizmete katılmaktadır. Yani, bir yerde Dev
letin kendisine harcadığını hizmeti ile ödemektedir. 
Bu, ihtisas döneminde de böyledir. Hekim, 24 saat 
görevdedir. Anayasamız angaryayı yasaklamaktadır; 
ama ona ne nöbet karşılığı ve ne de acil çağrılmalar 
karşlığı ödenmemektedir. Nöbet, hizmetin devamlılı
ğıdır, diğer nöbetlerle karıştırılmaması gerekmektedir. 
Buna rağmen, hekim mesleğinin kendisine verdiği 
özellikler sayesinde, ağır hizmeti en iyi şekilde yürüt
me gayreti içindedir. 

Bu arada, hastanelerimizde yemek hazırlanması ve 
dağıtımını daha zevkli bir hale getirmek için çok gay
ret sarfedilmesi gerektiğini de ifade etmekten kendimi 
alamıyorum. 

Hastane işletmeciliğini sadece başhekimin sırtına 
yüklemeyen bir sistem geliştirmek de gereklidir di
ye düşünüyorum. Dünyada bunun örnekleri çok
tur. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Değişik bakanlıklar, kendi peroneli için hastane

ler işletmektedirler. Neden?.. Pratisyen hekimlerce 
yürütülecek poliklinik hizmetleri için evet diyoruz; 
ama artk hastaneleri bir çatı altında toplayalım. 
Bu zaten bir Anayasa emri de olmuştur. 

Bir de Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının za
man zaman haksız suçlanmasına neden olan ilaç so
runu vardır; bilhassa ilaç fiyatları sorunu. Suç dolar
da veya Türk lirasında iken, Bakanlık neden sorum
lu tutulmaktadır, anlamak her zaman kolay olmuyor. 
Döviz sıkıntısı olmayan dönemlerde ilaç yokluğu 
büyük bir sorun olarak ortaya çıkmamaktadır. An
cak ülkemizde bir ilaç savurganlığı vardır. Burada, 
hekimin sorumluluğu olmakla beraber, onu mazur 
gösterecek nedenler de vardır. Zaman darlığı nede
niyle ayrıntılarına girmeyeceğim bunun. 

İlaçtan bahsederken, fiyat artışları yapıldığında, 
arada husule gelen farkı, petrolde olduğu gibi bir 
ilaç fonunda toplamak olmaz mı diye düşünüyo
rum. Bu fonun kullanılması bazı rahatlıklar sağla
yabilir. İlaç imalini daha iyi kontrol edebilmek için 
hazırlanm ş olan yeni bir tasarı, yine Komisyonumuz 
gündeminde bulunmaktadır. 

Eczacılık Genel Müdürlüğünün son zamanlarda 
ilaç imalathanelerini ve piyasadaki ilaçları kontrolde 
gösterdiği büyük ilgiyi ve başarıyı da burada teşek
kürle bildirmek istiyorum. 
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Yine bir temenni olarak şunu ifade etmek istiyo
rum ki, vaka sayısı ve çeşitliliği yönlerinden zengin 
olan çeşitli hastaneler ile Tıp Fakülteleri araş nda va
kaları yarının hekimlerinin istifadesine sunmak için 
bir ilişki kurulamaz mı?.. Bilhassa büyük merkezler 
dışndaki tıp fakültelerinin buna çok ihtiyacı vardır. 

Serbest hekimliğin başıboş bırakılmaması ayrı bir 
konudur. (Konulara değinmek zamanım kalmadığı 
için çok kısa geçiyorum) Bunu da yine yasal ted
birlerle bir düzenleme içine almakta büyük yarar 
vardır. Şehir nöbetleri, muayenehane açması, işletil
mesi konularında olacağı gibi. 

Bir de Sağlık Bakanlığının halk sağlığı laboratu-
varlarıyla, Gıda ve Tarım Bakanlığının gıda kontrol 
laboratuvarları vardır. Bu laboratuvarların donanımı, 
teçhizatı, personeli hemen hemen aynı kalitededir, 
aynı yetenekte kişilerdir. Bu iki kuruluş, bütün ka
pasitesi ile her ikisi de çalışamamaktadır, bunları bir
leştirmenin yararlı olacağını umuyorum ve zannedi
yorum. Bu konuda bir gayret içine girilmesini, ben 
şahsen teşekkürle karşılarım. 

Bakanlığın sosyal hizmetleri çok geniştir. Bugüne 
kadar tümü ile yerine getirilebildiğini söylemek çok 
zordur. Bu konuda da hazırlanmış olan yeni bir ta
sarı yine Komisyonumuz gündeminde bulunmaktadır 
ve hizmetleri çok daha derli toplu yürütme imkânı 
bulunacaktır muhakkak. 

Diğer bir konu, daha evvel arkadaşım bahsetti, 
ben bahsetmeyeceğim; tedavide kullanılan insan ka
nı konusudur. Bunu da bir yasa ile düzenlemekte fay
da umuyorum. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Sözlerime burada son verirken, Sağlık ve Sosyal 

Yardım Bakanlığı Bütçesinin her kuruşunun yerine 
sarf edileceği inancı içinde hayırlı olmasını diliyor ve 
saygılar sunuyorum efendim. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmakçı. 
Sayın Akdemir, söz sırası sizin efendim, buyurun. 
MEHMET AKDEMİR — Sayın Başkan, Danış

ma Meclisinin sayın üyeleri. Sayın Bakanım, Bakan
lığın seçkin temsilcileri; 

Sağlık Bakanlığının 1982 Malî Yılı Bütçesi üze
rindeki görüşlerimizi, Yüce Heyetinize arz ederken, 
Sağlık Bakanlığı Bütçesinin yetersizliğinden bahsetmiş 
ve bu bütçe ile Anayasanın «Devlet, herkesin hayatı
nı, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağla
makla ödevlidir.» ibaresindeki ne beden sağlığının, ne 
de ruh sağlığının yerine getirilemeyeceğini belirtmiş

tim. Zira, sağlık hizmetleri de diğer hizmetler gibi, 
maddî olanaklarla daha iyi verilebilirdi de onun için 
böyle demiştim. fi 

Yeterli ve kalifiye personel olmadan, modern tıb
bın gereği bina, araç ve gereç olmadan, sağlık hiz
metlerinin rasyonel yürütülebilmesi her halde düşü
nülmemelidir. Üzülerek belirtmek istiyorum ki, 1983 
Malî Yılı Bütçesi de Türk Halkının layık olduğu sağ
lık hizmetine yeterli katkıyı sağlayacak miktarda de
ğildir. Genel bütçe içerisindeki payı % 2,91 ile sanki 
Türkiye'de sağlık problemleri gittikçe azalıyormuş 
gibisine geçmiş yılardan daha düşük tutulmakta oldu
ğunu görüyoruz. Şu anda elimizde başka bir imkân 
olmadığına göre bir yıl bu bütçeyle sağlık hizmetleri 
de yürütülecektir. 

Sayın Başkanım, değerli üyeler; 
Hepimizin bildiği gibi, sağlık hizmetleri; koruyu

cu sağlık hizmetleri ve tedavi edici sağlık hizmetleri 
olmak üzere ikiye ayrılır. Bunlardan birincisi; yani 
koruyucu sağlık hizmetleri emredici, yasaklayıcı, ge
rektiğinde ceza verici ve teşvik edicidir. Kişilerin, 
toplulukların istek ve arzularına da bırakılamaz. Bu 
nedenlerle de kişiler bu hizmetleri yürütemez. Devlet 
yürütür ve devlet tarafından da finanse edilir ve edil
melidir de. 

Tedavi edici sağlık hizmetleri ise kişileri ve aile
leri ilgilendirir, dolaylı olarak da devletin sorunudur. 
Devlet bu her iıki sağlık hizmetini birden yürütmeye 
kalkacak olursa, bunu % 2,91 paylık bütçelerle de 
yürütemez. O zaman sağlığa ayrılan bütçe, genel büt
çenin % 20'si kadar olmalıdır ki, memleketimizin eko
nomik durumu da buna engeldir. O halde nasıl bir 
işlem yapmak gerekir?.. 

Yapılacak tek şey, devletin koruyucu sağlık hiz
metlerini üslenmesi, tedavi edici sağlık hizmetlerinin 
finansmanının da devlete en az yük getirecek ve fa
kat daha iyi hizmet verebilecek şekle getirilmesiyle 
mümkün olur inancındayız. Bunun için de tedavi edi
ci sağlık hizmetlerinin götürüldüğü hastaneler, dis
panserler, sağlık ocakları ve sağlık istasyonlarının, 
hangi kuruma bağlı olursa olsun, hizmetinin makul 
ücret politikasıyla ve aslî görevlerini aksatmamak kay
dıyla satın alınmasıdır. Tıp fakültelerimiz ve diğer 
sağlık personeli yetiştiren okullarımız belirli kesim 
için belirli personel yetiştiriyor olmamalı; Sağlık Ba
kanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, üniversiteler, Millî 
Savunma Bakanlığı, diğer kamu sağlık kurumları ve 
özel hastaneler atıl yatak, atıl personel, atıl araç ve 

! gerek kapasitesini aslî görevlerini aksatmamak kay-
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dıyla yaratmamalıdırlar ve tüm vatandaşın sağlık hiz
metine belirli ölçülerde açık olmalıdırlar. 

Malûmlarınız olduğu üzere yurdumuzda yeterli 
hastane ve hasta yatağı mevcut değildir. Bulunanlar 
da yurt sathına dengeli olarak dağıtılamamıştır. Sağ
lık hizmetleri çeşitli kesimlerce ve her kesimin kendi 
düşüncesine göre yürütüldüğünden öylesine yöreler 
olmuştur ki, sağlık hizmeti hiç denecek haldedir, öy
lesine yöreler de vardır ki, dünya standartlarının üs
tüne çıkmıştır. Bu düşüncelerden hareketle bazı ille
rimizde üniversite hastaneleri, Sağlık Bakanlığı hasta
neleri, Sosyal Sigortalar hastaneleri, askerî hastaneler, 
PTT ve belediye hastaneleri ve de özel hastaneler ku
rulmuş, dolayısıyla çoğunda atıl yatak, personel ve 
araç, gereç kapasiteleri oluşmuştur. Buna karşılık ba
zı yörelerimizde de hiç birisi bulunamaz olmuştur. O 
halde çözüm nasıl olmalıdır?.. 

Yurdumuzda sağlık hizmetlerini götüren personel 
ve altyapı tesisleri belli olduğuna göre, mevcutları iyi 
ve verimli olarak çalıştırmak, kurumlar arasında koor
dinasyonu sağlamak, atıl kapasite yaratmamak ve ül
ke çapında adaletli bir dağıtımla yeni sağlık tesisleri 
açmak olmalıdır. Açılacak her yeni tesis için çevrenin 
nüfusu göz önüne alınarak ve kurumlararası koordi
nasyon sağlanarak açılmasına müsaade edilmelidir ve 
bu tesis hangi kuruluş tarafından yapılacaksa, o böl
ge nüfusunun 20 yıl sonra ne kadar olacağına dik
kat edilerek açılmalıdır. Bugün öylesine illerimiz var 
ki, 450 kişiye bir doktor düşüyor, bazı illerimizde de 
15 bin kişiye bir doktor düşüyor. Gerçi 2514 sayılı 
Bazı Sağlık Personeline Mecburî Hizmet Getiren Ya
sayla bu husus çözümlenmeye çalışılmakta ise de, he
kim açığının sayısal bakımdan kapatılması ve yurt 
sathına dengeli bir şekilde dağılımının sağlanması, 
sağlık hizmetlerinin o yöreye dengeli dağılımı demek 
değildir. Çevreye, henüz okulu bitirmiş bir hekimin 
kısa sürede uyumu en azından bugünkü tıp eğitimimiz 
ile mümkün değildir. Tıp fakültelerimiz ve Sağlık Ba
kanlığımıza bu hususta büyük görevler düşmektedir. 
Ümit ederim ki, yakın gelecekte kısa sürede çevreye 
uyum gösterebilecek formasyonda hekim yetiştirile
cektir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Buraya kadar tedavi edici hekimlikteki, dolayı

sıyla sağlık hizmetlerindeki görüşlerimi arz ettim. Oy
sa çok önemli olan koruyucu hekimlik ve sağlık hiz
metlerine olumsuz etkilerden bahsetmedim. Zamanın 
kısıtlı olması nedeniyle başlıklar şeklinde belirterek 
değerli zamanlarınızı fazla almak istemiyorum. 

Ülkemizde koruyucu sağlık hizmetlerinin yürütül
mesi hususu maalesef sürekli Sağlık Bakanlığından 
beklenir olmuştur. Oysa koruyucu hizmetlere her va
tandaş, her kamu kurum ve kuruluşu katılmak mec
buriyetindedir. Aksi takdirde koruyucu sağlık hiz
metlerinin yürütülmesini olumsuz yönde etkileyebilen, 
kişi ve çevre sağlığını bozan içme sularının yetersiz
liği, beslenme bozuklukları, kanalizasyon sistemleri
nin yetersizliği, şehir ve kasabalarda sokakların çöp 
yığınları haline gelmesi, hayvan hastalıklarıyla bulaşan 
hastalıklar ve daha birçok çevreyi bozan etkenlerle 
Sağlık Bakanlığı nasıl uğraşacaktır?.. Herkes, her 
vatandaş, her kamu kurum ve kuruluşu çevreyi ko
rumak ve kollamak mecburiyetini hissetmez ve gö
revini yapmazsa koruyucu sağlık hizmetlerinde yüz
de yüz başarı sağlamak mümkün değildir. İçme su
yuna kanalizasyon karışan bir şehirde elbette akut 
bağırsak enfeksiyonları oluşacaktır, hayvanları hasta 
olan bir memlekette elbette hayvanlardan geçen has
talıklar bulunacaktır. Bu hususta bir örnek vermek 
istiyorum: 

Son senelerde ülkemizde çok görülmeye başla
nan «Brucellois» hastalığı süt ve mamulleriyle in
sanlara geçer. Sağlık Bakanlığı ne yapsın da bürüsel-
lo hastalığı olan hayvanları tedavi etsin?.. O halde 
çevreyi korumak, koruyucu sağlık hizmetleriyle uğ
raş herkesin, her kesimin uğraşı olmalıdır. 

Sayın Başkanım, değerli üyeler; 
Son yıllarda bir zamanlar büyük mücadeleler ve

rilerek üstesinden gelinen sıtma ve veremin yeniden 
ortaya çıktığı müşahade edilmektedir. Sayın Baka
nımızın ve Bakanlık yetkililerinin büyük mücadele 
verdiklerini şükranla anmak istiyorum ve yine şük
ranla anmak istediğimiz ve fakat sosyal devlet ve 
sosyal güvence kavramlarına uyamayan sakat ve ge
ri zeikâflı çocuklarıimizıın ıkoruinmıası, ıbalkımı ve re
habilitasyonuna özen gösterilmesi, kimsesiz ve bakı
ma muhtaç çocukların bakımı, eğitimi ve ülke ge
leceğine kazandırılabilmesi, bu ülkeye gençliğini ve 
hayatını vermiş 500 binin üzerinde kimsesiz, bakıma 
muhtaç yaşlılarımıza sosyal güvence sağlanması, ka
dınlarımızın aile geçimini sağlamaya ve üretici du
ruma gün geçtikçe daha fazla sayıda katılmalarıyla 
çalışan anne sorunu ortaya çıkmış, böylece çocuk
ların bakım ve eğitimi de büyük sorun haline gel
miştir. Yeterli kreş ve gündüz bakımevlerinin bulun
mayışı, sakat vatandaşlarımıza dağınık ellerde ve 
yeterli olmayan rehabilitasyon merkezleri ve nihayet 
her yıl binlerce çocuğun ve annenin ölümüne neden 
olan ana çocuk sağlığı ve aile planlamasının uygu-
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lanmasında rantabilitenin yetersizliği... Ümit ediyo
rum ki, sosyal devlet kavramının gelişmesi ve uygu
lanmasına Sayın Bakanlığımız daha da özen göste
recektir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
İSağlbJk Balkıanlığıımi'zıın mecburî hüzmötlıerıle sağlık 

sorunlarına çare bulma devrelerinin yakın zaman
da sona ermesi dileklerimle sağlık personelinin ge
cesini gündüzüne katarak millet ve. memleket hiz
metinde çalışması bilincinin değerlendirilmesi gerek
tiği inancımı belirtir, bu personelin özlük haklarıyla 
sosyal haklarının hak ettiği ölçüde verilmesini temin 
edecek çalışmalar yapılacağı inancımla 1983 Malî 
yılı Bütçesinin Bakanlığımıza ve Yüce Türk Ulusu
na hayırlı ve uğurlu olmasını diler, hepinizi derin 
saygılarımla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akdemir. 
Sayın Dabakoğlu, buyurun. 
VEHBİ MUHLİS DABAKOĞLU — Yüce Mec

lisin Sayın Başkanı, saygıdeğer üyeleri, Muhterem 
Sağlık Bakanı ve Sağlık Bakanlığının mensupları; 

Benden evvel konuşan arkadaşlarım, doktor ol
maları ve hatta hastane yöneticiliği vazifesini almış 
bulunmaları dolayısıyla teferruatıyla izahat verdiler. 
Ben, beşinci olarak söz almış bulunuyorum; bana 
tespit etmiş olduğum notlar üzerinde konuşmak im-
ikânı bolle ıkıaiknıaıdı. ©uma nağmem, ikaonca kararınca, 
bu çorbanın içinde bir tutam tuzum olsun diye ko
nuşmak mecburiyetindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
«Olmaya Devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi» 

diye 15 inci yüzyıldan beri bize intikal eden bir de
yim vardır; Muhteşem Sultan'ın deyimi. Evet, bir 
nefes sıhhat gibi, devlet yok, zenginlik yok; fakat 
Cenab-ı Hakkın yaratmış olduğu ve her nimetini ver
miş olduğu Türkiyemizde nimetlerin içinde maale
sef sıhhatimizin selametini dahi zorlukla bulmakta
yız ve aramaktayız. 

Hava kirliliğine bakınız, enfeksiyon ve epidemik 
hastalıklara bakınız; yaygın vaziyette. Ankara'nın 
havasını temizleyemedik. Sonbahar gelince bunun 
üzerinde, mesuller, vazifeliler, vazifesizler sık sık ko
nuşurlar; fakat kışı bir atlattık mı, kalorifer baca
larının dumanları durdu mu; biz de durur, her şeyi 
unuturuz. Bu hal ne vakte kadar devam edecek? 
Yalnız Ankara'da mı?.. Hayır, bunu bütün Türkiye'de 
beklemek mecburiyetindeyiz ve görmekteyiz. Her 
tarafta kalorifer dumanları ve gecekondulardan çı
kan linyit kömürü dumanları şehirlerimizi, memle-
tekimizi yaşanmayacak hale getirmektedir. Bununla j 
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kim uğraşır; yalnız Sağlık Bakanlığı mı?.. Hayır. 
Sağlığı ilgilendirdiği için Sağlık Bakanlığı Bütçesin
de bu konuyu dile getirmek mecburiyetindeyiz. Yal
nız Sağlık Bakanlığı değil, bunun, Devletin organize 
etmesiyle, mesul bakanlıkların işbirliğiyle önlenmesi 
gerekli. 

Enfeksiyona gelelim, epidemik hastalıklara gele
lim; kendini göstermektedir. Şimdiye kadar Adana'-
da sıtma yoktu, sıtma başladı. Diyarbakır'da sene
lerden beri difteri dediğimiz kuşpalazı yoktu, şimdi 
kuşpalazı başladı; difteri vakaları gelmektedir. Su
riye hududuna yakın Güneydoğu şehirlerimizde her 
zaman için tehlike vardır. Bir iki sene evvel kolera 
mevzuu vardı, Suriye'den Türkiye'ye kolaylıkla ge
çiyordu. 

Bu arada bir hatıramı arz edeyim. Koleranın tam 
civcivli zamanında ve hastanelerde yatan koleralı
lara «bağırsak enfeksiyonudur» diye kamufle ettiği
miz devirlerde günün Reisicumhuru Diyarbakır'a 
teşrif ettiler. Arkadaşlarım naçizane beni de sözcü 
olarak tayin ettiler, bir broşür hazırladık. Bir doktor 
ve bir avukatla Sayın Reisicumhurun huzuruna çık
tık ve durumu izah ettik, memleketin bütün ihtiyaç
larını anlattık. Kolera konusu geldiği zaman da, 
«Doktor arkadaşım anlatsın» dedim. Reisicumhur 
bana, «Beş dakika kaldı, fazla dinlemem» dedi. Ar
kadaşımız anlatırken, «Suriye hududu yakınında bu
lunan şehirlerde her zaman bu vakayla karşılaşmak 
'iımlkânı vardır. Tampon bir bölge yaratmak için bu
rada fevkalade tedbir almak lazım» dediği zaman, 
«Nedir bu tedbir?» diye sorduklarında, «Efendim, 
kanalizasyonların tanzimi, su menbalarının tanzimi, 
kontrol altına alınması gibi şeyler» dedi. O günün 
Dahiliye Vekili Reisicumhurun beraberinde müşa
vir olarak gelmişti, «İlahi doktor, her şeyi kanalizas
yona bağladınız» dedi ve orada söz bitti. 

Binaenaleyh, biz ehemmiyet ve kıymet vermedik
çe ve büyüklerimiz bu işe eğilmedikçe, mutlak su
rette bu hal devam edecektir ve biz de bu durumda 
Cenab-i Hakkın lütfuyla ya yaşarız, ya yaşamayız. 

Muhterem dinleyicilerim; 
Koruyucu sağlık hizmetlerini esas alan sosyali

zasyon konusu 1962-1963 yıllarında ele alındı ve 
Doğu'da Muş vilayeti pilot bölge olarak çeşildi, on
dan sonra Güneydoğu vilayetlerine tatbike başlan
dı. Büyük bir gelişme oldu, köylere kadar sağlık 
ocakları ve sağlık merkezleri yapıldı, doktorlar gön
derildi, hemşire gönderildi, vasıtalar verildi, sağlık 
hizmetleri harıl harıl yürümeye başladı; fakat bir za-



Danışma Meclisi B : 25 26 . 11 . 1982 O : 1 

tedir. Bu dağılım, sosyal adalet esasını bozmaktadır. 
Bazı vilayetlerde hastanelerde bir tarafta boş yatak 
dursun, alabildiğine imkânlar bulunsun, diğer taraf
ta hastanın yatacağı yatak bulunmasın... Bu bir acı
dır. 

Hastanelerimizde teknik eleman yoktur. Milyon
lar sarf edilir, binalar yapılır, maalesef bir teknik 
eleman tayin edemeyiz. Kaloriferi hademeye teslim 
ederiz, tıbbî malzemeyi gene hademeye teslim ede
riz, bir sene sonra da binlerce yahut milyonlarca 
lira sarf edilerek getirilen malzeme o hademenin 
ellimde, o. müstahdemin "efende harap olur gider. Bu, acı-
naoalk 'bir tel. Bumun liçüra bk fikir venmıeyıe lüzum 
yok, Ikonuşmıaıya da lüzum yoktur. 'Bir mateme geldi
ğinde, 'O ımıailzemeniın ehline teslim edıillmesti lazım İki, 
malzemenin ömrü uzasın; yoksa elbetteki röntgen ma
kinesi gelmiştir, 800 000.— lira sarf edilmiş yahut 1 
milyon lira verilmiştir, iki gün sonra hastanede rönt
gen çekilemiyor. Oraya müracat ettiğiniz zaman «Efen
dim piyasaya gidin» diyor. Piyasadaki makine 5 se
ne evvel, 10 sene evvel monte edilmiş bir makine
dir, harıl harıl çalışır, para alır; fakat hastanede bir 
sene evvel gelmiş olan röntgen cihazı maalesef bir 
sene sonra çalışmaz. Bu, eleman yokluğundan ve 
teknik elemana kıymet verilmemesindendir. 

man geçtikten sonra iktidar değişince, «Bu falanın 
yapısıdır, bu falan düşünceyle ortaya atılmıştır» di
ye kıymet verilmedi, sağlık ocaklarına doktor gön
derilmedi, hemşire gönderilmedi ve nihayet araba
lar da hurda halinde geri çekildi, binalar da yıkıl
maya başladı. 

Şimdi yeni idaremizin, bugünkü Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının tutumuyla Doğu'da bu sağlık 
ocaklarını ihya etmek, yeniden yapmak, hizmete 
sokmak arzusu var; ama öğrendiğime göre yalnız 
binaların tamiratı için 4 milyar 400 milyon liralık 
bir tahsisat istiyor. Bu dar Bütçeden bunu temin et
mek imkanı yok. Bu yılda ancak 1 milyar lira tahsis 
edildiğini öğrendim. Danışma Meclisine geldiği za
man da, Bütçe-Plan Komisyonunda 400 milyon lira 
ilave edilmek suretiyle 1 milyar 400 milyon liralık 
bir tahsisat verilmiştir bu sene için. 4 milyara mu
kabil bu... Dört seneye kadar bu şekilde devam 
ederse bu binaların tamiratı bitecek; ama eğer bu
gün iskeleti duruyorsa, yarın bunlar da kalmayacak, 
sökülüp gidecektir ve yapılan masrafda heba ola
caktır. 

«Sosyalizasyon» deyince geçmemek lazım. Zaten 
hedef buydu. Türkiye'de bütün her yere tatbik edil
mesi icap ediyordu ve sağlık hizmetlerini halkın aya
ğına götürmek içindi; ama nedense bu ihmal edildi 
ve bir tarafa bırakıldı. 

Senelerden beri hastanelerde bir konu göze çarp
maktadır; ayrı idareler konusu. Ben, bilhassa bu 
sağlık teşkilatı içinde çalışan bir arkadaşınız olarak 
müşahedemi arz edeceğim. 

Diyarbakır'da Sosyal Sigortalar Hastanesi vardır, 
300 yataklı Askerî Hastane vardır, şimdiye kadar 
200 yataklı, şimdi 400 yataklı bir Devlet Hastanesi 
vardır. Devlet Hastanesi dolup taşar, hasta yatırı
lacak yer bulunmaz; diğer tarafta Sosyal Sigortalar 
Hastanesinin bir bölümü bomboş durur... Askerî 
Hastane yine o vaziyette. Bunun yanında, özel has
tanelerde de hasta yatırılacak yatak bulunmaz; bol 
para aldıkları halde, halkın sırtından geçindikleri 
halde, mütemadiyen oraya hasta taşınır. Sebep; 
hastanelerimizin tek elden idare edilmemesi ve ba
şıboşluk içerisinde devam etmesidir. Bu hastaneleri 
tek elden idare etmek mecburiyeti vardır. Yıllardan 
beri bunun üzerinde durulmakta ve söylenmektedir; 
Maalesef bunun neticesi alınamamaktadır. 

Hastanelerdeki yatak sayısına arkadaşlarım temas 
ettiler. Maalesef hastanelerde yatak sayısı Türkiye'de 
bir orantı içerisinde değil, rasgele dağıtılmış vaziyet-

Müsaadenizle bir konuya daha temas edeceğim. 
Diyarbakır'da 1965-1966 yıllarında, evvela 6 mil

yon, sonra 14 milyona yapılmış 400 yataklı bir Gö
ğüs Hastalıkları Hastanesi vardı. Teslim alındıktan 
son her sene 100 000.— lira, 200 000.— lira tamir 
parası verildi. Tıp Fakültesi şimdi orayı boşalttı. Al
dığımız bilgiye göre, çalışır bir hale gelmesi için bu
raya 120 milyon lira para icap ediyormuş. Binanın 
yapılması 14 milyon lira, tamiratı 120 milyon lira... 
Bu neden?.. 1966 daki piyasayla bugünkü piyasa bir 
değil, ondan gelir; bir de gerekli masrafın vaktinde 
yapılmamasından ileri gelir. Böyle konularda tam 
manasıyla tamiratı yapmak ve teslim etmek, eksikse, 
teslim alanı da mesul etmek gerektir. Müteahhit 
yapmış, teslim etmiştir, ertesi sene harıl harıl çatısı 
akmaya başlamış ve derhal bir ek ödenek, «Çatı kire-
mite çevrilsin, teras olmaz» denmiş. 

BAŞKAN — Sayın Dabakoğlu, süreniz doldu; 
lütfen bağlayın efendim. 

VEHBİ MUHLİS DABAKOĞLU — Oldu Sa
yın Başkanım. 

«Genel Sağlık Sigortası» diye yıllardan beri ko
nuşulur. Memurların bir sigortası yok; ama Devlet, 
ilacına doktoruna yardım eder, bedava tedavi eder. 
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Emeklilerin aynı şekilde, işçilerin aynı şekilde. Orta
da kalan bazı esnaf vardır. Onların da bir kısmı 
Bağ-Kur'a kayıt olmuştur, bir kısmı olmamıştır; ama 
genel sigorta esası bu memleket için lüzumludur; 
sağlık bakımından, hayatiyet bakımından lüzumlu 
olan bir konudur. 

Diyarbakır'da bir Hıfzıssıhha Müessesesi vardır; 
ismi de Refik Saydam Hıfzıssıhhası'dır. Buranın bir 
şubesidir. Yıllardan beri bir doktor yoktur. Tahlile 
gidilir, orada bir-iki tane biyolog var ve rastgele 
tayin edilmiş Sağlık Koleji mezunu hemşire vardır; 
20'ye yakın da personeli vardır. Her gün boş otu
rurlar; çünkü görecek işleri yok. Karşısında Hayvan 
Hastanesi vardır, bakteriyoloji enstitüsü halindedir, 
oraya gönderilir bütün tahliller. Rica edilir, «Aman 
bunları siz tahlil edin de bize bildirin, biz de bildi
relim mercimize» denir. Senelerden beri doktoru 
yok. Bir doktoru vardı, o da ayrıldı, 5 senedir orası 
doktorsuz durur. 

Diyarbakır'da Sağlık Kolejinin bahçesi içerisinde 
bir Göz Hastanesi yapıldı. Yapılırken de bir gaye 
güdüldü; «Bu Hastane vazifesini bitirdikten, Tıp 
Fakültesi karşı tarafa taşındıktan sonra Hastane 
laborant okulu olarak yapılacak ve laborant ihtiyacı 
karşılanacaktır» dendi, bugün o binanın Sağlık Mü
dürlüğüne verildiğini görüyoruz. Bu laborant ihtiya
cı memlekette had safhada iken, demin arz ettiğim 
Hıfzıssıhha Enstitüsüne, şuraya buraya laborant ye
rine hemşire tayin ederken, buradan yetişecek bir 
elemanın tayin edilmesi elbette ki, daha isabetli olur. 

Bugün görüyoruz ki, birçok işler eksik duruyor. 
Bunun sebebi, para. Evet, 75 milyar tahsisatı bulu
nan yahut Bütçesi bulunan bir Bakanlığın bütün 
Bütçe içerisindeki oranı % 2.9 olan bu tahsis elbet
te ki, Bakanlığın bütün hizmetine eğilmesine imkan 
vermez. Bunun, bir Devlet olarak, millet olarak esa
sını aramak ve ele almak lazım; icabında bu tahsi
satı 3 misline, 5 misline çıkarmak icap eder. Sağlık 
konusu askerlik kadar, sağlık konusu okul kadar 
mühim olan bir konudur. Bakanlığın tahsisatının 
artırılması ve kısır düşüncelerle tahsisatın bu küçük 
rakamlara sığdırılmaması icap eder. 

Beni dinlemek lütfunda bulunduğunuz için, te
şekkürlerimi arz eder, Bütçenin Memleketimize, Sağ
lık camiasına ve Milletimize hayırlı olmasını temen
ni eder, hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dabakoğlu. 
Sayın Akaydın, buyurun. 

HALİL AKAYDIN — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin değerli üyeleri, Sayın Bakanım, Bakan
lığın güzide temsilcileri; 

Söylenenleri tekrar etmemek için bazılarının üze
rini vurgulayacağım. Evvela, Sağlık Bakanımızın, 
Bakanlığın ölü bir yatırım bakanlığı olmayışını be
nimsemiş, insana yatırılacak yatırımın en canlı en 
dinamik yatırım olduğunu ifade etmiş olduğundan 
çok memnunum; kendilerini takdir ederim, teşekkür 
ederim. 

Ayrıca, sağlık hizmetleri hususunda kavganın, 
sistem meselesi değil, belirli bir sistemde, daha ev
velden belirtilmiş bir sistem üzerinde insan faktörü 
olduğunu, eğitilmiş, inançlı insan faktörü olduğunu 
benimsemiş ve benimsetme yolunda oldukları için, 
yine de hizmetlerini şükranla anacağım. 

Sistem belli, sosyalizasyon; fakat hizmette inanç
lı insan faktörü bulmak gerekir. Bu inançtan gide
rek de, Bakanlığın temsilcisinin sağlık müdürleri ol
duğunu, sağlık müdürlerinin iyi seçilmiş hekimler 
arasından olması lazım geldiğini ortaya atıp ve ilk 
defa uygulamaya koydukları için de çok memnu
num. Eskiden sağlık müdürleri rastgele veyahut boş 
kadrolarda vekaletlerle idare ediliyordu. Halbuki 
bugün için daha çok otorite telkin edebilecek ve ge
rekirse müthassıs hekimler arasından seçilmekte ve 
Bakanlığın orada temsilcisi olup, başhekimin veya
hut falan müessesenin sığıntısı olmaktan kurtarıl
mıştır; takdirle karşılanacak bir husustur. Yalnız ne 
var ki, sağlık müdürlerinin hizmetleri genel idare 
hizmetleri içinde sayılmakta, gerek mütehassıs, ge
rek hükümet tabibi arkadaşlarından, hizmetlerinin 
karşılığı olarak daha az bir maaş almaktadırlar. 
Kendilerinin sağlık hizmetleri içinde sayılıp, hakkı 
mükteseplerinin korunmasını; Selçuk Kantarcıoğlu 
kardeşimizin teklif edeceği bir kanundaki gibi, hak
kı müktesepleri üzerinden maaş ödenip haksızlıkla
rın giderilmesi için çalışılacağını umuyorum ve yal
nız sağlık müdürleri için değil, Bakanlık teşkilatın
daki kadrolar için de özendirici olmalı, kafası işle
yen, elinden iş gelen insanların bu makamlara gel
mesi temin edilmeli. 

Ayrıca, sağlık hizmetlerinde çalışan esas unsur 
hekimlerin mesleklerinin, diğer herhangi bir mestek-
ten farklı olduğu göz önüne alınarak yan ödemele
rinin artırılması veyahutta başka şekilde (öğretmen
lere ek ders ücreti, diğer memurlara fazla mesai 
ödendiği gibi) bir formül bulunmasını dileyeceğim. 
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Birazcık da tayinlere dokunmak istiyorum. Ta
yinler gayet güzel prensiplere bağlanmış ve güvence 
telkin ediyor; fakat bazı kadrolara bulunamayan uy
gun kişiler nedeniyle dışarıdan tayinler bakanlık men
suplarını zedelemektedir. Şefliklerin tayinlerinde; he
le bundan sonra üniversitede bir rotasyon sistemi ge
tirildikten sonra daha dikkatli olup, Bakanlık men
suplarını, daha evvelden umutlarını oraya bağlayan 
ve senelerce hizmet veren hekimlerin zedelenmeme
sini tavsiye edeceğim. 

Adlî tabipliklerden geçen sene bahsetmiştim. Yi
ne aynı sorun hekimler üzerinde ağır bir yük olarak 
duruyor, hiç ele alınmadı. 

Trafik raporları sorunu da çok mühim bir şey 
değil; mütekait hekimlerden trafik emrine, emniyet 
emrine verilebilecek anlaşmalı hekimlerden de ola
bilir; fakat bunun üzerine de hiç eğilinmedi. Hasta
nelerimizde günlerce trafik raporu alacağım diye 
bekleyen vatandaşlardan, diğer vatandaşlara hizmet
lerde sıra gelmiyor. 

Eczacılık Kanununun ele alınmasını, Eczacı Oda
sı, Ticaret Odası gibi iki kayıt sisteminden eczacıla
rın kurtarılmasını dileyeceğim. Eczacı tüccar mıdır, 
eczacı meslek sahibi sanatkâr mıdır; bunun artık 
Yargıtayla işgal edecek kadar bir konu olmamasını 
temenni edeceğim. 

ilaçların kontrolünü ve ilaç adedinin azaltılma
sını takdir ediyorum; ilerisi için de devam edilmesi 
lazım geldiğini diliyorum. 

İdareci sıkıntısı çekilen bazı yerlerde, doğumevi 
ile devlet hastanelerinin idare bakımından birleştiril
mesi gayet takdire şayan bir husus. Gerekirse, müm
kün mertebe müesseselerin yakın olduğu yerlerde ge
nelleştirilmesinin hizmetin bütünlüğü yönünden fay
dalı olacağını sanıyorum. 

Benim dileklerim bunlardan ibaret. Yalnız, bir 
tek üzüntüm oldu; Sağlık Bakanlığının Kültür Şû
rasında temsil edilmesini gayet takdirle karşıladım; 
fakat temsil eden kişinin daha evvelden Eğitim Şu
besinin başında, o karanlık günlerde okullarda fo
rum teminini okul müdürlerine telkin eden ve disip
linin çok sıkıcı olmaması lazım geldiğini, daha de
mokratik bir disipline doğru yönelmesini teşvik eden 
bir kişinin orada Bakanlığı temsil etmesi beni üzdü. 

Efendim, benim maruzatım bundan ibaret. Hepi
nize saygılar ve sevgiler sunuyorum, Sağlık Bakan
lığı Bütçesinin Milletimize hayırlı olmasını diliyo
rum. (Alkışlar.) 
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BAŞKAN — Teşekür ederim Sayın Akaydın. 
Sayın Tercan, Buyurun efendim. 
CAVİDAN TERCAN —Sayın Başkanım, sayın 

üyeler, Sayın Bakanım, Bakanlığın değerli mensup
ları; 

insan Hakları Evrensel Beyannamesinde bir hak-
olarak tanınan sağlık hizmetleri, Anayasamızda da 
Devlet görevi olarak benimsenmiştir. 

Bu hizmetin eşit ve dengeli yürütülmesinden Sağ
lık Bakanlığı sorumludur. Bakanlığın, farklı hizmet 
ve sorumluluk anlayışı yanında, geçmiş yılların ya
pılamayan veya eksik yapılan sağlık hizmetleri de 
ilave olunca, çözümlenmesi zor problemler ortaya 
çıkmıştır. Ülkemizde belirli bir sağlık politikamız ol
mamış, her hükümet kendine göre bir sağlık politi
kası denemiştir. Programsız, belirsiz ve devamlılığı 
olmayan bu uygulamalar, sağlık hizmetinde erozyon
lara sebep olmuştur. 

Bütün bunlar bize bir gerçeşi vurgulamıştır: Dev
let, belirli ve tutarlı bir sağlık politikasını devam 
ettirmek zorundadır. 

1961 de yasalaşan Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleş
tirilmesi Hakkındaki Kanun ile 47 ilimizde ve 20 
eğitim bölgemizde hizmet verilmiş ve 26 milyon ki
şi bu hizmetten yararlandırılmıştır. 

Sayın Bakanımızın Bütçe-Plan Komisyonu ko
nuşmalarında 1983 senesinde Ankara, Hatay, içel, 
istanbul ve izmir'in de sosyalleştirme kapsamına 
alınacağını söylemeleri bizleri sevindirmiştir. Bu şe
kilde ülke düzeyinde tek model sağlık politikası be
nimsenmiş olacaktır. 

Sosyalizasyonda hizmet, sağlık, ocağında ve sağ
lık evinde başlamaktadır. Esas olan, sağlık hizmetle
rinin kırsal kesime götürülmesidir. Yetişmiş sağlık 
personeli, gerekli araç, gereç, sağlık ocak ve evleri
nin bakım ve onarımı veya eksik olan ocakların ta
mamlanması suretiyle sosyalizasyon hizmetleri yur
dumuzda gerçekleşecektir. 

Ana çocuk sağlığı ve aile planlamasının birleş
tirilmesi ve kırsal kesime kadar inerek bilimsel ola
rak hizmet vermesi, Bakanlığımızın övgüye değer 
çalışmalarındandır. 

Ülkemizde, bilindiği gibi, bebek ve çocuk ölüm
leri oranı binde 122 dir. Günümüzde 1000 yeni do
ğan çocuğun 122'si bir yaşını doldurmadan ölmek
tedir, Komşu ülkelerle mukayese edildiğimizde bu 
oranın binde 19 ila binde 25 arasında olduğu görü
lürse, sağlık sorunlarımızın ne denli önemli olduğu 
dikkati çeker. 
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Nüfus artışının yüksek olduğu ülkemizde (Artış 
hızı % 2,07 dir.) toplumumuza yılda 1 milyondan 
fazla insan katılmaktadır. Eğer bunu düşünürsek, 
yetersiz 'Oİian sağlık histoetilerimfeHi dıaiha zorlan
mış olduğu görülecektir. 

Nüfus artışı kendisini her konuda hissetirecektir. 
Konut, beslenme ve eğitim sorunları artacaktır. O 
halde, şimdiye kadar pek çok nedenle yeterli ve ge
reği kadar uygulanamayan aile planlaması ülke dü
zeyinde uygulanacaktır. Ülkemiz için hayatî önemi 
olan aile planlaması, ailelere istedikleri ve bakabile
cekleri sayıda çocuk sahibi olabilmenin bilgi ve 
araçlarını sağlamak imkânını verecektir. 

Ayrıca, ananın sağlığını ve beden ve ruh sağlı
ğına sahip genç kuşakların gelişmesini sağlayacaktır. 

Nüfus artışının meydana getirdiği ekonomik, sos
yal ve sağlık bakımdan zarurî birtakım problemlerin 
meydana gelişini önleyecektir. Ülkenin dengeli kal
kınmasında önemli rol oynayacaktır. 

Aile planlamasının Anayasamızda yer almasında 
gerekli destek ve himayelerini esirgemeyen Sayın 
Konsey Üyelerimize, Yüce Meclisin Sayın Üyelerine 
şükran borcumu iletmek istiyorum. 

Bakanlığın hazırlayıp, Danışma Meclisi Başkan
lığına sunduğu 557 sayılı Nüfus Planlaması ve 765 
sayılı Türk Ceza Kanunununda Değişiklik Yapılma
sı Hakkındaki Kanun Tasarısı, Yüce Meclisin des
teğine mazhar olduğu takdirde, sağlık hizmetleri
mizde bilhassa kırsal kesimde büyük aşama olacak
tır. Yani, istenmeyen gebeliklerin Devlet denetimin
de, yetişmiş hekim ve uzman hekim tarafından sağ
lıklı olarak sonlandırma imkanı olacaktır. 

Sağlık Bakanlığının, sağlık hizmetlerinin yanında, 
sosyal yardım hizmetleri de beklenilen ve gerekli gö
revlerindendir. Bakanlığın sosyal hizmetlerini kısaca 
sıralarsak: Korunmaya muhtaç çocuklar, kreş ve 
gündüz bakımevleri, sakat çocuklar, yaşlılar ve reha
bilitasyon hizmetleridir. 

Sağlık Bakanlığımız bu hizmetlerinde de başarılı 
olamamıştır. Ancak, sosyal hizmetlerde daha etkili 
olabilmek için, Danışma Meclisine sunulan Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanun Ta
sarısı da yine Yüce Meclisin destek ve ilgisini bek
lemektedir. 

Sayın Başkan, Sayın üyeler; 
Sağlık hizmetlerinin temelinde bütçe ve yetişmiş 

insan gücü yatar. Gelişmiş ülkelerde sağlığa ayrılan 
bütçe, eğitime ayrılan bütçe ile eşdeğerdedir. 1983 
Bütçesi % 2,91 1982 Bütçesi ise % 2,8 dir. 

Teknolojinin hızla geliştiği, insan sağlığına veri
len önemin, her şeyin üstünde olduğu bir dönemde, 
Genel Bütçeden Bakanlığa ayrılan payın yetersizliği 
ortadadır. Bu durumda, Bakanlığımız yeni yatırımlara 
gitmeden, mevcut yataklı tedavi kurumlarının tek el
den idaresini planlayarak, ekonomik ve verimli çalış
ma girişimlerinde bulunacaktır. Farklı kurumlardaki 
atıl yatak kapasitesini, personeli, tıbbî aletleri hizmete 
sunma imkânlarını çabuklaştıracaktır. 

Sayın Başkanım, Sayın Bakanımdan bir sorum da 
olacak izninizle; 

Bakanlığımızın kanser sorununa önem vermesi ve 
çözümleyerek, Bakanlık bünyesinde bir Kanser Sa
vaş Genel Müdürlüğü açması kıvanç verici ve ba
şarılı bir çalışmadır. 

Bunun yanında, Diabetes Mellitus, yani şeker has
talığı dediğimiz bu hastalık için, halkımızın sağlığı ve 
bilhassa gelecek neslin sağlığı düşünülerek, mevcut 
diabet merkezlerini birleştirmek suretiyle, Bakanlık 
bünyesinde bir araştırma merkezi ve hastane açılma
sı 'düşünülüyor mu?.. Hatta, Bakanlık bünyesinde bir 
daire başkanlığı olabilir mi?.. Örneğin, verem ve Sıt
ma Savaş Daire Başkanlığı gibi. 

İkinci olarak da, tıp talebelerinin stajlarını, Dev
letin eğitim hastanelerinde yapabilmesi için bir çalış
ma var mıdır?.. 

Sayın Başkanım, teşekkür ederim, Bakanlığa çalış
malarında başarılar diler, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tercan. 
Sayın Akkılıç, buyurun efendim. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, Danış

ma Meclisinin sayın üyeleri, Sayın Bakan ve Sayın 
Bakanlık mensupları; 

Sağlık Bakanlığı Bütçesi üzerinde söz alan arka
daşlarımın hemen hemen büyük çoğunluğu koruyucu 
hekimlikten bahsettiler. Bu, yerinde bir davranıştır ve 
yerinde bir ilgidir. Ancak birçok arkadaşlarım koruyu
cu hekimliğin insan sağlığını garanti altına alması bakı
mından çok büyük önem taşımasına rağmen, Sağlık 
Bakanlığı Bütçesinin bu işleri görmeye gerçekten ye
terli olmadığını da belirttiler; buna iştirak ediyorum. 
Bir işin görülebilmesi için mutlaka onun gereğinin, 
bedelinin, parasının ödenmesi lazımdır. 

Koruyucu hekimlik sahasında en büyük sorun tü
berkülozdur. Sıtma eradikasyonunu sağlamak için 
gerçekten yıllarını vermiş ve bu işte başarıya ulaş
mış, bu işin mimarı şu anda aramızdadır. Büyük öl
çüde bu konuda başarı sağlanmıştır. 

Şunu mutlak surette kabul etmemiz lazımdır ki, 
koruyucu hekimlik, yalnız başına hekim işi değildir. 
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Bu işi çok iyi bilen Sayın Bakan ve en yakın mesai ı 
arkadaşlarının her ikisi de zannediyorum mikrobiyo-
logturlar ve bu işi çok iyi takdir ederler. Başta, he
kim, veteriner hekim, kimya mühendisi, kimyager, bi
yokimya uzmanı, eczacı ve diğer sağlık personelinin 
işidir bu konu. 

Eğer bu anlayışla yıllar yılı çalışılmış olsa idi, 
gerçekten bugüne kadar tüberküloz, sıtma, malta 
humması dediğimiz Brucellois, Antraks ve benzeri di
ğer hastalıkların eradikasyonu için yeter ve artardı 
bu hizmet. Ama, hizmette veyahut da organizasyonda 
biraz aksaklık var. 

Son zamanlarda, haber aldığımıza göre, Sağlık Ba
kanlığında bu hastalıkların eradikasyonu yanında, bir -
de veteriner hekim eradikasyonuna başvurulmuş. Bil
miyorum doğru mudur?.. 20 veya 30 veteriner hekim 
her yerde iş bulabilir; ama bunların oradan temiz
lenmesi operasyonu, tahmin ediyorum ki, işbirliği çer
çevesine sığmaz ve bugüne kadar yapılan başarılı ça
lışmaları engeller. 

Tüberküloz nasıl temizlenir, nasıl eradika edilir?.. 
Bu, süt, inek ve insan; çalışan insan, bir de sütü içen 
insan zinciri içerisindedir. Eğer tüberkülozlu hayvanı, 
ineği temizleyemedikten sonra, onu sağan sağımcıyı 
kontrol edemedikten sonra, Türkiye'de tüberkülozu te
mizlememiz- mümkün değildir. Aynı şekilde beslenme 
sorunu da var. Halkımızı besleyemezsek, tüberkülozun 
hiçbir zaman üstesinden gelemeyiz. 

O bakımdan Sayın Bakanımdan öğrenmek isti
yorum; gayet tabiî, belirli yöneticilik mevkiinde bu
lunan kimseleri almak tasarrufuna sahiptir, gayet ta
biî, başarıya ulaşması için her türlü tasarrufu yap
mak yetkileri dahilindedir. Buna hiçbir diyeceğimiz 
yok; ama böyle tümüyle veteriner hekimlerin Sağlık 
Bakanlığından temizlenmesi hakkında bir girişim var 
mıdır; öğrenmek istiyorum. 

Diğer bir konu : Hepimiz biliyoruz, koruyucu 
hekimlik, aynı zamanda çevre sorunu ile ilgilidir. Sa
yım Hocam Dabakoğlu da güzel ve çarpıcı bir ör
mek verdi biraz evvel çevire' soruınu hakkında, 'bu da 
kanalizasyon meselesidir, çevre mühendisinim işidir 
'bu 'bizatihi. Yani, koruyucu hekimlikte 'birçok Ikıişi-
miim görev alması gerekir. 

Arkadaşlar, hepimiz 'biliyoruz, "bugün lofcamitala-
nn mutfaklarına ya da bıriaşıkhameleriıne giderseniz, 
kes'imlikle lokantalarda yemek •yiyemezsiniz. Onun 
liçıin, mümkün mıertebe oraları görmezlikten geliriz. 
Bunlarım kontrolü, maalesef çok az yapılmakta ve 
yeterince yapılmamaktadır; 
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Dünyanın her yerinde gıda işlerimde1, gıda üre
timimde, lokantada çalışan, aşçı veya garson ola
rak çalışan 'kısanlar, hatta üretim yapan hayvancı
lık kolumda çalışan taamlar, sağlık 'bakımımdan mer 
6 ayda bir kontrolden geçidirler. Bern 'bir inceleme 
yaptım, maalesef Türkiye'de, bu gibi yerlerde çalı
şan garsonların, lokantada, fırında pişirici olan kişi
lerin birçoğu tüberkilozludur. Bunların üzerime ̂ ısrar
la gidilmesi lazımdır. O balkımdan, işbirliğinde bü
yük yarar olduğunu ıtahmıim ediyorum. 

Bir başka işbirliği örneği vermek 'işitiyorum: Tür
kiye'ye yıllar yılı aşı ve serum iıthal edilir, yeterin
ce Türkiye'de ürdtülmuelz. Ben şimdli Sayım Balkandan 
istirham ediyorum, acaba aşı ve serum içim ödediği-
ımıiz döviz yılda me kadardır?... 'Bilimçlü 'bir işbirliğine 
gidildiği itakdkde, Türkiye'de mükemmden üretilme 
olanağı vardır. Tarım 'Bakanlığıma 'bağlı veteriner 
'bakteriyoloji enstitüleriyle işbirliği yapıldığı takdir
de, dışarıya hiç muhtaç olmadan bunlarım üretimi 
sağlanabilir. 

!Bir 'başka konu da, mepimıizfiım bildiği gibi, Güm
rük ve Tekel Bakanlığımın Bütçesi görüşülürken Tuz 
Gölünden aldığım tuz' numunelerimi sizlere bu kür
süden göstermiştim; acaba Sağlık 'Bakanlığı, Tuz 
Gölünden 'istihsal edilen tuzun kirlemme'si hakkımda 
ne düşünüyorlar, me gibi önlem almak istiyorlar ve
ya aldılar?... 

Sayım üyeler, o gün sadece soru sormak içim söz 
aldığiimdan dolayı uzun konuşamamıştım, şurada bir 
cümle ile açıklayayım sizleri aydınlatma yönün
den. 

Cîva zeh'Menmeai, bütün hekim arkadaşlarjımım 
da bildiği gibi, hemen kendisimi gösteren bir ze
hirlenme değildir.; Zamanla, uzum yıllar boyunca 
bMlkm'ek suretiyle meydana gelir ve artık kurtulmak 
mümkün olmaz, Çünkü vücûttan atılması çok zor, 
hatta mümkün olmayan bir zehirdir ve ancak, iş iş
ten geçtikten sonra farkına varılabilir. 

O gün de açıkladığım gibi, Konya'mın kanalizas
yonu ve hatta drenaj kamalı 180 kilometre uzatıla
rak Tuz Gölüne akıtılmakta ve1 biz de buradan tuz 
istihsal edip halkımıza yedirmekteyiz. Bn büyük so
rumlusu olarak Sağlık Bakanlığı bu konuda ne gibi 
tedbirler alimışjlar, omu da Sayım Bakanımızdam öğ
renmek distiyorum.. 

HepinıM saygılarla iselamlarıım efendim. (Alkış
lar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Akkılıç. 
'Sayım üyeler, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan

lığı ile ibuma bağlı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
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Müdürlüğü Bütçesi üzerinde söz alan sayın üyeler ko
nuşmalarını Kıamamlamışlardır. 

Sayıin Komisyon, 'bir diyeceğiniz var ımı efendilim 
konuşmalara? 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
TANDOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkanım, 'mü-
saadeniizlâ bir (konuya değinmek istiyorum. 

Sayın Akkiıç'ın -Sağlık Bakanlığı Bütçesinin ye
tersiz olması konusundaki görüşüne biz de Komıis-
yon olarak katılıyoruz ve eldeki imkânlar muvace
hesinde Komüsyoinumuz, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı Bütçesine 500 milyon liralık bir elk öde
me yapmıştır. Bunu Komisyon olaralk Sayın Genci 
Kurula iarz etmek; istiyorum. 

Teşelklkür ediyorum,, başka söyleyeceğiımiz yok
tur efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teş'eklkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Balkan,, buyurun efendim. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

KAYA KILIÇTURGAY _ Sayın Başkan, Danış
ma 'Meclisinin sayın üyeleri; 

Yüce 'Heyetinizi saygıyla selamlayarak sözlerime 
başlıyorum. 

Sağlık hizmetlerinin Devlet hizmetleri doğrultu
sunda eşlit ve denlgeli yürütülmesinden sorumlu olan 
Bakanlığımızın hizmetleri, darboğazları, anıaihedefleri 
ve 1983 Bütçesi hakkımdaki görüşleri üzerinde bana 
ayrılan zaman ölçüsünde bilgiler arz etmek istiyo
rum. 

Sağlık hizmetlerinde altyapı oluşturulmasına yö
nelik çabalarla birlikte kaynakları iyi kullanan akıl
cı, dinamik iyi bir işletmecilik anlayışının iktidarlar 
değişse bile Devletin sağlık politikasında vazgeçilmez 
temeli, teşkil etmesi gerektiğine inanıyoruz. 

Sağlık hizmetlerinin, sosyalleştirme prensipleri 
içinde ve mevcut yerel şartlara göre, uygun olan çö
zümleri esas alan bir esnek hizmet anlayışı ile, esas 
İtibariyle illerde, o ilin idarî ve teknik yöneticilerinin 
sorumluluğu altında şekillenmesinden yanayız. Ba
kanlık sağlık hizmefcleininde temel strateji ve hedef
leri tespit edecek, hizmetin koordinasyonunu, dene
timini ve lojistik desteği ile değerlendirilmesini ya
pacaktır. Bu doğrultuda 1982 yılı içinde bir mesafe 
alındığına ve önümüzdeki yıl daha önemli etkinlik
ler kazanacağımıza inanıyorum. 

Takdir edilecektir ki, sağlık alanındaki gelişmele
rin nispeten yavaş tempo içinde oluşmasının en 
önemli nedeni bu hizmetlerin birçok faktöre bağlı 
olarak, maliyeti giderek artan yaygın ve büyük büt

çe imkânlarını gerektiren hizmetler olmasından kay
naklanmaktadır. 

Biz imkânlarımızı daha etkin ve ekonomik kul
lanmak üzere, hizmette entegrasyonu biçim ve anla
yış olarak teşkilatımız içinde oturtmaya önem ver
mekte ve buna çalışmaktayız. 

Bu suretle Bakanlık teşkilatı bir taraftan küçül
tülerek yakın hizmet üniteleri birleştirilirken, öte 
yandan hizmet ünitelerinin karşılıklı işbirliği içine 
girmelerini sağlamaya gidiyoruz. 

Uçta sağlık hizmetlerinin bir bütünlük içinde 
sağlık ocaklarında fiilen temsil edilmesine karar 
verilmiş ve 1982 yılı içinde uygulanmaya geçilmiş
tir. 

Böylece araç - gereç, personel ve zamandan eko
nomi sağlanmakta, hizmet daha da etkin olmakta
dır. Bu hizmetlerin ifasında ve yaygınlaştırılmasında 
gerekli altyapının temel unsuru plan eğitilmiş per
sonel ihtiyacının sağlanmasında 1982 yılı içinde bir 
gelişme elde edildiği kanısındayım. 

2514 sayılı Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kanu
nunun hekim açığının giderilmesinde ve daha önem
lisi yurt düzeyinde dengenin oluşturulmasında bize 
önemli imkânlar sağladığını söyleyebilirim. Öncelik
le illerimizin hastane ve ocaklarının yıllarca boş kal
mış uzman ve pratisyen hekim kadroları yine önce
likle ve süratle doldurulmaktadır. 

Diğer taraftan da büyük illerimize hasta akıtan 
küçük çevre illerin hastane kadroları da öncelikle ve 
süratle doldurularak İstanbul, izmir ve Ankara'daki 
büyük hastanelerin yükleri bir ölçüde hafifletilmiş-
tir. 

Bu suretle şimdiye kadar Devlet Hizmeti Yüküm
lülüğü Kanununa tabi, (Ki makam sürekli olarak 
değişme göstermektedir) 1638 pratisyen hekimle 420 
uzman tabibin teşkilatımızda fiilen hizmetleri gerçek
leşmiş bulunmaktadır. Böylece kullanılabilen sağlık 
ocaklarımızın % 70'inden fazlası doldurulmuş bulun
maktadır. Öte yandan bu süre içinde, diğer Bakan
lık ve kurumlara da 184 uzman ve 371 pratisyen ta
bibin atanması gerçekleştirilmiştir. 

Hastanelermize atanan uzmanlarla hizmete ye
ni sokulan servislerin sayısı birden bire artmıştır. Bu 
suretle eskimiş ve arızalı malzemenin yenilenmesi 
gereğinin yanı sıra, yeni malzeme ihtiyacının süratle 
sağlanması gereği ortaya çıkmıştır. 1982 yılında bu 
amaçla 2 milyar Türk Lirası sarf edilmiştir. 1983 yı
lında ise bu miktar en az bir misli artırılacaktır^ Bu 
amaçla Döner Sermaye nominal limitimizin 5 mil-
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yar Tİirk Lirasına çıkarılması işlemi sonuçlanmak 
üzeredir. Malzemelerin bakımını ve onarımını sağ
layacak 85 teknisyen 1982 de 3 aylık tekâmül kur
sundan geçirilmişlerdir. 1983'te, İstanbul'da bir ba
kım - onarım ve standardizasyon merkezinin kurul
ması planlanmıştır. 

Hekim atamalarımızı giderek kırsal kesime uzat
mak istiyoruz. Ancak ne yazık ki, ocakların fizikî 
yapılan halihazırda buna elverişli görünmüyor. Yap
tığımız envanter çalışmasının sonuçlarına göre za
man içinde kulllanılmadığından harap olan, onarı
ma muhtaç ocaklarımızın hizmete sokulması için 4 
milyar Türk Lirasından fazla paraya ihtiyaç vardır. 
Ancak büyük onarımdan 1983 Bütçesine konan para 
sadece 1.4 milyar civarında kalmıştır. Böylece hekim 
ihtiyacımızın giderilmesinde sağlanan aşama fizikî 
yapı imkânlarımızın önüne geçmiş bulunmaktadır. 
Pratisyen hekimlerimize hizmet alanı açmak için bu 
dengenin süratle sağlanması gerekmektedir. Bütçe im
kânlarımız oranında bunu sağlamaya çalışacağız. Hiz
metin mobil niteliği gözönüne alınarak araç eksiğini 
tamamlamaya, % 61 'i 10 yaşından büyük bu eski
miş araçları değiştirmeye mecburuz. 1983 yılı içinde 
sadece 102 taşıt alabileceğimiz anlaşılmaktadır. Ba
kanlığımız 1982 yılı içinde, Devlete yük olmanın öte
sinde verimli hizmet vermeyen, yatak işgal kapasite
leri % 0-10 arasında değişen 183 sağlık merkezine ait 
2 025 yatağı hizmetten kaldırmıştır. Böylece boşa 
masraf yapılması önlenmiş, fazla personelin başka 
hizmette kullanılması sağlanmıştır; fakat bu hizmet 
üniteleri kapatılmamıştır; daha etkin, özellikle koru
yucu hizmetlere ağırlık veren etkin sağlık üniteleri 
haline getirilmiştir. 

198'2'yılı içinde yeni ilavelerle toplam yatak sayı
mızın 57 463'e ulaşacağını hesaplıyoruz. Halen ya
tak dağılımı yönünden Millî Savunma Bakanlığı ha
riç tutulursa, tüm yatakların % 59'u Bakanlığımız 
hastanelerinde olduğu halde, bu hizmet tüm uzmanla
rın sadece % 16'sı ile yürütülmeye çalışılmaktadır. 
Buna karşılık bir mukayese yapmak için söylüyorum, 
yatakların % 14.2'sini elinde bulunduran Üniversite 
hastanelerinde tüm uzmanların % 10'u görev yap
maktadır. Sağlık hizmetlerinin tek elden yönlendiril
mesinin, bu dengesizliklerin giderilmesinde ve hiz
metlerin belli bir yerde gereksiz, tekrarlamalara uğ
ramasının önlenmesinde yararlı olacağı düşüncesin
deyiz. 

Bu personelin hizmet içi eğitimlerine de 1982 yılı 
içinde ağırlık verilmiştir. 
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Hazırlanan «Yataklı Tedavi Kurumları işletme 
Yönetmeliği» ile «Özel Hastaneler Tüzüğü» yürürlü
ğe girmek üzeredir. 1982 yılının ilk 10 ayı içinde 43 
özel hastane denetlenmiştir. Bunlardan 4'üne eksiklik
lerini tamamlamak üzere süre verilmiş, 3'ünün hasta 
kabulü yasaklanmış, 2'sinin ruhsatı iptal edilmiştir. 

Ebe açığımız ciddî boyutlardadır. 1982 yılı içinde 
bu nedenle ebe eğitimine ağırlık verilmiştir. Bu yıl 
içinde Mardin, Siirt, Bitlis, Muş ve Van olmak üze
re 5 ilde ebe okulu açılmıştır. Halen ebe eğitimi ya
pan 36 meslek lisesinde 7 104 ebe öğrencisi ve 26 Sağ
lık Meslek Lisemizde de 6 111 hemşire öğrencimiz 
bulunmaktadır, 1983-1984 öğrenim yılında ebe yetiş
tirilen okul sayısı 40'a çıkarılmış olacaktır. Ebe açı
ğının giderilmesi için 5 yıllık bir plan hazırlanmış 
olup, 1986 yılında ihtiyacımızın % 80 oranında kar
şılanması hedef alınmıştır. Bakanlığımız eğitim için 
gerekli meslek kitaplarının bir program içinde ha
zırlanıp dağıtılmasına başlamıştır. 1983'te 5 temel ki
tap daha basılıp dağıtılacaktır. 

Ebe, köyde sadece doğum yaptıran kişi olmaya
caktır. Bu görevinin yanı sıra ana-çocuk sağlığından, 
koruyucu hizmetlerle halka götürülecek sağlık eği
timinden sorumlu kişi olarak çalışacaktır. Lise me
zunu genç kızlarımızı köylere gönderirken tüm il yö
neticilerinin onlara sahip ve destek olmalarını özellik
le istiyoruz. 

Ayrıca bu yıl Alman Teknik Yardımı ve Üniver
sitenin işbirliği ile İstanbul'da Ortopedik Cihaz ve 
Protez yapacak kişileri eğitecek bir Ortez-Protez 
Okulu açılarak hizmete sokulmuştur. 

Halkın Sağlık ve Sosyal Hizmetler konusunda 
eğitimi ve katkısını sağlamak için Basın ve TRT'den 
mümkün olan ölçüde yararlanılmaktadır. 

Sayın Başkan, Sayın Üyeler, 
Şimdi Temel Sağlık Hizmetleri üzerinde ' kısaca 

durmak 'istiyorum. 
Devletimizin de üyesi bulunduğu Birleşmiş Mil

letler Sağlık Politikası «>2000 Yılına Kadar Herkese 
Sağlık» hedefini esas almıştır. Burada en önemli hu
sus koruyucu hizmetlerin geliştirilmesidir. 

% 2.1 gibi yüksek nüfus artışı, artan nüfusun ya
rattığı ekonomik güçlükler, giderek ailelerin kalkın
mış bölgelere geçici yada devamlı göçüne sebep ol
muş, kentlerimiz alt yapıdan mahrum gelişi güzel bü
yürken insanlarımız çeşitli hastalıkların riskine daha 
fazla maruz kalmışlardır. İklim ve coğrafî yapı gibi 
doğal faktörler yanında artan nüfus hareketleri, 
Uluslararası ilişkiler, düzensiz kentleşme, tarımsal 
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kalkınmanın gereği sulama sistemlerinin bakım ve 
yönetiminde yetersizlikler, göçer işçi hareketleri, sıt
ma gibi zamanında sorun olmaktan çıkarılmış önem
li bir hastalığın yeniden salgın yapmasına yol açmış
tır. 

Çeşitli ensektisitlerin tarımsal ürünü artırmak için 
çok miktarda kullanılması sıtma mücadelesinde siv
risineklere karşı kimyasal savaş imkânlarını hayli da-
raltmıştır. 

Bakanlığımız 3 yıllık tur programla sıtmanın sal
gın niteliğinin kırılmasını sağlayacak bir mücadele 
planı oluşturmuştur. Bu mücadelede hastaların teda
visi ile birlikte sivrisinek üreme yerlerinin ıslahı esas 
alınmıştır. Çevre ıslahının Bakanlıklararası bir prog
ramla yürütülmesine çalışılmaktadır. Ayrıca hastalı
ğın çok büyük çaptaki tarım işçisi hareketleri ile Çu
kurova Bölgesinden başka yörelere kaymasını önle
mek üzere bu hareketin disipline edilmesine uğraşıl
maktadır. 1982 yılının ilk 7 ayında 1 364 863 kan 
muayenesi yapılmış ve 36 687 sıtmalı bulunarak teda
vi edilmiştir. Bu hastaların 6 091 ini geçen seneden 
intikal etmiş nüks vak'aları oluşturmaktadır. Sıtma 
salgınını kırmak için bütün imkânlarımızı zorlamış 
bulunmaktayız. 

Prevalansı 1960 larda binde 28 iken, günümüzde 
binde 3,5'e; 11945'lerde ölüm hızı yüzbinde 272 iken 
günümüzde yüzbinde 11.4'e düşmesine rağmen Ve
rem, hâlâ ciddiyetini koruyan, üzerinde önemle dur
duğumuz sağlık sorunlarından bir başkasıdır. 1982 
nin ilk 8 ayı içinde 1 569 809 kişi verem yönünden 
muayene edilmiş, tespit edilen 19 475 «Hasta» ve 
8 116 «Şüpheli» tedaviye alınmıştır 1982'nin ilk 9 
ayı içinde risk grubunun % 84'nü teşkil eden 2 100 000 
kişiye BCG aşısı uygulaması yapılmıştır. 

/Koruyucu sağlık hizmetlerinin oluşturulmasında 
önemli yeri bulunan Refik Saydam Merkez Hıfzıssıh-
ha Enstitüsü yeniden ele alınmış ve müesseseye etkin 
düzenlemeler getirilmeye başlanmıştır. Bir yönetme
lik hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur. Gerek aşı 
üretimi, gerekse kontrol ve epidemiyolojik sürveyans 
hizmetleri yönünden 11983 yılı içinde RSMHE'nin bü
yük bir aşama kaydedeceğine inanıyoruz. 

Alt yapı tesislerinin yetersizliği, hatta yokluğu se
bebi ile barsak enfeksiyonları önemini korumaktadır. 
Salgınların önlenmesi için hastalık etkeni taşıyıcıla
rın bulunup tedavilerinin sağlanmasına çalışılmakta
dır. Bu amaçla bir yandan sürveyans hizmetleri sür
dürülürken diğer yandan su ve gıdalarla olabilecek 
bulaşmaların önlenmesine gayret «dilmektedir, içme 

sularının klorlama kontrollan ayda ortalama 30 000 
numune tetkiki ile sürdürülmüştür. 

Alt yapının bu kadar yetersiz, çevre şartlarının 
bu derece elverişsiz olduğu ülkemizde bulaşıcı barsak 
enfeksiyonlarının kontrolünde elde edilen sonuçla
rın küçümsenmemesi gerektiğini vurgulamak isterim. 
Başta Belediyelerimiz olmak üzere, yapımcı bütün 
kuruluşlarımızın alt yapı hizmetlerine öncelik verme
lerini diliyoruz ve bu kötü alt yapıyı ıslah edecek her 
yatırımı kendi bütçemize konmuş kabul ediyoruz. 

Temel Sağlık Hizmetlerinde önemli bir yeri olan 
gıda güvenliğine gereken önem verilmektedir. 1982 
nin ilk dokuz ayı içinde 36 207 gıda imal yeri; 
166 372 gıda satış yeri kontrol edilmiş, 26 221 gıda 
numunesi laboratuvarlarımızda tetkik edilerek sağlı
ğa zararlı bulunanlar hakkında yasal işlemlere baş
vurulmuştur. Gıda maddelerinin % 22 oranında 
sağlığa zararlı bulunması dikkat çekicidir. 

Günümüzde bile 1 000 yeni doğanın 122'si daha 
bir yaşını doldurmadan ölmektedir. Bebek ölüm hızı
nın yakın komşularımızda binde 19 ile 31 arasında 
bulunmasına karşılık Türkiye'de bu hızın binde 122 
olması sorunlarımızın çapı hakkında bir fikir verebi
lir. Nüfus artış hızını azaltacak olan gebelikten korun
ma metodlarının yaygınlaştırılmasının yanısıra, öte-
denberi dikey programlarla aynı hizmet ünitelerinde 
yürütülen ana ve çocuk sağlığı hizmetlerini, aile plan
laması hizmetleri ile birleştirilmiş olarak sağlık ocak
larına, hatta sağlık evlerine temel hizmet olarak sok
mak kararındayız. Bebek ölüm hızının kısa vadede 
binde 60'a düşürülmesi hedef alınmıştır. Bu mutlaka 
sağlanacaktır. 

Sayın Başkan, Sayın Üyeler; 
Sosyal hizmetlere ilişkin konuların dağınık ve yö

netimi çok değişik kurumların elinde bulunması hiz
met standardını engellemektedir. Halihazırda Bakan: 

lığımız bu hizmetleri 3 1230 kapasiteli 22 çocuk bakım 
yurdu, 2 230 kapasiteli 17 kreş ve gündüz bakımevi, 
1 3!20 kapasiteli 11 yaşlılar huzurevi ve rehabilitas
yon merkezi ile vermektedir. Sosyal sorunlara daha 
etkili cevap verebilmek amacı ile hazırlanan bir yasa 
tasarımız Danışma İMeclisine sunulmuş bulunmakta
dır. 

Bu münasebetle- Nüfus Planlaması, Sosyal Hiz
metler, Tıbbî, ve İspençiyari Müstahzaratla ilgili ola
rak hazırlanan yasa tasarılarımızın Meclise sunuldu
ğunu da hatırlatmak isterim. 

Ayrıca belirtmek istiyorum ki Bakanlığımızda, il
gili diğer kuruluşların da görüş ve önerileri alınarak 

— 443 — 



Danışma Meclisi B : 25 26 . 11 . 1982 O : 1 

sağlık hizmetlerinin Anayasamızın 56 ncı maddesinin 
ışığı altında değerlendirilmesi ve gerekenlerin yapıl
ması yönünden çalışmalara başlanacaktır. 

Sayın Başkan, Sayın Üyeler; 
Şimdi ilâç konusunda kısa bazı açıklamalarda 

bulunmak istiyorum: 
Bilindiği gibi ilaç piyasası hemen hemen tümüyle 

özel sektörün elinde bulunmaktadır. Anayasamızda 
Devletin sağlık hizmetlerindeki düzerıleyici görevini 
kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumla
rından yararlanarak, onları denetleyerek yerine geti
receği hükmü açıkça yeralmıştır. tlacın sağlık hizmet
lerinin tedavi kesimindeki önemli ve vazgeçilmez ye
ri göz önüne alınarak, Devletin sağlıkla ilgili hemen 
bütün alanlarda olduğu gibi, ilaç piyasasını da ima
latından tüketiciye kadar uzanan her kademede ilgi 
ve denetimi altında bulundurması doğal karşılanma
lıdır. 'Bundan rahatsız olmamak lazımdır. 

Biz kesin surette, ilaç sanayiinin sağlıklı bir ge
lişme içinde olmasından yanayız. Devlet bu doğrul
tudaki tüm çabaları desteklemekte, teşvik etmekte
dir. Bugün bu anlayışladır ki, ithal yoluyla getirildi
ği takdirde kilogramı (150 000 TL.'ye mal olacak önem
li bir antibiyotiğin, bütün sentez kademeleri ülkemiz
de yapıldığı ve dolayısı ile yerli üretimi teşvik ge
rekçesi ile, maliyeti 670 000 TL.'na ulaştığı halde ra
kipsiz olarak satışına izin verilmektedir. İlaç Sana
yiinin Devlete rağmen geliştiği iddiası yanlıştır, hak
sızlıktır, bühtandır. Devlet sadece ê sadece kanun
suzluklara karşıdır. 

Biz ne istiyoruz? 'Ülkemizde 70 yıllık bir geçmişi 
bulunan İlâç Sanayiinin artık bazı temel ilaç ham
maddelerini üretmeye yönelmesini istiyoruz. Üniver
sitelerimizin de yardımıyla doğal kaynaklarımızı de
ğerlendirmelerini, bu kaynaklardan yararlanmaları
nı istiyoruz. Halkın yararına olmak üzere, kaliteli fa
kat ucuz hammadde teminine yönelmelerini istiyo
ruz. 

Türkiye'de İlaç Sanayii 113 adet imalathane ve 
fabrika ile düzey itibariyle çok 'farklı ve heterojen bir 
yapı arzetmektedir. tyi düzeyde olanların yanı sıra, 
bazı ilaçların ilkel laboratuvarlarda imal edildiği de 
acı bir gerçektir: Müfettişlerimizin 6 ay içinde de
netledikleri 23 ilâç imal yerinden > ini kapatmaları, 
8 ine süre vermeleri de bunu açıkça ortaya koymakta
dır. 

Sendika ve cemiyetleri ile İlâç Sanayiimiz eğer bir 
bütünlük arz ediyorsa, bu yetersiz gelişmeleri, her 
şeyden önce kendi içinde kontrol edebilmeli, engelli-

yebilmelidir. Çoğu batı ülkesinde görüldüğü gibi, 
ilaç imalatını içine alan bir oto-kontrol mekanizması
nın ilaç yapılan her müessesede oluşturulmasına ge
rek vardır, İlaç önce, yapıldığı yerde kontrol edil
melidir. Bunu, güvenli ilâç üretiminin ilk şartı olarak 
kabul ediyoruz. Devletin üretilen bütün ilâçları kont
rol etmesi pratik olarak mümkün değildir. 

Devlet piyasadan randomize olarak aldırdığı ör
nekleri resmî laboratuvarlarda kontrol ettirerek de
netimin etkinliğini sürdürür. Devletin buradaki önem
li ve asıl görevi, ilacın üretildiği yerde kontrol edil
mesini temin etmek ve bunun yapılıp yapılmadığını 
denetlemektir. 1982'nin ilk 11 ayı içinde yaklaşık 
4 500 etken maddeye tekabül eden 2 1-08 ilacın Re
fik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsünde kont
rolü yapılmış olup, bu ilaçların % 20'sinin formülü
ne ve gerekli teknolojiye uygun bulunmadığı anlaşıl
mıştır. 

En son durum itibarı ile bir rakam vermek gere
kirse, bunlardan 117 sinin toplattırılmasına gerek du
yulmuştur. Bu durum ilaç imal eden bazı müessese
lerde ciddî bir oto-kontrol zafiyetinin bulunduğunu 
göstermektedir. 1983 yılı içinde Devletin hem ilacın 
yapıldığı yerde hem de piyasadaki kontrolları etkin 
biçimde sürdürülecektir. 

İlaç sanayiinin ihracat imkânlarının giderek art
masını memnuniyetle karşılıyoruz. Burada göz önüne 
alınması gereken önemli bir husus, yurt ihtiyacının 
tamamen karşılanması durumudur. Hatırlanacağı 
üzere, serumlar için iyi hesaplanmayan bir tüketimin 
ve bunun yanında üretimin önemli bir kısmının yurt 
dışına ihraç edilmesi, piyasada geçici bir serum dar
lığı yaratmış ve 21 EylüPde ihracatın durdurulması 
sonucu sıkıntı büyük ölçüde giderilmiştir. 

Burada tekrar ifade ediyorum ki. Bakanlığımız 
bu anlayış içinde, vatandaşlarımıza kaliteli, ucuz ve 
eczanelerde her zaman bulabileceği ilacı sağlamak 
üzere bu alanda mevcut sorunlara ilaç sanayii ile 
birlikte çözüm aramaya daima hazırdır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler, 
Önemi dolayısı ile uyuşturucularla ilgili bazı açık

lamalarda bulunmak istiyorum: 
Ülkemizde uyuşturucu madde kullanımının suç 

teşkil etmesi ve kullananlar hakkında cezaî müeyyi
de uygulanması nedeniyle toksikomanlar hakkında 
adlî vakaların dışında inanılır rakamsal bir bilgiye sa
hip bulunmamaktayız. Ancak, ilaç müptelaları ile te
mas halinde bulunan emniyet görevlileri ve doktorla
rın izlenimlerine göre, diğer bazı ülkelerde görüldü-
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ğü boyutlarda olmamakla beraber toksikomani ülke
mizde bir tırmanma eğilimj göstermektedir. 

Bakanlığımız psikotrop maddeleri ihtiva eden tıb
bî müstahzarların amaç dışı kullanılmasını ve yasal 
ticaretten kaçağa kaymasını önlemek amacıyla bir di
zi tedbir uygulamaktadır. Bu cümleden olmak üze
re: 

1. Bağımlılık yaptığı bilinen psikotrop maddele
rin ithalatı aynen uyuşturucular gibi özel permi sis
temine bağlanmıştır. 

2. TMO kanalı ile ithal edilen uyuşturucu mad
deler Bakanlığımızın izni ile ilaç fabrikaları labora-
tuvarlarına tahsis edilmekte ve prodüksiyon takip 
edilmektedir. 

3. Suiistimal riski bulunan bu tip müstahzarlar 
ya özel uyuşturucu reçetesi ile sattırılmakta ya da re

çetelerin eczanede alıkonması suretiyle reçeteli satışı 
sağlanmaktadır. 

4. îçindeki barbitüratlardan dolayı suiistimal po
tansiyeli yüksek olan ve ülkemizde suiistimali görü
len analjezik-barbitürat kombinasyonu olan 54 pre-
paratın formüllerinin değiştirilmesi firmalardan isten
miş ve bu preparatlar için hammadde tahsisi durdu
rulmuştur. Bazılarının ruhsatları iptal edilmiştir. Ya
sağa uymayan bazıları hakkında da takibata geçil
miştir. 

5. Suiistimal potansiyeli yüksek olan 'bazı mad
deler Bakanlar Kurulu Kararı ile 2313 sayılı Uyuştu
rucu Maddeler Kanunu kapsamına alınmış, bir kıs
mının imal, ithal, satış ve kullanımı yasaklanmıştır. 
Müsadere edilen uyuşturucu maddeler imha edilmiş
tir. 

6. tlaç hammadde sanayiinde ve boya ve gıda 
sanayii gibi diğer bazı sanayii kollan 'Aç analiz labo-
ratuvarlarında kullanılan, fakat aynı zamanda eroin 
elde edilmesinde de yararlanılan asetik anhidr isimli 
maddenin sıkı denetimi yapılmaktadır. 

Böylece sonuç itibarı ile, toplam 352 tıbbî müs
tahzar, 80 civarında ilaç üreticisi, 350 ecza deposu ve 
7 500 eczanenin yer aldığı zincirde takip ve denetim 
söz konusu olmaktadır. Bu çalışmaların daha sağlık
lı ve süratli yürütülebilmesi için Birleşmiş Milletler 
Uyuşturucu Maddeler Fonundan sağlanan yardımla 
1983 yılında bilgisayar sistemi kurulmasına gidile
cektir. 

Ayrıca toksikomanların tedavi ve rehabilitasyonu 
amacı ile Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hasta
nesi bünyesinde 360 yataklı müstakil bir alkolizm ve 
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toksikomani pavyonu ile 6 yataklı yoğun bakım ser
visi kurulması çalışmaları tamamlanmak üzeredir. 

Sayın Başkan, Sayın üyeler; 
Bu arada gözden kaçmakta olan ve ilâçla ilgili 

bir başka konuya dikkati çekmek istiyorum: 
Hepsinin toksik olduğunu bildiğimi/, çevre kirli

liğine ve yılda yüzlerce kişinin zehirlenmesine neden 
olan tarım savaş ilaçlarının kullanımına, diğer ilaç
lar kadar dikkat edilmemektedir. 

Yurdumuzda yılda 36 000 ton kullanılan ve he
men hemen tamamen dışa bağımlı bir sektör olan ta
rım ilaçları için aktif ve yardımcı madde olarak her 
yıl 50 milyon dolarlık ithalat yapılmaktadır. Yurdu
muzda yapılan pestisit sayısı sınırlı olup, bunlardan 
biri olan ODT'nin kullanımı, bütün gelişmiş ülke
lerde yasaklandığı halde ülkemizde halen sınırlı ola
rak devam etmektedir. 

Yurttaşlarımız arasında yapılan araştırmalarda, 
yağ dokusunda ortalama 16.8 ppm DDT taşıdığımız 
tespit edilmiş olduğuna göre, ki bu sayı gelişmiş ül
kelere göre çok fazladır, çevrede yıllarca parçalan
madan kalabilen bu maddenin kullanımından tama
men vazgeçilmesi gereği ortadadır. 

Halen yurdumuzda 202 adet oestisit aktif mad
desi ve bunlardan hazırlanmış 678 adet tarım ilacı 
ruhsatlıdır. Bu aktif maddelerden 96 adedi Dünya 
Sağlık örgütü tarafından hiç incelenmemiş olup, di
ğerlerinden de ancak 59 adedi Dünya Sağlık örgütü 
ile Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Teşkilatının bir
likte hazırladıkları pestisitlerle ilgili kodeks komitesin
de yer almaktadır. İklim, 'bitki örtüsü ve toprak ola
rak ülkemizden çok daha fazla çeşitlilik gösteren 
Amerika Birleşik Devletlerinde dahi ruhsatlı aktif 
madde sayısı 129'u aşmamaktadır. 

Görüldüğü gibi ülkemizde kullanılan tarım ilacı 
sayısı çok fazla çeşitlilik göstermektedir. Bu sayının 
azaltılması ve insan sağlığı açısından tekrar gözden 
geçirilmesi için 6968 sayılı «Ziraî Mücadele ve Ziraî 
Karantina» Kanununda değişiklik yapılıp Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığımıza da Tarım Bakanlığı
nın yanında yer vermek gerekmektedir. 

Halen Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Ensti-
tisü Pestisit Laboratuvarında çevrede ve gıdalarda 
pestisit kalıntıları miktar tayinleri araştırmaları ya
pılmaktadır. Pestisit kalıntılarının devlet tarafından 
rutin olarak kontrolü için Sağlık Mevzuatımızda ya
pılması gerekli değişikliklerle ilgili tüzük ve pestisit 
kalıntıları tolerans listesinin çıkarılması çalışmaları 
devam etmektedir. 
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Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Sağlık hizmetleri ifası kolay olmayan, yorucu ve 

dağınık hizmetlerdir. Çoğu kez insafsız bir kritik, süz
gecinden geçerek not alırlar. Vatandaşa bu alanda 
gece gündüz, her şart ve durumda hizmet vermekte 
olan kişilerin de söz hakları bulunduğu bazen unu
tulur. Böylesine hayati bir görevi yerine getirmeye 
çalışan personelin bir takım sorunları varsa bu sorun
lara eğilmeye, bunları imkân ölçüsünde gidermeye 
mecburuz. 

Örneğin, büyük sıkıntısı çekilen kadro tıkanıklığı
nı mutlaka gidererek personelin hakkı olan terfileri sağ
lamak ve ek gösterge ve tazminatlarla ilgili aksaklık
ları gidermek mecburiyetindeyiz. Konut sorunu bel
li bir sürede çözülmelidir. Bu yıl bu amaçla bütçemize 
büyük bir artışla, 800 milyon TL.'lık bir ödenek kon
muş bulunmaktadır. Bunu şükranla karşılıyoruz. Bu 
düzeltmelerin personelin daha büyük şevkle çalışma
larında büyük payı olacağına inanıyorum. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Sonuç itibarıyla bir değerlendirme yapmak gere

kirse, Genel Bütçeden Bakanlığımıza ayrılan % 2.91' 
lik pay öngördüğümüz hizmet için yeterli değildir. 
Personel giderleri hariç, diğer cari harcamalarda 1982 
yılı 12 aylık hesabına göre 18.2 milyarlık bir fazlalık
la % 29'luk bir artış sağlanmıştır. Bu oran muhtemel 
fiyat yükselmelerini ancak karşılayabilecek bir artışı 
ifade etmektedir. Bu nedenle hizmetleri bir önem sı
rası içinde ele almak kaçınılmaz olmaktadır. 

Son olarak şunu söylemek istiyorum: Sağlıklı in
san gücünün artması, Devlete sağlık için yaptığı har
camalardan çok daha fazlasını kazandıracktır. 

Sayın Başkan, izin verirseniz yöneltilen sorulardan 
bazılarını cevaplamak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakanım, başka sorular da 
olacak. Eğer konuşmanız bittiyse, lütfederseniz hep 
birlikte de cevaplandırmanız mümkün olacaktır efen
dim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ıKA-
YA KILIÇTURGAY — Tabiî Sayın Başkan. 

Teşekkür ediyor ve Yüce Meclisi saygıyla selam
lıyorum. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler, yazılı sorular var. Bu arada sözlü 

soru sormak isteyen arkadaşlarımızın adlarını kay
dedeceğim efendim... 

Sözlü soru sormak isteyenler Sayın iSarıoğlu, Sa
yın Genç, Sayın Yılmaz ve Sayın Fırat'tır. 

Yazılı soruları okutuyorum efendim: 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Sağlık ve Sosyal Yar

dım Bakanının cevaplandırmasına aracılığınızı saygı
larımla arz ederim. 

Mahmut Nedim BİLGİÇ 
21.8.1981 tarihinde 2514 sayı ile kabul edilen ve 

24.8.1981 tarihinde yayınlanan Resmî Gazete ile yü
rürlüğe giren Bazı Sağlık Personelinin Devlet Hizme
ti Yükümlülüğüne Dair Kanunun 3 üncü maddesi
nin üçüncü fıkrasında «Pratisyenlikte toplam 4 yıl 
Devlet hizmetini tamamlayanlar, birinci fıkrada uz
manlıkta belirtilen hizmeti yapmış sayılırlar.» yine 
aynı Kanunun geçici 1 inci maddesinde «Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte uzmanlık eğitiminde bulu
nanlar bu Kanun hükümlerine göre 2 yıllık Devlet 
hizmetini yapmakla yükümlüdürler.» denilmektedir. 

İhtisaslarından önce 4 yıl pratisyen hekimlik yap
mış ve şu anda uzmanlık eğitiminde bulunan asistan
lar ile, bilahara asistan olacak adayların, ihtisasların
dan sonra yapmakla yükümlü oldukları 2 yıllık mec
buri Devlet hizmetlerinin, diğer ilgili Bakanlıkların 
görüşü de alınmak suretiyle kaldırılacağına dair Ba
kanlığınızın açıklamasını 14.11.1982 tarihli Hürriyet 
Gazetesi Serbest (Kürsüsünden öğrenmiş bulunmak
tayız. 

Daha önce IDevlet hizmetini tamamlamış doktor
lara yaptırılan 2 yıllık zorunlu hizmetin kaldırılmasıy
la Kanundaki aksaklığın giderileceğini, Bakanlığınızın 
bu hususta harcamış olduğu yoğun çabaları takdirle 
karşıladığımı bildirir, bu hususta uygulamaya ne za
man geçileceğinin bildirilmesini arz ederim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı olan 

Devlet hastanelerinin, yardımcı personel ihtiyacına 
müteallik şu sorunun Sayın Bakanımız tarafından net 
bir şekilde cevaplandırılmasını rica ediyorum. 

Salih İNAL 
Soru: Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağ

lı olan birçok hastanelerimizde yardımcı personel, 
«Vasıfsız eleman» ihtiyacı had safhadadır. Bu ihti
yaç neden zamanında karşılanamamaktadır? Bu ne
denledir ki, bu kişilerle ilgili görevlerde, hastaneler 
bünyesinde büyük aksamalar olmaktadır Yardımcı 
personel ihtiyaçlarının bir an evvel karşılanabilmesi 
yönünde Bakanlığın çalışmaları ne durumdadır? Bu 
ihtiyaçlar ne zaman karşılanacaktır? Bu konuda net 
bir açıklama yapılmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sözlü sorulara geçiyoruz. Sayın Sa-
rıoğlu, buyurun efendim. 
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PAŞA ,SARIOĞLU — Sayın Başkanım; Sayın 
Bakanımızdan sormak istediğim soru şudur: Biliyor
sunuz, insan sağlığını en yakından ilgilendiren un
surlardan birisi, doktorlardan sonra ilaçtır. Bir de, 
eskiden beri devam edip gelmekte olan bir ilaç so
runu vardır. Zaman zaman dozunu artırarak basına, 
kamuoyuna yansımaktadır. 

Sayın Bakanımızın bu hususta verdiği mücadele
yi; ilaç firmalarına karşı ve fiyatların belli bir sevi
yede tutulmasına karşı verdiği mücadeleyi takdirle 
anmak istiyorum. Yalnız, konunun bugün ulaştığı 
boyutların ne durumda olduğunu, Bakanlığın bu hu
sustaki tutumunu Meclisimize bilgi vermek suretiyle 
kamuoyuna duyurmasını yerinde görüyorum. 

Bu itibarla, bu hususta yeniden ışık tutmasını 
kendisinden rica ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 

Sayın Genç, buyurun efendim. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan; 
Sayın Bakanımızın sağlık hizmetlerinin yaygınlaş

tırılması konusunda gösterdikleri üstün başarıdan do
layı kendilerine teşekkür ederim. Aynı zamanda sağ
lık hizmetlerinin vatandaşın ayağına getirilmesinde, 
sağlık ocaklarının baz alınmasında büyük bir isabet 
olduğu inancındayım. Yalnız malzeme eksikliği var 
özellikle birtakım vilayetlerin. O sorumla ilgili değil; 
ama değinmek yönünden arz ediyorum. 

Yalnız son günlerde bu ilaç konusunda, özellikle 
bu serum olayıyla ilgili olarak gazetelere intikal eden 
birtakım olaylar var. ilacın insan sağlığı içindeki ye
rini belirtecek değilim. Ancak bir de bunun psikolo
jik yönü var. Şimdi vatandaş hastaneye gittiği za
man, sağlık kuruluşuna gittiği zaman çeşitli gazete
lerde böyle ilaçların veya serumların sağlık için tehli
keli olduğu yolundaki şayialar veyahut da bunlar ya
lanlanmadığı veyahut da gerçek dışı olay diye ortaya 
çıkmadığı takdirde, vatandaş bu defa psikolojik ola
rak böyle bir ilacın kendisine uygulanması aşamasın
da sağlığını kaybedeceği veyahut da daha ileri dere
cede tehlikeli bir duruma düşeceği psikolojik hava 
içinden kurtulması için, ben Sayın Bakanımızdan bu 
konuda çok açık bir açıklama yapmasını istiyorum. 
Acaba gerçekten bu serum konusunda bir olay var 
mıdır, yoksa yok mudur? Varsa, birtakım ilaç firmala
rını kapatmakla bu işlerde yeterli önlem alınacağı 
inancında değilim. Kapatmak dışında müessir birta
kım cezalar da uygulanması gerektiği inancındayım. 

Sayın Bakanımızdan bu konuya bir açıklama getir
mesini istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Yılmaz, buyurun efendim. 
ABDURRAHMAN YILMAZ — Sayın Başkan; 

Sayın Bakanımdan tavsiye niteliğinde 2 veya 3 sorum 
olacak; cevaplandırmasını istirham edeceğim: 

1. Tıbbî cihazlar alımında, ülkemizde imal edi
lenler haricinde, dışarıdan temini yapılmaktadır. Bun
lar da halihazırda Türkiye'mizde kaliteli değillerdir. 
Alıyorsunuz, servisi yok; mümessil firması yoktur. 
Aldığınız günün ertesi günü elinizde kalıyor. Bunla
rın daha iyi, daha randımanlı olan firmalardan te
min edilmesini kendilerine istirham ediyorum, öneri
yorum. 

2. Meclisteki üye arkadaşlarım izin da belirttik
leri gibi, 46 milyon Türk Vatandaşının. «Kan, kan, 
kan» demesi. Bunun çok geniş 'bir kampanya ile Tür
kiye'de yaygınlaştırılması, geliştirilmesi Bakanlığı
mıza düşmektedir zannederim. Sayın Bakanımızdan 
bunun ne şekilde olacaksa, yaygınlaştırılmasını istir
ham ediyorum ve çok acı bir örnek de vermek istiyo
rum: 

11 Kasım 1982 günü Malatya'da bulunduğum sı
rada bir polis memuru kazayla eşini vurmakta; 7-8 
aylık da hamileymiş. Devlet hastanesine müracaat 
ederler, zar zor 1 şişe kan bulunur, (özel bir hasta
nede ameliyat olmakta) Tekrar yine kan lazım olun
ca yine hastaneye gelirler, kan yok; şişe?.. Şişe de yok. 
Ne olacak?.. Aradan 2 saat kadar bir zaman geçer 40 
veya 45 polis hastaneyi basarlar. (1982 Anayasası ka
bul edildikten sonra) 2'sinin elinde mühür, 2'sinin elin
de mum. Hastanede ne kadar dolap, ne kadar çekme
ce varsa hepsini mühürler hastanede kan da var, şişe 
de var, vermediniz diye. 

Meseleyi bana intikal ettirdiler, ben karşımam, 
en son bana gelin, bir vatandaş olarak şey yaparım 
dedim. Zar zor hasta hasta gece saat 00.30'da kalkıp 
hastaneye gittim. Bir hadise çıkaracağım, «Yine Ab-
durrahman delilik yaptı» diyecekler. 

«Bunları neden mühürlediniz?» dedim, «Efendim 
emir aldık.» «Nereden aldınız?» «Savcıdan.» Savcı or
tada yok. «Nereden aldınız?» «Validen». «Vali orta
da yok. «Ne olacak? Çözün bunları geri.» dedik. 
«Çözemeyiz efendim» dediler, nasıl çüzülecek?.. Vel-
hasılı kelam, gerisin geriye mühürleri çözdüler, ne 
kan var, ne şişe var; ama vatandaş, Ben kan isterim 
diyor. Nerede?.. Yok. 
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Böyle bir hadise de oldu. Bu mesele dönüp do
laşıp bizim Bakanlığımıza geliyor. Kan bağışında as
kerî birliklerin önemi malum. Asker verirse kan var, 
yoksa vatandaş kan da vermiyor. 

Türkiye genelinde bu kan bağışını eğer yerleşti-
rirlerse herhalde çok büyük bir iş yapmış olacaklardır, 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 

Yani «Ne gibi önlem alınacaktır?» demek istediniz. 
Sağolun. 

İSayın Fırat, buyurun efendim. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan; 
Sayın Bakanlığın çalışmalarını takdirle karşılıyo

rum. Ancak biraz önce Sayın Yılmaz'ın da belirttiği 
gibi, kan meselesinde genellikle serumda şişe bulun
madığından bahsedilmekte ve büyük problem olmak
tadır. Aynı zamanda bazı hastanelerde film yokluğu 
zaman zaman had safhaya varıyor. 

Bu konularda şişe imalatçısı kimdir? Bu bir tröst 
müdür? Bunun önlenememesi sebepleri nelerdir veya 
ne gibi tedbir alınmıştır? Sayın Bakanımızdan bunu 
öğrenmek istiyorum; bir. 

îkincisi: Hava kirliliğinin had safhaya gelmiş ol
duğu Ankara'da senelerdir alınmış olan, alınmakta 
olan palyatif tedbirleri yeterli buluyorlar mı? Aksi 
halde düşünceleri nedir? (Sağlık bakımından) Bu ko-
nulaki açıklamalarını'bekliyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Sayın Bakan, konuşmalardaki sorularla birlikte 

yazılı ve şimdi de sözlü soruları dinlediniz efendim, 
dilerseniz bunlara yazılı cevap verebilirsiniz, dilerse
niz sözle cevap verebilirsiniz. Sözle cev^p vermek is
tedikleriniz varsa, buyurun efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KA
YA KILIÇTURGAY — Sayın Başkan; 

İzninizle soruların bir kısmını sözlü olarak, bir 
kısmını yazılı olarak cevaplandırmak istiyorum. 

BAŞKAN — Tabiî efendim. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KA

YA KILIÇTURGAY — Sayın Başkan, sayın üye
ler; 

Gösterilen ilgi ve teveccühe Bakanlığım adına te
şekkür ederek söze başlamak istiyorum. 

Cevaplarım karışık olabilir, peşinen özür dilemek 
istiyorum. 

Burada dilekler ortaya kondu; bunlara dokunmu
yorum ve bu dileklerin tümünün Bakanlığımızın bun
dan sonraki icraatında göz önüne alınacağını söyle

mekle yetiniyorum. Sadece soru olarak ve tereddütü 
bırakılan noktaları zamanın elverdiği ölçüde açıkla
mak istiyorum. 

Mexaforme üzerinde bir nokta dile getirildi; ger
çekten simon yapmaktadır Japonya'da ve tehlikeli ol
duğu kabul edilmektedir; ancak Dünya Sağlık Örgütü 
bu doğrultuda bir yasaklama kararı almamıştır. Pi
yasada satışı bizi de tereddüte düşürmüştür. Ruhsat 
ve Seleksiyon Komisyonu bu konuyu gündemine al
mıştır, inceleme durumundadır. 

Travmotoloji Hastanesinin yaşlılık hastanesi ha
lin^ dönüştürülmesi bir' amaçla yapılmak istenmiş
tir. Ülkemizde çocuk hastaneleri vardır; fakat ço
cuk hastanelerinin yanı sıra bir yaşlılar için hastane 
henüz mevcut değil. Biz yaşlılık müessesesine Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı olarak büyük saygı du
yuyoruz ve yaşlı vatandaşlarımızın rahatlıkla sağlık 
sorunlarını çözebileceği bir müessesenin oluşturulma
sını gerçekleştirmek istedik. Bir adım atmak üzere 
de aslında travmotoloji Hastanesi olarak fonksiyon 
yapmayan ı(Dile getirildiği gibi) bu hastanemizi özel
likle yaşlıların hizmetine vermek istiyoruz. 

Hastane baştabiplerinin sorumluluğu büyük ölçü
de yüklendiği doğrudur ve büyük bir iş yükü altın
da çalıştıklarını da biliyoruz. Yeni hazırlanan yönet
meliğimizde bu sorumluluk hastane müdürleriyle be
raber yardımcılarına dağıtılmaktadır. 

Hastanelerin bir çatı altında toplanması konusu 
Bakanlığımızın da üzerinde durduğu bir konudur; 
Anayasamızın 56 ncı maddesinin ışığı altında konu 
bir komisyon tarafından değerlendirilecektir. 

Teknisyen yetersizliği dile getirilmiştir. Gerçekten 
bakım sıkıntısı vardır ve bu konuda Bakanlığın ne 
yapmak durumunda olduğu sorulmaktadır. 

Ülkemizde teknisyen yetersizliğini gidermek için 
çok köklü tedbirler alınması gerektiğine inanıyoruz. 
Bu kadrolara personel atanması yeterli değildir, bu 
kadrolarda personelin tutulması büyük önem taşımak
tadır, Konuşmamda da açıkladığım gibi, elimizde 
mevcut teknisyenleri bir tekâmül kursundan geçiri-
rek, bu çok pahalı araç gereç ve malzemenin onarım 
ve bakımına tahsis etmek istiyoruz. Ayrıca, yeniden 
eleman yetiştirmek istiyoruz ve bu amaçla da Mali
ye Bakanlığından kadro almaya çalışıyoruz. 

Diyarbakır'da Tıp Fakültesinin boşalttığı Göğüs 
Hastalıkları Hastanemizi bugün tekrar hizmete sok
mak için gerçekten 60 milyon Türk lirasına ihtiyaç 
vardır. Bunun ciddî bir sorun yarattığını söylemek 
istiyorum. 
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Hıfzıssıhha Enstitüsünde halen doktor olmadığı 
söylenilmiştir; fakat Devlet Hizmeti Yükümlülüğü 
Yasasının sağladığı imkânla, iki uzman ataması bu 
Enstitüye yapılmıştır. 

Diyarbakır'da bir laborant okulumuz mevcut de
ğil; fakat Diyarbakır Sağlık Meslek Lisesinin bahçe
sinde bir bina yapılarak bir laborant meslek okulu 
yapılması düşünülmüş; aslında burada bir laborant 
meslek okulumuz halen mevcut değil. Diyarbakır'da 
iki okulumuz var : Çevre Sağlığı Teknisyeni ve Ebe-
Hemşire okulumuz şu anda bir laborant okuluna bu
rada bir ihtiyaç duymuyoruz. Adana ve Ankara'da 
bulunan iki laborant okulumuzdan 1981-1982 yılında 
146 mezun vermiş bulunmaktayız. 

Sağlık müdürlüğü müessesesini önemle ele aldığı
mızı arz etmiştim; gerçekten bu teknik hizmeti yürüt
mekten sorumlu tuttuğumuz arkadaşlarımızın özel 
konuları yönünden birtakım sıkıntıları bulunduğunu 
biliyoruz. Kendilerinin hekim olmalarına rağmen, ge
nel idarî hizmetler sınıfına bu görev dolayısıyla ak
tarılmaları halinde, özlük hakları yönünden birtakım 
kayıplara uğradıkları gerçektir. Bu kayıpların düzel
tilmesi için 657 sayılı Kanunda yapılan değişiklikler 
içinde gerekli çaba gösterilmiştir ve gerekli düzeltme
ler sağlanmıştır. 

Özel dal hastanelerinin yavaş yavaş silinmeye baş
ladığı bir gerçektir. Bakanlığımızın sağlık politikası 
içinde ayrı yönetime, ayrı idarî 'kadrolara ihtiyaç gös
terdiği için, bu özel dal hastanelerini genel hastane
lere bağlamaya başladık. Yalnız doğum evleri değil, 
genel hastanelerin yanında bulunan bütün hastanelerin 
idaresini ve destek hizmetini genel hastane içinde mü
talaa ediyoruz. Travmotoloji hastaneleri kurmuyoruz, 
travmotoloji pavyonları kuruyoruz. Doğumevlerinden 
vazgeçiyoruz, doğum pavyonları kuruyoruz ve bunu 
yaygınlaştırmak kararındayız. 

Kanser konusu bizim anlayışımıza göre, senede 
bir hafta kanser günü içinde ele alınarak çözülecek 
bir konu değildir. Bakanlığımızda bu konuda yoğun 
bir araştırma yapılmıştır. İlgili onkologlar Bakanlığı
mıza davet edilmiş, kendilerine mesele anlatılmış ve 
yardımları istenmiştir. Böylece bir komite oluşturul
muştur. Bu komitenin Bakanlığımıza yardımı sağlan
mıştır. Bakanlığımıza sürekli olarak konsültan nite
likli raporlar hazırlanmakta ve verilmektedir; fakat 
çok teknik olan bu konuların Bakanlığımızda oluştu
rulmasını sağlamak mümkün değildir. Böyle kadro
lara sahip değiliz. Onun için üniversitelere el uzattık 
ve onları tavsiye ettikleri hususları gerçekleştirmek 
üzere bizimle beraber çalışmalarını istedik. Bu şekil-

I de kanser konusunda çalışacak bir icra komitesi oluş
muştur. Ülkede bu hizmete kendisini verecek değerli 
onkolog arkadaşlarımızın yardımıyla ayrıca bir Kan
ser Savaş Müdürlüğü kurulmuş, yine buraya üniver
siteden bir onkolog arkadaşımız 38'inci maddenin ya
rattığı imkânla getirtilmiştir. 

Kanser, ihbarı mecburî hastalıklar içine alınmış
tır; fakat kanserde tedavi ünitelerinin kurulması bü
yük bir malî külfeti beraberinde getirmektedir. Bu, 
tahminlerin ötesinde bir külfettir. Gerek ilaç yönün
den, gerekse radyoterapi yönünden, gerekse cerrahi 
girişimler yönünden büyük bir malî portenin düşünül
mesi gerekmektedir. Bizim bunu takip eden kısa va
dede yapmayı düşündüğümüz çalışmalar içinde on
kolojinin bir ileri ihtisas dalı olarak tüzüğümüzde yer 
almasını sağlamak olacaktır. Böylece ayrı bir disiplin 
halinde okutulmasını ve ihtisas elemanı yetiştirilme
sini istiyoruz. Bu konuya eğilim azdır ve bu konu is
tismara çok müsait bir konudur. Bu nedenle de özel
likle kemoterapi yönünden istismarları önlemek isti
yoruz. Bugün Türkiye'de ciddî bir kanser tedavisi
nin yapılması için, genel konsepsiyona uygun olarak 

I 25 çeşit ilacın aynı anda ülkemizde bulunması ge
rekmektedir. Bunu sağlamaya çalışıyoruz; çünkü kan
ser tedavisi protokolle yapılan bir tedavidir. Yarım 
yapılan tedaviler daha sonra yapılacak tedavileri et
kisiz hale getirmekte ve hatta hastanın hayatının kı
salmasına neden olmaktadır. Bu nedenle ülkede ya
pılan ilaçların disiplinli olarak temin edilmesine, dü
zenli olarak temin edilmesine gayret gösteriyoruz. 
Bu konuda ülkemizde ilaç imal eden ve bu ilaçlan 
ülkemize getirten firmalarla toplantılar yaptık. Bu 
ilaçların düzenli olarak ülkemizde bulunmasını ken
dilerinden istedik. Kendilerine bu konuda garanti de 
verdik. Aynı zamanda onların imkânları dışında ka
lan ilaçlan da Kızılayın delaletiyle getirmeye karar 
verdik ve bu ilaçlar Türkiye'de bulunduğu zaman 
Sağlık Bakanlığının denetimiyle dağıtılmasını, onko
loji merkezlerine gönderilmesini ve böylece vatandaş-

I larımızın istismar edilmelerini önlemeye çalışıyoruz. 
Bir araştırma ve eğitim hastanesinin kurulması 

bugünkü Bütçe imkânları içinde bizim için güç bir 
olaydır; ama üniversitelerin katkısıyla bunun gerçek
leştirilmesinden yana olduğumu söylemek istiyorum. 

Veteriner hekim eradikasyonu bulunduğu söylen
di; buna katılmıyoruz. Sağlık Bakanlığında 116 bin 

I kişi çalışmaktadır. 
Sadece 6 bin civarında hekim vardır. Büyük bir 

sayı, çok değişik meslek alanlarından oluşan kişi-
I lerin işbirliğiyle yürütüldüğü dikkate alınırsa, vete-
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riner hekimlerin de, bu camiada çok değerli hizmet
ler yapan arkadaşlarımız olarak daima yanımızda 
bulunduklarından ve yanımızda olduklarından, on
ları yanımızda bulundurmak anlayışı içinde olduğu
muzdan da kuşku duyulmaması gerektiğini ifade 
etmek istiyorum. Bakanlığımızda çalışan iki genel 
müdür yardımcısı arkadaşımız bugün veterinerdir. 
15 kadar veteriner arkadaşımız bugün Refik Say
damda görev yapmaktadır; biyologlar ve diğer branş
larla beraber hekimlerin yanı sıra görev yapmakta
dırlar. Aslında hekimler çok azınlıktadır; ama Ba
kanlığın birtakım tasarrufları vardır. Bazı arkadaş
larımızı, idarî amaçla atamalar yaptığımız zaman, 
teşkilatımızdan ayrılmaları olduğu zaman, bir iki 
ayrılmanın tamamıyla bizim tasarrufumuzun dışın
da ve kendi takdirleri içinde olduğunu ifade etmek 
istiyorum. O nedenle bu görüşe kesinlikle katılma
dığımızı ve böyle bir düşünce içinde olmadığımızı 
bir kere daha ifade etmek istiyorum. 

Sayın üyeler; 
Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsünün 

yeniden ele alındığını söylemiştim. Buna gerçekten 
ihtiyaç vardı. Bu müessese bir süredir durgunluk 
dönemine girmişti. 1982'de yapılan birtakım iyileş
tirici girişimlerle bu müessesenin en azından burada 
yapılabilecek aşıların burada yapılmasını sağlayacak 
doğrultuda çalışması temin edilmiştir. 1983 yılı için
de difteri, boğmaca, tetanoz aşısı ithal edilmeyecek
tir. 2 milyon doz aşı ithal edilmiş ve 77 bin dolar 
ödenmiştir. Bunların yapılması mümkündür. Yarısı 
yapılan bir aşının bir yarısının yapılmasını engelle
yecek bir şey yoktur. Serum çiftliğinde at temin edil
mediği için serum üretiminin durdurulduğu bana 
söylenmiştir. 120 at temin edilmiş ve oradaki atıl 
kapasite harekete geçirilmiştir. 700 kişi çalışmakta
dır. Bütün mesele bu gücü motive etmektir; bu sağ
lanacaktır, kesinlikle sağlanacaktır. Bunu temin et
mek istiyorum. 

Tuz Gölünün kirlendiği konusu bir gerçektir. Bu 
konuda 1980 yılında Bakanlığımızın da yaptığı ça
lışmalar ilgili kuruluşlara iletilmiştir. Bu konunun 
ele alınmasına gerek duyduğumuzu arz etmek isti
yorum. 

Diyarbakır'da difteri olaylarından bahsedildi. 
19S1 Ekim sonu itibariyle yedi vaka, 1982 Ekim so
nu itibariyle üç vaka ihbar edilmiştir. Bu normal 
karşılanmalıdır. Enfeksiyon hastalıkları bulunmakta 
devam edecektir; bilinen nedenler dolayısıyla. Yal
nız «Brucellois»'in gerçekten araştırılmasına gerek 
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duyulacak bir tırmanma gösterdiğini kabul ediyo
rum. Ciddî bir sorundur. Bu sorunu TÜBİTAK'a 
götürdük ve üniversitelerin de katkısıyla genel, geniş 
bir proje içinde ele alınmasını istedik. Bu yalnız in
san zinciri içinde başlayıp biten bir olay değildir. 
Mutlaka veteriner kesime gitmek, hayvanlarımızın 
kontrolünü sağlamak gerekmektedir. Bu meselenin 
özellikle peynir sanayii ile ilgili olduğunu söylemek 
istiyorum. 

2514 sayılı Devlet Yükümlülüğü Kanununun il
gili maddesi, pratisyenlikte dört yıl hizmet yapmış 
olmayı, uzmanlıkta hizmet muafiyeti için yeterli say
maktadır. Biz, Yasanın bu maddesini olumlu doğrul
tuda yorumladık. Yasanın çıkmış olmasından önceki 
tarihte bu hizmeti bize verenlerin de dört yıllık hiz
meti yapmış kabul edilmelerinin adaletli bir düşün
ce olduğu noktasından hareket ederek Danıştaydan 
bilgi istedik. Bu bilgi olumlu gelmiştir. Yalnız, ba
zı kurumlar bu doğrultuda olumlu görüş bildirme
mişlerdir ve mesele bu yüzden gecikmiştir; fakat Ba
kanlığımız bu olumsuz görüşü de atlayarak doğru 
olanı yapmaya karar vermiştir. Devlet hizmetinde 
evvelce pratisyen olarak dört yıl çalışan bütün he
kimlerimiz bu hizmet yükümlülüğünün dışında bı
rakılacaklardır. ilk uygulaması bugün çekilen kura
da yapılmıştır ve bu arkadaşlar kuraya dahil edil
memişlerdir. 

Devlet hastanelerine yardımcı personel, vasıfsız 
eleman ihtiyacı temini yönünden sıkıntılarımız bu
lunduğu doğrudur. Bu görüşe katılıyorum. Bütün 
illerimizin ve teşkilatın ihtiyacı bir liste halinde Baş
bakanlığa arz edilmiştir. Genel kadro talebimiz ol
muştur, 7 bin kadroya ihtiyacımız yardır ve bu kad
ro yönünden de sorun halledilmiş görünmektedir. 
Bununla beraber şunu ifade etmek istiyorum ki; bir 
taraftan kadro sıkıntımız bulunurken, bir taraftan 
da atıl kapasitelerin bulunduğu bir gerçektir. Bu atıl 
kapasiteleri hizmete yöneltmekte de sıkıntılarımız bu
lunduğu ortadadır. Yataklı tedavi hizmetleri kaldırı
lan sağlık merkezlerimizdeki personelimizin mahallî 
personel olmaları nedeniyle başka hizmet noktalarına 
kaydırılmalarındaki güçlük kolay aşılabilir bir güçlük 
değildir. Bu nedenle yeni kadrolarla, yeni personel alın
ması doğrultusunda bizi zorlamaktadır. 

İlaç konusunda ne yapmak istediğimizi ve ne yap
makta olduğumuzu biraz evvel konuşmamda arz et
miştim. Önemli olan, bir mücadele içinde olmadığı-
mızdır, bunu özellikle açıklamak istiyorum. Bir belli 
anlayışımız vardır. İlaç, hasta tarafından seçilen, ter
cih hakkı hastaya bırakılmış bir madde değildir. Onun 
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için buraya müdahale edilmesi gerekmektedir. O ba
kımdan fiyatlar konusunda çok titiz davranmaya ça
lışıyoruz; ama % 65'i hammadde olan ilacın fiyatla
rını belli bir düzeyde tutmak kolay değildir. Hammad
denin dışa bağımlı olması ve doların gittikçe yüksel
me göstermesi kaçınılmaz olarak ilaç fiyatlarına yansı
maktadır. Bunu mümkün olduğu kadar asgaride tu
tabilmek için önerimiz şudur, ucuz hammadde kay
naklarına yönelmek gerekmektedir. Patent ülkelerinin 
yanı sıra kaliteli ilaç hammaddesi bulunduran kay
naklara da göz atmak, bu kaynakları kullanıp" kul
lanmamayı araştırmak gerekmektedir. O nedenledir ki, 
bazı pahalı ilaçların piyasada satılmalarına taraftar 
olmadığımızı burada açıklamak istiyorum. Bu bir ilaç 
darlığı değildir. Piyasada 3 500 ilaç sirküle etmektedir. 
Değişik farmasötik formda 3 500 ilaç, ama bunlar
dan birkaçı piyasada bulunmadığı zaman ilaç darlığı 
var denmektedir. Bu ilaçların piyasada bulunmaması 
bir ilaç darlığı anlamına gelmiyor. Bu ilaçların piya
sada bulunmamalarından doğan bir sorun da yoktur 
aslında; ama bu firmalar, kendi ilaçlarının piyasada 
bulunmamasını bir ilaç darlığı olarak empoze ettik
leri sürece bu mücadelenin yapılması mümkün değil
dir. Bu, sonuç itibariyle bir genelleme halinde bize 
yansımakta, piyasada ilaç darlığı var denmektedir. 
Tekrar söylemek gerekirse, gerçekte beş, on, elli ka
lem ilacın piyasada bulunmaması bir ilaç darlığı ifade 
etmiyor. Bugün piyasada birçok ilacın muadilleri var
dır; hekim arkadaşlarımızı ucuz ve muadilleri olabilen 
bu ilaçları reçetelerine almaya zorluyoruz. Az sayıda, 
etkin, ucuz ilaç yazmalarını meslektaşlarımdan her 
fırsatta istiyorum. 

îlaç sorunundaki aşamalar, sadece Bakanlığın ça
balarıyla elde edilecek aşamalar olarak görülmemeli
dir; bu bir zincirdir. Bu zincirde değerli ilaç sana
yiimizin yeri vardır. Sağlık Bakanlığımızın yeri var
dır, hekim arkadaşlarımızın yeri vardır, eczanelerimi
zin yeri vardır ve vatandaşımızın yeri vardır; meseleye 
böyle bakılmasının uygun olduğu görüşündeyim. 

Tıbbî cihazların alımında mümkün olduğu kadar 
titiz davranmaya çalışıyoruz ve gerekli araştırmalar 
yapılmadan dışalıma geçmiyoruz. 

Kan mevzuu; önemli boyutlardadır, önemli bir ko
nu olarak ele alınması gerekmektedir. Kan meselesin
de Bakanlığımızın hazırladığı bir yasa tasarısı, üze
rinde yeniden çalışma yapılmak üzere Başbakanlık
tan geri alınmıştır. Kan meselesinde nasıl bir aşama 
kaydedilmesi gerektiğini tartışıyoruz. Kızılayın bu ko
nuda yaptığı hizmetleri şükranla, minnetle ifade et
mek istiyorum. 
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Bugün Kızılay dalaletiyle sağlanan kanın % 90'na 
yakın bir kısmı Silahlı Kuvvetlerimizden sağlanmak
tadır, bağış yoluyla sağlanmaktadır. Bu, minnet ve 
şükranla kaydedilecek bir husustur; ama bu kam
panyanın Silahlı Kuvvetleri de aşarak halka yansıması
nı ve halkın katkısının sağlanmasının gerektiği kanı
sındayız. 

Bu nedenle, büyük hastanelerimizde (B) tipi kan 
merkezlerini kurmaya gidiyoruz: Ankara'da bir pilot 
çalışmayı başlattık ve hastanelerimize talimat verdik; 
24 saat hizmet verecek, kan vermeye gelen vatandaşı 
sevgiyle, saygıyla karşılayacak, gerçekten ona bir kah
raman gibi bakacak bir ekiple bu hizmetin 24 saat 
süreyle bu hastanelerde sürdürülmesini sağlamaya ça
lışıyoruz; bu mümkündür. Bunun destek imkânlarını 

. da sağlamak zorundayız. 
Şişe ihtiyacımız zaman zaman sıkıntı yarattığını 

kabul ediyorum. Şişe, Paşabahşe Cam Sanayii dala
letiyle; yani yerli imalat içinde sağlanmaktadır. Pa-
şabahçe Camı Sanayöiyle bu doğrultuda eitkıin bazı te
maslar yapılacak ve sağlam protokoller oluşturmaya 
çalışılacaktır. 

Aynı zamanda Kızılay dalaletiyle gerektiği zaman 
kısa süre içinde kan torbaları getirtmek suretiyle de 
bu sıkıntının giderilmesi mümkündür. Bu doğrultu
da çabalar vardır, Kızılay bu ihtiyacını bu şekilde 
karşılamaktadır. 

Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsünde çok 
yakın bir süre içinde büyük bir kan merkezi kurula
caktır ve mevcut, ama hizmet vermeyen fraksinasyon 
laboratuvarı işler hale getirilecektir. 

1983 yılı, «Kan Yılı» olarak ilan edilecektir. Bü
tün çabamızla basında, fTRT'de; kendi imkânlarımız
la halkımıza kan vermenin gerekliliğini anlatmaya ça
lışacağız. Halkımızı, kan verme alışkanlığı içine sok
maya çalışacağız. Bu konuda bir sıkıntımız" olduğunu 
söylemek istiyorum; Millî felaketlerle karşı karşıya kal
dığımız zaman kullanılamayacak kadar kan topladığı
mız bir gerçektir. Bir zelzelede veya başka bir millî 
afet olduğu zaman veya bir başka sorunla karşı karşı
ya kalındığı zaman halkımız koşmakta, kuyruğa 
girmekte ve kan vermektedir; ama bu anlayışın nor
mal koşullarda sürdürülmesini oluşturmaya mecburuz. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Bir başka konuya daha değinmek istiyorum. Bir 

gazetenin 16.11.1982 tarihli nüshasında serumla ilgili 
çıkan bir haber üzerine Bakanlığımız derhal konuya 
eğilmiş ve bir paniği önlemek üzere meselenin incele
meye alındığını, ama birçok nedenleri olduğunu bil
diren bir açıklamayı gazeteye göndermişti. Fakat, 
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olay o noktada durmadı ve bir gelişme gösterdi ve do
layısıyla da bir sıkıntı yarattı. Ben, bir yorum yap
madan sadece Bakanlığımızın ne yaptığını ve geliş
melerin hangi noktada olduğunu arz etmekle yetini
yorum. 

19 Kasım 1982 günü olayın cereyan ettiği Çapa 
Tıp Fakültesi Sayın Dekanı gazetede yayınlanmak 
üzere bir açıklama yazısı gönderiyor: 

«Son günlerde gazetenizde arka afkaya yayınlanan 
haberlerde damardan verilen çözeltilerin, serumların 
titreme ve yüksek ateş göstermesine yol açtığı, teh
likeli reaksiyonlar doğurduğu hatta mikroplu olduğu 
öne sürülmekte; Fakültemiz mensubu bazı öğretim 
üyelerinin ve Fakültemiz Hastanesinde yatmış veya 
yatmakta olan bazı hastaların beyanlarına yer veril
mektedir. 

Konu araştırılmış ve aşağıdaki noktaların açıklan
masında yarar görülmüştür: 

1. Gazetenizde resim ve beyanları çıkan öğretim 
üyelerimiz, sözlerinin değişik yorumlara yol açacak 
şekilde ve eksik olarak yayınlandığını; gazetenizin mu
habirine ibelirli hasta ve vakalarla ilgili olarak değil, 
genel sorulara meslekî ve bilimsel açıdan genel' ce
vaplar verdiklerini bildirmişlerdir. Gazetenizde re
simleri çıkan hastaların da, kendi izledikleri hastalar 
olmadığına işaret etmişlerdir. 

Paranteral çözeltiler bazen ateş yapıcı maddeler
den iyi arındırılmadığı için- verildiği zaman reaksiyona 
yol açabilir. Doğrudan doğruya mikrop içermeleri 
hemen hiç rastlanmayan bir durumdur; ancak ateşli 
reaksiyonlar, yani pretik reaksiyonlar çok değişik ne
denlerle gelişebilir. Ayrıca ameliyattan yeni çıkan 
birçok hasta normal şartlarda dahi titreme ve üşüme 
hissedebilir. 

Belirli bir grup çözeltinin sıklıkla reaksiyon yaptığı 
tespit edilirse, şüphesiz bu durumu ilgili firmaya ve 
Sağlık Bakanlığı yetkililerine derhal bildirmek gerekir. 

Gazetenizde resimleri çıkan hastaların bir kısmı 
ciddî ve yoğun bakım ve tedavi gerektiren hastalar 
olup dikkatle izlenmektedir. Çeşitli reaksiyonların ne
ye bağlı olduğunu, ancak tedavi eden hekim açıkla
yabilir. 

Sağlık sorunlarına her zaman olumlu olarak yakla
şan ve geniş yer ayıran sayın gazetenizin yazar ve 
yetkililerinin de, serum tedavilerinin hastanelerde çok 
sık uygulandığını; serum takılacak hastaların sürekli 
olarak, acaba mikroplu mu endişesiyle gereksiz yere 
huzursuz olmasının hoş karşılanmayacağını, hekim
lerimiz ve öğretim üyelerimizin şu veya bu ilaç fir
masının ürünlerini korumak ve kötülemek gibi hiçbir 
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öndüşüncesi olmayacağını bildiğinizden eminiz» diyor 
ve bu açıklamanın gazetede yayınlanmasını rica edi
yor; fakat bu açıklama gazetede yayınlanmamıştır. 

Bakanlığımız bu bilgiyi alır almaz çeşitli bakan
lıklar, Sosyal Sigortalar Kurumu, vakıf, PTT ve özel 
hastaneler olmak üzere İstanbul'da 35, İzmir'de 11, 
Ankara'da 18 olmak üzere toplam 64 hastanenin son 
altı aydaki serum reaksiyonlarının durumunu sormuş
tur. Sekiz hastane, bu zaman içinde çok seyrek olarak 
allerjik veya pirojen reaksiyona rastlandığını bildir
mişlerdir. Bu reaksiyonların hepsi 'basit tedavilerle 
süratle zail olmuşlardır. Bu nedenle 'de vakaların hiç
biri Bakanlığımıza ihbar edilmemiştir. 

Çeşitli hastanelerden toplanan 58 serum Refik Say
dam Merkez Hıfzıssrhha Enstitüsünde, 49 serum da 
İzmir Hıfzıssıhha Enstitüsünde gerekli kontrollara 
alınmıştır; kesin sonuçlar 14 günlük bir inceleme so
nunda alınacaktır. 

Aslında, seyrek de olsa rastlanabilen serum reak
siyonlarının nedenleri değişiktir: İmalat kusurundan 
ileri gelmek üzere pirojen ihtiva etmesine de, orga
nizmanın aşırı duyarlık haline de, serum içine konan 
diğer ilaçlara da bağlı olabilir. Ayrıca başka neden
lere bağlı, benzer bazı ateşli tablolar da serum reak
siyonu zannedilebilir. 

Serum, tıbbî ve cerrahî tedavide kritik ve önemli 
bir yere sahiptir; hayat kurtarıcılar arasında yer alır. 
Türkiye'de yılda yaklaşık yedi milyon, günde 20 bin 
şişe serum hastalara uygulanmaktadır. 

Gazetenin bir uyarı niteliğini hayli aşan ve her iki 
serumdan birinin mikroplu olduğuna dair günlerce 
süren ısrarlı yayını; Türkiye'de serum uygulamasında 
büyük tereddütler uyandırmış, genellikle hastaların 
serum tedavisini reddetmelerine yol açmıştır. Sayın 
üyenin bu konudaki endişesine ben de katılıyorum. 
Bu suretle, kısa süreli de olsa olay, hastanelerde bir 
panik yaratmıştır. Bakanlığımız bu serumlarda bi
yolojik, farmokolojik kontroller sonunda ortaya çıka
cak duruma göre gerekeni yapacaktır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Gösterilen ilgi dolayısıyla tekrar Yüce Heyetinize 

teşekkür ediyor, saygılarımı arz ediyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Değerli açıklama ve cevaplarınız 

için teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler, çalışma süremizin dolmasına çok az 

bir zaman kalmıştır. Ne varki, Çalışma Bakanlığı Büt
çesi görüşmeleri için bir başka yerde, Millî Güvenlik 
Konseyinde Çalışma Bakanı bir brifinge katılacakla
rını beyan ettiklerinden, öğleden sonraki ikinci oturu-
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mun saat 15.30'da başlaması söz konusudur. Bu bakım
dan, müsaade buyurulursa Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı Bütçesinin bitirilmesine kadar sürenin uza
tılmasına ve öğleden sonraki ikinci oturumun da saat 
15.30'da yapılması hususunu oylarınıza sunuyorum 
efendim. Kabul buyuranlar... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bir son söz kaydı vardır; Sayın Koran, buyurun 
efendim. 

MEHMET VELİD KORAN — Sayın Başkan, 
Danışma Meclisinin muhterem üyeleri, Sayın Baka
nımız ve Bakanlık temsilcileri; 

1983 yılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Büt
çesi üzerinde görüşlerimi belirtirken, maruzatım Ba
kanlığı tezyif değil, bilakis takdir ve hizmette mu
vaffak olmak için teşvik etmek olacaktır. Huzuru
nuzda Sayın Bakana yapmış oldukları ciddî hizmet
lerden dolayı (Siverek hariç) teşekkür etmenin hak
şinas bir tutum olacağı kanaatında olduğumu arz 
etmek isterim. 

Muhterem üyeler; 
Müsaade buyurulursa bazı noktalar üzerinde dur

mak istiyorum. Bunlardan birisi, belki de en mühimi 
Bakanlığı adı ile tanımamıız olacaktır. Zira 1920 de 
Cumhuriyet Hükümeti kurulurken bugün Sağlık 
Bakanlığı olarak kısaca isimlendirdiğimiz Bakanlığın 
adı ve hizmetleri büyük münakaşaya mevzu olmuş 
ve neticede Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti ola
rak tespit edilmiştir. Burada calibi dikkat olan kı
sım, yalnız muayene ve tedavi değil, bugünkü adıy
la sosyal yardımın da ana vazifesi olarak tespit edil
miş olmasıdır. Bu husus Anayasamızda da belirtil
miştir. Bu hizmet ve sıfatla Cumhuriyet Hükümetle
ri uzun zaman ciddî hizmetler vermiştir. Ezcümle tra
hom, sıtma, verem, yatakta ve ayakta sosyal yardım 
hizmetleri gibi. 

'Bunu burada tatlı bir hatıra olarak bırakıp bi
raz daha ileri gitmek istiyorum; yani bugünkü tat
bikata. Bakanlığın adında herhangi bir değişiklik yok. 
Adı sıhhiye yerine sağlık, içtimai yerine sosyal, mu
avenet yerine de yardım olarak değişmiş; ama yine 
aynı hüviyeti taşıyarak Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı olarak muhafaza edilmiştir. Ancak, hizmet 
ne hikmettense 60 küsur yaşında olan Cumhuriyet 
Hükümetlerinde, eşi görülmemiş ve görülebileceğine 
de asla imkân olmayacağı 11 '1er Hükümetinde her 
kuruluşun dejenere edildiği gibi, bu ulvi hizmetlerle 
yüklü olan Bakanlık da dejenere olmuştur. 

Bakanlık, Sağlık Bakanlığı olarak kalmış; fakat 
sosyal yardım kısmı unutturulmuştur. Oysa ana hiz-
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meti sosyal yardımdı. Tam - Gün Yasası bir şapka 
gibi başa oturtulmak istenmiş; ama bünyeye montajı 
maalesef başarılı olamamıştır. Sonunda ne olmuş
tur?.. Profesörler «Ben hocayım, ders veririm, hasta 
muayene etmem» demiştir. «Ver parayı al numara
nı, gir sıraya» denilmiştir. «Saat doldu, git yarın ye
niden sıraya gir, numara al, sıran gelirse muayene 
olursun» denilmiştir. Gayri memnun bir toplum ve 
içtimai muavenet duygusundan mahrum bir tatbi
kat. Sosyal yardım uçmuş, yerinde Sağlık Bakan
lığı kalmıştır. 

Sosyal bir yara açılmıştır, buna bir çare aran
mış ve bu arayış İçerisinde yeni bir moda çıkmış
tır bilhassa üniversitelerde döner sermayeler artık 
sosyal yardım için değil, ay sonunda muhterem pro
fesör ve doçentlere tazminat olarak ödenmeye baş
lanmıştır; yani kitleye hizmet amacıyla değil, züm
reye hizmet amacı güdülmüştür. Oysa bu tazminat 
gerekti ise pekala genel giderler fonundan yine bu 
muhterem hocalara verilebilir ve ihtiyaçları giderile
bilirdi. Döner sermayenin oysa asıl gayesi, hastane 
ihtiyaçları ile sosyal yardım hizmetlerine tahsis edil
mek üzere tesis edilmiştir. Gönül çok arzu ederdi ki, 
üniversitelerle ilgili bu Bütçe görüşülürken, sorulsay
dı sayın, muhterem doçent ve profesörlere, «Bu bir 
yıl içerisinde acaba ne gibi bir ilmî araştırma yaptı
nız?.. Ne gibi bir ilmî yayında bulundunuz ve ne 
buldunuz?..» Tahmin ederim ki, soran adam değil; 
ama sorulan çok üzülecekti. Kelimeleri imkân öl
çüsünde hafif kullanmak mecburiyetini hissediyo
rum ilme karşı olan saygımdan dolayı. 

Muhterem üyeler; 
Şimdi ne oldu?.. Sağlık Bakanlığı, sosyal yardım 

hizmetleri dışında bırakılınca, hizmetin maddî yönü 
ağırlık kazandı. Artık her türlü hasta acil dahi olsa 
makbuz kesilmeden hastanede herhangi bir tıbbî mü
dahale imkânına sahip olmadı. Ölen hastasını alma
ya gelen ailelere astronomik rakamlar ihtiva eden 
faturalar uzatılarak «parayı ver ölünü al» veya aksi 
yapılarak şifayab olan hastaya «parayı ver çocuğu
nu al» dendi. Bu imkâna sahip olmayan kimselerin 
ise, Sayın Bakanın huzurunda, Muhterem Heyetini
zin huzurunda esefle belirteyim ki, ölüleri ve şifayab 
olan insanları rehin tutuldu. 20 nci asrın sonunda 
medenî ülkelerin içerisinde olduğumuzu iddia ettiği
miz Türkiye'de, bu yüz kızartıcı bir tablodur. Bu 
olaylar bitti mi?.. Hiç zannetmiyorum, bu böyle baş
ladı böyle gidecektir. 

Burada yalnız bir hususu belirtmek isterim. Yap
mış olduğum bir araştırmada, edindiğim bir bilgiyi 
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vicdanî kanaatimin sesi, olarak belirtmek mecburi
yetindeyim. Sayın Bakan başhekim ve hastane ida
recilerine «maddî imkânım yoktur diyen bir kişi çı
karsa karşınıza, hiçbir araştırma yapmadan onun 
için gerekli tıbbî müdahale yapılacak ve hastası ken
disine teslim edilecektir.» demiştir; ama gönül arzu 
eder ki, bu husus yazılı bir metin halinde hastane
lere tamim edilmiş olsun. 

Bu acı tabloyu burada bıraktıktan sonra sayın 
üyeler sosyalizasyonla ilgili bazı hususlarda izahat 
vermek istiyorum. Sosyalizasyon bölgeleri Türkiye' 
de maalesef 1938 lerdeki beyaz zambaklar ülkesi 
olan Finlandiya'daki seviyeye halen gelmemiştir. An
cak, siyasî bir deyimden öteye de gidememiştir. Ne 
zamana kadar?.. (Yine vicdan ölçüleri içerisinde di
yorum) Sayın Profesör Doktor Kaya Kılıçturgay'ın 
Bakan olmasına kadar. Bu zatı muhterem Bakan ol
duktan sonra Türkiye'yi Ankara, İstanbul, izmir 
olarak görmemiş, vatanı bir satıh olarak kabul et
miş ve Türkiye'nin her yerine değişmez bir prensip 
içerisinde; eğilmeden, hiçbir ricayı, hiçbir tavassutu 
kabul etmeden uygulamış, bugün memleketin en üc
ra köşesinde doktor vardır; ama Siverek hariç. Ni
ye Siverek hariç?.. Bunu bilhassa belirtmek istiyo
rum. Siverek Türkiye'de, Sayım Cumhurbaşkanımı
zın da belirttikleri gibi, kurtarılmış üç bölgeden biri 
idi. Cumhuriyet Hükümetlerinin hizmetlerinin en 
çok ve en kesif bir şekilde verilmesi icap eden böl
gelerden biri idi. Siverek'de 20 senelik hastane var
dır; ama 4 sene müddetle baştabipliğini bir dişçi yü
rütmüştür, başka doktor yoktur. 1980 Harekâtından 
sonra yapmış olduğumuz müracaatlar neticesi ancak 
bir tek operatörü götürmek imkânına kavuşmuşuz-
dur; fakat ne bir nisaiyecimiz, ne bir dahiiiyecimiz, 
ne de bir çocuk doktorumuz yoktur, Oysaki, ora
daki sabit hastanenin kadrosunda 12 tane mütehassı
sın bulunması icap etmektedir. İmkânsızlıklardan ol
muştur, ben bu teselli ile avunmak istiyorum; ama 
yine huzurunuzda temenni etmek istiyorum ki, bir 
imkân bulunsun, bu vatan köşesine sağlık hizmet
leri verilebilsin. 

BAŞKAN — Sayın Koran müsaade eder misi
niz?.. Süreniz doldu, lütfen bağlayın efendim. 

MEHMET VELİD KORAN — Bitiyor Sayın 
Başkanım, 

Burada bir hususu daha belirtmek istiyorum, ben
den evvel de bir arkadaşım değindiler. Soşyalize böl
gelerde (tabirimi mazur görün) kaptıkaçtı hastane
ler kuruldu, hastane kuruldu; ama gönderilen alet 

ve edevat, tıbbî cihaz yılların ihmali ile kullanılma
dığı için çoğu yıprandı ve demode oldu. Bunların 
mutlak surette ciddî bir şekilde ele alınıp gözden 
geçirilmesinde fayda umarım. 

Sayın Bakanım ve muhterem iki, üç arkadaşım 
kan meselesine değindiler. 

Sayın üyeler; 
Kan, insan hayatiyetinde en mühim bir unsur

dur; ama esefle kaydetmek isterim ki, Türkiye'de özel 
kan merkezleri insan kanını ticarî bir meta olarak 
kullanmışlardır. Türkiye Kızılay Derneğinde teber
ru olarak alınan kan, maliyeti üzerinden hastaya in
tikal ettirilir ve bir şişesi 1 200 liradır. Özel kan ban
kasında bu kan gece saat 12.00 ye kadar üç bin, 
dört bin lira, 12.00 den sonra beş. bin lira, on bin 
lira arasında değişir ve hiçbir kontrolü de yoktur. 
Israrla üzerine gidişimize rağmen, Sağlık Bakanlığın
ca ne hikmetse ciddî olarak üzerine gidilmemiştir. 

Özel hastanelerle devlet hastaneleri arasında da 
bir kıyaslama yapmak mecburiyetindeyim. Artık üc
ret bakımından özel hastaneler ile devlet hastaneleri 
arasında öyle kayda değer bir fiyat mevzuu da kal 
mamıştır. Üstelik özel hastanelere gidersiniz bir şef
kat görürsünüz, hastanızı ziyaret etmek imkânınız 
vardır. Devlet hastanesinde ise, özel hastanelere mü
masil bir ücret ödediğiniz halde, odacılar ve kapı
cılar Bastil Hapishanesinin gardiyanları gibi karşını
za çıkarlar ve «yasaktır, giremezsiniz» derler. 

Türkiye'nin iktisadî durumunun hayatî bir nok
tada olduğu bir dönemde devlet içtimaî ve muavenet 
mekanizmasını mutlak surette bu sağlık müessesele
rinde çalıştırmalıdır. 

Son zamanlarda ilaç meselesi mühim bir faktör 
olmuştur. Piyasadan menine karar verilen ilaç sayı
ları gün geçtikçe artmaktadır. Dün niye yoktu bu 
mekanizma?.. Bu ilaçların bir çoğu dünya literatürün
de «İnsan sağlığına zararlıdır» diye yasaklanırken, 
Türkiye'de doktorlarımız gayet güzel bu İlaçları ya
zıyordu. Demek ki dün Sağlık Bakanlığının Eczacılık 
Genel Müdürlüğünü işgal eden zat vazifesini yapmı
yordu veyahut bilmediğimiz yeraltı teşkilatları yap-
tırtmıyordu. Eğer bugün meydana çıkmışsa, yine hu
zurunuzda Sağlık Bakanına teşekkür ediyorum ki, 
genç ve dinamik bir insanı Eczacılık Genel Müdürü 
yapmış ve ona sahip çıkmak büyüklüğünü ve şerefi
ni de deruhte etmiştir. İnsan sağlığı üzerinde büyük 
bir faktör olan ilacı çekirdek gibi çerez ede
mezsiniz beyefendiler. Çoğunun içerisinde etki mad
desi yoktur. Tebeşir tozu komprime edilmiştir, size 
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yutturulmaktadır. Fayda yerine zarar verir ve ver
mektedir. Tecrübesini kendi üzerimde gördüm. İla
cın ismini vermek istemiyorum. Buz gibi tebeşir to
zu. Dışarıdan ithal yoluna gitmek mecburiyetinde 
kaldık ve 1980 den beri dışarıdan ithal ederim; Allah 
razı olsun Kızılay kanalıyla. 

Sayın Başkan, muhterem üyeler, Sayın Bakan ve 
muhterem temsilcileri; 

Üç dakika vaktinizi fazla aldığım için mazur gör
menizi rica ediyorum. 

1983 Yılı Bütçesinin milletimize, yurdumuza ve 
Bakanlığımıza hayırlı, uğurlu olmasını diler, hepini
zi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Koran. 
Sayın üyeler, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Bütçesi üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesinin bölüm
lerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir, 

Bölümleri okutuyorum : 

SAĞLıK VE SOSYAL YARDıM BAKANLıĞı 
BÜTÇESI 

Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 8 411 135 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

111 Temel Sağlık Hizmetleri 
ve Sosyalleştirme 27 005 435 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

113 Tedavi Hizmetleri 35 193 326 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

114 Sosyal Hizmetler 
ıBAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

4 245 889 000 

Bölüm Lira 

900 Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 371 000 000 
ıBAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir.. 

Sağlık ve Sosyal Yardım, Bak anlığının 1983 Malî 
Yılı Bütçesi kabul edilmiştir. Hayırlı ve uğurlu olsun 
efendim. (Alkışlar) 

2~ — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe -
Plan Komisyonu Raporu. (1/537) (S. Sayısı : 223) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; bir katma bütçe olan 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1983 
Malî Yılı Bütçesinin maddelerine geçilmesi hususu
nu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 1983 MALÎ YILI BÜTÇE 

KANUNU TASARISI 
MADDE 1. — Hudut ve Sahiller Sağık Genel 

Müdürlüğüne 1983 Malî Yılında yapacağı hizmetler 
için, bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
<394 500 Ö00) 'lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 inci maddeye bağlı (A) işaretli 
cetveli okutuyorum. 

HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

A — CETVELİ 
Bölüm Lira 

101 

111 

Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 
Uluslararası İlişkilerden Do
ğan Bulaşıcı Hastalıklardan 
Korunma 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

46 642 000 

340 258 000 
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Bölüm Lira 

900 Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 7 600 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Sa3'in üyeler, 1 inci maddeyi bağlı (A) işaretli 
cetvelle birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (394 500 000) lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı (B) işaretli cet
veli okutuyorum : 

HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ 

B — CETVELİ 

Gelir türü Lira 

1 Vergi Gelirleri 380 500 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 14 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi bağlı (B) işaretli cetvelle birlikte 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğüne 1983 malî yılında elde edilecek gelir 
çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1983 malî yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — 3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Harcamalara ait formül, bağlı 

(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — 4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayın üyeler, sabahleyin Başkanlık Divanına ver
miş olduğunuz yetki ile, bu Bütçedeki 5 inci madde, 
yeni Anayasamıza göre çıkarılmış bulunmaktadır. 
Bunun yerine 6 nci maddeyi 5 inci madde olarak 
okutuyorum : 

MADDE 5. — Bu Kanun 1 Ocak 1983 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 5 inci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Yine biraz evvelki gerekçeyle 7 nci maddeyi 6 
nci madde olarak okutuyorum : 

MADDE 6. — Bu Kanunu Maliye ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 6 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler.... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. Katma bütçedir, açık oylarınıza sunuyo
rum : 

Sayın üyeler, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1983 Malî Yılı Bütçesinin açık oylamasına 
119 üye katılmış ve 119 kabul oyuyla bütçe kabul 
edilmiş bulunmaktadır. Hayırlı ve uğurlu olsun. (Al
kışlar) 

Sayın Bakanım, bir son sözünüz var mı efendim? 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

KAYA KILIÇTURGAY — Sayın Başkan, Bütçe
mizin müzakeresi ve kabulü sırasında gösterilen bü
yük ilgi ve teveccühe teşekkür ediyor, Yüce Meclisi 
Bakanlığım adına saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler; sabah görüşmeleri tamamlanmış bu

lunmaktadır. Saat 15.30'da toplanmak üzere Birleşi
me ara veriyorum. 

Kapanına Saati ; 13.20 
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İKİNCİ OTURUM 
.Açılma Saati : 15.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : Ali Nejat ALPAT, M. Talât SARAÇOĞLU 

BAŞKAN — 25 inci Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

Müzakerelere devam ediyoruz. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

2. — Hastalığı nedeniyle Turgut Oral'ın, 17 Ka
sım 1982 tarihinden itibaren 15 gün müddetle izinli 
sayılmasına dair Başkanlık tezkeresi. (3/510) 

BAŞKAN — Başkanlık Divanının Genel Kurula 
bir sunuşu bulunmaktadır, okutuyorum. 

Genel Kurula 
Danışma Meclisi Üyesi Turgut Oral'ın hastalığı 

nedeniyle 17 Kasım 1982 tarihinden itibaren 15 gün 
müddetle izinli sayılması hususunun Genel Kurula 
arzı, Başkanlık Divanının 25 Kasım 1982 tarihli top
lantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerinize arz olunur. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkanı 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Sayın Oral'ın hastalığı nedeniyle 15 gün izinli sa

yılması hususunu oylarınıza sunuyorum efendim : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. Sayın 
Oral'a acil şifalar dilerim. 

3. — 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı gö
rüşmeleri tamamlandıktan sonra Genel Kurul çalış
malarına 8 Aralık 1982 tarihine kadar ara verilmesi
ne dair Aydemir Aşkın ve arkadaşlarının önergesi. 
(4/49) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Bir önerge var okutuyorum efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Fasılasız devam etmekte olan bütçe görüşmeleri 

tamamlandıktan sonra 8 Aralık 1982 Çarşamba günü 
toplanmak üzere Genel Kurul çalışmalarına ara veril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Aydemir AŞKIN 
S. Sırrı KIRCALI 
Mehmet AYDAR 

Muzaffer SAĞIŞMAN 
Şadan TUZCU 

Zekü ÖZKAYA 
Abdülbaki CEBECİ 

Nuri ÖZGÖKER 
M. Zekâi BAYER 

Necdet GEBOLOĞLU 
Halil GELENDOST 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Sayın Aşkın Ve arkadaşlarının bütçe görüşmele

rinden sonra 8 Aralık 1982 Çarşamba gününe kadar 
ara verilmesi hususundaki önergesini oylarınıza sunu
yorum efendim : Kabul edenler... Etmeyenler... öner
ge kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; 
Bütçe çalışmalarının sonuna gelmiş bulunmakta

yız, yalnız yarınki gündemimiz oldukça yüklü ve 
uzun süre çalışmayı gerektiren bir bütçe mahiyetin
dedir. Bu nedenle, yarınki Birleşimin sabahleyin 
saat O9.Q0''da açılması hususunu oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. Yarın saat 09.00'da Birleşim açılacaktır efendim. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

/. — 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/499) (S. Sayısı : 
185) (1) 

B) ÇALIŞMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ i 
BAŞKAN — Programımızda Çalışma Bakanlığı 

(1) 185 S. Sayılı Basmayan 12 Kasım 1982 ta
rihli 13 üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 

Bütçe görüşmeleri yer almaktadır. Komisyon ve Hü
kümet hazır. Söz alan üyelerin adlarını okuyorum : 

Mehmet Aydar, Vahap Güvenç, Beşir Hamito-
ğulları; 

Sayın Aydar buyurun efendim. 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin değerli üyeleri, Sayın Bakan, Çalışma Ba-
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kanlığımızın güzide elemanları, hepinizi saygıyla se
lamlarım. 

1983 Malî Yılı Bütçesinin Maliye Bakanlığı Büt
çesi dışındaki son bütçeyi görüşmeye başlayan Yüce 
Meclis, Türkiye'nin bugünkü ortamında ve insanla
rımızın büyük bir umutla, büyük bir iştiyakla bağ
landıkları 1982 Anayasası çerçevesinde, mutlu ge
lecekler beklemektedir. 1980'li yıllara gelinip yeni bir 
hayat tarzı aranmaya başlandığında, Türkiye'yi oluştu
ran şartların, özellikle çalışma hayatı üzerindeki tah
ripkâr durumuna bakarak birtakım neticeler elde 
etmek, dün de mümkündü, bugün de mümkün
dür. Anayasamızın 49 uncu maddesi, özü ile ça
lışmanın kutsallığını ifade etmektedir. Çalışma bir 
halktır ve ikütısaıl bir 'halktır. Devlet, çalışmak iste
yenlere değil, çalışmak zorunda olanlara iş sahaları 
açmak mecburiyetindedir. İnsanoğlu zaten çalışmak 
mecburiyetindedir. 

Çalışma Bakanlığımızın Bütçesine ilişkin rapo
runda dikkatimi çeken iki kelime üzerinde durmak 
istiyorum. Deniliyor ki, çağımızın gerekleriyle ül
kemizin gerçekleri istikametinde çalışma hayatımı
zın düzenlenmesi ve ileri demokratik ülkeler şek
linde ona örnek alınarak ileriye götürülmesi isten
mektedir. 

3.5 milyon insanın işsiz duruma geldiği bir ül
kede, çağın gereklerine uygunluk söz konusu ola
maz, bu bir. Demin de ifade ettiğim gibi, çalışma 
bir haktır. Ayr ca, çalışma insanlık için bir hayat 
tarzıdır. Çalışmak, sadece gelir sağlamak anlamında 
değildir. Çalışan insan, kendine güvenen insandır. 
Onurunu koruyan insandır. Yaşadığı toplum içerisin
de eğer çalışmıyorsa, o toplumun değer yargıları onu 
bambaşka şekilde yargılar, onu asalak olarak sayar. 

Buradan hareketle, Türkiye'nin bir gerçeğine par
mak basmak kaçınılmazd r. Bugün Türkiye, geliş
miş ve kendi ölçüsünde gelişmişlik gösteren ülke
ler arasında bağımlı nüfus açısından en ön sırada 
yer almaktadır. Bağımlı nüfus kavramı içerisinde 
Türkiye'nin gerçeklerini aradığınız zaman, bugün 
üç yıl öncesine kadar, 1 000 kişi 1 500 kişiye bak
mak zorunda kalmştır. Eğer, uluslararası bağımlılık 
esasını dikkate almak gerekirse, bizim, gelişmiş ül
ke seviyesinde bağımlı bir orantıya inebilmemizin 
süresi, açıkça ifade edeyim ki, 100 yıldır. Bu acı ger
çek, Türk çalışma hayatının en çarpıcı yönlerinden 
biridir. 

Çalışma Bakanlığımızın, çal şma hayatının dü-
zenleyicisidir ama Türkiye'de bugün 24 Ocak Ka
rarlarıyla uygulanmakta olan ekonomik politikalar, 

istihdamı kısıcı mahiyet göstermektedir. Bu bir te
mel politikadır. Yani insanları aç bırakacaksınız, is
tihdamı kısacaksınız; bu yönü ile de tüketimi art rma-
yacaksınız, bu bir politikadır; ama bunu yaptığınız 
zaman da faydası, Türkiye'nin başına bela olmuş 
enflasyon canavarına hâkim olmak içindir. Bu bir 
politikadır ama Bütçenin tümü üzerinde yaptığım 
konuşmada da aç klıkla ifade ettiğim gibi, ekonomik 
politikalar, belli zaman çerçevesi içerisinde eğer top
lumun tümü için uygulanmak isteniyorsa, bunun fay
daları yanında beraberinde gelecek olan zararları da 
vardır. Bu zararlara millet olarak katlanmak lazım 
gelir; ama Ölçü kaçırılırsa, bunun açtığı yaraları ka
patmak fevkalade güçleşir. İstihdamı daraltmak sure
tiyle enflasyonla mücadele etmek demek, insanları 
şu gördüğümüz dar zaman çerçevesi içerisinde sefa
lete mahkûm etmek gibi bir netice ile karşı karşıya 
getirir bizi. 

Çalışma Bakanlığı sosyal hizmet üreten bir Ba-
kanlıkt r. Bütçe içerisindeki fonksiyonel yapısı bu
dur. Bu itibarla ondan şu yatırımı yap dememiz müm
kün değildir; ancak, onun çalışma hayatını düzenle
yen yatırımlara bağlı istihdam alanlarını genişletici 
mahiyetteki Devlet Bütçesi içerisindeki anlayışla, Ça
lışma Bakanlığının anlayışı arasındaki korelasyonu 
iyi tespit etmek laz mdır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Çalışma Bakanlığının Bütçesini yeterli bulmuyo

rum; daha da geniş bir bütçe imkânı ile bu Bakan
lığımıza hizmet tahmil etmek, yüklemek daha isabetli 
olur kanaatindeyim. Zaman süresinin darlığı nedeniy
le konuşmamı özetleyerek tamamlamak istiyorum. 

Bugün, yurt dışındaki işçilerimiz büyük bir teh
dit altındadır. Her ne kadar son günlerdeki yumuşatıcı 
hava, bunun bir tehdit olmad ğını göstermekte ise 
de, vakıa öyle değildir. Gelişmiş endüstrilerde bile 
istihdam artık doyum noktasına gelmiştir. Tam istih
dam seviyesine çıkmış olan endüstri toplumlarında ila
ve işgüçlerinin mutlak surette, ki kendilerinin deyimiy
le, konuk işçilerin kendi ülkelerine gönderilmesi mu
kadderdir. Bu bir matematik hesaptır ve bu kesin 
bir durumdur. 

Bu itibarla Türkiye'nin yurt dışındaki vatandaşla
rını, Türkiye'deki mevcut 3 milyonun üzerindeki işsi
ze katmak gibi bir problemi mevcuttur. Bu itibarla, 
önümüzdeki dönemde çok daha rasyonel bir yakla
şımla konuyu ele almakta büyük yarar vardır. Tür
kiye artık 1983'lerin sonunda tam demokratik usul
lerle bir yönetim içine girecektir. Kanayan yaraları
mızı saramazsak, bunlara şimdiden ciddî tedbirler 
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alıp, onları iyileştirici istikamete götüremezsek, siyasî 
hayat n istikrarsızlığına şimdiden katlanmak lazım 
geldiğine işaret etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli üye arkadaşlarım; 
Çalışma Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüşlerimi 

ifade ederken, bir nebze de iş ve İşçi Bulma Kuru
munun çalışmalarına dokunmak istiyorum. Yurt dışı
na kaçak işçi hâlâ gönderilmektedir, şu veya bu yol
la gazetelere intikal eden olaylarda, haberlerde bunu 
izlemekteyiz. Ben anlayamıyorum; kaçak işçi nasıl 
gider, bu nasıl bir iştir?.. Suudî Arabistan'a, Kuveyt'e, 
Abudabi'ye, özellikle Arap yarımadasındaki ülkelere 
şu veya bu nedenle edindikleri pasaportlarla işçiler 
gönderilmektedir, bazı şebekelerin eline düşmektedir 
bunlar. Hükümet, sürekli olarak radyoda, televiz
yonda, gazetelerde bunları ikaz etmektedir; fakat şu 
var ki, teşvik eden kaynaklar vardır. Bazı gizli eller, 
bu pasaportları da temin etmektedir ve bu işçileri 
yurt d sına büyük maddî menfaatler karşısında gön
dermektedir. Devletimiz, özellikle Çalışma Bakanlığı
mız, bu işin üzerine güçlü bir şekilde gitmelidir, bu
nu önlemelidir. 

Çalışma Bakanlığı Bütçesine beyaz oy kullanaca
ğımı beyan eder, hepinizi saygılarla selamlarım efen
dim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. Ay
rıca, süre hususundaki dikkatinize de teşekkürü bir 
borç bilirim. 

Sayın Güvenç buyurun efendim. 
VAHAP GÜVENÇ — Sayın Başkan, sayın ar

kadaşlarım, Sayın Çalışma Bakanım, Çalışma Bakan
lığının mümtaz temsilcileri; 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Saym Başkan; 
Çalışma Bakanlığımız, Bakanlar Kurulu içerisin

de çalışma hayatını tanzim eden konular bakımın
dan çok önem taşıyan bir Bakanlıktır. Çalışanlarla 
çal ştıranlar arasında, yani işçilerle işverenler arasın
daki çalışma barış nm tanzimi bakımından çok önemli 
görevleri vardır. 

Geçtiğimiz dönemlerde (12 Eylülden önceki dö
nemi kastediyorum) Çalışma Bakanlarının bulunduk
ları siyasî parti görüşüne uygun, hatta onu da aşan 
tutum içerisinde taraf tuttukları görülmüştür, önümüz
deki dönemde, gelecek sene inşallah demokrasiye ge
çildiğinde, seçimler yapıldığında siyasî partilerden biri 
iktidara gelecek. Elbetteki Çalışma Bakanlığı da si
yasî partiler tarafından doldurulacaktır. Sayın Bakanı
mın, onlara örnek olabilmesi için çal şma barışında 
bazı adımlar atmasını talep ediyorum. Diyalogun ku

rulmasında, yeni Anayasanın ışığı altında işverenler 
ve işçiler arasında, Hükümet arasında diyalogun ku
rulmasında büyük yarar vardır. Bu diyalogu Sayın Ho
camızdan, Sayın Bakanımdan başlatmas nı istirham 
ediyorum gelecek bakanlara örnek olsun diye. 

Değerli arkadaşlarım; 
İkinci konu; (önemli gördüğüm konuları başlık

larla söyleyip geçmeyi düşünüyorum) Sayın Bakanım 
yine yeni 1982 Anayasasının ışığı altında Çalışma 
Meclisini önümüzdeki günlerde mutlaka toplamalıdır. 
Çalışma Meclisi, çalışma hayat nda birçok görülen en
gelleri dile getiren bir Meclistir. Ona göre de Ça
lışma Bakanlığı, çalışma barışını tanzim edecek me
selelerde bu Meclisten ilham almakta, ona göre prog
ramını yürütmektedir. Yeni bir Anayasa ortaya çık
mıştır. Çalışma hayatı, yeni Anayasanın ışığı altında 
birçok kanunlarla tanzim edilecektir. Onun için çalı
şan ve çalıştıranların görüşlerini alabilmek için Çalış
ma Meclisini önümüzdeki günlerde, aylarda toplama
sında zaruret vardır. Çünkü Anayasanın ışığı altında 
birçok kanun ç kmak durumundadır. Bunun hazır
lıkları Bakanlıkça yapılıyor. Bir kısmı da Güvenlik 
Konseyi gündemindedir. Onun dışında da bir çok 
kanunların hazırlığı yapılmak durumundadır. Çalışma 
Meclisinin toplanması bu bakımdan yararlı olacak-
t-r. 

Üçüncü bir konu; Anayasa müzakereleri sırasın
da da buradan cesaretle beyanda bulunmuştum; bu 
ülke bizim ülkemiz, bu memleket bizim memleke
timiz. Bunu korumaya mecburuz. Geçmiş dönemlerde 
olduğu gibi, sendika enflasyonuna son vermek Ça
lışma Bakanlığının elindedir. İşkolu sayısı (Yönetme
likte tespit ediliyor) süratle asgariye indirilmeli, aşa
ğıya çekilmelidir ve Türk sendikacılığında mutlaka 
bir disiplin yaratılmalıdır. Sendika sayısı ne kadar az 
olursa, sendika curcunası o kadar az olacak, az mer
kezlerden sesler çıkacak ve derli toplu ç kaçak, mem-
leketsever sendikacıların işbaşına gelmesi böylece ko
laylaşmış olacaktır. Bunu da istirham ediyorum. 

Anayasa, detaylı bir Anayasaydı. Anayasa, müza
kereleri sırasında, çalışma hayatını ilgilendiren kısım
larda vermiş olduğumuz önergeler sırasında bunu da 
bir önergeyle dile getirmiştik. Sayın Bakanım o za
man bunun çok detayh olduğunu söylemişti, duymuş
tuk. Doğrudur, detaylı olduğunu ben de söylemiştim. 
Bir yönetmelik meselesidir. Yapmak kendi elindedir. 
Türk - Iş'in görüşü var, en büyük işçi konfederas
yonunun görüşü vardır bu konuda; 24'e indirilmesini 
istemektedir. Çalışmalar da vardır, zannediyorum ki, 
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bir hayli ilerlemiştir. İndirilmesinde yarar olacaktır, 
hem çalışanlar, hem çalıştıranlar açısından, memleket 
açısından yarar olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir diğer konu; yurt dışında çalışan işçilerin so

runlarıyla yakından ilgilenmek için yurt d şında sen
dika uzmanlıkları ihdas edilmiştir. Bu uzmanlıklar yurt 
dışındaki işçilerin meseleleriyle ilgilendikleri gibi, Tür
kiye aleyhine olan cereyanlara karşı da oradaki elçi- • 
liklerle, konsolosluklarla işbirliği yaparak çalışmalar
da bulunuyorlardı. Bunlardan altı tanesi boştur. Ça
lışma Bakanlığı her nedense, bu kadroları doldurmak 
istemiyor mu, bir başka sebebi mi var bilemiyorum; 
ama buralara namzet olan kişiler var, hazırdır, Sa
yın Bakan da bunları biliyor. Bu boşlukların da, 
Türkiye aleyhinde olan cereyanların hiç değilse gö-
ğüslenebilmesi bakımından asgaride de olsa zaruret 
vardır, buna inanıyorum. Belki bütçe meselesi deni
yor; ama onun da karşılığı olduğunu zannediyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
En önemli konulardan bir tanesi; öğleden önce 

Malî işler Komisyonunda bir toplantıda bulundum, 
o toplantıda dile getirilen kıdem tazminatı meselesi
dir. Kıdem tazminatı asgarî ücretten bağını kopar
maktadır. Yani bundan sonra (Yarn zannediyorum 
Genel Kurulda görüşülecektir) asgarî ücretten bağı 
koparılmaktadır. 

Buna karşı olmadığımı söylemek isterim, Komis
yonda da söyledim. Yalnız bir gerçek daha var ki, kı
dem tazminatını artık gerek kamu sektöründeki işve
renler, gerek özel sektördeki işverenler ödeyemez du
ruma gelmişlerdir, ödeyememektedirler. Bunun hal 
çaresi, bir kıdem tazminat fonunun ayrıca kurulma
sında yatmaktadır. Kıdem tazminatı fonu süratle ku-
rulmal, hiç değilse bir adım atılmalı, bir zaman süreci 
içerisinde 15 - 20 sene sonra düşünülerek kıdem taz
minatları her sene işverenler tarafından o fona yatı
rılmalıdır. Hiç değilse işsizlik sigortasının da bir te
mel adımı olmuş olacaktır. Bununla çok bağıntılı ol
duğu için buradan işsizlik sigortasına geçiyorum. 

İşsizlik sigortası da süratle ele alınmalıdr. Benim 
bildiğime göre. sendikacı Bakan Sayın Bahir Ersoy 
zamanında işsizlik sigortası hazırlanmıştı. Bize hazır
lanmışından verdiler; Sayın Feridun Şakir öğünç'te 
bir adet var zannediyorum. Hiç değilse onun üzerin
de bir çalışma yaparak işsizlik sigortasının da temel
leri bugünden atılmalı, o mevzuda çal şmalar da ya
pılmalıdır. Buna zaruret vardır. Gittikçe kıdem tazmi
natları artmakta, işverenlerin yükü artmaktadır. Bu kı

dem tazminatı fonu öncelikle oluşturularak ondan son
ra işsizlik sigortasına aktarılacak olursa, ileride Tür
kiye'nin bu konudaki yükü çok hafiflemiş olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Son dokunmak istediğim konu, tarım sektöründe 

çalışanların konusudur. Sayın Bakan mdan, Bakanlık 
mensuplarımdan; kimsesizler diyebileceğim tarım sek
töründe çalışanların hiç değilse yasalara kavuşturul
ması için gerekli çalışmaları hızlandırmalar nı talep 
ediyor, rica ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güvenç. 
Sayın Hamitoğullar, buyurun efendim. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkanım, 

Yüce Meclisin değerli üyeleri; hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. 

Görüştüğümüz Çalışma Bakanlığı Bütçesi dolayı
sıyla sınırlı olan bu 10 dakikalık zaman içinde baş
lıca iki nokta üzerinde durmaya çalışacağım ve Tür
kiye'deki işsizlik sorunu ile yabancı ülkelerdeki Türk 
işçilerimizin bir iki sorununa değinmekle yetinece
ğim. önce Türkiye'nin işsizlik sorununa değineceğim. 

Değerli arkadaşlarım; 
İşsizliğe çözüm bulmak 1983 Türkiye'sinin en 

önemli sorunlar nın başında gelmektedir ve bu öne
mini devam ettirecektir. Türkiye'deki işsizlik sorunu, 
gelişmiş ülkelerde günümüzde bir bahane olarak gös
terilen biçimdeki işsizlik sorununa hiç benzememek
tedir. Çünkü, bir yanda istihdam bekleyen ve sayısı 
milyonlarla ifade edilen işsiz kardeşimiz varken, öbür 
tarafta nitelikli işçiye duyulan ihtiyaç her gün büyü
mektedir. Yani, çalışma imkânı olmasına rağmen, 
nitelik azlığı veya yetersizliği dolayısıyla çalışabile
cek yaştaki birçok yetişmiş insanımız iş bulamamak
tadır. Bu nedenle, ihtiyaç duyulan nitelikli işçi sa
yısı kadar bir ek işsizlik çıkmaktadır ki, bu biraz ön
ce arz ettiğim Batı dünyasındaki işsizlik sorunundan 
ayr lan önemli bir özelliktir. 

Değerli arkadaşlar; 
Bu sadece işsizlerin sayısını çoğaltan bir olgu de

ğildir. Nitelikli işçiye duyulan ihtiyacın doyurulama-
ması, düz işçilerimizin de işsizliğini büyüten özellik
ler ve sonuçlar yaratmaktadır. Çünkü, bildiğiniz gibi 
nitelikli bir işçinin, ustanın iş sürecine katılması sa
dece kendisine istihdam yaratan bir sonuç yaratma
maktadır; bu süreç genişlediği ölçülerde işsiz olan 
birçok kişiye de aynı zamanda iş yaratmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu nedenle nitelikli işçilerin azlığı veya yetiştiril-

memesi, istihdamı daraltan etkiler yaratmaktadır. 
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Çok değerli arkadaşlarım; 
Çoğunuzun gayet iyi bildiği gibi, çoğu üretim 

dalında bir tek nitelikli işçi veya halk mızın deyi
miyle yetişmiş bir usta, hiçbir niteliğe sahip olmayan 
en az 10 işçiye istihdam yaratabilmektedir ve onlar 
da zamanla nitelikli işçi haline gelebilmektedir. Bu 
nedenle bu noktayı vurgulamakta yarar ve zorunlu
luk görüyorum. 

Çok değerli arkadaşlarım; 
Hiçbir istikrar programı, Türkiye'de yürürlükteki 

mevcut iktisadî kaynakları optimal düzeyde kullan
madan işsizlik sorununu uzun sürede çözemez; ama 
Türkiye'mizin kısa sürede ne yapabileceği, getirebi
leceği çözümler bulunmaktadır. Soruna bir yandan 
uzun vadenin çerçevesi içinde bakarken, öbür taraf
tan kısa vadede yapılabilecekleri de gerçekleştirmek 
durumundayız. 

Bugün Türkiye'mizde sanayileştiren sanayi türü 
ve modellerini benimsemek, uzun vadede işsizlik so
rununa bir çözüm olabilir. Emek - yoğun teknoloji
lerine Türkiye'nin özellikleri doğrultusunda öncelik 
vermek, uzun vadede bir çözüm getirebilir. Biraz ön
ce arz ettiğim nitelikte iktisadî kaynakları harekete 
geçirmek, uzun vadede işsizlik sorununa çözüm geti
rebilir. Tabiî ki, ekonomik büyüme hızını yükselt
mek, ihracatı çoğaltacak üretim süreçlerini oluştur
mak uzun vadede çözüm getirebilir ama kısa va
dede yapılabilecekler vardır ve bunlar önemli katkı
lar getirebilir, özellikle içinde bulunduğumuz şu bu
nal mlı dönemde yapılabilecekleri kısaca özetlemekle 
yüce dikkatlerinize sunmakla yetiniyorum. 

Nitelikli işçi, usta işçi yetiştirmek suretiyle önce 
ihtiyaç boşluğu kapatılabilir. 

Çalışma Bakanlığımız gelişmekte olan bir ülke
nin ihtiyaçlarına göre biçimlendirilmelidir. Türkiye' 
deki Çalışma Bakanlığı, dostlarımız olan gelişmiş ül-
kelerinki gibi olamaz; olduğu takdirde, işe, işsizliğe, 
çalışma ortamına, işçi - işveren ilişkilerine vesaire 
beklediğimiz çözümleri getirmek mümkün değildir 
değerli arkadaşlarım. 

Söz gelimi bir başka örnek : îş ve İşçi Bulma Ku
rumu da öyle. Bu değerli Kurumumuz bizde sadece 
işe yerleştirme («plasman» diyorlar) görevini yapan; 
yani basit bir örgüt olmaktan çıkarılamaz mı?.. Sanı
yorum ki çıkar labilir. Düz işçilere ustalık niteliğini 
kazandıracak yönde, Türkiye'ye özgü, Türkiye'nin so
runlarına çözüm getirecek nitelikte dinamik bir ya
pıya kavuşturulamaz mı? Bu örgütümüz, Türkiye' 
nin sağladığı bütün imkânları kullanarak kısa sü
reli bir eğitim sağlamak suretiyle okullardan geçmiş 

ı bazı isçilerimize ek nitelikler sağlayamaz mı, vere
mez mi?.. Elbette verebilir. 

Kısa sürede bir başka küçük olanak : Fazla me
sai gerektiren bazı işlerde aynı işçiyi çalıştırmak ye
rine, işsiz duran ve niteliği uygun başka kimseleri 
çalıştırma imkâmmz yok mudur? Atatürk Barajı gi
bi dev projelerde (Ki, temenni olarak da söylüyo
rum, önümüzdeki dönemde mutlaka gündeme gel
mesi lazımdır) günde üç vardiya çalıştırma düzeni ku
rarak 24 saati bu bakımdan da değerlendirmemiz 
mümkün değil midir? 

Bunları vurgulayarak yetiniyorum ve şimdi ikin
ci nokta olan yabancı ülkelerdeki işçilerimizin sorun
larından bir kısmına geçiyorum. 

Çok değerli arkadaşlarım; 
Onurlandığım huzurunuzda özellikle Batı Alman-

ya'daki işçilerimizin sorununu yeterli olmasa bile 
sınırlı süreler içerisinde dile getirmeye gayret ettim. 
Buna rağmen maalesef bu sorunlardan sorumlu olan 
bakanlıklardan hiçbirinden bir yansıma, bir cevap 
almadım. Tabiî bunun hiçbir kişisel yanı yok. Ülke
nin sorunu olarak bu cevapsızlık, bu işçilerimizin dı
şarıda ne denli sahipsiz bırak ldığını (Türkiye'de bi
le bu kürsüde bu mikrofona gelmiş olmasına rağ
men) gösterdiği için hazindir, üzücüdür, şaşırtıcıdır. 

Maalesef son zamanlarda bir siyaset gereği ola
rak yumuşatılmış gibi görünen duruma rağmen, özel
likle Almanya'daki işçilerimizin sahipsizliği, drama
tik durumları büyüyerek devam etmektedir. Günde 
birden çok gelen mektupla bunu anlıyorum, bunu iz
liyorum. 

Üzülerek belirteyim ki, son üç yılda işçilerimiz 
üzerinde yoğunlaşan haksızlıklar büyümektedir. As
lında Almanya'nın bunu yapmaya hakkı yoktur. İki. 
ülke arasında yapılan anlaşmalar vardr, uluslararası 
örgütler vardır, Birleşmiş Milletlerin ILO'su vardır 
ve kamuoyları vardır; ama bu işten başlıca sorumlu 
olanlar, dışarıda ve içeride maalesef Türk kardeşleri
mizi sahipsiz bırakmışlardır ve sahipsiz bırakmakta
dırlar. işçilerimiz feryat etmektedir. Yalnız işsiz olan
lar değil, bir işte çalışanlar bile tedirgindir, rahat
sızdır ve gelen çok sayıdaki mektuplarda yalvar yor-
lar, yakarıyorlar. Milletin bu kürsüsünden, milletin 
bu mikrofpnundan işçilerimizin bu çok imzalı mek
tuplarından sadece konuya ilişkin olan bir iki pa
saj okumama izninizi istirham ediyorum. Bu sahip
sizliği belirtmek için, bunlara sahip çıkılması için 
okuyorum. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Bakın, beni ilgilendiren bir sürü şeyden sonra 

(Onları okumuyorum, onlar sizler bakımından an
lamlı değil) sizi ilgilendiren noktalardan birini oku
yorum ve isim de. veriyorum : «Isa Gökçe, Batı Al
manya.» Burada adresi ve imzası vardır, isterlerse 
kopyasını da, kendisini de takdim ederim. 

«Bizim bakanlar olsun, yetkili merciler olsun de
meçlerinden, işçilerimiz paniğe kapılmasın, her hak
ları almadan geri gelmesinler. Çok güzel, hoş; ama 
bir de bir buseydiler bizim bu sene işyerlerinde ne 
çektiğimizi ve Türk işçilere Almanlar nasıl davran
dıkları görselerdi, o vakit hakiki maceramızı bilir
diler. Bizim tek amacımız, Devletimizin bize bir an, 
evet bir an sahip çıkarak bizleri kaderimizle başba-
şa bırakmamak. Nasıl olur?.. Hepimiz canımızdan bez
miş kadar iştahsız, huzursuz çalışıyoruz...» Dikkatini
zi çekerim, çal şan bir işçi sözkonusudur. «İster is
temez Almanlar bizleri öyle bir duruma sürükleye
cekler ki, hiçbir hakkı almadan kendimiz geri çekilip 
geleceğiz. Birçoğumuz zor durumdayız. Çaresizlik 
içinde kaldı mı elbette çantamızı toplayıp vatana 
geleceğiz. İstek, arzularımız, Devletimizin bize vakit 
varken sahip olmaktır.» 

Gayet tabiî bu değerli kardeşimizin yazısındaki 
hataları hoş görmek; ama buradaki sese kulak ver
mek lazım. 

İzninizle bir başka mektuptan bir pasaj; gene is
mini veriyorum : «29 Türk adına Kemal Gürerer». 
İzninizle bir - iki pasaj : 

«Sayın Ağabeyimiz; 
Bizlerin çoğu uydurma bahane ve iftiralar nede

niyle haksız yere özgürlüğümüzden yoksun kaldık. 
Bizler de aile babası olup bekleyen kartlarımız ve ev
latlarımız var. Bunlar da dışarıda perişan ve çaresiz 
bizleri beklemekte. Cezanın, hitamında ikinci ceza 
olan sınırdışı. Bunu Demokratik Almanya dedikleri, 
mademki bizleri atmak istiyorlar biz de onların mem
leketinde zorla kalmaya mecbur değiliz. O zaman bi
ze yok yere ceza çektirip psikolojik yönden yıpratıp 
perişan etmelerine hakları var mı?.. Burada bizleri 
akşama kadar akort olarak çalıştırıp günde yakla-
ş k 2 DM vermeleri, insancıl olmayan muameleleri 
doğal mı?.. Hani insan hakları?.. Mahkemelerin ver
miş olduğu kararlar elimizde. Sırf polislerinin pres
tiji kırılmaması ve tazminat ödememek için hayalî 
insanlar çıkartılıp şahit sıfatına, sokularak ve kendi 
amaçlarına uyan satın alınmış kişilerle sorumsuzca 
özgürlüğümüzü elimizden almaları demokratik'mi?.. 

Bizi temsil eden ataşelikler bizlerin sorunlarına bi
raz eğilmiş olsalar bize bu kadar haksızlık yapamaz
lar. Defalarca yazmalar miza rağmen bir defa olsun 
teşrif buyurmadılar; ama kokteyl partilerine çağırdı
ğımız zaman maiyetleriyle birlikte gelmektedirler. 

Türkiye Cumhuriyetinin evlatları olarak hakları
mızın Devlet yetkilileri tarafından koordine edilme
sini istiyoruz. Bize burada sizin tabiriniz gibi Kunta 
- Kinte işlemleri uygulamamaları için güvence isti
yoruz.» 

Yüce bilgilerinize sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları, süreniz dol

muştur efendim, lütfen bağlayın. 
BEŞtR HAMİTOĞULLARI — Teşekkür ederim 

Sayın Başkanım. 
Çok değerli arkadaşlarım; 
Oyun çok yönlüdür. Geçenlerde bir soru dolayı-

s yla yüce huzurunuzda arz ettim; ama tekrarlamak
ta yarar vardır : 

1986 yılında Türkiye'miz AET ülkeleri içinde iş
çilerimize serbest dolaşma imkânını sağlayacaktır. Al
manya maalesef şimdilerden daha (Dikkatinizi çeke
rim) bu hakkı mümkünse geri almak için akla ha
yale gelmeyecek çok ustaca oyunlar sergilemektedir. 
Son zamanlarda Dışişleri Bakanları (Çok değerli bir 
Dışişleri Bakanıdır, değerli bir diplomattır) Türkiye' 
mize teşrif etmiştir, bu niyetle teşrif etmiştir. Sayın 
Çalışma Bakanım z son günlerde Çalışma Bakanı ta
rafından davet edilmiştir. Halbuki şimdiye kadar 20 
kere gitmeleri gerekli idi. 20 kere; bir kere değil. 
Bununla ilişkisi vardır. 

Şimdi aslında işçilerimizin var olan hakları sanki 
kendilerine geri verilerek bu alınmak istenmektedir. 
Almanya bunu yapamaz. Ricatın örgütlenmesi gerek
tiğini, bunu planlamak' mecburiyetinde olduğumuzu 
huzurunuzda Mart ayında yaptığım gündem dışı ko
nuşmada arz ettiğim halde, bu konuda hiçbir hazırlık 
yoktur, hiçbir tedbir yoktur. Sayın Bakanımdan so
ruyorum; biraz sonra şifahî olarak da soracağım : 
Şimdiye kadar hakkını almadan dönen kaç kişi var
dır?.. işçilerimiz maalesef döndürülecektir. Resmî be
yanlara rağmen okuduğum mektuplarda yansıdığı gi
bi huzursuzluk içindedirler. Bunu planlamak lazım. 
Bunların kitle halinde Türkiye'nin içinde bulunduğu 
bunalımı büyültecek tarzda çözüme kavuşturmak gere
kir ve bunların zaman içerisinde sindirilmesi lazım. 
Özellikle haklarını geri alarak bunların getirilmesi la
zım ve burada bunları üretim süreciyle bütünleştire
cek yatırımlara bağlamak lazımdr. Çalışma Bakanlı
ğımız birinci derecede bundan sorumludur, oradaki 
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sorunların çözülmemişinden sorumludur, bu büyük 
sorunun Türkiye'nin lehine çözülmemesinden sorum
ludur. 

Bütçe dolayısıyla bu konuda dikkatlerinizi ve Ba
kanlığın dikkatini çekmek istiyor ve kendilerini çok 
etkin bir şekilde bu konuyu çözme yolunda gereken
leri almaya davet ediyorum. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul-

ları. 
Sayın üyeler; 
Çalışma Bakanlığı Bütçesi üzerinde söz alan ko-

nuşmaclar konuşmalarını bitirmişlerdir. 
Sayın Komisyon, bu konuda bir söyleyeceğimiz 

var mı efendim?.. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE

MİL ÇAKMAKLI — Yoktur efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 
ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — Da

nışma Meclisinin Kıymetli Başkanı, değerli üye ar
kadaşlarım; 

Çalışma hayatı üzerindeki görüşmelere ve konuş
malara doyum olmaz. Bundan dolayı ben de zama
nın bana verdiği imkân içerisinde sizlere bazı sözler 
söylemekten büyük zevk alacağım. 

Sayın Mehmet Aydar ve Sayın Vahap Güvenç ar
kadaşlarımla binlerce defa aynı fikirdeyim. Çalışma 
Bakanl ğı fevkalade önemli bir bakanlıktır. Bendeniz, 
bizden sonraki demokratik devreye geçildiği zaman 
diyalogların kurulması için elimden geleni yapaca
ğım; fakat gelin siz de yardım edin de, demokratik 
zamana geçtiğimizden itibaren, hatta mümkün oka 
da bugünden itibaren doğru dürüst, teşkilatlı, diğer 
ülkelerde olduğu gibi müessir bir çalışma bakanlığı 
kursak... Çünkü, arkadaşlarımın da söylediği gibi, 
Çalışma Bakanlığının başlıca faaliyet konuları; 

Çalışma hayatının düzenlenmesi, çal şanların ya
şama seviyesinin yükseltilmesi, çalışanlarla çalıştıran
lar arasındaki münasebetlerin memleket yararına 
ahenkleştirilmesi, memleketteki çalışma' gücünün genel 
refahı artıracak surette verimli kılınması, tam çalış
tırmanın sağlanması, yurt dış ndaki Türk işçilerinin 
hak ve menfaatlerinin korunmasıdır. 

Şöyle saydığım zaman bu görevlerin ne kadar 
kutsal, ,ne kadar insancıl olduğu üzerinde bilmem baş
ka bir söz söylemeye ihtiyaç var mıdır?... 

Demin Sayın Hamitoğulları arkadaşlarım da söy
ledi, birçok işler imkân meselesidir. Elinizde imkân ol
duğu nispette bazı şeylerde başarı sağlarsınız, imkânı-
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nz ycksa susar oturursunuz; ama bu hiçbir zaman 
demek değildir ki, kanımızın son damlasına kadar 
bazı kutsal gördüğünüz konularda bir kenara otura
caksınız... Elinizde imkânların fevkalade mahdut ol
masına rağmen demin dinlediğim sözler için en has
sas tedbirler alınacak ve çalışılacaktır ve çalışılmak
tadır; biraz sonra temas edeceğim. 

Çalışma Bakanlığın n görevlerini dört anabölümde 
ele almak uygun olacaktır : 

Birincisi, çalışma hayatının düzenlenmesidir. 
ikincisi, istihdamdır. 
Üçüncüsü, yurt dışındaki işçilerimizin sorunları

dır. 
Dördüncüsü uluslararası kuruluşlarla ilişkilerdir. 
Çalışma hayatının düzenlenmesi üzerinde pek uzun 

söylemeyeceğim. Yalnız şunu söylememe müsaade 
ediniz : Çalışma hayatını düzenleyen mevzuatın oluş
turulmasında bir taraftan ülkenin millî şartları, eko
nomik ve sosyal durumu; fakat diğer taraftan iş hu
kukundaki yeni gelişmeler ve uluslararası sözleşmele
rin değerlendirilmesi mutlaka yapılacaktır ve öyle 
zannediyorum ki, gene arkadaşlarımın söylediği gibi 
(Aydar arkadaşım söyledi), yeni Anayasamızın ışığı 
altında mutlu gelecekler herkesi beklemektedir. 

Bu arada süresi sona eren toplu iş sözleşmeleri
nin Yüksek Hakem Kurulunca yeniden yürürlüğe ko
nulması devam etmektedir. Söylediğim gibi, bazı öyle 
olaylar ortaya çıkar ki, ç karılan kanunlar geçici ol
sa dahi belirli bir ihtiyaca cevap vermek için çıkar
tılır. Gerçekten 12 Eylülden evvelki durumu hepimiz 
biliyoruz. 12 Eylül ile beraber bu duruma, memleke
tin içerisine düştüğü ekonomik ve sosyal bunalım
lara bir çare bulmak için tedbirler alınmaya başlan
mıştır. Bunlardan bir tanesi de, demin söylediğim gibi 
Yüksek Hakem Kurulunun çalışmasına imkân veren 
2364 sayılı Kanundur. Buradaki başlıca maksat şu
dur : Mademki grevler durdurulmuştur, mademki ba
zı sendikaların faaliyetleri askıya alınmıştır, o za
man işçilerin toplu iş sözleşmesinden elde edecekleri 
menfaatlerden yoksun kalmamaları için yeni bir sis
tem geliştirilmelidir. 

Bir tarafta elinizde şu imkân var, kanunî tah
kim... Kanunî tahkim fevkalade sakıncalı ve kanunî 
tahkim ne olursa olsun diğer ülkelerde denenmiş ve 
fazla başarıya ulaşmamış. Neden?.. Bir kimse ken
disi alırsa hoşuna gidiyor, başkası tarafından verilir
se hoşuna gitmiyor... Açıkçası budur. 

Binaenaleyh, kanunî tahkime gitmeden başka bir 
sistem düşünülmüş ve o zaman şu sistem öngörül* 
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müştür : Taraflar serbest iradeleri ile daha evvelce; 
yani süresi sona ermeden evvel aktetmiş oldukları 
sözleşmeleri, bir muhtelif üçlü komisyon tarafından, 
(Ki, o komisyonda işçiler de bulunacaktır, işveren
de bulunacaktır ve Hükümet temsilcileri de buluna
caktır; three party.) daha evvelce yapılmış olan söz
leşmeler günün şartlarına uydurularak ve o sözleş
meler içerisinde kamu düzenine aykırı hükümler var
sa, onlar da temizlenmek suretiyle günün şartlar na 
uydurularak bir muhtelif komisyon tarafından yeni
den yürürlüğe konulacaktır. 

Böyle bir kanun zannediyorum ki, Avrupa'da da, 
ilk defa olarak yürürlüğe girmiştir. Hakikaten entere
sandır; yeniden yürürlüğe konma sistemi. Hem ka
nunî tahkim değil, hem içinde bulunduğumuz şartla
ra uygun; ama geçici bir süre için. Uzun müddet de
vam edilemez. Hatta o zaman benim tahminim 2364 
sayılı Kanunun bir devre yürürlükte kalması idi. Da
ha uzun yürürlükte kaldı; fakat buna rağmen bu Yük
sek Hakem Kurulu memleketin ekonomik durumu
nu, geçinme endekslerini, fiilen ödenmekte olan üc
retleri ve diğer gelir unsurlarının genel seyri göz 
önünde tutulmak suretiyle 1979'da biten toplu söz
leşmelere birinci yıl için % 80, ikinci yıl için % 50, 
üçüncü yıl için % 10 + 3 000 TL. ve diğer tarih
lerde biten sözleşmelere de bildiğiniz gibi % 70 - 80, 
ikinci yıl için % 10 + 3 000 ve üçüncü yıl % 15 
+ 3 .000 TL. gibi zamlar vermişlerdir. 

Tabiî dediğim gibi kanunî tahkime benzediği için 
bu kısım, kanunî tahkimin maruz kalacağı eleştiri
lere de Yüksek Hakem Kurulunun maruz "kalmasını 
ben normal karş lıyorum. Çünkü, sonuç olarak Yük
sek Hakem Kurulu da ücret maddesini günün şartla
rına uydurarak vermektedir. Daha çok verilebilir, da
ha az verilebilir, bu, ücret politikasını ilgilendirir. 
Şüphesiz çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, bir 
hükümetin en başta gelen görevidir. Bunda hiç şüp
he yok. Hatta gelir kaynağı olması bakımından eme
ğin karşılığı olan ücretin en yüksek düzeyde tespit 
edilmesine çalışılır. Bu da bir görev. 

Başka bir deyişle çalışanların emeklerinin karşı
lığı olan ücret tam olarak ödenmelidir. Ancak, ücre
tin tespiti her şeyden önce ekonomik kaynaklara bağ
lıdır. Ücret ve gelir politikası sadece sosyal yapıyı, 
gelir dağılımını değil, istihdam politikasını, fiyatları, 
enflasyonist eğilimleri, millî prodüktiviteyi, ekonomik 
büyümeyi ve yatırımları ilgilendirir. Devlet, ücretin 
yanında maliyetin diğer gelir unsurları olan faiz, ki
ra,, kâr gibi unsurları da dengelemek zorundadır. 
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Tecrübeler göstermektedir ki, işçiler yönünden üc
retin yüksek olması bir önem taşımamaktadır. Asıl 
önemli olan, ücretin temsil ettiği satın alma gücü; ya
ni ücret karşılığında edinilebilen mal ve hizmetlerin 
tutarıdır. Bundan dolayı enflasyonla mücadele et
mek, enflasyonun mümkün olduğu kadar hızını kes
mek, ücretle çalışanların korunması yönünden de 
şarttır. Çünkü, enflasyon oran nın yükselmesi ile üc
retlerin satın alma gücü azalmaktadır. 

Bunun içindir ki, gelişmiş ülkelerde % 10 oranın
daki bir enflasyon hızı psikolojik tavan olarak kabul 
edilirken, ülkemizde % 100'ü aşan enflasyonun bu
günkü durumuna getirilmesi için büyük fedakârlıkla
ra katlanılması kaçınılmaz olmuştur. Yakın bir za
manda serbest toplu görüşme sistemine yeniden baş
lanması ile, geçici olarak sosyal zorunluluk halleri 
için öngörülmüş bulunan bugünkü uygulama bir tara
fa bırakılarak, serbest toplu görüşme sistemine dönül
düğünde, taraflar menfaat durumlarını en iyi şekilde 
bağdaştırabileceklerinden, bugünkü Yüksek Hakem 
Sistemine yöneltilen eleştiriler de ortadan kalkmış ola-
caktr. 

Bununla beraber şu noktayı bir kere daha söyle
meme müsaade ediniz, îşçi, işveren ve Hükümet tem
silcilerinden oluşan üçlü komisyonların önemi ve gör
düğü hizmet fevkalâde önemlidir. Bunun da bir kere 
daha altını çizmek istiyorum. 

Anayasamızın 55 inci maddesine göre; «Ücret 
emeğin karşılığıdır. 

Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli 
bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan 
yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır. 

Asgarî ücretin tespitinde ülkenin ekonomik ve sos
yal durumu göz önünde bulundurulur.» 

Böylelikle asgarî ücrete temas etmek istiyorum. 
Asgarî ücret, işçilerin tarih boyunca enflasyondan et
kilenmemesi için düşünülmüş olan bir sistemdir, in
sanî düşüncelere yer vermektedir ve ücret karşılığın
da çalışanlar makûl bir hayat seviyesinde yaşamaya 
hak kazanmalıdırlar. 

Bunun yanında, ekonomik düşüncelere göre de 
maliyeti düşürmek, ücreti belirli bir seviyenin altına 
indirmekle değil, üretimi ve verimi artırmak suretiyle 
sağlanmalıdır. 

Asgarî ücret son olarak 10 Nisan 1981 tarihinde 
tespit edilerek 1 Mayıs 1981 tarihinde yürürlüğe gir
mişti. Yapılan tespit ile (Biliyorsunuz ayda 10 bin 
lira) İş Kanununun 33 üncü maddesine göre en geç 
Mayıs 1983 tarihine kadar geçerlidir. Bununla be
raber düşük ücretle çalışan işçilerimizin içinde bulun-
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duğu ekonomik sıkıntıyı dikkate alan Bakanlığımı ve 
Hükümetiniz, bu sürenin dolmasını beklemeden as
garî ücretin yeniden tespiti gereğini duyarak, Asgarî 
Ücreti Tespit Komisyonunu 17.11.1982 tarihinde top
lantıya çağırmıştır. 

Asgarî ücretin tespitinde Komisyon, ülkenin eko
nomik ve sosyal durumundan başka (Anayasada ön
görülmüştür), ücretlerin geçinme endekslerini, fiileıv 
ödenmekte olan ücretlerin genel seyrini de göz önün
de bulundurur. 

O halde, asgarî ücret pazarlık konusu bir ücret 
olmayıp, Komisyonun, bilimsel, objektif ve güvenilir 
ölçülerle tespit ettiği bir taban ücretidir. Bunun mik
tarı ne olacaktır?.. Bunu tabiî Komisyon tayin ede
cektir; fakat bunun miktarı öyle olmalıdır ki, bir 
yandan düşük ücretle çalışan işçilerimizin geçim şart
larını iyileştirmeli, diğer yandan ülkenin içinde bulun
duğu ekonomik şartları ağırhştırmamalı ve enflasyon 
oranını kabul edilebilir sınırın üstüne çıkarmamalıdır. 

274 ve 275 sayılı Kanunlara gelince : 
Demin arkadaşlarım da söyledi, bu Kanunlar 

üzerinde hem memleketimizin, ülkemizin millî şart
ları, ekonomik ve sosyal durumu ve hem birtakım 
«standarjöridik» denilen ve uluslararası sözleşmeler
de kabul edilen uluslararası normların göz önünde 
bulundurulması suretiyle zannediyorum ki, memle
ketimizin şartlarına en uygun kanunlar yakında yü
rürlüğe girecektir. 

Bu bakımdan, Anayasada öngörülmüş ilkelerin 
ışığı altında yapılacak olan bu kanunlarla memleke
timizin sosyal bakımdan huzura kavuşması zannedi
yorum ki, hepinizin ve hepimizin temennisidir. 

Yine bu çalışmalarda, Aydar arkadaşımın da söy
lediği gibi, sendika enflasyonuna son vermek ve bu
nu makûl ölçüler içerisinde tutmak başlıca hedefi
mizdir. 

Çalışma Bakanlığının önemli sorunlarından bir 
tanesi iş teftişidir, işçi sağlığıdır, iş güvenliğidir. Bu 
konuda diyebilirim ki, yurt çapında 17 grup başkan
lığı görev yapmaktadır ve burada iş müfettişleri 1982 
yılı başından Ekim ayının sonuna kadar işin yürütü-
mü yönünden 4 980 genel teftiş, 22 029 özel teftiş, 
2 473 önel teftiş ve 22 029 işçi şikâyeti ile işçi sağ
lığı ve iş güvenliği yönünden 14 035 genel teftiş yap
mıştır. 

Türkiye'nin, Sosyal Sigortalar Kurumunun istatis
tiklerine göre, 1981 yılında iş kazaları ve meslek has
talıkları vaka sayısı 165 674'dür. Görülüyor ki, hızla 
artan iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu, eko

nominin uğradığı büyük kayıplar yanında, her yıl 
birçok insan yaralanmakta, sakat kalmakta ve yaşa
mını yitirmektedir. Bu büyüklükte devamlı artan bir 
kayba Türk millî kaynaklarının dayanamayacağı da 
bir gerçektir. Bu nedenle Çalışma Bakanlığının işyer
lerine götürdüğü iş güvenliği denetimi daha da ağır
lık kazanmaktadır. 

Bu arada şunu da söyleyeyim : 1983 yılında ILO 
ve Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Teknik İşbirliği 
(UNDP) çerçevesinde 275 000 dolarlık bir projenin 
gerçekleştirilmesine çalışılmaktadır ve bundan böyle, 
İşçi Sağlığı ve İşçi Güvenliği Enstitüsünün (1SGÜM) 
etkinliğini artırmak için çalışmalar yapılmaktadır. 

Şimdi goMyorum diğer arkadaşlarımın üzerinde 
hassasiyetle ve büyük Ibir isabetle durdukları ve za-
ımanıımızım büyük sorularından birisi olan* isıtihdaım 
ve İşsizlik meselesine. 

İstihdam o kadar önemli bir sonundur ki, çalışan
lar, meslekî faaliyetleri sayesinde elde ettıiıkleri üc
ret geliriyle kmdilerinin ve aMelertiınin geçimini sağ
larlar. 

Bugün, bir iki ülke istisna edil'irse (Japonya gibi), 
dünya ekonomisinin sıkıntılı günler geçirdiği muhak
kaktır. iEkomotmıik faaliıydtlerin yavaşlaması kredi 
fizlerimiın fevkalade yükselmesi, dışsatım gücünün 
azalması dolayısıyla 'birçok ülkede iş imkânları azal
makta, yüksek düzeydeki isıtihdaım, yerini eksik İs
tihdama ve işsizliğe 'bırakmaktadır. Böylece istihdam, 
son yılarda gerek ülkemizde ve gerek diğer ülke
lerde en önemi sorunlardan bira haline gelmiştir. 
Bir taraftan Fransız Cumhurbaşkanı Miıtfcerant ba
ğırmaktadır, «'İşsizlik 'bulgun dünyanın en büyük 
sorumudur» diye, aynı şeyi Kobl, 'birkaç gün evvel 
söylediği bir nutukta da tekrarlamıştır. 

ıBazı ülkelerde özellikle işsizliğin enflasyonla bir
likte ısevretaesd, (Yanı durgunluk içinde enflasyon, 
«stugfilasyon!» dediğümi'iz şey) çözümü daha da ağır
laştırmaktadır. Yüksek düzeyde işsizlik, kültürel, sos
yal, politik ve ekonomik 'hayatın her alanında kendi
sini hissettirmektedir. Yetersiz bir ekonomik büyü
me, enflasyon, enerji ve hammadde darlığı, para sis
teminim uygulanımasında ve uluslararası ticaretteki 
aksaklıklar işsizliğe sebep olan 'başlıca faktörlerdir. 
Keşke bugün Almanya işsiz durumuna gelmese de, 
'biz de bu kürsüden hağırmasa idik... 

OECD raporlarına göre, OBCD ülkelerinde 1982 
yıkıda işsiz sayısının 28,5 milyon (Yani aktif nüfusun 
% 8*i) olduğu ve bunun 16.5 milyonunun Avrupa' 
da yaşadığı bertilmektedir. 
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Bugün, işsizliğin sebepleri ve önleyici tedbirlerin 
alınımasında o kadar farklı görüşlere rastlanma'ktadır 
iki, 'bunların içerisinden çılkmalk da zordur. 

Bazı ülkeler, silki para politikası tialfcip ederefk, 
yüksek enflasyon oranını ıgeri çökmeye öncelik verir
ken, diğerleri: işsizlikle mücadeleyi ön plana ala-
ırak cari, kamu ve sosyali harcamaları ıkısıtlıaamaikta, 
yatırımı ıteşvik ötoektödirler. Fransa gibi ıbazı ül
keler dse, ibu .tedbirlerin yanında, çalışıma süreshiin 
azalitüimıası, fazla mesaimin yasaıklanıması, «part • ti-
ıme» çalışma (Traviiller o temps parfcieT) ve yeni ya
tırım yapan işverenlerden, sigorta işveren n'işsesin'in 
^alınmaması gjilbi önlemlere ıbaşvurmalktadıriar. FalkoJt, 
hangi sisteme öneölik verilirse verilsin, varılmak is-
Denen 'amaç, kalbul edilebilir ıbir enflasyon oranı içe
risinde, istündamı hacmlinin genişletiİTiesi, fiyat artış-
larınıın önlenmesi, üretim düzeyinin yülkselıbiilmesii1 ve 
ödemeler dengesinin sağlanmasıdır. 

Bugün ıbirçolk ülkelerde işsizlik sorununun dra
matik 'bir ihal laidığı muhalkkaktır. Mesela Alman
ya'da 1981 'de '% 4,4 olan 'işsizlik oranı 1982 Elkiim 
ayında ı% 7,9 (1 milyon 920 bin işsiz), Fransada '% 
8,6'dan '% 1'0,3'e İtalya'da ı% 8,5'den '% 10,4'e Hol
landa'da |% 6,4^en'%12,9'a, Belçika'da İse \% 10'4'ten-
%16,7'ye yükselmiş, Amerifca'dia 'ise Amerikan tari
himde ıilk defa olarak % 10,4'ü aşmıştır. (11 milyon 
'işsiz). 

Arkadaşlarını; 
Şimdi »büyük bk şansızlık; 12 Eylülden sonra 

Türkiye ıbir taraftan enflasyonu önlemeye "çalışır, 
ibir taraftan sosyal barışı (kurmaya çalışır, 'bir taraf
tan enflasyonu geri çekmeye çalışır, işsizliği önle
meye çalışır; fakat öyle 'bir zamana rastlıyoruz ki, 
ıgerök enflasyon, ıgerök işsizlik bütün Avrupa'yı ve 
dünyayı kavurmaktadır. Şanssızlık buradadır. 

Geliyoruz Türkiye'deki istihdam, durumuna: 
Bugün DPT rakamlarına göre 1980 yılında 17 

milyon 182 hin olan sivil işgücü arzı, 1981 yılan
da 17 milyon 621 ibine, 1982 yılında 1$ milyon 81 
bin kişiye yüksellmelktedir. Buna göre, demin de 'ifa
de edildiği gibi, Ibüyük ıbir işsizlik vardır ve 198'2 yı
lında ıbelki de ıbu işsizliğin milktarı •% 18'dir. 

ıSanayileşmiış ülkelerde işsizliğin seböbti, kon-
jonlktürel bir karakter göslterirken, ülkemizdeki du
rum hem yapısal, hem de konjonktüre! nedenlerden 
ileri gelmlöktedir. 'Nüfus iartışı Avrupa ülkelerinde 
ortalama olarak '% 1 oranında seyrederken, ıbu lora-
nın ülkemizde 1% 2,2 olması, yapısal işsizliğin bas
ılıca söböbini teşkil etmöktedür, 
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19701i yıMaırda çotk yüksek 'bir enflasyonla kar
şılaşmış ibuiunan ülkemiz, bir seri istikrar tedbirle
riyle enflasyon hızını çok büyük ölçüde düşünmüş ol
masının tabiî neticesi olaralk para hacminin daral
ması saitınaîma gücünün azalması, kaçınılmaz şe
kilde bazı işkollarında (Tekstil, inşaat, otomotiv gibi) 
durgunluk yaratmış, kredi faizleri, finansman mali
yeti yükselmiştir. 

Orta vadede enflasyonun kontrol altına alınması, 
fiyatlarda istikrarın sağlanabilmesi için kısa vadede 
geçici ve düşük düzeyde bir işsizlikle karşılaşılması 
kaçınılmazdır, bunu kabul ediyoruz. Ancak, enflas
yonun kontrol altına alınmasıyla birlikte işsizliği ön
leyici tedbirlerin alınmasına özel bir itina gösteril
mesi hususunda arkadaşlarımın fikirlerine yürekten 
ve candan katılıyorum, özellikle, emek yoğun yatı
rımların teşvik edilmesi şarttır. Kamu sektöründe 
en uygun teknolojinin seçimi suretiyle, yeni istihdam 
yaratılması ve kamu harcamalarının yönlendirilmesi 
önem taşımaktadır. Bunun için de paraya tabiî ihti
yaç vardır. 

Bunun yanında uzun vadede nüfus planlaması 
çalışmalarının yapılması lazımdır; 

Ekonomik ilişki içinde bulunduğumuz ülkelerin 
kendi ekonomilerini iyileştirme yolunda aldıkları ba
zı kararlar da Türkiye'yi olumsuz yönde etkilemekte
dir. AET'nin pamuk ipliğimize ve gömlek ihracatı
mıza koyduğu kısıtlayıcı sınırlamalar, tekstil işkolu-
muzda bazı tıkanıklıklar yaratmış ve istihdam açığını 
arttırmıştır. 

Bu arada arkadaşlarım; Çalışma Bakanlığı, elin
deki fevkalade küçük ve az imkânlarla çabalamakta
dır; ama elinden gelen her şeyi yapmaktadır. Zanne
derim ki, bana inanırsınız. Her şeyden evvel bu işsiz
liği önlemek için bir de Genelkurmayla beraber ge
çici bir tedbir olarak, işçi çıkartma yasağına kadar 
gitmiştir. İşçi çıkartma yasağı aslında normal bir yol 
değildir; fakat ne yapacaksınız?., tşçi çıkartmayı ser
best bıraksanız, bugün müesseselerin, işletmelerin ço
ğu, % 90'ı, inanınız, % 70'e varan işçilerini çıkarta
caklardır. 

Bundan dolayıdır ki, işçi çıkartma yasağını getir
miş bulunuyoruz; ama işçi çıkarttırmamakta bir iş
letmeyi batırmak demektir. «Hayır, işçi çıkartmaya
caksın» dersen, o işletme batar. Bundan dolayı, eli
mizdeki her türlü imkânı kullanarak, ekonomik sebep
lerle işçi çıkarılmasına da müsaade ediyoruz. 

Biraz evvel, kıdem tazminatı dolayısıyla Vahap 
Güvenç arkadaşım da temas ettiler. Şunu da söyle* 
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yim, bu çok enteresan bir vakadır : Bir işletme; SCO 
•işçisi vardır, 5C0'ünü çıkartmak için müracaat eder. 
Komisyonlar kurulur, Valinin Başkanlığında Bölge 
Çalışma Müdürü falan ve bunlar 400 işçinin çıkartıl
masına müsaade ederler. Bize gelir; biz de bir miktar 
kırpanz, 250 kişinin ekonomik sebeplerle çıkartıl
masına müsaade ederi/. Aradan bir müddet geçer. 
Ben şöyle tesadüf oradan geçerken giderim; bakayım 
ne oldu, işçiler çıkartıldı mı diye; işçiler duruyor. 
Hani ne oldu, müsaade aldınız?.. «Efendim, kıdem 
tazminatlarını ödeyemiyoruz, çıkartamıyoruz.» Yani 
işin gerçeği de bu vaziyettedir. 

Tabiî, İş ve İşçi Bulma Kurumunun istihdam so
runundaki çalışmaları fevkalade önemlidir. Çünkü 
çalışabileceklere yeteneklerine uygun iş temin edil
mesi, ekonominin her bölümünü ve endüstrinin her 
kesimini çok yakından ilgilendirir. Çalışabileceklere 
iş temin etmek, diğer bir deyişle istihdam olanakları 
yaratmak ve mevcut işyerlerinin daha fazla işgücü 
kullanmasını sağlamak Bakanlığımızı da aşan, genel 
ekonomi politikasını ve teknoloji seçimini ilgilendiren 
bir konudur. Tabiî Çalışma Bakanlığı elindeki imkân
lar nispetinde bazı tedbirler almak yoluna gider. 

Sayın Hamitoğulları Arkadaşıma da şunu söyle-
yim : Çalışma Bakanlığının durumu; bu türlü bakan
lıkların durumu bir hayli enteresandır. Bizler başka 
bir bakanlık gibi; hani bir apartman yapıp da, bu
yurun efendim, işte yaptığımız apartman, diyemiyo
ruz. Buna karşı bizim politikalarımız daha çok bir
takım tavsiyelerde bulunmak ve özellikle Almanya 
politikasında Almanların Türk işçilerinin aleyhine 
alabilecekleri tedbirlerin her an karşısına çıkabil
mektir. 

Binaenaleyh, zannediyorum ki, 12 Eylülden beri 
gün geçmez ki Türk Hükümeti Almanya politika
sıyla, Almanya'daki işçilerle, Almanya'daki işçilerin 
sorunlarıyla uğraşmasın... Buna biraz sonra gelece
ğim. 

Aynı şekilde fevkalade önemli olan bir konu, iş
gücü yetiştirme ve meslekî rehabilitasyon çalışmala
rıdır. 

Ülkemizin kalkınmasında en önemli sorunlardan 
biri de işgücünün istihdam öncesi ve istihdam içi ye
tiştirilmeleridir. İşgücünün büyük bir bölümü iş pi
yasasının gerektirdiği beceri, yetenek ve niteliklere 
sahip bulunmamaktadır. Bundan dolayı bir taraftan 
mesleğe yöneltme çalışmaları yapılmakta, işgücü pi
yasasına yeni girecek kişiler ile bedenî ve ruhî yön
den durumlarına uygun iş arayanların meslek seçim

lerinde danışma ve yöneltme hizmetleri; diğer taraf
tan sanayide eğitim çalışmaları yapılmaktadır; işgücü 
piyasası etütleri yapılmaktadır, iş analizi ve meslekî 
sınıflandırma yapılmaktadır. 

Şimdi, daha çok onun üzerinde durulduğu için, 
yurt dışı işçi sorunlarına biraz daha fazla önem ver
mek gerekmektedir. 

Gerçekten Almanya'da ve diğer memleketlerde 
çalışan işçilerimizin adedi gün geçtikçe artmakta ve 
gayet tabiî olarak sorunları da o nispette çoğalmakta
dır. 

Bugün en çok Türk işgücünü istihdam eden Fede
ral Almanya'daki işçi sayımız son 1 yıl içinde 584 
binden 565 621'e düşmüştür. Buna mukabil Fran
sa'da 1982 yılı içinde kaçak işçilere getirilen af nede
niyle işçi sayımız 50 binden 60 bine yükselmiştir. 
Hollanda'da da artış vardır. 

Diğer ülkeler de; en büyük işçi çalıştıran Libya' 
dır. (78 bin) sonra Suudi Arabistan gelmektedir. 

Yalnız şunu söyleyeyim : Libya'da, son Amerika 
ile aralarındaki gerginlik dolayısıyla ekonomisindeki 
durgunluk sebebiyle özellikle işçilerimizin ve diğer 
yabancı işçilerin ücretleri ödenememiş, bazı müteah
hitler de zor durumda kalmıştır; fakat buna rağmen 
öyle zannediyorum ki, Mart ayından itibaren bu yol
da bir açılma olabilir ve yeniden o ülkeye Türk işçi
leri gidebilir. 

Suudi Arabistan'a gelince; Suudi Arabistan'ın 
her ne kadar petrol istihsali azalmışsa da, bu, Suudi 
Arabistan ekonomisini hiçbir şekilde etkilememiştir. 
Böylelikle Suudi Arabistan'da inşaat sektörü, çimen
to sanayi gibi bazı işkollarında büyük bir gelişme 
vardır ve bundan dolayı öyle zannediyorum ki, önü
müzdeki yıllarda ve önümüzdeki günlerde Suudi 
Arabistan'a daha çok miktarda işçi gönderebilece
ğiz. 

Böyle büyük bir işgücü göçü gerek ülkemiz, ge
rek işçilerimizi istihdam eden ülkeler ve gerekse işçi
lerimiz bakımından 3 boyutlu bazı sosyal ve ekono
mik problemleri de beraberinde getirmiştir. Bunlar 
arasında dil, din, örf ve âdet, meslekî eğitim, kanun
lar önünde eşitlik, konut, aile birleştirmesi, çocukla
rın eğitimi ve nihayet son zamanlarda moda olan geri 
dönüş sorunları ortaya çıkmıştır ve böylelikle bu so
runların çözümlenmesinde Devletin yardımı da zo
runlu hale gelmiştir. 

Bir yandan bu sorunların hukukî yoldan çözüm
lenebilmesini sağlamak, diğer yandan işgücü şevkini 
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ülke yararına uygun şekilde düzenlemek üzere işçi
lerimizi çalıştıran ülkelerle (Hamitoğulları Arkadaşı
mın da işaret ettiği gibi) ikili işgücü ve sosyal güven
lik andlaşmaları imzalanması yoluna gidilmiştir. 
Ancak bu andlaşmalar yurt dışında çalışmakta olan 
işçilerimizin bütün problemlerini halletmekte 'yeterli 
olamamaktadır ve kendilerine, yaşadıkları ülkelerin 
millî mevzuatlarına göre mahallen yardımcı olabil
mek, hak ve menfaatlerini korumak Devletimiz için 
gittikçe önem kazanan bir görev haline gelmekte
dir. 

Yurt dışında çalışan işçilerimizin ve aile fertleri
nin her türlü sosyal ve ekonomik sorununa çözüm 
aramak, bu vatandaşlarımızın ekonomik faaliyet ve 
girişimlerini kolaylaştırmak, Bakanlıklar ve bunların 
yurt dışı temsilcilikleri arasında işbirliği ve koordinas
yonu sağlamak amacıyla kurulmuş olan «Yurt Dışı 
İşçi Sorunları Yüksek Koordinasyon Kurulu» Baş
bakanın Başkanlığında toplanır ve biri sosyal işler, 
diğeri ekonomik işlerle görevli olmak üzere 2 komite 
oluşturulmuştur. 

Demek ki, bugün bu sorunlara fevkalade önem 
verilmiş olduğundan dolayı bir Yüksek Koordinas
yon Kurulu kurulmuştur; bunun Başkanı Başbakan
dır. Bu Başbakanın Başkanlığındaki Yüksek Koor
dinasyon Kurulunun 2 alt kurulu vardır : Bunlar
dan bir tanesi sosyal işlerle, diğeri ise ekonomik iş
lerle görevlidir. Sosyal işler Çalışma Bakanının Baş
kanlığında toplanır ve ilgili bakanlıkların müsteşar
larının katılmalarıyla oluşur. Sekreteryası Çalışma 
Bakanlığı Müsteşarlığı tarafından yürütülür ve bu 
Sosyal İşler Komitesinin başlıca görevleri yurt dışın
da çalışmaya gidecek işçilerimizin gerek yurt dışı
na çıkmadan önce, gerekse yabancı ülkedeki çalışma 
hayatı süresince Türkiye'ye geçici yahut kesin dö
nüş safhalarında karşılaştıkları her türlü sosyal, kül
türel, x siyasal ve eğitim sorunlarını belirleyerek, bu 
sorunlar için çözüm, tedbir ve uygulama esasları üze
rinde çalışmalar yapmaktır. 

Böylelikle yurt dışındaki işçilerimizle olan poli
tikamızı ve durumu Batı Avrupa ülkeleri ve Orta
doğu ülkeleı: olmak üzere ikiye ayırmakta fayda 
var. Söylediğim gibi, Almanya'da işsizlikle ilgili ra
kamlar son zamanlarda dehşetli bir artış göstermiş 
ve 1982 Ekiminde 1 milyon 920 bin; yani % 7,9'a 
yükselmiştir. Yabancı işçiler arasındaki işsizlik oranı 
ise'% 11,8'dir. 

Şu hale göre, Federal Almanya'da bugün top
lam 243 655 yabancı işsiz durumdadır. Bunlar

dan 97 084'ünü Türk işçileri teşkil etmektedir. Türk
lerde işsizlik oranı, kalifikasyon eksikliğinden dola
yı % 14,9 ile diğer yabancılardan daha yüksektir. 

Batı Avrupa ülkelerinde görülen ekonomik kriz 
dolayısıyla ortaya çıkan bu işsizlik, yabancı işçilere 
duyulan ihtiyacın azalması, yabancı sayısının kabul 
edilebilir sınırını aşması, aile birleştirilmesi yoluyla 
bu ülkelere giden işçi çocuklarının iş hayatına atıla-
bilmeleri için gerekli eğitim ve işyeri kapasitesinin 
yeterli olmaması birinci neslin ekonomik verimlili
ğini kaybederek, sosyal yük haline dönüşmesi gibi 
nedenler bu ülkeleri yabancı işçileri geri gönderme 
yolunda bazı tedbirler almaya zorlamıştır. Özellikle 
Federal Almanya bu konuda teşvik tedbirleriyle il
gili bazı programlar hazırlamaktadır, işçilerimizin 
diğer ülkelere oranla daha fazla bulunduğu Federal 
Almanya ve Holllanda'nın bu tutumuna karşı geri 
dönüşlerin ülkemizde mevcut olan işsizliği artıraca
ğı dikkate alınarak, toplu halde geri dönüşleri önle
mek üzere gerekli çalışmalar yapılmakta ve bu 
amaçla ilgili hükümetlerle yarı resmî temaslar sürdü
rülmektedir. 

Tabiî arkadaşlarım, bir Alman Başbakanın da 
birkaç gün evvel söylediği gibi; doğrudur, «Alman
ya'da Almanlar yaşar.» Bunda herhangi söyleyece
ğimiz hiç bir şey yoktur. Nitekim, Türkiye'de de 
Türkler yaşar. Yalnız bizim onlara verdiğimiz ce
vap şudur; Almanya'da Almanlar yaşar; tamam, 
Türkiye'de Türklerde yaşar; o da tamam; ama niçin 
o zaman Türk işçilerini ihtiyacınız olduğu bir za
manda Türkiye'den alıp Almanya'ya götürdünüz ve 
şimdi ihtiyacınız bittiği zaman bunları bir işgücü re
zervi olarak görüp, bir üretim aracı gözüyle baka
rak, işinize gelmediği anda geri gönderiyorsunuz?.. 
Hakikaten, arkadaşlarımın da söylediği gibi, bu ne 
devletlerarası nezaket kurallarına, ne ÎLO anlaşma
larına, ne işgücü göç anlaşmalarına ve ne de İnsan 
Haklarına sığar; ama buna rağmen Türk işçileri ge
ri dönmek isterlerse, gayet tabiî geri döneceklerdir, 
bunda şüphe yoktur; ama... 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Ama, haklarını 
alarak. 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
Ta&î haklarını alarak, söyleyeceğim. 

Bu geri dönüşlerinde, muhakkak geri dönecekler
dir; ama bir şartla, haklarını tam olarak almaları 
kaydıyla. Bütün bizim çalışmamız bunun içindir. 

Şimdi size biraz daha bazı açıklamalarda bulun
mak istiyorum. 
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BAŞKAN — Sayın Bakan; bir dakika müsaade I 
eder misiniz, süreniz dolmuştur. Eğer müsaade eder 
4eaç dıaık'ifcadia ibMıröbileoeğiınizi lütfedip söylerseniz, 
Genel Kurulumuzdan bir izin alalım efendim. 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
Sayın Başkanım, en çok 10 dakika efendim. 

BAŞKAN — «10 dakika» diyorsunuz. 
Sayın üyeler; Sayın Bakan, konuşmasını tamam

lamak için 10 dakikalık bir süreye ihtiyacı olduğu
nu söylüyorlar efendim. Bu sürenin uzatılması husu
sunu oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Bakan 
ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 

Tabiî efendim, çok özür dilerim, uzatmamdan do
layı; fakat Hamitoğulları arkadaşımın hissettiklerini 
ben de hissediyorum ve katılıyorum,' ondan dolayı 
bunları konuşmakta fayda var. Yoksa vaktinizi is
raf etmek katiyen istemem. 

Arkadaşlarım; 
Şunu size hatırlatayım; Sene 1982 Mart'ı, Paris'te 

bir OECD toplantısı yapılıyor, Dışişleri Bakanlığı
mızın elçileriyle beraber toplantıda bulunuyorum. Al
man Çalışma Balkanı geliyor ve 'diyor İki, «Türklerin 
miktarı kabul edilen sınırı aştı. Binaenlayeh, 500 bin 
kişiyi birden bire geri göndereceğiz...» Böyle bir tek
lifle karşılaşıldığı zaman (Bırakın Bakanlık sıfatını 
falan filan, bu işle içi yanan Hamitoğulları arkada
şım gibi ben de çok üzülüyorum hakikaten) yapaca
ğınız şey; buna şiddetle karşı çıkmaktır. Buna karşı 
çıkarak şunu teklif ediyoruz; hiçbir zaman devletler 
arasındaki kurallara göre devletler tek taraflı olarak 
diğer devletlerin aleyhine kararlar almamalıdırlar. 
Binaenaleyh, bu sistem o zamanki Alman Çalışma Ba
kanı tarafından da uygun görüldüğü için, bugüne 
kadar görüşmeler devam ede gelmiştir. Demek ki, 
bizim politikamızın başlıca unsurunu şurası teşkil 
eder; Almanya hiçbir zaman Türkleri zorla tazyik ede
rek Almanya dışarısına çıkartmaya çalışmamalıdır. 
Bu bir. 
. İkincisi; hatta Almanya'da çalışan işçilerimizi te

dirgin edecek beyanatla/ dahi vermemelidirler. 
Üçüncüsü; Almanya Türkiye'nin haberi olmadan 

ve Türkiye'ye danışılmadan tek taraflı olarak kararlar 
almamalıdır. Bu.herkesi perişan eder ve özellikle eğer 
Almanya birden bire; bir program yapmayarak, bizle 
müşterek bir program yapmayarak, birden bire bü
yük ölçüde Türk işçilerini gönderirse, yalnız Alman
ya'nın ekonomik ve sosyal durumlarını nazarı itibara ] 
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alarak Türkiye'nin sosyal durumuna hiç bakmamak 
çok ayıp olur. Binaenlayeh, Almanlardan istediğimiz; 
biz Almanların ekonomik ve sosyal durumlarını tet
kik edeceğiz; ama lütfen Alman Hükümeti de Tür
kiye'nin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik duru
mu karşılaştırmalı ve ona göre ve sadece işsiz ka
lan işçilerden kaç miktar göndereceğini, Türkiyen'in 
fikrini aldıktan sonra Türkiye'ye göndermektir. Çün
kü, arkadaşlarım, şunu da takdir edersiniz ki, büyük 
ölçülerde birden bire Almanya'dan Türkiye'ye işsiz
lerin gelmesi, 'bugün takip ettiğimiz istihdam politka-
sını daha da ağırlaştıracaktır. 

Bundan başka özellikle şunun üzerinde Almanlarla 
pazarlık ettik; Hamitoğulları arkadaşımın da söyle
diği gibi, Türkiye'ye dönecek olan işçilerin, işsiz ka
lan işçilerin, işçiler hiçbir zaman Türkiye'ye geri gel
meyecektir; ama işsiz kalan işçiler içinde belirli bir 
program içinde gelecekler varsa, o zaman onlar sosyal 
haklarını sonuna kadar almalıdırlar. Yani Alman
ların teklifi gibi sadece 2 yıl beklenerek alınan işsizlik 
parasının kapitalize edilmesi, işçilerin ihtiyarlık sigor
tasını ödedikleri primlerin 2 yıl beklenmeden ödenmesi 
gibi hususlar bizi tatmin etmemektedir. Bizim istedi
ğimiz, mademki bizim Türk işçileri Alman ekonom-
sine bu 'kadar katkıda bulunmuştur, alınlarının teriyle 
çalışmışlardır, haklarını tam olarak almalıdırlar. Bi
naenaleyh, işveren hissesi de işçilerimize tam olarak 
ödenmelidir. 

Almanlarla aramızda başka birçok tartışmalar var. 
Mesele, Türkiye'ye gelen 2 ay askerlik yapan işçilerin 
işlerine hiçbir zaman işin aksaması nedeniyle son ve
rilmemelidir. Bunun üzerinde İsrar ediyoruz. 

Bundan başka Almanya eğer Türk işçilerini geri 
göndermek istiyorsa, o zam in Türkiye'de yatırım yap
mak suretiyle yeni iş sahaları açmalı, yeni iş sahala
rına Almanya'da işsiz kalan (Türkleri göndermelidir. 

Bundan 'başka yine Alman Hükümetinden istedi
ğimiz çok büyük bir şey vardır. O da; son Kolh Hükü
metinin işbaşına gelmesiyle beraber Almanların eko
nomik politikasında bir değişiklik görüyoruz. Alman
ların ekonomik- politikası şöyle değişmektedir: Bun
dan böyle cari kamu masrafları ve sosyal masraflar 
kısıtlanacak, tüketim azaltılacak, buna mukabil yatı
rım çoğalacaktır. «Mademki, yatırım çoğalacaktır, o 
zaman lütfen işsiz kalan Türk işçilerini bu yatırımla
ra, yatırımlar dolayısıyla açılan yeni iş sahalarına 
lütfen gönderiniz» diyoruz. 

Bundan başka yine şu da politikamızın çok önem
li noktalarından birisini teşkil eder; Alman Hükümeti 
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ve Alman yetkilileri hiçbir zaman emekliliklerine çok 
az kalmış olan Türk işçilerini Türkiye'ye geri gön-
dermemelidirler. Çünkü, uzun zaman kullan, tam 
emekliliğe gelecek, diyeceksin ki, «Buyur git karde
şim...» Türkiye'de bu insanlar yeniden işe başlarsa, 
o zaman bizim sigortalarımız da perişan olur, biz ora
daki haklarımızı da kaybetmiş oluruz. Tabiî bunun gibi 
çok noktalar vardır. Yaş meselesinden şu anda hiç 
bahsetmek istemiyorum, serbest dolaşım meselesinden 
de şu anda söz etmek istemiyorum,; fakat büyük prob
lemlerimiz vardır. Hiçbir zaman zannetmeyiniz ki, 
bu problemleri biz bir tarafa bırakıyoruz. Asla, kati
yen; ama şunu biliniz, nihayet Almanların da kendi
lerine göre bir hükümranlık haklan vardır. Bizlerle be
lirli ilişkileri vardır ve biz fevkalade soğukkanlılığımı
zı muhafaza ederek gayet vakur ve haklı olduğumuz 
zamanlarda şiddetli, haksız olduğumuz zamanlarda 
neşeli çıkarak, onlarla mücadele ediyoruz. Arkadaşla
rım; demin söylediğim gibi, bu politika bir apartman 
yapıp da buyurun yaptığımız apartmana bakın ne 
güzel oldu, gibi misal Verilemez; bu ancak ve ancak 
Türk işçilerinin aleyhine olacak alınacak tedbirler han
gi nispette önlendi ve bunların hangi nispette önlen
diğinin ortaya çıkmasıyla belirlenir. Yoksa durup du
rurken bu politikalar önceden görülemez; ama şunu 
da demek istemiyorum; takip ettiğimiz politika mü
kemmeldir, şahanedir... Hiçbir şekilde böyle bir şey 
söylemek istemiyorum. Her şeyin daha iyisi vardır, 
daha iyisi de düşünülebilir, ak?l akıldan üstündür, 
bundan dolayı arkadaşlarımın yardımından fevkalade 
memnun kalacağız. 

Sayın Başkan, 
Libya konusundan falan vazgeçtim yalnız bir konu 

var, o konu birazcık vaktinizi alabilir. O da; bir ko
nuda, geçen sene yaptığımız gibi, bir zabta geçirmek 
konusudur. O da şudur : 

Biliyorsunuz Uluslararası Çalışma Teşkilatının 19 
uncu maddesinin 5/a ve 5/b bentlerinin gereğince, 
Uluslararası Çalışma Konferanslarında kabul edilen 
Sözleşme ve Tavsiye Kararları hakkında Bakanlığımın 
Yasama Organına bilgi sunması ve bu hususun tuta
naklara geçmesi gerekmektedir. Bu nedenle aşağıdaki 
bilgileri kısaca vermeme müsaadelerinizi rica ederim: 

Uluslararası Çalışma Konferansının 2 - 23 Haziran 
1982 tarihinde Cenevre'de yapılan 68 inci toplantısın
da; 

1. 157 sayılı «Sosyal Güvenlik Haklarının Mu
hafazası» Sözleşmesi, 

2. 158 sayılı «İşverenin. İnsiyatifi ile İşçinin işine 
Son Verilmesi» ile 166 sayılı Tavsiye Kararı, 

3. 110 sayılı «Plantasyonlar» Sözleşmesinin 1 inci 
maddesini değiştiren bir protokol; 
kabul edilmiştir. 

Sosyal Güvenlik Haklarının Muhafazasına İlişkin 
157 sayılı Sözleşme : 

Sözleşmenin amacı ilgili ülkeler arasında, esnek 
ve sosyal bünyeye uygun sosyal güvenlik sistemleri 
geliştirmektir. Sözleşmenin bazı maddeleri doğrudan, 
bazıları ilgili ülkeler arasında ikili anlaşmalarla yü
rürlüğe konulabilecek şekilde düzenlenmiştir. 

Sözleşme çalışan işçi ile birlikte eş ve çocukla
rını da kapsamakta ve karşılıklılık esasına bağlı ola
rak hastalık, analık, maluliyet, yaşlılık, yetimlik, mes
lek hastalıkları ve iş kazaları, işsizlik ve aile yardımı 
gibi bütün sigorta kollarını içine almaktadır. 

Sigortalı olarak işçinin kendi ülkesinde veya üçün
cü ülkelerde geçirdiği sürelerin birleştirilebileceğine 
ilişkin metotlar Sözleşmede dikkate alınmış ve millî 
mevzuatlarında Sözleşmede yer alan bütün sigorca 
kollarına sahip olmayan ülkeler için bazı esnek uygu
lama imkânları getirilmiştir. 

Ayrıca, ilgili üye ülkelerin göçmen işçiler iç'n 
gereken bütün kolaylıkları sağlamaları zorunluluğu da 
Sözleşmede yer almış bulunmaktadır. 

İşverenin İnsiyatifi ile İşçinin İşine Son Veril
mesine İlişkin 158 sayılı Sözleşme ile 166 sayılı Tav
siye Kararına gelince; 

Sözleşme geçerli sebep olmaksızın işçinin işline 
son verilmesini engelleyen garantiler getirmektedir. 
Bir yandan, işe son vermeyle ilgili tarafsız yargıya 
müracaat yollan açık tutulurken, diğer taraftan da 
haksız işten çıkarma halinde tazminat öngörülmekte
dir. Makul bir ihbar süresi ve ihbar tazminatı Söz
leşmenin üzerinde önemle durduğu Iconulardır. 

Sözleşmenin amacı, işten çıkarmanın bütün yükünü 
işçinin taşımasını önlemek ve işten çıkarmanın haksız 
sebeplere dayanması halinde işverenin sorumluluğu
nu da ortaya koymaktır. 

Sözleşmenin, işten çıkarma için geçerli saymadığı 
bazı sebepler şunlardır : Sendika üyeliği ve sendikal 
faaliyetler; işçi temsilciliği veya adaylığı, işveren hak
kında dava açmış veya şikayette bulunmuş olmak; ırk, 
renk, cinsiyet, evlilik durumu, aile sorumluluğu, h'a-
ımıM'ilk, siyasî inanç, sosyal orijin ve doğum* nedeniy
le (işten ayrılına, 

Sözleşme, ayrıca ekonomik, teknolojik, yapısal ve 
benzeri sebeplerle işine son verme konularında da 
bazı maddeler ihtiva etmektedir. Sözleşmeye göre iş
veren, işçinin işine son vermeden önce kendisine ge-

— 470 — 
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rekli bilgiyi verecek, ayrıca gerekenlere danışması için 
zaman tanıyacaktır. İşveren işten çıkardığı işçiye ye
niden işe almada öncelik tanıyacak veya yeni iş bul
masında kendisine yardımcı olacaktır, tşine son ver
meden önce yetkili maTcamı haberdar etme de işve
renin sorumlulukları arasında bulunmaktadır. 

Aynı konuda kabul edilen Tavsiye ise yaş, asker
lik ve sivil savunma gibi nedenleri işe son verme sebebi 
saymamakta; özellikle ekonomik nedenlerle işe son 
vermede ayrıntılı açıklamalar getirmektedir. (Tabiî aıv 
kadaşlarım, şurası demek ki, bizim yaptığımız bu işçi 
çıkartma yasağı da bir hayli buna uygun. 

1958 yılında kabul edilen 110 sayılı Plantasyonlar
la ilgili Sözleşmenin bugüne kadar çok az üye ülke 
tarafından onaylanması üzerine kapsamla ilgili 1 inci 
maddesi bir protokolle değiştirilmiştir. 

Protokole göre, üye ülkeler sözleşmeyi orijinal şek
liyle onaylayabilecekleri gibi, Sözleşmenin alanını da
raltan protokolü kabul etmek suretiyle 5 hektardan 
küçük ve lO'dan az işçi çalıştıran işletmeleri Sözleşme 
kapsamı dışında bırakabileceklerdir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Vaktinizi aldım, çok çok teşekkür ederim. Hepi

nize çalışmalarınızda başarı dilerim ve en büyük di
leğim, şu anda yurt dışındaki işçilerimizin ıstırap çek-
memesidir; onların refah ve saadeti için dua ediyoruz. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Değerli açıklama ve cevaplarınız 
için teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Sayın üyeler, Sayın Bakan mevcut konuşmalara 
cevap vermiş • olduğu gibi, açıklamalarda da bulun
muştur. 

Şimdi sözlü soru isteminde bulunan arkadaşları
mızın adlarını kaydediyorum efendim. 

Sayın Hamitoğulları, Sayın Uğur, Sayın Gelen-
dost, Sayın Aksoy soru sormak istemişlerdir. 

Sayın Hamitoğulları, buyurunuz efendim. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkanım, 

kısa sorularım şunlardan ibarettir : 
Değerli Bakanımızın verdiği bilgilere teşekkür ede

rim. 
Soru 1 : Son bir yılda Federal Almanya'dan Tür

kiye'ye kesin dönüş yapanların sayısı ne kadardır? 
Bunlar, almaları gereken sosyal ve ekonomik hakla
rını almışlar mıdır? Almamışlarsa, bunların bu hak
ları alınabilecek midir? 

Soru 2 : Şu anda Federal Almanya'da tutukevle
rinde tutuklu bulunan Türklerin toplam sayısı ne 
kadardır? 
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Soru 3 : Son bir yılda, gerek canına kıyan, ge
rekse Almanlar tarafından öldürülenlerin sayısı ne 
kadardır? Türkler üzerinde yapılan bu insanlık dışı 
baskıları, gerek Almanya kamuoyuna, gerekse ulus
lararası örgütlere götürmek düşünülmekte midir? 

Soru 4 : Almanya'dan Türkiye'ye doğru mukad
der görülen geri dönüş konusu planlanmış mıdır, plan
lanacak mıdır? Bu konuda bir program var mıdır? 
Geri dönecek işçilerin ulusal ekonomiyle bütünleşme
leri yönünde projelerimiz var mıdır? Almanya'nın bu
na katkısı olacak mıdır? 

Soru 5 : Bugünkü örgütlenme türü ve tipi ile, Sa
yın Bakanımızın da buyurdukları gibi, işi duaya bı
rakmayacak tarzda bir başka örgütlenme ile mi daha 
iyi çözebiliriz, yoksa bugünkü örgütlenme bu sorun
ları, doğacak diğer sorunları da çözmeye yeterli mi
dir? 

Soru 6 : Şu anda Almayan'da yaşayan ve çalış
makta olan Türklerin güvenceye ihtiyacı vardır. De
ğerli ve dost ülkeden, ben dostluğumuzun sürmesini 
temenni edenlerden biriyim, bu güvence istenmiş mi
dir, istenecek midir? Mutlaka istenmelidir. Bu konu
da cevap istiyorum. 

Bir de, dönecek olan kardeşlerimizin, götürülürken 
tabi tutuldukları sağlık muayenesinden geçirilmeleri 
ve sağlıklı değiller ise, Almanya'dan bunların sağlrk-
ları iade edilerek geri gelmeleri istenmekte midir, 
istenecek midir? 

Çok teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul

ları. 
Sayın Uğur, buyurunuz efendim. 
HİDAYET UĞUR — Sayın Başkan, iki soru yö

neltmek istiyorum : 
«Kalitesiz» tabir ettiğimiz bir vasıfsız işçi bir mü

essesede (Örnek vermeye herhalde lüzum yok) devle
tin l'inci derecedeki memurunun sahip olduğu imkân
ları alabilmektedir. Bir başka müessesede asgarî üc
retle çalışmaktadır. Diğer bir müessese de ise, orada 
patron, «Ben bu kadar parayı veremem, şu kadara 
çalışırsan çalış» dediği için ve aç kalmamak için de 
asgarî ücretin altında ve hatta sigortasız olarak ça
lışmaktadır. 

Yapılan bu zamlar aldıkları ücretler nispetinde 
yansıdığından, bu farklılıklar gittikçe artmaktadır. 12 
Eylül Harekâtından sonra Sayın Cumhurbaşkanı, 
zannederim Adana konuşmalarında, konuya temas et
mişler ve bu konuda düzenlemeler getirileceğini ifade 
buyurmuşlardır. Geçen Seneki Bütçe konuşmaları
mızda bu konuyu dile getirdik. Şimdiye kadar konu 
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üzerine ne gibi tedbirler alınmıştır ve ne düşünül
mektedir? 

İkinci sorum da şudur : Artmakta olan işsizliğin 
durumundan Sayın Bakanımız yakındılar; ancak an
ladığıma göre, halen somut ve etkin bir önleme tedr 
biri uygulanamamaktadır. Bu konuda gelecek sene
lerdeki durumu nasıl değerlendiriyorlar? Endişeleri
mizi giderici bir açıklama yapabilirler mi? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uğur. 
Sayın Gelendost, buyurun efendim. 
HALİL GELENDOST — Efendim, Sayın Ho

cam ve Bakanımızın vermiş olduğu geniş izahatlar
dan dolayı kendisine evvela teşekkür ederim. 

Sorum şu olacak efendim : Bu 12 Eylül 1980' 
den sonra sağlanmış olan çalışma barışının sürekli
lik kazanabilmesi için Anayasadaki iş ve işçi hakla
rıyla ilgili düzenlemelere paralel olarak acaba yeni 
düzenlemeler getirilmek üzere çalışmalara başlanmış 
mıdır? Benim temennim, bunların bir an evvel ha
zırlanarak Meclisimize sunulması ve bir an evvel 
çıkartılmasıdır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gelendost. 
Sayın Aksoy, buyurun efendim. 
ALÂEDDlN AKSOY — Sayın Başkan; verdik

leri kıymetli bilgiler sebebiyle Sayın Bakanı ve Ba
kanlığın kıymetli personelini şahsınızda selamlarım. 

Benim sormak istediğim husus şudur : Bilindiği 
üzere, Türkiye'de bir enerji sıkıntısı vardır. Bazı fab
rikaların ve sınaî tesislerin enerji sıkıntısından çalış
tırılamadığı da iddia edilmektedir. Türkiye'mizde 
saat 18.00 - 23.00'ten sonra, 23.00 - 08.00 arasında 
enerji sıkıntısı olduğu tahmin edilmemektedir. Aca
ba, sınaî tesislerimizi 23.00'le 08.00 arasında çalış
tırmak mümkün müdür? Böyle bir tedbir düşünül
mekte midir? Bunun yararı, zararı nedir? Bu husus
ta Sayın Bakanımızdan bilgi almak istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
Sayın Bakan, 4 arkadaşımızın sorduğu soruları 

zannederim zaptettiniz. Dilerseniz sözlü, dilerseniz 
yazılı cevap verebilirsiniz efendim. 

Bazılarına sözlü cevap vermek istiyorsanız, bu
yurun. 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
Efendim, müsaade ederseniz, şu anda cevap vereme-
yeoeifeleniımiz: hangisiyse, onları yazılı vereceğiz; di
ğerlerine sözlü olarak cevap vereceğim. 
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Arkadaşlarımdan Hamitoğulları, son 1 yılda Tür
kiye'ye kesin dönüş yapan işçilerimizin sayısını sor* 
dular. Kendilerine şimdi okuyorum. Kaynak : Sta-
tisches Bundesamt; Alman kaynaklı. 

1973 yılında dönen 87097, 1974'de dönen 110825, 
1975'te dönen 148 475, 1976'da dönen 130 354, 1977' 
de dönen 113 531, 1978'de dönen 88 080, 1979'da 
dönen 66 256, 1980'de dönen 70 583, 1981'de dö
nen 70 000. 

1982'nin ilk .6 ayında dönen 32 912. Toplamı 
901 139. Buna karşılık Almanya'ya giden Türk iş
çilerinin miktarı şöyle : Mesela «1981'de 70 000 dö
nen» diyorsam, giden de 62 bin. Diyeceksiniz ki, 
nereden gitti bunlar?.. Bunlar çocuklar ve oradaki 
doğumlar vesaire... 

Buna karşılık, mesela 1973?de giden 249 bin; o 
çok, fakat bir mukayese yapacak olursak şunu gö
rüyoruz : Almanya'dan dönen 901 139, Almanya'ya 
gidenlerin toplamı, 1973'den bu yana, 1 342 366. 

Şimdi, Almanların şikâyetçi oldukları nokta şu
rada toplanıyor : «Efendim, eskiden Almanya'ya 
getirme yaşı 18 idi, sonra bu Schmit Hükümeti za
manında 16 yaşa indirildi; şimdi 16 yaştan küçük 
olan çocuklar Almanya'ya vize sorunu olmadan so-
kulabiliyor. Bunlar 14, 15, 16 yaşındaki çocuklar; 
lisan bilmiyor ve burada 1 senelik meslek eğitimi 
görüyor, vasıflı işçi durumuna gelemediği için, Al
manya'nın içinde bulunduğu işsizlik sebebiyle iş bu
lamıyor ve bundan dolayı işsizler ordusuna katılı
yorlar. Bundan dolayı yaş sınırım 6'ya indirelim» 
diyorlar. Halbuki biz de diyoruz ki, «Aile bütünleş
mesinde, birleşmelerinde yaş sınırının 6'ya inmesi, 
hem Alman Anayasasına aykırıdır, hem de insan 
Haklarına aykırıdır. Binaenaleyh, 6 yaş fevkalade 
küçüktür.» 

«Sosyal haklarını almışlar mıdır"?» sorusuna ge
lince; onu da şu şekilde cevaplandırmamız müm
kündür : Bu işsizlik sigortasından almaları icap eden 
haklarını almışlardır, ihtiyarlık sigortasından, bu
günkü mevzuata göre almaları mümkün olan işçi 
payını almaktadırlar; fakat demin söylediğim gibi, 
maalesef kendilerine işveren hissesi, işveren payı 
ödenmemektedir ve Almanlar bu konuda fevkalade 
inatçı ve diyorlar ki, «Biz bunları ödersek, bu Al
man Hazinesi için yıkım olur.» Orada büyük bir 
tartışma vardır. 

Federal Almanya'da tutuklu bulunan mahkûmla
rın sayısı için bir şey söylemek mümkün değil. Bu 
rakamlar Federal Alman makamlarından istenmiş; 
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fakat milliyetlerine göre bir istatistik yapılmadığı ve 
bundan dolayı cevap veremeyecekleri, cevabı alın
mıştır. 

Aynı şekilde, öldürülenlerin sayısını şimdi söy
leyemeyeceğim. 

Sağlık muayenesi meselesine gelince : Bu da ta
rafımızdan ısrarla ileri sürüldü. «Bizim işçilerimizi 
sağ olarak turp gibi aldınız, ne şekilde geri verece
ğinizi görmek istiyoruz ve hatta mümkünse Türk dok
torları tarafından muayene edilsin» dendi; ona pek 
yanaşmadılar. «Alman doktorları tarafından muaye
ne edilir, Türk doktorlarını Almanya'ya getirip bun
ları muayene ettirmeyiz.» diyorlar. Tabiî, bunlar 
uzun tartışma ve Almanlarla mücadele meselesi. 

Bunların dışında kalan; «Acaba Almanların kat
kısı olabilir mi?..» dediler. 

Biz bunun üzerinde ısrarlıyız. Almanlara diyoruz 
ki; «Siz de muhakkak Türkiye'ye yatırım yapın, (De
min arz ettim) Türkiye'de iş hacmini artırın ve on
dan sonra işçilerimizi gönderin.» 

Diğer hususları belki yazılı olarak Sayın Hamit-
oğulları'na veya Makamınıza tevdi ederiz. 

Sayın Uğur arkadaşımızın söylediklerine gelince: 
Û hususta da kişisel fikrimi söylememe müsaade 
ediniz. «Memur, vasıfsız işçiden daha az ücret al
maktadır; bir kısmı asgarî ücretle çalışıyor. Konu-
üzerinde ne gibi tedbirler düşünülüyor?» dediler 

Benim, hükümet görüşü olarak değil, kişisel ola
rak bunu söylememe müsaade ediniz; ben ücretler ko
nusunda hiçbir zaman ücretlerin her yerde aynı ola
bileceği kanısında değilim. Şunu sorarım o zaman: 
«Neden o işveren o vasıfsız işçiye o kadar yüksek 
ücret ödemektedir?» Bunu bizim tayin etmemiz 
mümkün değildir. Biz asgarî ücreti tayin ederiz; ama 
azamî ücreti tayin etmeyiz, işverenin bileceği iştir. 
Eğer gerek görüyorsa ücreti verir, gerek görmüyor
sa vermez. Eğer bu kamu kuruluşu ise, o kamu ku
ruluşunun idarecisinden de hesap sorulur... Neden 
bu kadar yüksek ücret veriyorsun?» diye; ama biz 
buna îş Hukukunda müdahale edemeyiz. Bu benim 
kişisel görüşüm. 

«İşsizliği önleyecek somut tedbirler acaba alını
yor mu, uygulanıyor mu?» dediler. 

Biraz evvel temas ettim, müteaddit devletlere, ge
lişmiş olan ülkelerdeki tatbikata da bakarsak, bun
ların birbirlerinden fevkalade farklı olduğunu söy
ledim. Hepsi uğraşıyor ve hepsi de diğerinin siste
mini tenkit ediyor. Bir kısmı çalışma sürelerini in
direceğim diyor; Fransızlar indirdi. Bazı ülkeler ça

lışma süresini indireceğim diyor; mesela bizde 48 
saat, hakikaten çok uzun. Diğer ülkeler geliyor, bu
nu tenkit ediyor. Çalışma süresinin azaltılmasıyla 
işsizlik önlenemez. Fransa'da, «Travail autemps 
partiel», Amerika'da «Work Sharing» sistemi uygu
lanıyor; Fransızlar, Amerikalıların sisteminin hiç bir 
netice vermediğini, Amerikalılar da, Fransız siste
minin netice vermediğini söylüyor ve bu uluslararası 
toplantılarda dile getiriliyor ve uzun süre tartışma
lara sebep oluyor. Netice şu: Her devlet demin söy
lediğim gibi, enflasyon hızını artırmak, «stagflation» 
dediğimiz, ekonomi içerisindeki durgunluk ve enflas
yona mani olmak ve onun yanında, iş hacmini artır
mak, enflasyonu lazaılıtmıaik lişslizılıiği aaaıltmıalk... Bunuın 
için de Türkiye ellimden gelenli mühalklkıaık yacapak; fa
kat söylediğim gibi bu sadece ve sadece Çalışma Ba
kanlığım işi 'değil Çalışıma Bakanlığımı çok aşan 'bir gö
rev. Ondan dolayı biz olsa olsa Çalışma Bakanlığı ola
rak, Hükümette geliriz, «Emek/yoğun yatırımlara önem 
veriniz, bu yatırımları çoğaltalım, bunun yanında ye
ni teknoloji seçimine önem verelim ve yatırımları 
teşvik edelim, kredi faizlerini düşürelim» deriz. Çün
kü, bu kredi faizleriyle belki de sanayinin yatırım
lara girebilmesine imkân yoktur; fakat o kadar zor 
ki, biz bir taraftan enflasyon hızını geri çektiğimiz 
zaman ve biraz da frene fazla basıldığı zaman, dur
gunluk kendiliğinden otomatik olarak ortaya çıkı
yor. Yani, bunlar birbirine bağlı ve bütün devletle
rin bugün üzerinde hassasiyetle durdukları, işletme
cilerin ve ekonomislerin üzerinde kafa yordukları 
problem. 

Sayın Gelendost arkadaşımız, yeni yasal düzen
lemeler konusuna gelince; onu arz etmeme mü
saade ediniz, o konuyu hemen cevaplandırabilirim; 
çünkü 274 Sayılı Sendikalar Kanunu, 275 Sayılı 
(Tabiî yeni çıkacakların sayısı bu olmayacak; es
kilere göre söylüyorum) Toplu iş sözleşmesi, Grev 
ve Lokavt Kanunları, bildiğiniz gibi hazırdır; ancak 
bu kanunların yeni Anayasamızdaki prensiplere ve 
ilkelere göre yeniden gözden geçirilmesi ve bir defa 
daha kaleme alınması gerekmektedir. Bu iş yapılırken, 
Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi, bir ta
raftan işçi teşekküllerinin, diğer taraftan işveren te
şekküllerinin yazılı mütalaaları, görüşleri mutlak su
rette alınacaktır. Zaten bu 274 ve 275 sayılı Kanun
lar yapılırken, daha evvelce işçi teşekküllerinin ve 
işveren teşekküllerinin yazılı mütalaaları alınmıştır. 
Bu sefer bir kere daha alınacaktır ve ondan başka, 
yine üniversite çevreleriyle, pratisyen arkadaşları
mızla ve bu işlere gönül vermiş olan arkadaşlarımız-
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la daima temas ederek, en doğru yolları bulmaya 
çalışacağız. 

Bunun dışında, 1475 sayılı İş Kanunu var. 1475 
sayılı tş Kanununda fevkalade önemli maddeler var. 
Bunlardan bir tanesi, kıdem tazminatı ve dolayısıyla 
demin arkadaşlarımın üzerinde durduğu, fon tasarı
sıyla ilgilidir. Kıdem Tazminatı Fonunun, emekli ik
ramiyesi şekline çevrilmesi ve işsizlik sigortası yerini 
alması için de üzerinde önemli bir adım atılmış ve 
çalışmalar bitirilmiştir. Keşke mümkün olsa da işsiz
lik sigortasını da kurabilsek. Bu, daha sonraki bir 
hedef; fakat işsizlik sigortasının kurulmasında şu 
anda arkadaşlarım şu sıkıntılar var. 

İşsizlik sigortası şunun için kurulur : 
Bir kimse işini kaybetmiştir, yeni iş bulana kadar 

ona işsizlik sigortası ödenir. Tabiî ilk açılan işe de, 
işsizlik sigortasının iflas etmemesi için, o işini kay-
<betım!iış oüiaın Aşçü veıniilliır. 

Şimdi, içinde bulunduğumuz şartlar içberisinde ki
mi kime vereceksiniz? Bugün işini kaybetmiş olan 
işçiye, işsizlik sigortasından faydalanan işçiyi ilk açı
lacak işe versem, senelerdir iş bekliyen işçi ayağa 
kalkacaktır. 

Bundan başka, işsizlik sigortaları tam istihdama 
yaklaşıldığı zamanlarda fevkalade başarılı olmakta
dır; fakat içinde buluğunduğumuz devirlerde Alman-
ya'daki durum; dün «Journal de Gener» de okudum; 
Fransız Hükümeti tek taraflı olarak işsizlik sigortası 
hükümlerini feshetmiştir; çıkamıyor işin içinden. 

Şimdi, bu durumlarda ve bizim Hazinemizin de 
durumu nazarı itibare alındığında, bilmiyorum şu 
anda hemen işsizlik sigortasını çıkartmak doğru mu
dur, değil midir?.. Ama, doğrusunu ararsanız taraf
tar değil miyim?.-. Yüzde yüz taraftarım; ama imkân 
meselesi; bu imkânları kolluyoruz ve kollamak la
zım. 

Onun dışında, şu anda çıkaracağımız başka 'bir ka
nun yoktur. Bu kanunlar için çalışıyoruz. Tabiî ye
ni çıkarılacak tş Kanununun işten çıkartmayla ilgili 
hükümleri, demin okuduğum uluslararası sözleşmele
re uygun olabilecek bir nitelik de kazanabilir; yani 
yargı usulünün açılması ve istihdam güvencesinin 
(Bugün bütün dünyanın üzerinde durduğu) sağlan
masıdır. Çünkü arkadaşlarım, şunu da söylememe 

müsaade ediniz; bugün artık endeksleme metodu bile 
bir tarafa bırakılmıştır. Endeksleme metodu moda
sını kaybetmiştir. Bugün,' daha çok toplu iş sözleş
melerinde de esas, ücret zammı değil; işçilerin işle
rini kaybetmemesi, yani istihdam güvencesi ön pla
na gelmektedir. 

Bunların dışında kalan sorulara, eğer müsaade 
ederseniz, yazılı olarak cevap vermek isterim. 

Çok teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler, Çalışma Bakanlığının 1983 Malî 

Yılı Bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Söz konusu Bütçenin bölümlerine geçilmesi hu
susunu- oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Bölümlere geçilmesi kabul edilmiş
tir, 

Bölümleri okutuyorum : 

ÇALIŞMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 

111 

Genel yönetim ve destek hiz
metleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Çalışma hayatının düzenlen
mesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

306 745 000 

3 809 786 000 

900 
106 219 000 

Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1983 Malî Yılı Çalışma Bakanlığı Bütçesi değer
li oylarınızla kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Hayırlı ve uğurlu olsun. (Alkışlar) 
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Sayın Bakan, bir son sözünüz var mı efendim? 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
Efendim son sözüm, bütün arkadaşlara canı yürek
ten teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

26 . 11 . 1982 O : 2 

Sayın üyeler, günlük çalışma programını tamam
lamış bulunmaktayız. Gündemimizde görüşülecek 
başka bir husus kalmadığından, 27 Kasım Cumartesi 
günü saat 09.00'da toplanmak üzere Birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma Saatti : 17.25 

—m 
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Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1983 Mal Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı (S. Sayısı 223) na 
Verilen Oylanın Sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

A 
Hamdi Açan 
Halil Akaydın 
Mehmet Akdemir 
Eşref Akıncı 
Mahmut Akkılıç 
Alâeddin Aksoy 
Orhan Aldıkaçtı 
Tevflik Fikret Alpaslan 
Ali Nejat Alipat 
İsmail Arar 
Aydemir Aşkın 
E. Yıldırım Avcı 
Eühem Ayan 
Nurettin Âyanoğlu 
Mehmet Aydar 
îmren Aykut 

B 
Remzli Banaz 
İbrahim Barangil 
Şükrü Başbuğ 
Rıeoai Baiüunalp 
Rıfat Bayazıt 
Muhsin Zekâi Bayer 
Erdoğan Bayık 
Ofhan Baysal 
Necip Bilge 
M. Nedim Bilgiç 

0 
Mahir Canova 

C 
A. Güngör Çakmakçı 
Zeki Çakmakçı 

» 
Vehbi Muhlis Dabakoğlu 
Bekir Sami Daçe 

Üye sayısı : 160 
Oy verenler 1 
Kabul edenler : 1 
Reddedenler : 
Çetktörnserktr 
Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler 

19 
19 

— 
39 
2 

(Kabul Edenler) 

Kemal Dal 
İsmail Hakkı Demirel 
Fikri Devrimsel 
Recai Dinçer 

£ 
Muzaffer Ender 
Sadi Erdem 
Abdülkadir Erener 
Akif Erginay 
Hamza Eroğlu 
Adnan Ersöz 
Halil Ertem 
Azmi Eryılmaz 
Halil Evliya 

P 
Feyzi Feyzioğhı 
Ayhan Fırat 

G 
Halil Gelendost 
Kamer Genç 
Abdurrahman Ali Girmen 
Abbas Gökçe 
İhsan Göksel 
İbrahim Göktepe 
1. Doğan Gürbüz 
özer Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 
Hayati Gürtan 
Vahap Güvenç 

H 
Beşir Hamitoğulları 
Mehmet Hazer 
Ali Mazhar Haznedar 

t 
Salih İnal 
Fenni tsiHimyeli 
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K 
Mehmet Kanat 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Rahmi Karahasanoğlu 
Halil îbralıim Karal 
A. Mümin Kavalalı 
M. Utikan Kooatürk 
Mehmet Velid Koran 
Nihat Kubilay 
Turgut Kunter 
Serda Kurtoğlu 
A. Fehmi Kuzuıoğlu 

M 
Recep Meriç 
Enis Muratoğlu 
Avni Müftüoğlu 

N 
Necmettin Narlıoğlu 

O 
Adnan Ore* 

i Ö 
Feridun Şakir öğünç 
Tülay öney 
Teoman Özalp 
Salih Necdet Özdoğan 
Hamdi Özer 
Nuri Özgöker 
Necmi özgür 
Zeki özkaya 
M. Yılmaz Özman 
Nermin öztuş 

P 
Evliya Parlak 
Atalay Peköz 

S 
Muzaffer Sağışman 

6 — 

M. Talât Saraçoğlu 
Paşa Sarıoğlu 
Ahmet Sarp 
A. Lâmi Süngü 

s 
A. Avni Şahin 
İsmail Şengün 
İbrahim Şenocak 

T 
Turgut Tan 
M. Ali' öztürk Tekeli 
Cavidan Tercan 
Tandoğan Tokgöz 
Aydın Tuğ 
Türe Tunçbay 
Cahit Tutum 
Şadan Tuzcu 
Bekir Tünay 

U 
Hidayet Uğur 
M. Fevzi Uyguher 
Bahtiyar Uzunoğlu 

Vı 
İsa Vardal 

Y 
Şerafetltin Yankın 
Osman Yavuz 
Muammer Yazar 
Abdurrahman Yılmaz 
Fuat Yılmaz 
Namık Kemal Yolga 
Mustafa Yücel 

a 
Halit Zarbun 
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(Oya Katılmayanlar) 

A 
Şener Akyol 
Ertuğrul Alatlı (Rap.) 
Mustafa Alpdündar (tz.) 
Yavuz Altop 
Hikmet Altuğ (Rap.) 
Fuat Azgur (İz.) 

O 
AbdülbaM Cebeci 
Ender Ciner (İz.) 
Orhan Civelek 

C 
Cemil Çakmakiı 

D 
Ali Dikmen 
Ahmet Senvar Doğu 

K 
A. Nedim Eray 
Siyami Ersek (Rap.) 

O 
Necdet Geboloğlu 
Feyyaz Gölcüklü 
A. Pulat Gözübüyük 
S. Feridun Güray 
Turhan Güven (Bşk. V.) 

I 
Sadi Irmak (Başkan) 

t 
Raf et İbrahimoğlu 
A. Asım İğneciler 

K 
Cevdet Karslı 
Süleyman Sırrı Kırcalı 
M. Vefik Kitapçıgil 
(Bşk. V.) 

O 
R. Adli Onmuş (İz.) 
Turgut Oral (Rap.) 

Ertuğrul Zekâi ökte 
Nazmi Önder (1. A.) 

Fahri öztürk (t. A.) 
Kâzım öztürk 

P 
Mehmet Pamak 

S 
Hilmi Sabuncu 
Hayri Seçkin (tz.) 
Dündar Soyer 

T 
Ragıp Tartan 
Lütfullah Tosyalı 

Y 
Turgut Yeğenağa 
Zeki Yıldırım 

• « • » • M 
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