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I. 

TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da toplanarak 
iki oturum yaptı. 

1987 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler 
ve Kurulluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile, 1985 Ma
lî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluş
lar Kesinhesap Kanunu Tasarılarının (1/798, 1/799, 
3/1150, 1/791, 3/1151, 1/792) (S. Sayısı : 499, 500, 
510, 509) görüşmelerine devam edilerek : 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı, 
Beden Terbiyesi ve Spor Geneî Müdürlüğü, 
Yüksek Öğretim Kurulu, 
Ankara Üniversitesi, 

GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 
Hacettepe Üniversitesi, 
Gazi Üniversitesi, 
İstanbul Üniversitesi, 
İstanbul Teknik Üniversitesi, 
Boğaziçi Üniversitesi, 
Marmara Üniversitesi, 
Yıldız Üniversitesi, 
Mimar Sinan Ünivensitesi, 
Ege Üniversitesi, 
9 Eylül Üniversitesi, 
Trakya Üniversitesi, 

- 679 — 



T. B. M. M. B : 46 19 , 12 , 1986 O î 1 

Uludağ Üniversitesi, 
Anadolu Üniversitesi, 
Selçuk Üniversitesi, 
Akdeniz Üniversitesi, 
Erciyes Üniversitesi, 
Cumhuriyet Üniversitesi, 
Çukurova Üniversitesi, 
19 Mayıs Üniversitesi, 
Karadeniz Üniversitesi, 
AtaUürk Üniversitesi, 
inönü Üniversitesi, 
Fırat Üniversitesi, 
Dicle Üniversitesi, 
100 ünoü Yû Üniversitesi; 

1987 Malî Yılı Bütçeleri ve 1985 Malî Yılı Ke-
sinhesapları üzerinde bir süre görüşüldü. 

19 Aralık 1986 Cuma günü saat 10.00'da toplan
mak üzere bifleşûme saat 19.58'de son verildi. 

Başkan 
Başjkanvekili 

Arif Ş. Bilgin 

Kâtip Üye 
Adıyaman 

Arif Ağaoğlu 

Kâıtip Üye 
Edirne 

İsmail Üğdül 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

19 . 12 . 1986 Cuma 

Yazık Soru Önergeleri 
1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arrkan' 

in, Video kaset doldurtulan küçük çocukların istis
mar edildiği iddiasına ilişkin Başbalkandan yazılı soru 
önergesi (7/1492) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.12.1986) 

2. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, ülkemize iltica ederek Bursa'ya yerleşen ve 
çocuklarından ayrı kalan ailelere bir Bulgar Konso
losu tarafından baskı yapıldığı iddiasına ve bu hu
susta ne gibi tedbir alındığına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/1493) (Başkanlığa geliş tarihi : 
18.12.1986) 

3. — Balıkesir Milletvekili Davut Albacıgil'in, 
Yunanistan'dan ülkemize gelen bir kişinin Türk va
tandaşlığına kabulü için yaptığı müracaatının sonu
cuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1494) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.12.1986) 

4. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, iki 
yıllık yüksekokul mezunlarının Devlet memuriyetine 
girebilmek için yaptıkları müracaatlarda ortaya çıkan 
aksaklıkların giderilımesin© ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/1495) (Başkanlığa geliş tarihi : 
18.12.1986) 

» • • • « 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : BaşkanvekilS İskender Cenap Ege 
KÂTİP ÜYELER : Yavuz Köymen (Giresun), İsmail Üğdttl (Edirne) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 46 mcı Birleşimini açıyorum. 

HL — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Bazı milletvekillerine izin verilmesine dair 
Başkanlık tezkeresi (3/1207) 

'BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin hi

zalarında gösterilen süre ve nedenlerle izin istem
leri, Başkanlık Divanının 16.12.1986 tarihli toplan
tısında uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
'Necmettin Karaduman 

Türkiye Büyük "Millet Meclisi 
Başkani 

Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, 20, gün 
hastalığı nedeniyle, 2.İİ2J986 tarihinden geçerli ol
mak üzere, 

Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin, 15 gün has
talığı nedeniyle, 9.12.1986 tarihinden geçerli olmak 
üzere, 

Ankara Milletvekili K Rezan Şahinkaya, 16 gün 
hastalığı nedeniyle, Il.li2.1986 tarihinden geçerli 
olmak üzere. 

'BAŞKAN — Şimdi tek tek okutup, oylarınıza 
arz edeceğim: 

«Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, 20 gün 
hastalığı 'nedeniyle, 2.12.1986 tarihinden geçerli ol
mak üzere» 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin, 15 gün 
hastalığı nedeniyle, 9.12:1986 tarihinden geçerli ol-
ma'k üzere» 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«Ankara Milletvekili F. Rezan Şahinkaya, 16 gün 
hastalığı nedeniyle, 11.12.1986 tarihinden geçerli 
olmak üzere.»1 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum: 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul 

B) GEÇEN TUTANAK HAKKINDA KONUŞ
MALAR : 

1. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in, 
18.12.1986 tarihli 45 inci Birleşimde Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanınca cevaplanmak üzere ya
zılı olarak Başkanlığa sunduğu sorularının tutanağa 
geçmesi gerektiği konusunda konuşması. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Sayın 
Başkan, dünkü zabıtlara itirazımız var, müsaade bu
yurursanız arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim; dünkü tutanak 
hakkında söz istiyorsunuz. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; dünkü ham tutanak
lar elimde. Dün, biliyorsunuz burada, Sayın Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanına, Beden Terbiyesiy
le ilgili 70 sual1 hazırlamıştım. 

Sayın Başkan ve Sayın Bakan, «Zabıtlara geç
mesi şartıyla sualleri Başkanlık ~ Divanına veriniz, 
zabıtlara geçsin, biz de size yazılı olarak cevap ve
receğiz» dediler.*! 

Sonra Başkanlık Divanından bir arkadaş geldi, 
dışarıda beni buldu, dedi iki: «Başkan bunu zabıt
lara geçinmiyor.» 

Dünkü birleşimi yöneten Sayın Başkanın zabıt-
lardaki, ifadelerini okuyacağım. Orada diyorlar ki: 
«Siz yazılı metni Başkanlık Divanına veriniz; biz 
onları zabıtlara geçireceğiz; suallerinize cevabı da 
Sayın Bakandan alacaksınız.» 

Sonra celse kapanırken, «Hayır efendim, bunu 
zabıtlara geçiremeyiz» dediler. 

Ben, Sayın Başkanın Başkanlık Divanında otur
duğu süre içindeki sözünün geçer akçe olduğunu 
düşünerek sözümü kestim ve Başkanlık Divanına ya
zılı metni verdim. 
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Sayın Başkan, o metin zabıtlara geçmemiştir. Ya I 
metnin zabıtlara geçirilmesinin sağlanmasını veya
hut, izin verilirse, suallerime devam edilmesini tek
lif ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sağesen. 
İSMAİL SARUHAN <Ankara) — Oylansın Sa

yın Başkan., 

HÜSEYİN A ¥ N l SAGESEN (Ordu) — Öyle 
oylama ile değil, İçtüzük var ortada; içtüzükteki ' 
hakkımdır efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müsaade ediniz. J 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

1. — 1987 Malî Y lı Genel ve Katma Bütçeli I 
İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanun Tasarıları ile I 
1985 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve I 
Kuruluşlar Kesinhesap Kanun Tasarıları (1/798, I 
1/799; 3/1150, 1/791; 3/1151, 1/792) S. Sayıları : 
499, 500, 510, 509) (1) 

A) MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR 
BAKANLIĞI :• 

1. — Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 1987 I 
Malî Yılı Bütçesi j 

2. •— Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 1985 I 
Malî Yılı Kesinhesabı I 

a) BEDEN TERBİYESİ VE SPOR GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ. 

1. — Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü I 
1987 Malî Yılı Bütçesi 

2. —• Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1985 Ma- I 
lî Yılı Kesinhesabı I 

b) YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU (YÖK) 
1. — Yüksek Öğretim Kurulu 1987 Malî Yılı 

Bütçesi I 
2. — Yüksek Öğretim Kurlu 1985 Malî Yılı Ke

sinhesabı I 

c) ANKARA ÜNİVERSİTESİ 
1. — Ankara Üniversitesi 1987 Malî Yılı Büt

çesi I 
2. — Ankara Üniversitesi 1985 Malî Yılı Kesin- I 

hesabı . I 

(1) 499, 500, 510, 509 S. Sayılı basmayanlar, 
8.12.1986 tarihli 35 inci Birleşim tutanağına eklidir. 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Başkanlık takdir 
eder. 

BAŞKAN — Efendim bu dün tamamlanmış olan 
bir işlemdir. Ben, muhterem arkadaşımıza, herhangi 
bir şekilde zabıtlara yanlış geçen bir husus varsa, 
onun tespiti için söz verdim. İfade ettikleri hususu 
dinledim. Bu vaziyet 'karşısında, dün kaldığımız yer
den devam etmek zorundayız. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Zabıt
lar noksandır efendim; itirazım var. 

BAŞKAN — Efendim, itirazınızı dün tamamlama
nız gerekirdi ve zaten siz soru sorma hakkınızı ge
çirmişsiniz. O muamele orada biter. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

ç) ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ : 
1. — Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1987 Malî 

Yılı Bütçesi 
2. — Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1985 Malî 

Yılı Kesinhesabı 
d) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 
1. — Hacettepe Üniversitesi 1987 Malî Yılı Büt

çesi 
2. — Hacettepe Üniversitesi 1985 Malî Yılı Ke

sinhesabı 
e) GAZİ ÜNİVERSİTESİ 
1. — Gazi Üniversitesi 1987 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — Gazi Üniversitesi 1985 Malî Yılı Kesinhe

sabı 

f) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 
1. — İstanbul Üniversitesi 1987 Malî Yılı Büt

çesi 
2. — İstanbul Üniversitesi 1985 Malî Yılı Ke

sinhesabı 

g) İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1987 Malî Yılı 

Bütçesi 
2. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1985 Malî Yılı 

Kesinhesabı 

ğ) BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 
1. — Boğaziçi Üniversitesi 1987 Malî Yılı Büt

çesi ' 
2. — Boğaziçi Üniversitesi 1985 MaU Yılı Kesin

hesabı 

h) MARMARA ÜNİVERSİTESİ 
1. — Marmara Üniversitesi 1987 Malî Yılı Büt- . 

çesi 
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2. — Marmara Üniversitesi 1985 Malî Yılı Kesin-
hesabı 

ı) YILDIZ ÜNİVERSİTESİ 
1. — Yıldız Üniversitesi 1987 Malî Yılı Büt

çesi 
2. — Yıldız Üniversitesi 1985 Malî Yılı Kesin

hesahı 

i) MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ 
1. — Mimar Sinan Üniversitesi 1987 Malî Yılı 

Bütçesi 
2. — Mimar Sinan Üniversitesi 1985 Malî Yılı 

Kesinhesabı 

r) CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 
1. — Cumhuriyet Üniversitesi 1987 Malî Yılı 

Bütçesi 
2. .— Cumhuriyet Üniversitesi 1985 Malî Yılı 

Kesinhesabı 

s) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 
1. — Çukurova Üniversitesi 1987 Malî Yılı Büt

çesi 
2. — Çukurova Üniversitesi 1985 Malî Yılı Ke

sinhesabı 
s) 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ 
1. — 19 Mayıs Üniversitesi 1987 Malî Yılı Büt

çesi 
2. — 19 Mayıs Üniversitesi 1985 Malî Yılı Ke

sinhesabı 
t) KARADENİZ ÜNİVERSİTESİ 
1. — Karadeniz Üniversitesi 1987 Malî Yılı Büt

çesi 
2. — Karadeniz Üniversitesi 1985 Malî Yılı Ke

sinhesabı 

u) ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 
1. — Atatürk Üniversitesi 1987 Malî Yılı Büt

çesi 
2. — Atatürk Üniversitesi 198 SMalî Yılı Kesin

hesabı 
ü) İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 
1. — İnönü Üniversitesi 1987 Malî Yılı Bütçesi 
2. — İnönü Üniversitesi 1985 Malî Yılı Kesin

hesabı 
v) FIRAT ÜNİVERSİTESİ :. 
1. — Fırat Üniversitesi 1987 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Fırat Üniversitesi 1985 Malî Yılı Kesinhe

sabı 
y) DİCLE ÜNİVERSİTESİ 
1. — Dicle Üniversitesi 1987 "Malî Yılı Bütçesi 
2. — Dicle Üniversitesi 1985 Malî Yılı Kesinhe

sabı 
z) 100 ÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 
1. — 100 üncü Yıl Üniversitesi 1987 Malî Yılı 

Bütçesi 
2. — 100 üncü Yıl Üniversitesi 1985 Malî Yılı 

Kesinhesabı 
BAŞKAN — 1987 Malî Yılı Genel ve Katma 

Bütçe Kanun Tasarıları ile 1985 Malî Yılı Kesdnhe-
sap Kanun Tasanlan üzerindeki görüşmelere dünkü 
kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 
Şimdi, sorulara kaldığımız yerden devam edi

yoruz. 

i) EGE ÜNİVERSİTESİ 
/. __ Ege Üniversitesi 1987 Malî Yılı Bütçesi. I 
2. — Ege Üniversitesi 1985 Malî Yılı Kesinhesabı. I 
k) 9 EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 
;. _ 9 Eylül Üniversitesi 1987 Malî Yılı Büt- I 

çesi I 
2.-9 Eylül Üniversitesi 1985 Malî Yılı Kesin

hesabı I 

/) TRAKYA ÜNİVERSİTESİ I 
1. — Trakya Üniversitesi 1987 Malî Yılı Büt- I 

çesi I 
2. — Trakya Üniversitesi 1985 Malî Yılı Kesin- I 

hesabı I 
m) ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 
1. — Uludağ Üniversitesi 1987 Malî Yılı Büt- I 

çesi I 
2. _ Uludağ Üniversitesi 1985 Malî Yılı Kesin- I 

hesabı I 
n) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 
1. — Anadolu Üniversitesi 1987 Malî Yılı Büt-

ç e s ı .> I 
2. _ Anadolu Üniversitesi 1985 Malî Yılı Kesin- I 

hesabı I 
o) SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 
/, — Selçuk Üniversitesi 1987 Malî Yılı Bütçesi. I 
2. — Selçuk Üniversitesi 1985 Malî Yılı Kesin- I 

hesabı I 
ö) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 
1. — Akdeniz Üniversitesi 1987 Malî Yılı Büt- I 

çesi I 
2. — Akdeniz Üniversitesi 1985 Malî Yılı Kesin- I 

hesabı I 
p) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 
1. — Erciyes Üniversitesi 1987 Malî Yılı Bütçesi. I 
2. — Erciyes Üniversitesi 1985 Malî Yılı Kesin- I 

hesabı J 
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Efendim şunu arz edeyim: Sorusu olan arkadaşım 
burada bulunmaz ise, sonradan geldiklerinde, «Efen
dim benim sorum vardı» şeklinde herhangi bir mu
amele yapılamaz. O bakımdan, sorusu olan kişinin, 
ismi okunduğu anda salonda olması ve sorusunu ifa
de etmesi gerekir. O hususta hiçbir şekilde itiraz ka
bul olunamaz. 

Sayın Yılmaz Demir; buyurunuz efendim. 
Yalnız soru şeklinde efendim. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başjkan, so

rulan sormaya başlıyorum: 
Üniversitelerimizin, «Vakıf» adı altında üniver

site - sanayi işbirliği veya «Sanayi Kuruluşlarına 
Yönetim Desteği» adı altında özel sektörün yaptığı 
her türlü işi yapmaya başladığı herkesçe biliniyor. 
Esas gayeleri ve görevleri bilimsel çalışma olması 
gerekirken, kâr gayesini matuf işlere girmelerini tas
vip ediyor musunuz? 

Özellikle «Vakıf» adı altında yapılan bu sırf kâr 
gayesine yönelik çalışmalarım çerçevesini çizmek için 
bir yasal düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz? 

Sayın Başkan, Bilecik- Valiliğinin 5 Temmuz 1984 
gün ve 6156 sayılı bir yazısını okuyorum : 

«Osmaneli Kaymakamlığına, 
İlgi : 4.6.1984 tarih ve 600 sayılı yazı karşılığı, 
İlçeniz lise müdür yardımcılığına atanmak iste

yen 1. Cahit Ok'un, yapılan tahkikat sonunda Emni
yet Müdürlüğünün 3.7.1984 tarih ve 2357 sayılı ya
zılan ile sakıncalı görülmüştür. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Cevdet Kuran 
Vali Muavini» 

Bu sakıncalı arkadaş, Bilecik İli Osmaneli İlçesi 
lise müdürlüğüne Sayın Bakanın zamanında, onun 
onayı ile atanmıştır ve bir sureti de Sayın Bakanda
dır; lise müdürlüğünü devam ettirecek midir? 

Soru 31. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Efendim?... 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, 

soru soruyorum; dün kalınan yerden devam ediyo
rum. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Teşekkür ederim 

Sayın Başkan^ 
BAŞKAN — Sağolun. 
Muhterem arkadaşlarım, bir noktanın hassasiyet

le üzerinde durmamız gerektiğini ifade edeyim. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarında ik

tidar - muhalefet hepimiz birbirimize yardımcı olmak 

mecburiyetindeyiz; bilhassa bütçe müzakerelerinde. 
Arkadaşlarımın gösterdiği anlayışa teşekkür ederim. 

Devam ediyoruz. 
IHÜSEYIN AVN1 SAĞESEN (Ordu) — Dünkü 

Başkanlığın gösterdiği anlayışa ne diyeceğiz? 
(BAŞKAN — Sağolun efendim. 
Sayın Salih Alcan?... Yoklar. 
Sayın Nuri Üzel; buyurun. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Soracağım soru

lar arkadaşlar tarafından sorulduğundan, sarfınazar 
ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Çok teşdkkıür ederim efendim. 
Sayın Türkân Arakan; buyurun. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, Sayın Bakanın cevaplandırması istifha
mımla alta sorum var. 

1. Millî eğitimle ilgili verilere göre, her 5 ilk
okul öğretmeninden 4*ünün lojmanı yok, her 20 or
ta dereceli okul Öğretmeninden 19'unun lojmanı yok. 
1987'de 1 275 lojman yapılacağı dikkate alınırsa, öğ
retmenlerimizin lojman sorununu acilen çözmek için 
başka bir önlem alınmış mıdır? 

2. 1985 ve 1986 yıllarında 486 özel okuldan 
kaç adedi, 476 özel dershaneden kaç adedi bakanlık
ça denetlenmiştir? Denetlenme sonuçları nedir? 

3. 1986 yılında ıkaç Türk sporcusuna toplam 
ne kadar yardım yapılmıştır? 

4. Açıköğretitmle ilgili dersler televizyonda ge
nellikle saat 16.00 dolayında başlamaktadır. İş ha
yatında çalışan öğrencilerin durumunu dikkate ala
rak, uygun bir saatte yayınlanması düşünülemez md? 

NEVZAT YAĞCI (Elazığ) — Mesela ne zaman 
yayınlansın, akşam mı? O zaman biz televizyon iz
leyemeyeceğiz. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Ben 
onu söylemek istemiyorum. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Sayın Bakan ce
vap verecek, zatıâliniz değil efendim. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — TRT' 
de açıköğretimle ilgili dersler verilmeye başlandık
tan çok sonra ilgili kitapların öğrencilere gönderildi
ği şikâyet edilmektedir. Kitap gönderme işlemini, 
dersler başlamadan sağlamak mümkün değil midir? 

5. Son üç yıl içinde Yayınlar Dairesi Başikan-
lığınca hangi yayınevlerinden, kaçar adet toitap tav
siye edilmiştir? 

6. İstanbul'da Pendik'te özel Fazilet Kız Lise
sinde öğrencilere belirli tarikatçılık yönünde eğitim 
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yaptırılmakta olduğu ileri sürülmektedir. Bu oku
lu çok ciddî bir şekilde acilen denetletir misiniz? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Sayın 'Hüseyin Aydemir, Lütfen soru... 
Buyurun efendim. 
HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Sayın Başka

nım; 
1 ders yılı başlangıcında ilköğretimde öğretmen 

kifayetsizliği ve okul yetersizliği sebebiyle 200 bin 
ilkokul öğrencisinin, geçen sene derslere devam et
tiği halde bu yıl okuma imkânından mahrum kaldı
ğı ifade edilmişti. Bu konudaki sorun çözülebilmiş 
midir? Bugün için durum nedir? 

MİLLÎ EÖÎTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN BMIROĞLU (Malatya) — İlköğretimde 
mi, ortaöğretimde ini? 

HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — İlköğretimde; 
1. Basın o şekilde yazdı. 
2. Gelişmede öncelik arz eden bölgelerde, özel

likle Doğu ve Güneydoğuda il, ilçe ve köylerde ka
palı halde tutulan kaç ilkokul vardır? Maaş artırıl
ması, yedeksubay öğretmenlik şeklinde ine gibi ted
birler alınmıştır veya alınması düşünülmektedir? 

Ülkemizin Doğu ve Güneydoğu bölgeleri dışın
da kalan, Batı ve diğer bölgelerimizde, sınıfı oldu
ğu halde halen kaç adet köy okulunda kaç adet öğ
retmen kadrosu açıktır? Ne tedbir alınmıştır? 

3. Eğitimdeki kaliteyi yükseltmek için yeniden 
açılan ve sayıları 72'ye çıkarılan Anadolu liselerin
de yabancı dil öğretmen açığı nedir? Bu liselerde, 
yabancı dil tedrisatı yapabilecek öğretmen temini 
bakımından ne tedbir düşünülmüştür? Yabancı ül
kelerden öğretmen getirileceği söylenmektedir; bu 
doğru mudur? 

Özel okulların devlet okullarından cazip şartlar
la yaptığı transferlerin önlenmesi için Millî Eğitim 
kadrosunda ne gibi teşvik tedbirleri düşünülmektedir? 

BAŞKAN — Bir soru içinde birkaç soru tabiî!... 
'Buyurun, devam edin efendim. 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 

— Taktik efendim. 
HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Taksit değil, 

sadece bugünkü sorunları çözmeye matuf, yapıcı 
öneri, 

BAŞKAN — «Taksit» değil efendim; «taktik» 
dediler. 

Siz devam edin efendim. 
HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Meslekî Eği

tim ve Çıraklık Kanunu hakikaten ilerisi için genç 

işsizliği giderecek, tedbir getirecek başarılı bir re
form beklentisi yaratmıştır. Ancak, bugünkü sorun
larda, genç işsizliği sorununda hemen bu yıl için uy
gulanacak acil tedbirler nelerdir? Bu konuda, üç genç 
işsizden ikisinin iş bulamadığı; diğer taraftan, üni
versiteye 530 bin öğrenci müracaat ettiği halde an
cak 1/4'inin fakülte ve yüksekokullara yerleştirildiği 
düşünülürse ve Meslekî Eğitim ve Çıraklık Kanunu
nun getirdiği yeniliklerin de genç işsizlik sorununa 
önümüzdeki yıl hemen tedbir getiremeyeceğine gö
re, bu yıl için Millî Eğitim Bakanlığı yüksekokul 
düzeyinde olan genç işsizleri işe yerleştirme bakı
mından 6 aylık veya 1 yıllık kurslar düzenlemeyi 
düşünmekte midir? Halen memleketimizde kaç yük
sek meslek okulu açılmıştır ve bu yıl kaç adet yük
sek meslek okulu açılması planlanmıştır? 

Bugün için uygulanamayan Danıştay veya idare 
mahkemesi kararı var mıdır, kaç tanedir? Danış
tay kararlarının, idare mahkemesi kararlarının uy
gulanması konusunda valiliklere yapılmış bir tamim 
var mıdır, yoksa bu acil konuda, hukuk devletini 
gerçekleştirme konusunda sayın bakan ne gibi ted
bir düşünmektedir?; 

Okul tamir ve gereçleri için bugün bütün Ana-
doluda millî eğitim müdürleri, okul yapma dernek
leri, okul koruma dernekleri ve nihayet okul aile 
birliklerince ayrı ayrı talebe velilerine müracaat edi
lerek, geçen yıllarda olduğu gibi, bir. yardım kam
panyası ısrarla ve devamlı olarak sürdürülmektedir. 
Buna karşı talebe velilerinde büyük huzursuzluk ve 
şikâyetler başlamıştır. Millî- Eğitim Bakanlığı valilik
lere, kesin olarak bu ışekildeki kampanyaların yürü-
tülmemesini, özellikle yeni kayıtlar sırasında ve ka
yıt yenilemede - çünkü, her okul kayıt yenileme yap
maktadır - bu şekilde talebe velilerinden yardım na-
mıyla para toplanmamasını defalarca tamim etmişti; 
eski yıllarda da çok tamim etmişti. Bu işlemeyen 
tamimin önlenmesi için bugüne kadar kaç okul mü
dürü hakkında, bu tamime aykırı hareket eden okul 
müdürü hakkında tahkikat açılmıştır? Yapılan bu 
tamim emrine uyulması istenmekte midir? Sayın Ba
kan ne gibi tedbir düşünmektedir? 

BAŞKAN — Şümullü bir soru. 
HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Valilerden 

onay alınarak, yaz tatillerinde Kur'an ve Arapça 
kursu için yararlanümış kaç okul vardır? Yine, va
lilerden onay alınarak bugüne kadar, okul öğrenci
lerine yardım derneklerine kaç adet pansiyon açma 
izni verilmiştir. Bu pansiyonlarda kaç adet öğrenci 
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barındırılmaktadır? 'Bu pansiyonların kaç adedinde 
millî eğitim müfettişlerince denetim yapılmıştır? 

BAŞKAN — Efendim, lütfen dinleyelim. 
HÜSEYİN AYDEMİR ı(tzmir) — Yüzbeş zo

runlu ders kitabının okutulmakta olduğu bilinmek
tedir. Zorunlu veya yardımcı, daha önceki yıllarda 
bakanlıkça bastırılıp da kullanılamayan, depo edi
len ders 'kitabı var mıdır? Bu ders kitapları için ba
kanlık bugüne kadar, gerek telif ücreti olarak, ge
rek bastırma ücreti olarak ne miktar harcamada 
bulunmuştur? 

1986 yılı Bütçesinden ayrılan yüzde 8,5 pay, araç, 
gereç, öğretmen ve okul yetmezliği ihtiyaçlarını ge
çen yıl karşılayamadığı için sorunlar birikmiş ve bu 
yıl bütçesine bu imkânların karşılanması munzam 
olarak girmiştir. Bu büyük sorunların altından kalk
mak için yeniden bakanlıkça ne gibi tedbirler alın
ması düşünülmüş veya planlanmıştır? 

Teşekkür edenim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydemir. 
Efendim, sıra Resuloğlu'nun sorularında. 
Sayın Resuloğlu?... Yok. 
Sayın Sevinç; buyurun. 
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sayın Başka

nım, sayın 'balkandan şunları öğrenmek istiyorum : 
Eskişehir'de jet motorları fabrikası 'bugün yarın 

açılacak. Dolayısıyla bu sektörde büyük onanda, Ame
rika Birleşik Devletlerinden gelecek teknisyenlerle be
raber Türkiye'de de teknisyenlerin yetiştirilmesi icap 
etmektedir. Eskişehir, gerek Anadolu Lisesi dolayı
sıyla lisan öğretme 'bakımından, gerekse Hava İkmal 
Merkezindeki lisan laboratuvarları ve imkânları ba
kımından, gerekse Eskişehir'deki meslek liseleri ba
kımından -bir Anadolu teknik lisesi açma olanakları 
en fazla olan Merimlizden birisidir. Ayrıca bu, Ana
dolu teknik lisesi jet motorları üzerine... 

BAŞKAN — Evet efendim; bunlar sayın bakan
lıkça hep malum efendim. Siz, lise açacak mısınız, 
açmayacak mısınız, onu soracaksınız. 

MÜNİR SEVİNÇ '(Eskişehir) — Bunu açıp aç
mamayı düşünüyor musunuz? Böyle bir çalışma var
dı, çalışmalar ne durumdadır? Önümüzdeki yıl aç
mayı düşünüyorlar mı? 

Ayrıca, meslek liselerinin biraz 'amacı dışında va
zife yaptığı kanısındayım. Çünkü, son uygulamalarla 
bilhassa kız meslek liselerinde; bazı yerlerde (Erkek 
meslek liseler inde de aynı şeyler olabilir) mesela 60 
öğrenci var, bu öğrencilerin dışarıdaki atölyelerde 
çalışma imkânı yaratıldı veya böyle bir sistem geti

rildi. «Bu 60 öğrenciden 10 öğrenci bu şekilde bir 
çalışma yeri buldu, onlaır ıglidip çalışıyorlar; ama ge
riye 50 öğrenci kalıyor, onlar da o ders saatlerinde 
boş oturuyorlar, daha doğrusu hiçbir şey yapmadan, 
hiçbir şey öğrenmeden atıl vaziyette bekliyorlar» di
ye bir iddia var. 

Ben şunu hatırlatmak istiyorum sayın (balkanıma : 
1962-1963 yıllarında sanat enstitüleri meslek lisele
ri haline çevrilmiştir. O dönemde Almanya'ya işçi 
olarak giden meslek lisesi, daha doğrusu sanat ens-
zun olan Alman vatandaşlarının 700 Mark maaş 
ahırken, Almanya'da makine mühendisi olarak me
zun olan Alman vatandaşlarının 700 Mark maaş 
aldıkları; yani o dönemde meslek liselerimizin dün
ya çapında ve fevkalade kaliteli eleman yetiştirdik
leri günlerdi. Bugün bunun tamamen dejenere oldu
ğunu ve meslek liselerinde meslek sahibi yet'iştiril-
mediği kanısındayız. Bıir revizyon düşünürler mi? 
Eskiye dönüş yapılabilir 'mi? 

Öğretmenlerin yeterlik sınavları ne getiriyor? Fa
kültelerden mezun olan öğretmeni kabul etmezsek, 
acaba fakülteler üzerinde bir uygulama; yani Millî 
Eğitim Bakanlığı fakültelerin öğrettiğini Jkabul etme
me gibi bir duruıma düşmüyor mu diye endişe du
yuyorum ve fakülteler madem öğretmen olarak ye
terli yetiştirmiyorlar, fakültelerin revizyonuna gitmek 
varken, ne diye bu şekilde öğretmen imtihanları açı
lıyor ve birçok vatandaşımız mağdur oluyor? 

Bir başka sorum : K.urs ve talebelere yardım der
nekleri pansiyonlarının durumllarını tetkik etmek ve 
Milllî Eğitim Bakanlığı tarafından bu pansiyonların 
denetlenmesi ve öğrencilere burada eğitim yaptırıl
masının Millî Eğitim Bakanlığı kontroluna alınmasını 
düşünürler mi? Bu pansiyonlar hakkında ne düşü
nü yortar? 

Üniversitelerin kurdukları vakıflarda - yakinen 
gördüm- kuaförlükten fabrikatörilüğe kadar her tür 
iş yapıyorlar. Bütün bunları yaparken, eğitimi de 
randımanlı bir şekilde üniversitelerimiz rahat yapar 
mı? Rahat yaptıklarınla ve kaliteli öğrenci yetiştirdik
lerine Sayın Bakanımız 'inanıyor mu? 

Sorularım bu kadar efendim. 

BAŞKAN —• Teşekkür ederiz Sayın Sevinç. 
Son soru için Sayın Arpacıoğlu?.. Yoklar. 
Böylece soru sorma işlemi son bulmuştur. 
Sayın Bakan, sorulana cevap vermek üzere bu

yurun. 
Sayın Bakandan şu noktayı istirham edeceğim : 

Lütfen Başkanlığa hitap ediniz, lütfen sağdan sol-
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dan gelen sorulan cevaplandırmaktan sakınınız; 
o zaman mesele uzamaz. Yazılı olan soruları da, 
«yazılı vereceğim» şeklinde ifade edersiniz. 

{Buyurunuz efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA

NI METİN EMİROĞLU (Malatya) — Sayın Baş
kan, değerli m illet vekilleri; Sayın Sağesen'in dünkü 
70 adet sualine yazılı olarak cevap vermeyi düşün
müştük. Ancak, zabıtlara geçti - geçmedi konusun
da, Sayın Başkanın bu konudaki değerlendirmesi 
üzerine de kendileri bu sabah 'bir açıklama yapmak 
ihtiyacını hissettiler. Şunu söylemek istiyorum: 70 
sualin cevabı hazırdır efendim; kendisine yazılı ola
rak takdim edebiliriz ve zannederim bu mesele... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, İçtüzük gereğince an
cak 30 suale resmen cevap verirseniz; ama muhte
rem arkadaşımızla siz 70 sual meselesini ayrıca ara
nızda halledersiniz. 

Buyurun efendim. 
(MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA

NI METİN EMİROĞLU (Malatya) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Yani, 
Başkanlığın oynadığı oyuna, biz eyvallah diyoruz. 

BAŞKAN — Estağfurullah efendim. Gidersiniz. 
hem 'bir kahvesini içersiniz, karşılıklı oturur, mese
leleri daha yakından, başbaşa konuşursunuz. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Ama, 
siz öğrenemezsiniz efendim; zabıtlardan okuyamaz
sınız. 

BAŞKAN — Sonra da gruba gelince anlatırsı
nız; o da olur efendim. 

Buyurun efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA

NI METİN EMİROĞLU (Malatya) — Sayın Öz
bek, «Vakıf üniversitelerinin bu şekilde, bir kanuna 
dayanmadan kurulması Anayasaya uygun mu?* diye 
sordular. 

Vakıf üniversitelerinin Anayasanın 130 uncu mad
desi uyarınca kurulmuş bulunduğunu ifade etmek 
isterim. Buradaki yorum farkı, zannederim birinci 
paragraf ile ikinci paragraf arasından doğmaktadır. 
İkinci paragrafta, «Kanunda gösterilen usul ve esas
lara göre, kazanç amacına yönelik olmamak şartı 
ile vakıflar tarafından, Devletin gözetim ve denetimi
ne tabi yükseköğretim kurumları kurulabilir» demek
tedir ve 2547 sayılı Kanunun ek madde 5'in ikinci 
paragrafında, «Vakıflar, kazanç amacına yönelik ol
mamak şartı ile ve malî ve idarî hususlar dışında 

akademik çalışmalar, öğretim elemanlarının sağlan
ması ve güvenlik lyönlerinden bu kanunda gösterilen 
usul ve esaslara uymak kaydıyla yükseköğretim 
kurumları veya bunlara bağlı birimlerden birini ve
ya birden fazlasını kurabilirler» demektedir. Yani 
burada, «Bu kanunda gösterilen usul ve esaslarla» 
demek suretiyle, Anayasanın 130 uncu maddesinin 
ikinci paragrafında zikredilen kanunun, 2547 sayılı 
Kanun olduğunu açık bir şekilde ifade etmiş olmak
tadır. Yine bu kanunda gösterilen usul ve esaslara 
göre de, rektör ve diğer yönetim kurulu üyelerinin 
atanması yapılmıştır; ek madde 5'te de bu husus bu 
şekilde tanzim edilmiş bulunmaktadır. Mütevelli he
yet, vakıf yükseköğretim kurumunun tüzelkişiliğini 
temsil eder. «Vakıf yükseköğretim kurumlarının yö
neticileri Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü 
alınarak mütevelli 'heyet tarafından atanır» denmek
tedir. Burada bir olumlu görüşe ihtiyaç olmakta
dır, 

BAŞKAN — Soru cevaplanmıştır efendim. 
Devam buyurunuz efendim. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — £ önceden özel 

olarak konmuş Başkan, haberimiz var; iktidara ge
lirsek bunları devletleştireceğiz, parasız yapacağız. 
Doğramacı 90 yaşına kadar YÖK Başkanı. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, Bakam dinleye
lim. 

Devam buyurun efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA

NI METİN EMİROĞLU (Malatya) — «İskân Fo
nundan tıp fakültelerine yardım var mı?» diye so
ruldu. 

İskân Fonundan tıp fakültelerine şu anda, özel
likle Bilkent'e yapılmış bir yardım yoktur, yalnız bir 
proje hazırlığı mevzubahistir. 

BAŞKAN — Soru cevaplandı. 
Buyurun efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA

NI M6TİN 8MİR10ĞLU (Malatya) — Sayın Ataklı, 
«1402 sayılı Kanuna göre görevine son verilen ve 
göreve iade edilen öğretmen sayısı nedir?» diye sor
muşlardı. 1983 yılında 692; 1984 yılında 103; 1985 
yılında 38, 1986 yılında 570 kişi olmak üzere toplam 
1 403 kişi görevine iade edilmiş bulunmaktadır. 

1402 sayılı Kanuna göre görevinden ayrılan öğ
retmen sayısı toplam 2 692'dir. 

Sıkıyönetim komutanlıklarının iade ettiklerinden 
512 adedinin bakanlığımızca göreve alınması müm
kün görülmemiştir; fakat bunlardan idarî mahke-
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melerden karar getirenlerin hepsi göreve iade edil
miştir; bunu ifade etmek isterim. 

1983 - 1986 yılları arasında mecburî nakil se
bebiyle tayin edilen öğretmenlere ödenen harcırah 
miktarının ne olduğu soruldu. 1983 yılında 151 mil
yon; 1984 yılında 45 milyon; 1985 yılında 43 mil
yon ve 1986 yılında 69 milyon olmak üzere, toplam 
olarak^ bu yıllar arasında 309 milyon liralık harcırah 
ödemesi yapılmıştır. 

Sayın Konuksever, Bulgaristan'dan... 
VECİHI ATAKLI (Şanlıurfa) — Bir sorumuz 

daha vardı önemli; bir belge vardı... 
BAŞKAN — Efendim, Başkanlığa lütfedin, ifade 

edin, ben nakledeyim. 
Buyurun. 
VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, 

üçüncü 'bir sorumuz vardı, belge göstermek suretiy
le bu belgenin neticesinde... 

BAŞKAN — Peki efendim, o unutuldu herhalde. 
Sayın Bakan, lütfen devam buyurun. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Üniversitelerdeki 

güvenlik soruşturması. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Demir... inşallah bir 
gün başkan olursun da rahat ederiz. 

H. YILMAZ ÖNEN (İzmir) — Sizlerden sıra 
kalmıyor ki... 

BAŞKAN — Kalır, kalır, 
Evet efendim, devam edin. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA

NI METİN EMİROĞLU (Malatya) — Efendim, 
Sayın Ataklı'nın üçüncü sorusunu yazılı olarak ken
dilerine vereceğim. 

Sayın Konuksever, Bulgaristan'dan göç eden ana
okulu öğretmeni Necla Kurtoğlu'na beş yıldır görev 
verilmediği konusunu sormuşlardı. Necla Kurtoğlu' 
nun işlemleri 14 Kasım 1986 tarihinde tamamlana
rak, Kars Hine kura sonucu atanmış'tır. 

Sayın Nalbantoğlu, Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
müdürlerinin kaç tanesinin vekil kaç tanesinin asil 
•olduğunu sordular. 67 il Millî Eğitim Gençlik ye 
Spor müdürlerinden 48 tanesi asildir, 19 tanesi ve
kildir. 

«Neden vekâlet müessesesi kullanılıyor ve bun
ların süreleri nedir?» dediler. Tabiî .sürelerini çıkar
mak mümkün olmadı; ama vekâlet müessesesini ol
dukça azalttık biz, Özellikle yeni atamalar, muhtelif 
değişiklikler nedeniyle muameleler ikmal edilinceye 
kadar ilk atamada vekâlet müessesesi kullanılıyor. 
Vekâleti haddinden fazla uzatılmış müdürümüz he-

l men hemen yoktur. Biz asasen vekâlet müessesesine 
I de karşıyız,' onu ifade etmek isterim. 

Benim üst düzey yöneticilerimde de, bir iki istis
na ile vekâlet hemen hemen kalmamıştır. Bunuda 

I ifade etmek isterim. 
Kredi ve Yurtlar Kurumunca yaptırılan prefab

rik binalar... 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Tek 

katlı. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA

NI METİN EMİROĞLU (Malatya) — Tek katlı. 

Bunlar, yükseköğretim öğrencilerinin barınma 
problemlerini çözmek maksadıyla - sağlanan kay
nakla - yurt binalarının yapımında tercih edilen 
'bir sistem olmuştur. Bu tercihin en önemli nedeni, 
ihtiyaç duyulan fizikî kapasitenin kısa zamanda hiz
mete verilmesidir. 

Yapım işi çeşitli firmalar tarafından üstlenilmiş 
ve uygulamada çeşitli yapım teknolojileri gerçekleş
tirilmiştir, 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) .— Tepe 
Mobilya... 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Nalbantoğlu. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA

NI METİN EMİROĞLU (Malatya) — Bu uygula-
I manın projeleri Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ta

rafından hazırlanmıştır. Bu projelerin gerçekleşmesin
de meydana gelen eksiklikleri şu anda tespit etmek-
teyiz. Bu sene içerisinde bu konudaki eksikliklerin 
tamamı giderilecektir. Ancak şunu ifade etmek iste
rim ki, bunlar yurt maksadıyla yapıldığı için, bu hiz
meti görecek evsafta binalardır. 

«19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bay
ramı Bayrak Taşıma törenine Erzurum gençlerini 
de almayı düşünüyor musunuz?» Şu sırada belli bir 
güzergâh - Samsun'dan Ankara - takip ediliyor. Bu 
konunun üzerinde yeniden »bir değerlendirme yapma
yı düşünmekteyim efendim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Ben altı 
soru sormuştum Sayın Balkan, diğerlerine yazılı mı 
cevap vereceksiniz? 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 

METİN EMİROĞLU (Malatya) — Ben dört suali-
I nlizi tespit etım'iştim, diğer suallerinize yazılı olarak 

cevap vereceğim efendim. 
BAŞKAN — Lütfen Sayın Bakan, devam ediniz 

j efendim. 
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YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sıkıştırmayın Ba
kam, rahat cevap versin. 

BAŞKAN — Sayın Bakan cevap veriyor efendim. 
MÎLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 

METİN EMİROĞLU (Malatya) — Sayın Üçok'un 
suallerine geçiyorum. «Denizli Acıpayam Endüstri 
Meslek Lisesinin kitaplığında nurculuk ve tarikat ki
taplarından başka kitap yok» diyorlar; «Kız öğrenci
lerin folklora katılması yasak» diyorlar; «Kız öğren
cilere pantolon giyme mecburiyeti getirilmiş» diyor
lar; «'Kütüphanecilik haftası kutlama törenlerinde ko
nu dışı dinsel konular anlatılmış, buna karşı Atatürk'e 
neden yer verilmediğini soran öğretmene ceza veril
miş midir?» diyorlar. Bu konuların tahkikini yaparak 
kendilerine yazılı cevap vereceğiz. Yalnız şunu ifa
de edeyim; kız öğrenciler endüstri meslek lisesinde ya 
iş kıyafeti veya pantolan giyecektir. Kız öğrencilerin 
pantolan giymesi buradan kaynaklanmaktadır. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederiz, devam ediniz efen
dim. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Diğer bir sualle
rinde, «Lise mezunları kurstan geçinilerek öğretmen 
olamaz mı?» diyorlar; «20 yıllık öğretmenler nakil 
isteğinde bulunduğunda güvenlik soruşturmasına tabi 
tutuluyor» diyorlar. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel 
Kanununa göre bütün öğretmenler için yükseköğre
nim şartı olduğundan, lise mezunlarını öğretmen yap
ma imkânımız olmuyor; ancak bu konuda vekil öğ
retmenlik sistemi uygulanıyor. 

Öğretmenlerin kıdemi ne olursa olsun, nakil istek
lerinin değerlendirilmesinde güvenlik soruşturmasının 
yapılması söz konusu değildir; ancak açıktan atama 
olursa, eğer öğretmen şu veya bu nedenle görevi bırak
mış, üç beş sene ara vermiş, tekrar 'hizmete talip ol
muşsa, o takdirde 'bir soruşturma yapılıyor. 

«1984 - 1985 yıllarında 260 imam hatip lisesi mü
dürünün yeri değiştirilmiştir» diyorlar ve hangi gerek- • 
çelerle değiştirildiğinin açıklanmasını istiyorlar. Söz 
konusu yıllarda imam hatip lisesi müdürlüklerinden 
ayrı'lanların sayısı 260 olmayıp', 15rdir. Alınma ge
rekçeleri şu şekildedir : İstifa ederek ayrılan 60 kişi 
var. İl ve ilçe teşkilatlarında görev alan 43 kişi var. 
Müdürlükten müdürlüğe naklen ayrılanlar 15 kişi, so
ruşturma sonucu alınanlar - 1 402 dahil - 33 kişi; top
lam 151 kişli ediyor efendim. 

«Denizli Çal İlçesi Belevj Köyü lilkokul öğretmeni 
İbrahim Kasapoğlu'nun öğretmen Dünyası Dergisi
ni okula sokmaktan ötürü cezalandırılması konusu 
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demokrasi ilkeleriyle bağdaşıyor mu?» dediniz. Tabiî, 
demokrasi açısından meseleyi ele alma imkânumız var 
mı? Eğer bir konuda kanun var ise, zannederim, o 
kanunları tatbik etmek de yöneticilerin görevidir. Mil
lî Eğitim Temel Kanununun 2842 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 55 inci maddesinde, «'Millî Eğitim Bakanlığı 
tarafından belirlenmeyen hiçbir kitap ve eğitim aracı 
okullarda kullanılamaz» 'ibaresi vardır ve 'bu açıdan 
Tebliğler Dergisinde yayınlanmayan eserlerin okulla
ra sokulması mümkün değildir; bu yasa uyarınca. 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Ben de onu soru
yorum efendim; niçin?... 

BAŞKAN — Efendim lütfen... 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 

METİN EMİROĞLU (Malatya) — Bir kanun mad
desidir efendim. Bu derginin muhtevası Talim Ter
biye Kurulunca mahzurlu görülmüştür efendim. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Kulla
nılamaz başka bir şeydir, bunu öğretmenin kendisinin 
kullanması başka bir şeydir. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen efendim... 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 

METİN EMİROĞLU (Malatya) — Evet. Yalnız, bu 
arkadaşımız hakkında bir dosya vardır. Bu dosyada 
- ayrıca detayını arz edebilirim -• kendisi muhtelif 
defalar ikaz edilmesine rağmen bu dergiyi kasıtlı ola
rak okula getirmekte ve dağıtmaktadır, Dolayısıyla, 
muhtevası Talim Terbiye Kurulu tarafından yasaklan
mış bir derginin okulda dağıtılmasının mevcut mev
zuat uyarınca mümkün olamayacağını takdir edersi
niz. 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Dağıtmamış efen
dim. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Yarın, öbür gün, 
sizin kürsüden şlikâyet ettiğiniz dergileri de bir baş
kası dağıtmaya kalkar. O zaman, «Memlekette irti
ca var» diye burada ifade etmek durumu ortaya ge
lir. 

BAHRÎYE ÜÇOK (Ordu) — Efnedim, bunları 
siz tavsiye ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı değil. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 

METİN EMİROĞLU (Malatya) — Onun için, bu 
Talim Terbiye Kurulunun, hangi kanattan olursa ol
sun, tavsiyesi dışında kalan kitapların şu veya bu şe
kilde okullara sokulması ve dağıtılmasının önlenmesi 
de herhalde yöneticilerin görevleri arasındadır. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
MİLLÎ EÖITIM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 

METİN EMIROĞLU (Malatya) — Kendisine disip
lin cezası verilmesi de yine 657 sayılı Kanun gereği
dir. 1/8 maaş kesme cezasıyla disiplin yönünden ko
vuşturmaya uğramıştır, idarî yönden de kovuşturma
ya uğramamıştır. Onu da ifade ederim. Yine yerinde 
görevini yapmaktadır. 

BAHRÎYE ÜÇOK (Ordu) — Efendim, sizin ba
na verdiğiniz cevapta bunu siz buyuruyorsunuz; ida
rî yönden de ceza aldığına dair yazınız var. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen Sayın Üçok, 
lütfen... 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
METİN EMIROĞLU (Malatya) — Sayın Arıkan'ın 
suallerine geçiyorum. . 

BAŞKAN — Kimin efendim? 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 

METİN EMIROĞLU (Malatya) — Sayın Arıkan'ın. 
BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Efendim, benim da

ha sorularım vardı. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Sırayla değil mi efendim? Sırada Sayın Demir var. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Çok ağır olduğu 

için cevap veremiyor. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 

METİN EMIROĞLU (Malatya) — Bir dakikanızı 
rica edeceğim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — YÖK'le ilgili so
rularım vardı. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Üçok... 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 

METİN EMIROĞLU (Malatya) — Sayın Demir, bu 
suali, yani... 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Benim sorum ne ol
du Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Sayın Üçok, lütfen efendim... 
MtLLî E Ğ I T I M G E N Ç L I K V E S P O R B A K A N I 

METİN EMIROĞLU (Malatya) — Efendim, ben si
zin sorularınıza cevap verdim, ilave sorularınızı ya
zılı olarak cevaplandıracağım. 

.BAŞKAN — Tamam efendim, Sayın Bakan lüt
fen Başkanlığa hitaben konuşun efendim. 

MtLLî E Ğ I T I M G E N Ç L I K V E S P O R B A K A M 
METİN EMIROĞLU (Malatya) — Sayın Başkanım, 
«Bilecik Osmaneli Lise Müdürü Cahit Ok'un lise mü
dürü olarak göreve devamına izin verecek misiniz?» 
denmektedir. Bilecik Osmaneli Lisesi Tarih Öğret-
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meni Cahit Ok, Bilecik Valiliğinin 23.8.1985 gün 7328 
sayılı yazısında aynı okulun müdürlüğüne teklif edil
miştir. Bu teklif üzerine ilgili, bakanlığımızca yapılan 
yönetici mülakatına çağrılmış ve mülakat komisyo
nunca müdürlüğe atanması uygun görülmüştür. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sakınca yazısı var 
Sayın Bakan burada. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Demir... 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sakınca yazısı var 

Başkan; aynının fotokopisi bakandadır. 

MtLLî E Ğ I T I M G E N Ç L I K V E S P O R B A K A N I 
METİN EMIROĞLU (Malatya) — Adıgeçenin hak
kında basında çıkan yazılar ve ilgililerin müracaatı 
üzerine Bilecik Valiliği soruşturmaya başlamış olup, 
bu soruşturma halen devam etmektedir. 

«Vakıfların üniversite kurması ve kâr gayeli işle
re girmesini uygun görüyor musunuz?» diyorlar. Va
kıflar Kanununa aykırı bir işlem olduğunu zannetmi
yorum; ama «Vakıflar bu faaliyetlerde bulunamazlar» 
şeklinde yeni bir düzenleme yapacaksa yüce Meclisi
miz, o zaman onun uyarınca... 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Bakan, ko
nu yanlış anlaşıldı. Üniversiteler vakıf kurarak özel 
sektörün işlerini yapıyorlar ve ihale Yasasını ihlal edi
yorlar. 

BAŞKAN — Sayın Demir, lütfen Başkanlığa hitap 
edin efendim. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkanım, 
soru yanlış anlaşılmış. 

Üniversiteler vakıf kurarak ihale Yasasını ortadan 
kaldırıyorlar ve bu arada özel sektörün yapmış ol
duğu işleri yapıyorlar; yani Tepe Mobilyada olduğu 
gibi, Türkiye'de de bir tekelleşme var, onu sormak 
istiyorum; lütfen. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

MiLLî E Ğ I T I M G E N Ç L I K V E S P O R B A K A N I 
METİN EMIROĞLU (Malatya) — Efendim, ben de 
diyorum ki, kanuna aykırı bir işlem varsa müeyyide 
uygulanması gerekir; ama prensibe taalluk eden bir 
düşünceniz varsa, tabiî, onu da yüce Meclisin yeni 
bir düzenlemeyle tezekkür etmesi gerekir. 

METİN GÜRDERE (Tokat) — Aldın mı ce
vabını?.. 

M I L L Î E Ğ I T I M G E N Ç L I K V E S P O R B A K A N I 
METİN EMIROĞLU (Malatya) — Sayın Arıkan 
«Millî eğitim verilerine göre her 5 ilkokul öğretme
ninden 4'ünün, her 20 ortaokul öğretmeninden 19' 
unun lojmanı yok; öğretmenlerimizin lojman soru
nunu acilen çözmek için önlem alındı mı?» diyorlar. 
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Tabiî, öğretmenlerimizin lojman sorunu büyük bir 
sorundur. Bunun için hükümetimizin muhtelif yakla
şımları var. Son çıkardığımız Konut Edindirme Kanu
nundan en fazla istifade edecek kitle öğretmen kitle-
sidir. Bunun dışında, gelişmekte olan 14 ilimizde loj
man konusu önplana alınmıştır ve özel bir proje ha-
zırlattırılmıştır. Ayrıca, öğretmenlerimizin konut soru
nunu çözmek için kendi yaptıkları girişimler de - koo
peratifler kanalıyla - desteklenmektedir. Bunu ifade et
mek isterim. 

«Özel okul ve dershanelerden kaç tanesi 1985 -
1986 öğretim yılında denetime tabi tutulmuştur? İs
tanbul Özel Pendik Fazilet Kız Meslek Lisesini bu yıl 
denetime tabi tutacak mısınız?» diyorlar. Denetime ta
bi tutulanlar 57 özel Türk okulu, 2 Rum okulu, 7 Er
meni okulu, 7 yabancı okuldur, idarî yönden ve eği
tim - öğretim bakımından başarı görülmüştür. 404 
özel dershane denetime tabi tutularak 45 dershaneye 
geçici sürelerle kapatma cezası verilmiştir ve bunlar 
tatbik edilmektedir. Bu kurumlarda idareci ve öğret
men olarak ceza alan 112 yönetici bulunmaktadır. 

Tabiî bu okullar içerisinde, laikliğe aykırı öğre
tim yaptığı iddia edilen, zaman zaman basınımızda 
yer alan birtakım müesseselerin adı -geçmektedir. Biz 
bunlar konusunda gayet hassas bulunmaktayız, gere
ken incelemeleri yapmaktayız. Bu bahsi geçen Fazi
let Özel Pendik Kız Meslek Lisesi için de denetim ya
pılmıştır ve yine denetim ve murakabe hassas bir şe
kilde devam etmektedir. Biz bunları muhtelif periyot
larla yapmaktayız. 

«Kaç Türk sporcusuna yardım yapılmıştır?» so
rusu var. Bunların dökümünü kendilerine ayrıca ya
zılı olarak vermek isteriz. 

Başarılı sporculara gerekli yardımlar yapılıyor; fa
kat bunların yeterli olmadığını ve yeni çıkarmakta bu
lunduğumuz, hazırlanarak Başbakanlığa gönderdiği
miz teşvik yönetmeliğinde sporcunun teşviki çok üst 
düzeylerde yapılmaktadır. Aklımda olan sadece bir ta
nesini söyleyeyim. Şampiyon olan bir sporcuya 25 
Cumhuriyet altını, bir ev, bir araba ve dört sene müd
detle yaklaşık 600 binle 800 bin lira arasında değişen 
maaş verilecektir. Bu derece yüksek bir teşvike tabi 
olacaklardır. Bu yeni yönetmelik ile bu yardımların 
miktarı da önemli ölçüde artacaktır. 

BAŞKAN — Bunların hepsini Bakanlık mı kar
şılayacak? 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Bunları bir fon
dan karşılayacak efendim. 
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Açıköğretimin daha uygun bir zamanda yapılması 
için girişimde bulunacağız. 

«Yayınlar Dairesi Başkanlığınca son üç yılda kaç 
adet kitap tavsiye edilmiştir?» Bunu da kendilerine ya
zılı olarak vereceğiz. 

Sayın Aydemir, «Ders yılı başında ilköğretim ki
fayetsizliği nedeniyle 200 bin öğrenci okuyamadı, so
run çözüldü mü?» diyorlar. Mevcut okulların ka
panma nedeni, kürsüden de ifade ettiğim gibi, özellikle 
«mezra» tabir edilen ve küçük yerleşim üniteleri ma
hiyetinde olan yerlerde öğrenci eksikliğinden ileri ge
liyor ve geçici olarak ve bazı nadir hallerde, öğretmen 
eksikliğinden belli bir müddet için kapalı kalan okul
larımız olmaktadır. Tabiî ilköğretimde henüz yüzde 
100'lük bir okullaşma oranına ulaşamadık Ancak za
man içerisinde planda öngörülen yüzde 100'lük okul
laşma oranı da tahakkuk ettirilecektir. 

Öğretmen açığı her yıl başında millî eğitimin 
, önemli bir meselesi olarak gündeme gelir. Bu yıl ba

şında 5 232 ilkokul öğretmeni illere atanmış ve köyler 
için de 3 499 vekil öğretmen kadrosu tahsis edilmiştir. 
Şu anda öğretmensizlik nedeniyle kapalı bulunan köy 
okulumuz mevcut değildir. Ancak tatbikatta zaman 
zaman, atadığımız öğretmenlerin görev yerlerine git
tikten sonra istifa ettiklerini de görmekteyiz, o zaman 
bir boşluk meydana geliyor ve öğretmen açığı ortaya 
çıkıyor. Bunu gidermek için biz 1 Kasımda yeni bir 
imtihan daha yaptık ve bu yeni imtihanda bu açığın 
tamamını kapatacağız. Şu anda geçici bıV tedbir ola
rak da vekil öğretmen sistemini uygulamaktayız. 

Anadolu liselerimizin öğretmen ihtiyacı açığı 281 
adettir. Bu öğretmen açığının giderilmesi için muhte
lif tedbirler düşünmekteyiz. Şunu ifade etmek iste
rim : Millî eğitimin en zor davalarından birisidir. Li
san bilen, özellikle branş öğretmeni temin etmek çok 
önemli bir hadisedir. Bunun için yurt içi ve yurt dışı 
kaynaklardan istifade edilmeye çalışılmaktadır; fakat 
bu kaynaklar tam manasıyla ihtiyacı çözmeye yetmi
yor. Onun için, devamlılık arz eden bir sistem olarak 
da üniversitede, lisan eğitimi yapan üniversitelerimiz
de, belli branşlarda, yüksek burs vermek suretiyle, 
burslu öğrenci okutulmasını planlamış bulunmakta
yız. Bunun yanında, yedek subaylık görevini yapmak
ta olan, lisan bilen muhtelif branş elemanlarından da 
(Türk millî eğitiminde bir sene müddetle de olsa, yi
ne devamlı bir kaynak olarak bunu düşündük) istifade 
etmeyi düşünmekteyiz. Bangladeş'ten, Pakistan'dan 
öğretmenler geldi, Almanya'dan gelen öğretmenlerimiz 
var; fakat bunların tabiî Türk toplumuna istikrarlı 
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bir hizmet yapabilmeleri uzun vadede pek düşünüle
mez. Bu bakımdan biz kendi kaynağımızı, özellikle de 
yurt dışına uzun vadeli öğretmenleri lisan eğitimi için 
göndermek suretiyle temin etmeye çalışmaktayız. 

Sayın Aydemir, «Çıraklık Kanunu bir reform bek
lentisi yaratmıştır; ancak acil olarak genç işsizlerin iş
sizlik meselelerinin çözümü için ne düşünülüyor?» de
di. Bu sualin bana sorulmasından dolayı çok mem
nun olduğumu da ifade etmek isterim. Millî Eğitim 
Bakanlığını istihdam probleminin çözümünde önemli 
rol oynaması gereken bir müessese olarak görmüş ol
dunuz. Gerçekten biz bu meselenin üzerine fazlasıyla 
eğiliyoruz; çünkü eğitimle ilişkilendirilmemiş bir istih
dam modelinin, bugün dünyanın gelişmekte olan ülke
lerinde mevcut olmadığını da bilmekteyiz. Onun için, 
işsizlerimizi eğitmek suretiyle bu meseleye çare bu
lacağız; ama liseyi bitirmiş, üniversiteyi bitirmiş bir 
gencin iş bulması için yetişkinler eğitimi sistemi, bu
gün bütün dünyada uygulanmaktadır. Biz de yetiş
kinler eğitiminde, mesela bir tanesini söyleyeyim; tu
rizm okullarında kısa vadeli kurslar ile bu gençleri
mizi artan turizm kapasitemize yetişkin bir eleman 
olarak vermeyi düşünmekteyiz. 

Danıştay ve idarî mahkeme kararlarının bütün 
teşkilatımız tarafından uygulanacağı tabiîdir. Bugü
ne kadar bize mahkemeden gelip de uygulanmayan 
bir tek karar mevzubahis değildir; bunu ifade etmek 
isterim. 

HÜSEYİN AYDEMİR (izmir) — İzmir'de çok 
Sayın Bakanım. 

MiLLî E Ğ I T I M G E N Ç L I K V E SPOR B A K A N I 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Varsa siz bana 
gönderin efendim. 

Okul aile birlikleri yardım kampanyası yürütü
yorlar. Gerçekten biz bunları ikaz ettik ve bu mese
lenin üzerindeyiz. Bu konuda yasalara aykırı işlem ya
pan öğretmenler ve müdürler hakkında da gerekli tah
kikatlar yapılmaktadır. Ancak bir yerde toplumun da 
bu konuyu motive ettiğini ifade etmek isterim. 1986 
yılında 57 müdür ve öğretmen hakkında soruşturma 
açtırmış bulunmaktayız. 

«Yaz aylarında okullarda kaç tane Kur'an kur
su açılmıştır?» deniyor. Bunların adedi ikiyi, üçü geç
miyor; basında da ifade edilmişti. Biz, okullarda Kur' 
an kursu açılmasının zorunlu olduğu kanaatinde deği
liz. Bunu bir tamim ile de duyurduk. Bunlar, aslın
da Diyanet İşleri Başkanlığının açtığı kurslardır. Bu 
kurslar için bazen yer sıkıntısı ile karşı karşıya kalı
yorlar; ama prensip olarak, yazın bizim de okulları

mızda hizmet içi eğitim faaliyetlerimiz oluyor, yani 
okullarımız genellikle boş kalmıyor. Bu açıdan ge
çen sene Türkiye'de bir-iki ilçemiz dışında bu tat
bikat yapılmadı, onu ifade etmek isterim. 

«Depo edilip, kullanılmayan ders kitabı sayısı ne
dir?» sorusuna, yazılı olarak cevap arz edeceğim efen
dim. 

Zannedersem suallerin cevaplarını vermiş oldum. 
HÜSEYİN AYDEMİR (izmir) — Bir daha var 

efendim. 
BAŞKAN — Lütfen efendim. 
HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Pansiyonlarla 

ilgili bir sorum daha var efendim. Valiler onayı ile 
açılmış kaç tane pansiyon vardır ve kaç tane pansiyon 
millî eğitim müfettişleri tarafından teftiş edilmiştir? 

BAŞKAN — Lütfen hitaplar Başkanlığa olsun 
efendim. 

MiLLî E Ğ I T I M G E N Ç L I K V E SPOR B A K A N I 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Sayın Başkanım, 
Sayın Sevinç'in de aynı konuda bir suali var; bu kurs 
ve talebelere yardım dernekleri pansiyonlarını mı kas
tediyorsunuz?.. 

HÜSEYİN AYDEMİR (izmir) — Evet onları 
kastediyorum. Kaç tane pansiyon valilik onayı ile 
açılmıştır?.. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — OnJarı kastedi
yorsunuz. Bunların adedinin 400 civarında olduğu söy
leniyor; ama biz bunu 67 vilayetimizde bir envanter 
çalışması ile tespit etmeye gayret ediyoruz. Bu ko
nuda bir çalışmamız vardır. Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlanması hususu mümkün olabilir mi, hangi şartlar
da olur?.. Denetim burada önemli olduğuna göre, de
netim mekanizmasını daha etkili hale getirebilir mi
yiz? Bunun üzerinde Millî Güvenlik Kurulu çerçeve
sinde kurulan bir komisyona biz de dah'l olarak ça
lışmamızı sürdürmekteyiz. Böylece Sayın Sevinç'in 
sualine de cevap vermiş oluyoruz. 

Sayın Sevinç'in bir diğer suali, «Eskişehir jet mo
tor fabrikası açılacaktır, bu konuda teknik eleman ih
tiyacı ne şekilde karşılanacaktır?» şeklindedir. Ben, 
Sayın Cumhurbaşkanımızla Eskişehir'de yaptığımız zi
yaret esnasında da bu noktaya değinmek fırsatını bul
dum. Orada jet motor fabrikası için teknik eleman 
ihtiyacının hem orta kademe teknik elemanı olarak, 
hem de yüksek kademe teknik elemanı olarak, teknis
yen seviyesinde karşılanması için birtakım projeleri
miz vardır. Endüstri meslek lisesinin motor bölümün
de, jet motorları branşını geliştirmek suretiyle ve üni-
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versitelerimizle de işbirliği yapmak suretiyle bu ko
nuya el atmayı planlamaktayız. Hazırlıklar yapılmak
tadır. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Anadolu teknik 
lisesi açılabilir mi diye bir sualim vardı. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — O konuda da bir 
çalışmamız vardır, daha geliştirebilmek için ilk etapta 
mevcut lisemizi güçlendirmeyi düşündük. Ancak üni
versitemiz, sadece jet motorlarına mürhasır olmak 
üzere, meslek yüksekokulu açmayı düşünmektedir. Bu
nu ifade etmek isterim. 

Meslek liselerinde, özellikle kız meslek lisesinde bu 
dual sistem dediğimiz; hem işletme, hem okul siste
minin kısmî olarak işlediği dile getirildi. Aslında bu 
yeni bir sistemdir. Bazı öğrencilerimize işletmede kon
tenjan bulunamama gibi durumlar olmaktadır; fakat 
biz bu konuyu zorlamaktayız ve anaprensibimiz, bir 
sınıftaki bütün öğrencileri bu sisteme sokmaktır. Bir 
çok vilayetimizde sistemin gereği, ikinci ve üçüncü 
sınıf öğrencilerini içerisine alması olduğu halde, eğer 
yeterli sanayi altyapısı yok ise ve o vilayetimizde iki 
tane endüstri meslek lisesi var ise, sadece son sınıf
ları göndermek suretiyle, bu sisteme bir objektif ölçü 
getirmiş olduk; sanayi altyapısının gelişmesiyle bütün 
öğrencilerimizi göndermeyi düşünmekteyiz. Bazen, 
özellikle kız meslek liselerinde, öğrencilerimizin bir 
kısmının gitmeyişinin nedeni, branş farklılığından da 
olmaktadır; belli bir branşta işletme kontenjanı bulu-
namayabilmektedir. 

«öğretmenlere yeterlik sınavı yapılması zorunlu 
mudur, faydalı mıdır?» dediler. Tabiî zaman zaman 
dile getiriliyor, eğitimde kalite sorunu, toplumumuzu 

fevkalade ilgilendiren bir sorundur. Eğitimde kaliteyi 
etkileyen en önemli faktör de, öğretmenin iyi bir şe
kilde yetiştirilmesi ve yetişkin öğretmenlerin görev-
lendirilmesidir. Bu bakımdan biz, öğretmenlerimizin 
göreve başlamalarında - öğretmen açığımız olmasına 
rağmen, öğretmeni bulmakta güçlük çekmemize rağ
men - belli bir yeterlik sınavı açmayı, kaliteli bir eği
tim için öngörmekteyiz, bunu zorunlu görmekteyiz. 
Diğer birçok meslekte de bu yeterlik sınavları açıl
maktadır; bunun faydası olduğuna inanmaktayız. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Tamam değil mi efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Malatya) — Tamam. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
üniversite vakıflarının ticaret yaptığı konusunda bir 
sorum daha vardı. 

BAŞKAN — Ona sonra yazılı olarak cevap verir
ler efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Malatya) — Onu söyle
miştik. 

BAŞKAN — Sorular cevaplandırılmıştır. 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının 1987 
malî yık bütçesinin bölümlerine geçilmesini oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Efendim, bütçe cetvelleri çok uzundur, bu neden
le kâtip üyenin oturarak okumasını oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Bölümleri okutuyorum : 
/. — Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 

1987 Malî Yılı Bütçesi. 
A — CETVELİ 

Prog. 
kodu Açıklama Lira 

101 

111 

112 

113 

Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 57 372 433 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İlköğretim hizmetlerinin ger
çekleştirilmesi ve gelişti
rilmesi 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Genel meslekî ve teknik or
taöğretimin gerçekleştiril
mesi ve geliştirilmesi 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Çıraklık ve yaygın eğitim 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

524 619 028 000 

297 243 401 000 

36 991 590 000 
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Prog. 
kodu 

114 

115 

900 

Açıklama 

Yurt dışı eğitimi ve dış 
ilişkiler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Gençlik hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Hizmet programlarına da
ğıtılamayan transferler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Lira 

4 057 090 000 

2 723 958 000 

5 596 500 000 

TOPLAM 928 604 000 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. — Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 1985 
Malî Yılı Kesinhesabı, 

BAŞKAN — Kesinhesabın bölümlerine geçilme
sini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
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Prog. Ödeneğin çeşidi 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 İlköğretim Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi 
ve Geliştirilmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

112 Genel Meslekî ve Teknik Ortaöğretimin Ger
çekleştirilmesi ve Geliştirilmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

113 Çıraklık ve Yaygm Eğitimi Yönetim Hiz
metleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

114 Yurt Dışı ve Dış İlişkiler Yönetim ve Eği
tim Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

115 Gençlik Beden Eğitimi ve Okul Spor Hiz
metleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

A — CETVELİ 

İptal edilen Ödenek dışı 
ödenek gider 
Lira Lira 

24 163 109 702 20 444 902 405 

305 251 972 000 302 236 724 934 

131 871 657 154 130 837 496 783 

14 235 473 333 12 192 709 184 

1 712 722 000 984 704 098 

1 324 517 000 798 454 947 



Prag. Ödeneğin çeşidi 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Trans
ferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

990 özel ödeneklere İlişkin Hizmetlerin Yürü
tülmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İptal edilen Ödenek dışı 
ödenek gider 

Lira Lira 

37 693 495 000 38 785 708 775 

5 520 000 5 520 000 

, T 
516 258 466 189 506 286 221 126 1 
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Efendim, böylece Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının kesinhesap kanun tasarısı kabul edilmiş
tir. 

a) BEDEN TERBİYESİ VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
1. — Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü 1987 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Efendim, şimdi Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Beden Terbiyesi ve Spor 

Genel Müdürlüğünün bütçesine geçiyoruz. 
Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

A — OETVELt 

Prog. 
kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 10 434 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Türk Sporunun İdamesi ve Geliştirilmesi 13 116 000 000 
BAŞKAN — Kabul edfenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Trans
ferler 87 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 23 637 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — OETVELt 

Gelir 
türü Açıklama Lira 

Vergi Dışı Normal Gelirler Kurumlar Hâ
sılatı ve Hizmet Gelirleri 560 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 23 077 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 23 637 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1985 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Şimdi, kesinhesap cetvelinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutup, oylamaya sunacağım. 

A — CETVELİ 

Ödenek 
Prog. ödeneğin çeşidi Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 4 051 951 888 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Türk Sporunun İdamesi ve Geliştirilmesi 
Hizmetleri 5 976 047 650 

. BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
^ Kabul edilmiştir. 
oo 900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Trans-
| ferler 233 257 576 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

990 Özel ödeneklere İlişkin Hizmetlerin Yürü
tülmesi 4 541 521 944 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 14 802 779 058 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Ertes 
Gider rolun 
Lira 

4 044 466 283 

4 698 278 361 40 

230 830 086 

2 177 118 808 2 36 

11 150 693 538 2 76 
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CB) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelirin 
türü Gelirin çeşidi 

Vergi dışı normal gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
özel gelirler ve Hazine yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Türk Sporunun Teşvik Fonundan elde edilen 
gelir 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Akaryakıt Tüketim Vergisi Fonundan elde 
edilen gelir 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tahmin Tahsilat 
Lira Lira 

3 103 000 000 6 978 782 682 

2 952 785 000 891 365 211 

280 735 337 

1 897 242 803 

6 055 785 000 10 048 126 033 

Efendim, böylece Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün bütçesi ve kesinhesapları kabul edilmiştir. 
Memleketimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. 

b) YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU (YÖK) 
1. — Yüksek Öğretim Kurulu 1987 Malî Yılı Bütçesi. 

BAŞKAN — Efendim, Yüksek öğretim Kurulu bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

111 Yüksek öğretim Kurulu 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 753 000 000 

TOPLAM 3 753 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler,.. Kabul edilmiştir. 
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(B) cetvelini okutuyorum : 
B — CETVELİ 

Gelir 
türü A ç ı k l a m a Lira 

2 Vergi dışı normal gelirler 70 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel gelirler ve Hazine yardımı 3 683 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 3 753 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Yüksek Öğretim Kurulu 1985 Malî Yılı Kesinhesabu 
BAŞKAN — Şimdi, kesinhesabm bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

ödenek 
Prog. ödeneğin çeşidi Lira 

111 Yüksek Öğretim Kurulu 2 888 364 133 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 2 888 364 133 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

(B) cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 
Gelirin 

türü Gelirin çeşidi 

Gider 
Lira 

2 481 635 421 

2 481 635 421 

Tahmin 
Lira 

İptal edilen 
ödenek 

Lira 

406 728 712 

406 728 712 

Tahsilat 
Lira 

Vergi dışı normal gelirler 15 000 000 2 541 554 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Özel gelirler ve Hazine yardımı 2 457 476 000 2 081188 979 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 2 472 476 000 2 083 730 533 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

c) ANKARA ÜNİVERSİTESİ 
1. — Ankara Üniversitesi 1987 Malî Yılı Bütçesi. 
BAŞKAN — Efendim, Ankara Üniversitesi bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 
Prog. 
kodu 

101 

104 

105 

A ç ı k l a m a 

111 

112 

113 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(B) cetvelini okutuyorum : 

TOPLAM 

Lira 

Genel yönetim ve destek hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Rektörlüğe bağlı enstitü, okul, bölüm ve merkezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Araştırma - yayın ve kütüphanecilik hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Fen ve mühendislik bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sağlık bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sosyal bilimler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 127 570 000 

5 301 131 000 

488 000 000 

3 542 551 000 

4 323 811 000 

3 959 937 000 

24 743 000 000 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü 

1 

2 

3 

A ç ı k l a m a Lira 

Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi dışı normal gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
özel gelirler ve Hazine yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 308 000 000 

407 000 000 

23 028 000 000 

24 743 000 000 

2. — Ankara Üniversitesi 1985 Malî Yılı Kesinhesabı. 
BAŞKAN — Ankara Üniversitesi 1985 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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A — CETVELİ 

Prog. ödeneğin çeşidi 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağlı enstitü, okul, bölüm ve mer
kezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma, yayın ve kütüphanecilik hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve mühendislik bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal bilimler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

(B) işaretli cetvelin bölümlerini okutuyorum : 

ödenek 
Lira 

Gider 
Lira 

İptal edilen 
ödenek 

Lira 

4 317 530 385 3 242 674 592 1 074 855 793 

3 080 274 350 3 045 025 965 35 248 385 

310 671 000 209 283 567 101 387 433 

2 172 687 807 2 086 491 269 86 196 538 

3 368 413 064 3 085 862 852 282 550 212 

2 174 529 080 2 075 658 793 98 870 287 

15 424 105 686 13 744 997 038 1 679 108 648 

Gelirin 
türü Gelirin çeşidi 

B — CETVELİ 

Tahmin 
Lira 

Tahsilat 
Lira 

Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler. 
Kabul edilmiştir. 
Vergi dışı normal gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler. 
Kabul edilmiştir. 
özel gelirler ve Hazine yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler. 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler. 
Kabul edilmiştir. 

827 353 000 957 758 983 

400 647 000 62 154 122 

10 032 879 000 11 911 124 881 

11 260 879 000 12 931 037 986 

— 702 — 



T. B. M. M. B : 46 19 , 12 . 1986 0 : 1 

ç) ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
1. — Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1987 Malî Yılı Bütçesi 

BAŞKAN — Orta Doğu Teknik Üniversitesinin bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Prog. 
kodu 

101 

104 

A ç ı k l a m a 

105 

111 

113 

TOPLAM 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) işaretli cetvelin bölümlerini okutuyorum : 

B — CETVELİ 
Gelir 
türü A ç ı k l a m a 

TOPLAM 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

Genel yönetim ve destek hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Rektörlüğe bağlı enstitü, okul, bölüm ve merkezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Araştırma - yayın ve kütüphanecilik hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Fen ve mühendislik bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sosyal bilimler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 226 800 000 

1 963 600 000 

601 600 000 

5 636 300 000 

608 700 000 

15 037 000 000 

Lira 

Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi dışı normal gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
özel gelirler ve Hazine yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

852 000 000 

241 000 000 

13 944 000 000 

15 037 000 000 

2, — Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1985 Mali Yılı Kesinhesabu 
BAŞKAN — Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1985 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oyları

nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum : 
A — CETVELİ 

Erte 
Ödenek Gider rolun 

Prog. Ödeneğin çeşidi Lira Lira 

101! Genel yönetim ve destek hizmetleri 4 530 078 874 4 418 553 398 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağü enstitü, okul, bölüm ve mer
kezler 1 062 402 650 1 049 740 589 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma - yaym ve kütüphanecilik hizmetleri 296 333 000 290 914 624 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve mühendislik bilimleri 3 171 167 000 3 051 150 474 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal bilimler 351 509 000 315 569 572 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

990 özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin yürütülmesi 17 000 000 16 024 595 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 9 428 490 524 9 141 953 252 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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(B) cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelirin Tahmin Tahsilat 
türü Gelirin çeşidi Lira Lira 

1 Vergi gelirleri 691 062 000 608 251 878 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 Vergi dışı normal gelirler 114 938 000 108 756 587 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 özel gelirler ve Hazine Yardımı 7 716 174 000 8 142 406 037 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 8 522 174 000 8 859 414 502 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

d) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 
1. — Hacettepe Üniversitesi 1987 Malî Yılı Bütçesi. 

BAŞKAN — Hacettepe Üniversitesi bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 11771000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağlı enstitü, okul, bölüm ve merkezler 5 577 700 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma - yayın ve kütüphanecilik hizmetleri 460 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve mühendislik bilimleri . 2 019 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık bilimleri " 2 886 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal bilimler 2 296 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 25 011 OOÛ 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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(B) cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü A ç ı k l a m a Lira 

1 Vergi gelirleri 536 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi dışı normal gelirler 290 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 özel gelirler ve Hazine yardımı 24 185 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 25 011 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2. — Hacettepe Üniversitesi 1985 Malî Yılı Kesinhesabı. 

BAŞKAN — Hacettepe Üniversitesi, 1985 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum : 

Prog. Ödeneğin çeşidi 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağlı enstitü, okul, bölüm ve mer
kezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma - yayın ve kütüphanecilik hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve mühendislik bilimleri * 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal bilimler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

990 Özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin yürütülmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

— CETVELİ 

E 
Ödenek Gider r 
Lira Lira 

6 871 675 551 6 260 022 963 

3 450 828 003 3 428 670 351 

1 891 171 320 1 859 075 028 

1 145 057 874 1 133 660 050 

788 579 650 345 

366 127 811 264 534 628 

1 191 194 105 1 178 670 963 

14 916 843 243 14 125 284 328 



T. B. M. M. B î 46 19 s 12 , 1986 0 : 1 

(B) cetvelini okutuyorum : 

Gelirin 
türü Gelirin çeşidi 

B -- CETVELİ 

Tahmin 
Lira 

Tahsilat 
Lira 

1 Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

2 Vergi dışı normal gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler., 
Kabul edilmiştir. 

3 özel gelirler ve Hazine yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler., 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler. 
Kabul edilmiştir. 

435 238 000 610 620 381 

150 762 000 69 656 340 

10 417 343 000 13 634 737 364 

U 003 343 000 14 315 014 085 

e) GAZİ ÜNİVERSİTESİ 
1. — Gazi Üniversitesi 1987 Malî Yılı Bütçesi. 

BAŞKAN — Efendim, Gazi Üniversitesinin bütçesine geçiyoruz. 
Gazi Üniversitesi bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağlı enstitü, okul, bölüm ve merkezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma - yayın ve,kütüphanecilik hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve mühendislik bilimleri 
BAŞKAN •*— Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal bilimler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

TOPLAM 

6 373 220 000 

2 002 430 000 

285 500 000 

1 594 380 000 

1 475 610 000 

5 357 860 000 

17 089 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

— 708 — 



T. B. M. M, B: 46 19 , 12 , 1986 0 : 1 

(B) cetvelini okutuyorum : 
B — CETVELİ 

Gelir 
türü A ç ı k l a m a Lira 

1 Vergi gelirleri 919 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi dışı normal gelirler 441 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 özel gelirler ve Hazine yardımı 15 729 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 17 089 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Gazi Üniversitesi 1985 Malî Yılı Kesinhesabı. 
BAŞKAN — Gazi Üniversitesi 1985 malî yılı kesinhesabmın bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyo

rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(A) cetvelini okutuyorum : 

Prog. ödeneğin çeşidi 

A -- CETVELİ 

Ödenek 
Lira 

Gider 
Lira 

İptal edilen 
ödenek 

Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 4'036 676 950 3 108 410 572 928 266 378 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağlı enstitü, okul, bölüm ve mer
kezler 1 009 922 340 724 127 171 285 795 169 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma - yayın ve kütüphanecilik hizmetleri 209 297 316- 144 590 343 64 706 973 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve mühendislik bilimleri 987 044 298 817 321005 169 723 293 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık bilimleri 1 102 415 130 903 704 332 198 710 798 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal bilimler 4 273 754 594 3 059 307 133 1 214 447 461 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 11 619 1101 628 8 757 460 556 2 861: 650 072 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

— 709 -



T. B. M. M B: 46 19 « 12 .1986 0 : 1 

(B) cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelirin 
türü Gelirin çeşidi 

1 Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

2 Vergi dışı normal gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

3 Özel gelirler ve Hazine yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler., 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler. 
Kabul edilmiştir. 

Tahmin 
Lira 

Tahsilat 
Lira 

796 790 000 796 760 025 

1 014 210 000 54 424 468 

5 996 326 000 7 479 924 322 

7 807 326 000 8 331 108 815 

f) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 
1. — İstanbul Üniversitesi 1987 Malî Yılı Bütçesi. 
BAŞKAN — İstanbul Üniversitesi bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 

A — CETVELİ 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağlı enstitü, okul, bölüm ve merkezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma - yayın ve kütüphanecilik hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve mühendislik bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal bilimler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 

Lira 

10 462 825 000 

12 311 200 000 

718 000 000 

2 947 225 000 

9 769 100 000 

3 976 650 000 

40 185 000 000 

— 710 



T. B. M. M. B: 46 19 . 12 ,1986 O : 1 

(B) işaretli cetvelin bölümlerini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü A ç ı k l a m a Lira 

1 Vergi gelirleri 1 757 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi dışı normal gelirler 565 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 özel gelirler ve Hazine yardımı 37 863 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 40 185 000 000 

IBAŞtttlAiN — Kaibui edenler..,. Etmeyenler... Kaibui etfifanttşltir, 

2, — İstanbul Üniversitesi 1985 Malî Yılı Kesinhesabv 

BAŞKAN — İstanbul Üniversitesi 1985 malî yılı kesinhesabının bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

— 711 — 



ıBöluknferi dkulfcup, ayrı aıyn oylannıza sunacağım. 

Prog. Ödeneğin çeşidi 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağh enstitü, okul, bölüm ve mer
kezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma - yayın ve kütüphanecilik hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve mühendislik bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal bilimler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

990 Özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin yürütülmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

— CETVELİ 
Er 

Ödenek Gider ro 
Lira Lira 

5 498 922 605 4 388 480 389 

6 886 617 300 6 256 328 443 

388 000 000 369 779 613 

1 726 777 462 1 475 353 610 

6 167 788 580 5 410 609 154 

2 403 666 524 2 165 260 664 

6 458 323 1 600 000 

23 078 230 794 20 067 411 873 



T. B. M. M. B : 46 

(B) cetvelini okutuyorum : 

Gelir 
türü 

1 

2 

• 3 

B — 

A ç ı k l a m a 

Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.., 
Kabul edilmiştir. 
Vergi dışı normal gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
özel gelirler ve Hazine gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.., 
Kabul edilmiştir. 

19 . 12 . 

CETVELİ 

1986 O: 1 

Tahmin 
Lira 

1 092 990 000 

707 010 000 

13 866 666 000 

Tahsilat 
Lira 

853 407 669 

157 045 909 

17 743 972 697 

GENEL TOPLAM 15 666 666 000 18 754 426 275 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

g) İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1987 Malî Yılı Bütçesi. 

BAŞKAN — istanbul Teknik Üniversitesi bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza arz ediyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 

A — CETVELİ 
Prog. 
kodu-

101 

104 

105 

A ç ı k l a m a 

111 Fen ve mühendislik bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal bilimler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

Genel yönetim ve destek hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Rektörlüğe bağlı enstitü, okul, bolüm ve merkezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Araştırma - yayın ve kütüphanecilik hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 

7 147 829 000 

846 686 000 

373 000 000 

5 015 561 000 

352 924 000 

13 736 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

— 713 — 



T. B. M. M. B: 46 19 , 12 . 1986 0 : 1 

(B) cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü A ç ı k l a m a Lira 

1 Vergi gelirleri 959 OOQ 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi düşü normal gelirler 200 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel gelirler ve Hazine yardımı 12 577 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 13 736 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler...- Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
x 2. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1985 Malî Yılı Kesinhesabı. 

BAŞKAN — İstanbul Teknik Üniversitesinin kesinhesabmın bölümlerine geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 

Prog. 

101 Gem 

ödeneğin çeşidi 

îl yönetim ve destek hizmetleri 

A -- CETVELİ 

ödenek 
Lira . 

3 666 308 548 

Gider 
Lira 

3 273 030 880 

İptal edilen 
ödenek 

Lira 

393 277 668 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağlı enstitü, okul, bölüm ve mer
kezler 626 073 000 603 622 999 22 450 OOil 
BAŞKAN - - Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma - yayın ve kütüphanecilik hizmetleri 145 016 561 84 562 194 60 454 367 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve mühendislik bilimleri 2 955 220 100 2 916 213 629 39 006 471 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal bilimler 172.310 000 168 495 846 3 814 154 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 7 564 928 209 7 045 925 548 519 002 661 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

- 7 1 4 -



T. B. M. M. B; 46 19 . 12 â 1986 0 : 1 

(B) cetvelini okutuyorum : 

-

Gelir 
türü A ç ı k l a m a 

B -- CETVELİ 

Tahmin 
Lira 

Tahsilat 
Lira 

1 Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 Vergi dışı normal gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

$ Özel gelirler ve Hazine yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

624 010 000 695 694 930 

180 000 000 53 010 082 

5 808 530 000 6 102 634 001 

6 612 540 000 6 851 339 013 

ğ) BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 

1. — Boğaziçi Üniversitesi 1987 Malî Yılı Bütçesi 

BAŞKAN — Boğaziçi Üniversitesi bütçesinıiın bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. • " -

Bölümleri okutup ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 

CETVELİ 

Prog. 
kodu 

101 

104 

104 

111 

113 

Açıklama Lira 

Genel yönetim ve destek hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Rektörlüğe bağlı enstitü, okul, bölüm ve merkezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Araştırma, yayın ve kütüphanecilik hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Fen ve mühendislik hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sosyal bilimsel 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 283 185 000 

929 412 000 

414 864 000 

856 753 000 

304 786 000 

6 789 000 000 

— 715 — 



T. B. M. M. B: 46 19 , 12 _. 1986 0 : 1 

(B) Cetveflinli okutuyorum: 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü Açıklamıa - Lira 

1 Vergi gelirleri 219 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi dışı normal gelirler 231 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 özel gelirler ve Hazine yardımı 6 339 000 000 
BAŞKAN — Kalbud edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 6 789 000 000 
* • 

BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmeyenler... KaJbul edilmiştir. 

2. — Boğaziçi Üniversitesi 1985 Malî Yılı Keşinhesabı 

ıBAŞKAN — Boğzaiiçi Üniversitesi Bütçesıinin Kesinhesalbımn bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunu
yorum ; Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

— 716 — 



Bölümleri okutuyorum: 

Prog. Ödeneğin çeşidi 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.... 
Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul Bölüm ve 
Merkezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma - Yaym ve Kütüphanecilik Hiz
metleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

990 Özel Ödeneklere Ait Hizmetlerin Yürütül
mesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

A — CETVELİ 
E 

Ödenek Gider 
Lira Lira 

2 075 555 151 1 865 912 126 

430 926 000 427 049 025 

193 439 600 170 148 878 

454 402 669 448 952 108 

171 936 000 165 696 758 

10 061 818 58 850 

3 336 321 238 3 077 817 745 



T. B. M. M. B : 46 19 , 12 s 1986 0 : 1 

(B) işaretli 

Gelir 
türü 

cetvelin bölümlerini okutuyorum : 

B — 

Gelirin çeşidi 

CETVELl 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tahmin 
Lira 

Tahsilat 
Lira 

207 720 000 207 060 895 

100 280 000 46 498 640 

2 685 673 000 2 644 067 751 

2 993 673 000 2 897 627 286 

— 718 — 



T. B. M. M. . 8 : 4 6 1 9 , 1 2 . 1 9 8 6 0 : 1 

Boğaziçi Üniversitesinin 1987 yılı bütçesinin ve 1985 yılı kesinhesabının bölümleri kabul ed'ilmşitir. 

h) MAMARA ÜNİVERSİTESİ 
1. — Marmara Üniversitesi 1987 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Marmara Üniversitesi bütçesinin bölümlerine geçilmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım : 

A — OETVELÎ 

Prog. 
kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 4 550 980 000 
'BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

104 Rekötrlüğe Bağlı Enstitüler, Okul, Bölüm ve 
Merkezler 1 382 732 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hizmet
leri 121 494 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 363 180 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 845 728 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 3 191 886 000 
IBAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 10 466 000 000 
IBAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

— 719 — 



T. B. M. (M B : 46 19 , İ2#s 198Ö 0 : 1 
ı(!B) işaretli cetvelin bölümlerini okutuyorum : 

B — CETVELİ 
Gelir 
türü Gelirin Çeşidi Lira 

1 Vergi Gelirleri 444 000 000 
BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. • ' ' 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 150 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 9 872 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 10 466 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2. — Marmara Üniversitesi 1985 Malî Yılı Kesinhesaöı 
BAŞKAN — Marmara Üniversitesi 1985 Malî Yılı kesiinihesa'bının bölümlerine geçilmesini oylarınıza arz 

ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. : 

A — CETVELİ 
iptal edtifen 

Ödenek; Gider ödenek 
Prog. Ödeneğin Çeşüdıi Lira Lira Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 2 739 894 362 2 378 389 110 361 505 252 
'BAŞKAN — Kabul ©deriler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. ' 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve 
'Merkezler 335 625 000 321 359 401 14 265 599 
'BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

105 Araştırma Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 96 537 000 62 470 596 34 066 404 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Fen Mühendislik Bil'imferli . 138 250 000 132 479 100 5 770 900 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.., Ka
ibul edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 443 246 000 422 054 416 21 191 584 
'BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 1 956 333 500 1 863 642 899 92 690 601 
'BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 5 709 885 862 5 180 395 522 529 490 340 
ÖBAŞKAN — (Kabul edenler... Etmeyenler.., Ka
bul edilmiştür. 
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Getir 
Türü 

1 

2 

3 

T. B. M. M. B : 46 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

19 t 12 , 1! 

B — CETVELİ • 

Gelirin Çeşidi 

Vergi Gelirleıti 
'BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
'bul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
'bul edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
'bul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

986 O : 1 

Tahmin 
Lira 

397 760 000 

90 240 000 

4 276 433 000 

4 764 433 000 

Tahsilat 
Lira 

506 207 505 

25 181 271 

4 595 187 738 

5 126 576 514 

(BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
'bul edilmiştir. 

'Marmara Üniversitesi 1987 yuh 'bütçesi bölümleriyle, 1985 yılı kesin'bjesa'bı bölümleri ka'bul edilmiştlir. 
ı) YILDIZ ÜNİVESÎTESÎ 
1. — Yıldız Üniversitesi 1987 Malî Yılı Bütçesi 

BAŞKAN — Yıldız Üniversitesi bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

Bölümleri okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım : 

A — CETVELİ 

Prog. 
Kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 2 652 736 000 
'BAŞKAN — Ka'bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma • Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 78 000 000 
BAŞKAN — Ka'bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri • 2 888 264.000 
(BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 5 619 000 000 

(BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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T. B. M. M. B ı 46 19 , 12 , 1986 0 : 1 

(B) İşaretli cetvelim 'bölümlerini okutuyorum : . 

B — CETVELt 

Geltir 
Türü - Açıklama Lira 

1 Vergi Gelirleri 596 000 000 
İBAŞKAN — Ka'bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 200 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 4 823 00 000 
'BAŞKAN — Ka'bul edenler... Etmeyenter... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM . 5 619 000 000 

'BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenter... Kabul edilmiştir. 

2. — Yıldız Üniversitesi 1985 MaTı Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Yıldız Üniversitesi 1985 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesin!! oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutup, ayrı ayn onayınıza sunacağım : 

A — CETVEL! 

Ipttal edilen 
ödenek Gider ödenek 

Prog. Ödeneğin Çeşidi Lira Lira Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 1972 558 452 1724 760 994 247 797 458 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.., Ka
bul edilmiştir, 

105 Araştırma Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 62 500 000 51 026 118 11 473 882 
'BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.,, Ka
bul edilmiştir. 

111 Fen ve 'Mühendislilk iBilmJefi 1 597 185 000 1 571 129 880 26 055 120 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.., Ka
'bul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 3 632 243 452 3 346 916 992 285 326 460 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.., Ka
bul edilmiştir. 
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T. B. M. M< B: 46 19 , 12 , 1986 0 : 1 

(B) İşaretli cetvelin bölümlerini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir 
Türü Gelirin Çeşidi 

Tahmin 
Lira 

397 660 000 

63 34Q 000 

2 542 222 000 

3 003 222 000 

Tahsilat 
Lira 

565 507 064 

14 624 757 

2 601 309 844 

3 181 441 665 

1 'Verigli GelMertö 
'BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.., Ka
'bul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 
(BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.., Ka
'bul edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
'bul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM • 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler..,. Ka
'bul edilmiştir. 

Yıldız Üniversitesinin 1987 yılı bütçesinin ve 1985 yılı kesinhesabının bölümleri ka'bul edilmiştir. 

i) MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ 
1. — Mimar Sinan Üniversitesi 1987 Malî Yılı Bütçesi 

BAŞKAN — Mimar «Sinan Üniversitesi bütçesinıin bölümlerine geçilmesini oylarınıza arz ediyorum : Ka'bul 
edenler... Etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım : 

A — CETVELİ 

Prog. 
Kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 1 582 300 000 
BAŞKAN — Kabııl edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Merkezleri 447 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

105 .Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetler i 80 500 000 
BAŞKAN — Ka'bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri * 983 00Q 000 
•BAŞKAN — Ka'bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 534 000 000 
'BAŞKAN — Ka'bul edenler... Etmeyenlıer... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM % • 3 627 000 000 

BAŞKAN — Ka'bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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(E) İşaretli cetvelin bölümieriinli okutuyorum .* 

B — CETVELİ 

Gelir 
Türü Açıklama l i ra 

1 Vergi GeMerti 146 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirliler 280 00Q 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler..-. Kabul edilmiştir. v 

3, özel Gelirler ve Hazine Yardımı 3 201000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 3 627 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Mimar Sinan Üniversitesi 1985 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Mimar Sinan üniversitesi 1985 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler.., Etmeyenler... Kabul edilımüştir. 
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Bölümleri, ayrı aıyn okutup oylarınıza sunacağım : 
A — CETVELİ 

Ödenek 
Prog. Ödeneğin Çeşidi Lira 

M)!. Genel Yönetkn ve Destek Hizmetleri 1107 921708 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.,,Ka-
(bul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Mer
kezler 45 861 000 

. BAŞKAN — Kabul edenfer... Etmeyenler.^ Ka-
"bul edilmiştir. 

$M 105 Arattırma - Yaym ve Kütüphanecilik Hizmetleri 49 850 000 
| BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.^ Ka

bul edilmiştir. 
111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 435 034 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.,, Ka
bul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 610 370 000 
»BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler». Ka
bul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 2 249 036 708 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Gider 
Lira 

836 992 644 

38 192 701 

îptöal ed&ten 
ödenek 

Lira 

270 929 064 

7 668 299 

33 099 629 16 750 371 

397 533 661 37 500 339 

622 734 785 28 501 

1 928 553 420 332 876 574 



Gelir 
Türü 

1 

2 

3 

T. B. M. M. B : 46 19 , 12 s 

(B) İşaretli cetveli okutuyorum : 

B — ÖETVELÎ 

Gelirin Çeşidi 

Verigli Gelirleri 
'BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka-
'bul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
'BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir, 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.., Ka
bul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

1986 O: 1 

Tahmin 
Lira 

78 340 000 

100 660 000 

1 565 917 000 

1 744 917 000 

Tahsilat 
l i r a 

87 722 423 

14 315 990 

1 787 699 074 

1 889 737 487 

BAŞKAN —- Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Mimar Sinan Üniversitesinin 1987 yılı bütçesinin ve 1985 yılı kesinhesabının bölümleri'kabul edilmiştir. 

j) EGE ÜNİVERSİTESİ 
1. — Ege Üniversitesi 1987 Malî Yılı Bütçesi 

BAŞKAN — Ege Üniversitesinin bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri, ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım : 

A — CETVELİ 

Prog. 
Kodu Açıklama Lira 

101 Gendi Yönetim ve Destek Hizmetleri 5 379 717 000 
'BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Merkezler 5 600 837 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 325 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve'Mühendisik Bilimleri 2 977 301000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 2 698 484 000 
IBAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

.113 Sosyal Bilimler 793661000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 17 775 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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(B) İşaretli cetvelin 'bölümlerini okutuyorum : 

B — CETVELİ 
Gelir 
Türü Açıklama Ura 

l1 Vergü Gelrleıii 703 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 190 000 000 
(BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 özel GdMer ve Hazine Yardımı 16 882 000 000 
'BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 17 775 000 000 
ıBAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Ege Üniversitesi 1985 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Ege Üniversiteli 1985 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarımza arz ediyorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri ayrı ayrı okutup oylarımza sunacağım : 

A — CETVELİ 

iptal edilen 
Ödenek Gider ödenek 

Prog. Ödeneğin Çeşidi lira Lira Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 3 254 663 111 2 651122 947 603 540 164 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Mer
kezler 2 858 805 125 2 740 943 560 117 861 565 
iBAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.., Ka
bul edilmiştir, 

105 Araştırma - Yayın ve Kütüphanecilik Hizmet-. 
leri 149 076 041 95 392 322 53 683 719 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.., Ka
bul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 2 190 788 302 2 040 225 543 150 562 759 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.., Ka
bul edilmiştir. 

112 (Sağlık Hizmetleri 1 924 743. 008 1 694 010 730 230 732 278 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.,. Ka
bul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimleri 267 357 980 253 674 773 13 683 207 
(BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.., Ka
bul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 10 645 433 567 9 475 369 875 1 170 063 692 
'BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.., Ka
bul edilmiştir. 
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B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir Tahmin Tahsilat 
Türü Gelirin Çeşidi Lira Lira 

1 Vergi Gelirleri 449 675 000 563 956 329 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.., Ka
bul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 605 000 000 70 478 829 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 6 499 257 000 8 559 989 933 
»BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 7 553 932 000 9 194 425 091 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.,, Ka
bul edilmiştir. 

Ege Üniversitesinin 1987 yılı bütçesinin ve 1985 yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 

k) 9 EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 
1. — 9 Eylül Üniversitesi 1987 Malî Yılı Bütçesi 

BAŞKAN — 9 Eylül Üniversitesi bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«Bölümleri okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım . 

A — CETVELİ 

Prog. 
Kodu Açıklama Lira 

101' Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 6 815 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul Bölüm ve Merkezler 1 516 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Arattırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 194 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 1 277 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 637 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 3 115 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 13 555 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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(B) İşaretli cetvelin bölümlerini okutuyorum : 
B — CETVELİ 

Gelir 
Türü Açıklama Lira 

1 Vergi Gelirleri, 584 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Nonmal Gelirler 240 000 000 
iBAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 12 731000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 13 555 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2.-9 Eylül Üniversitesi 1985 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — 9 Eylül Üniversitesi 1985 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyo

rum': Kabul edenler... Etmeyenler..., Kabul edilmiştir. 

Bölümleri ayrı ayrı okutup, oylarınıza sunacağım : 

A — CETVELt 
tpitıaü edilen 

Ödenek Gider ödenek 
Prog. Ödeneğin Çeşidi Lira Lira Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 2 812 567 401 2 326 064 320 486 503 081 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.,, Ka
bul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Mer
kezler 662 430 712 631 538 267 30 892 445 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.., Ka
bul edilmiştir. 

105 Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 94 000 000 26 107 679 67 892 321 
'BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 925 894 115 855 969 049 69 925 066 
iBAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.., Ka
bul edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 333 035 400 321 Öl2 3U6 12 023 084 
iBAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 1 985 879 514 î 804 325 780 181 553 734 
(BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.., Ka
bul edilmiştir. 

990 özel ödeneklere Ait Hizmetlerin Yürütülmesi 1 138 657 1 138 657 — 

GENEL TOPLAM 6 814 945 799 5 966 156 068 848 789 731 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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(B) işaretli cetvelin bölümlerini okutuyorum : 

iB — CETVELİ 

Gelir Tahmin Tahsilat 
Türü Gelirin Çeşidi Lira Lira 

1 Vergi Gelirleri 580 645 000 580 858 728 
(BAŞKAN — Kalbul edenler... Etjmjeyenfer... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 100 355, 000 29 747 017 
'BAŞKAN — Kalbul edenler... Etjmeyenler.., Kabul edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 5 350 952 000 5 220 786 335 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

GENEL TOPLAM 6 031 952 000 5 831 392 080 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
Doikuz Eylül Üniversitesinün 1987 yılı bütçesinin ve 1985 yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir, 

/) TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 
1. — Trakya Üniversitesi 1987 Malî Yılı Bütçesi 

BAŞKAN — Trakya Üniversitesi bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza arz ediyorum : Kabul1 eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.! 

Bölümleri ayrı ayrı okutup, oylarınıza sunacağım : 

A — CETVELİ 

Prog, 
Kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 3, 808 200 000 
IBAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Merkezler 704 600 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 34 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 749 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etjmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 372 000 000 

(BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.., Kabul edlmiştfir. 

TOPLAM 5 668 000 000 

(BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edlnıiştir. 
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(B) İşaretli cetvelin bölümlerini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir 
Türü AçıikJaımia Lira 

1 Vergi Geflirtorü 190 000, 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 125 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 özel Getrler ve Hazine Yardımı 5 353 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

TOPLAM 5 668 000 000 
BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmeyenler.., Kalbul1 edilmiştir. 

2. — Trakya Üniversitesi 1985 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Trakya Üniversitesi 1985 malî yılı kesinheslabının bölümlerme geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutup, ayrı ayrı onayınıza sunacağım : 

A — CETVELİ 

İptal edilen 
Ödenek Gider ödenek 

Prog. Ödeneğin Çeşidi Lira Lira Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 1 548 883 500 1 244 657 054 304 226 446 
BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edfitaişitir. 

104 Rektörlüğe bağlı enstitü, okul - bölüm ve mer
kezler 436 431 000 415 812 039 20 618 961 
(BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma, yayın ve kütüphanecilik hizmetleri 33 567 000 4 251 232 29 315 768 
BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Fen mühendislik bilimleri 389 071 600 363 747 825 25 323 775 
BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmeyenler... 
(Kabul edinmiştir. 

112 Sağlık bilimleri 260 526 620 255 106 142 5 420 478 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 2 668 479 720 2 283 574 292 384 905 428 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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(B) işaretli cetvelin bölümlerM okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü Gelirin Çeşidi 

Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Vergi dışı normal gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
özel gelirler ve Hazine yardımı 
İBAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tamfain 
Lira 

117 545 000 

60 455 000 

2 418 556 000 

2 596 556 000 

Tahsilat 
Lira 

37 000 000 

.15 055 829 

2 238 982 331' 

2 291 038 160 

Trakya Üniversitelinin 1987 yılı bütçesinin ve 1987 yılı kesinhesabmın bölümleri kabul edilmiştir. 

m) ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 
1. — Uludağ Üniversitesi 1987 Malı Yılı Bütçesi 

BAŞKAN — Uludağ Üniversitesi bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutup ayrı ayrı oylarınıza sunacağım : 

A — CETVELİ 

Prog. 
kodu Açıklama Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 5 547 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağlı enstitü, okul, bölüm ve mer
kezler ,1 772 050 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma, yayın ve kütüphanecilik hizmetleri 112 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve mühendislik bilimleri 1 221 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık bilimleri 1 531 450 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal bilimler 1 347 400 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 11 531 OOO 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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(B) işaretli cetvelin bölümlerini okutuyorum : 
B — CETVELİ 

Gelir 
türü Açıklama Lira 

1 yergi gelirleri 671 000 000 
(BAŞKAN — KaJbul edenler... Etmeyenler... Kabul edülmiiştir. 

2 Yergi dışı normal gelirler 213 000 000 
jBAŞKAN — KaJbul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 özel gelirler ve Hazine yardımı 10 647 000 000 
BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 11 531 000 000 

BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul edülimiştir. 
2. — Uludağ Üniversitesi 1985 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Uludağ Üniversitesi 1985 malî yılı kesinhesabmın bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunu

yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım : 

A — CETVELİ 

tptal edilen 
Ödenek Gider ödenek 

Prog. ödeneğin Çeşidi Lira Tim Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 2 873 560 204 2 570 391 099 303 169 1Ö5 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağlı enstitü, okul, bölüm ve mer
kezler 1 080 839 280 1 064 272 611 16 566 669 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul ediknişıtk. 

105 Araştırma, yayın ve kütüphaneöilik hizmetleri 40 500 000 16 200 000 24 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve mühendislik bilimleri 717 562 750 691 614 618 25 948 132 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kaibul edilmiştlir. 

112 Sağlık bilimleri 1 071 700 800 1 024 784 965 46 915 835 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal bilimler 780 623 600 760 461 023 20 162 577 
BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmeyenler... 
Kaibul edilmişıtlir. 

GENEL TOPLAM 6 564 786. 634 6 127 724 316 437 062 318 
BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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(B) işaretli cetvelin bölümlerini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü Gelirin Çeşidi 

Tamhin 
Lira 

330 460 000 

100 540 000 

5 860 405 000 

6 291 405 000 

Tahsilat 
Lira 

47 000 

563 664 868 

5 423 765 319 

5 987 477 187 

1 Vergi gelirleri 
(BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 Vergi dışı normal gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edlilıniştir. 

3 özel gelirler ve Hazine yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edülmiştir. 

GENEL TOPLAM 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Uludağ Üniversitesinin 1987 yılı bütçesinin ve 1985 yılı kesinhesalbının bölümleri kabul edilmiştir. 

n) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 
1. — Anadolu Üniversitesi 1987 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Anadolu Üniversitesi bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza arz ediyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım: 

A — CETVELİ 

Prog. 
kodu Açıklama Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 7 843 836 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağlı enstitü, okul, bölüm ve mer
kezler 1 886 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma - yayın ve ktüphaneeilik hizmetleri 198 361 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve mühendislik bilimleri 772 654 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık bilimleri ' 749 604 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal bilimler 649 143 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

114 Açık öğretim Fakültesi 3 881 302 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 15 981 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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(B) işaretli cetvelin bölümlerini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

. Gelir 
türü Açıklama Lira 

1 Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Klabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi dışı normal gelirler 
BAŞKAN — Klatml edenler... Etmeyenler... KaJbul edilmiştir. 

3 özel gelirler ve Hazine yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 15 981 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 215 000 000 

710 000 000 

13 056 000 000 
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2. — Anadolu Üniversitesi 1985 Malî Yılı Kestnhesabı 

BAŞKAN — Anaıdolu Üniversitesinin 1985 mıalî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza 
arz ediyorum : Kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutup, ayrı ayrı onayınıza sunacağım. 

A — CETVELİ 
tptal edilen 

ödenek Gider ödenek 
Prog. ödeneğin ÇeşMi Lira Lira Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 4 310 244 884 3 856 919 549 453 325 335 
BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edillmiştir. 

104 faktörlüğe bağlı enstitü, okul, bölüm ve mer
kezler 726 199 657 715 743 098 10 456 559 
BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma - Yayın ve kütüphanecilik hizmetleri 122 731 000 107 967 496 14 763 504 
BAŞKAN — Kajbul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve mühendislik bilimleri 560 815 000 556 799 852 4 015 148 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

112 Sağlık bilimleri 491 980 000 486 964 561 5 015 439 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

113 Sosyal bilimler 370 620 000 368 056 446 2 563 554 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

114 lAçıköğretim Fakültesi 1 694 958 987 1 641 369 058 53 589 929 
BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 8 277 549 528 7 733 820 060 543 729 468 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 
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(B) işaretli cetvelin bölümlerini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü Getirin Çeşidi 

1 Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edUlmiştir. 

2 Vergi dışı normal gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 özel gelirler ve Hazine yardımı 
BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmeyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

Anadolu Üniversitesinin 1987 yılı bütçesinin ve 1985 yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 

Tatnbin 
Lira 

569 665 000 

66 335 000 

5 999 876 000 

6 635 876 000 

Tahsilat 
Lira 

954 854 843 

17 868 192 

5 814 893 945 

6 787 617 080 
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o) SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

1. — Selçuk Üniversitesi 1987 Malî Yılı Bütçesi, 

BAŞKAN — Selçuk Üniversitesinin bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım: 

A — CETVELİ 

Prog. 
kodu Açıklama Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 4 659 917 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağlı enstitü, okul, bölüm ve mer
keziler. 884 960 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma, yayın ve kütüphanecilik hizmetleri 52 250. 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve mühendislik bilimleri 1 419 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık bilimleri 774 035 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal bilimleri 942 338 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 
8 733 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 
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(B) işaretli cetvelin bölümlerini okutuyorum: 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü Açıklama 

1 Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 Vergi dışı normal gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 özel gelirler ve Hazine yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

19 , 12 * 1986 O : 1 

Lira 

345 00Q 000 

100 000 000 

8 288 000 000 

8 733 000 000 
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2. — Selçuk Üniversitesi 1985 Malî Yılı Kesinhesabı. 
BAŞKAN — Selçuk Üniversitesinin 1985 Malî Yılı Kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza arz 

ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutup, ayrı ayrı onayınıza sunacağım: 

Prog. 

101 Genel yöı 

A -

Ödeneğin çeşidi 

ıetim ve destek hizmetleri 

- CETVELİ 

ödenek 
Lira 

2 190 227 434 

Gider 
Lira 

1 816 980 206 

tptal edilen 
ödenek 
Lira 

373 247 228 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağlı enstitü, okul, bölüm ve mer
kezler 598 246 000 505 229 098 93 016 902 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma - yayın ve kütüphanecilik hizmetleri 34 793 395 20 637 878 14 155 517 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve mühendislik bilimleri 814 491417 777000 777 37 490 640 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık bilimleri 447 223 500 364 028 497 83 195 003 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal bilimler 728 416 000 582 338 537 146 077 463 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

990 özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin yürütülmesi 700 000 700 000 — 
BAŞKAN. — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 4 814 097 746 4 066 914 993 747 182 753 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 
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(B) işaretli cetvelin bölümlerini okutuyorum: 

B — CETVELİ 

Gelirin Tahmin Tahsilat 
türü Gelirin çeşidi Lira Lira 

1 Vergi gelirleri 273 965 000 364 998 123 
BAŞKAN — Kabul edenler.!. Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 Vergi dışı normal gelirler 70 035 000 21 581 752 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul -edilmiştir. 

3 özel gelirler ve Hazine yardımı 3 423 146 000 3 717 443 799 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 3 767 146 000 4 104 023 674 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 

Selçuk Üniversitesinin 1987 yılı bütçesinin ve 1985 yılı kesinhesabınm bölümleri kabul edilmiştir. 

ö) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 

1. — Akdeniz Üniversitesi 1987 Malî Yılı Bütçesi. 
BAŞKAN — Akdeniz Üniversitesi bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri ayrı ayrı okutup, oylarınıza sunacağım: 

A — CETVELİ 
Prog. 
kodu Açıklama . Lira 

101 Genel yönetim ve detek hizmetleri 3 454 600 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağlı enstitü, okul, bölüm ve merkezler 1 327 800 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma - yayın ve kütüphanecilik hizmetleri 60 600 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve mühendislik bilimleri 989 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık bilimleri . 671 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 6 503 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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(B) işaretli cetvelin bölümlerini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü Açıklama Lira 

1 Vergi gelirleri 228 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi dışı normal gelirleri 380 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel gelirler ve Hazine yardımı 5 895 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 6 503. 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Akdeniz Üniversitesi 1985 Malî Yılı Kesinhesabı. 

BAŞKAN — Akdeniz Üniversitesi 1985 Malî Yılı Kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım : 

Prog. Ödeneğin çeşidi 

A -- CETVELİ 

Ödenek 
Lira 

Gider 
Lira 

İptal edilen 
ödenek 
Lira 

101 • Genel yönetim ve destek hizmetleri 1 346 648 078 1 079 938 535 266 709 543 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağlı enstitü, okul, bölüm ve mer
kezler 748 173 936 600 812 155 147 361 781 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma, yayın ve kütüphanecilik hizmetleri 45 900 000 30 298 438 15 601 562 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve mühendislik bilimleri 538 330 959 488 842 211 49 488 748 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

11.2 Sağlık bilimleri 455 114 972 422 643 387 32 471 585 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 3. 134 167 945 2 622 534 726 511 633 219 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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T. B. M. M. B : 46 19 * 12 * 1986 0 : 1 

(B) işaretli cetvelin bölümlerini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelirin 
türü Gelirin çeşidi Tahsilat Tahmin 

1 Vergi gelirleri 111 605 000 111 605 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi dışı normal gelirler 85 395 000 21 453 592 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 özel gelirler ve Hazine yardımı 2 705 535 000 2 703 705 453 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 2 902 535 000 2 836 764 045 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Akdeniz Üniversitesinin 1987 yılı bütçesinin ve 1985 yılı kesinhesabmın bölümleri kabul edilmiştir. 

p) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 

1. — Erciyes Üniversitesi 1987 Malî Yılı Bütçesi. 

BAŞKAN — Erciyes Üniversitesi bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunasağım: 

A — CETVELİ 

Prog. 
kodu Açıklama Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 4 421 240 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağlı enstitü, okul ve bölüm ve merkezler 901 800 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma, yayın ve kütüphanecilik hizmetleri 73 260 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve mühendislik bilimleri 494 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık bilimleri 833 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal bilimler ^ 344 700 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 7 068 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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T. B. M. M, B: 46 19 , 12 . 1986 0 : 1 

(B) işaretli cetvelin bölümlerini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü Açıklama Lira 

1 Vergi gelirleri 197 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi dışı normal gelirler 85 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 özel gelirler ve Hazine yardımı 6 786 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler,.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM • 7 068 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Erciyes Üniversitesi 1985 Malî Yılı Kesinhesabu 
BAŞKAN — Erciyes Üniversitesi 1985 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunu

yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutup, ayrı ayrı onayınıza sunacağım: 

Prog. 

101 Genel yön 

Ödeneğin çeşidi 

letim ve destek hizmetleri 

A — CETVELİ 

ödenek 
Lira 

2 291 073 394 

Gider 
Lira 

2 038 274 541 

İptal edilen 
ödenek 
Lira 

252 798 853 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağlı enstitü, okul, bölüm ve mer 
kezler 512 420 647 488 330 749 24 089 898 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma - yayın ve kütüphanecilik hizmetleri 50 150 000 34 515 270 15 634 730 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve mühendislik bilimleri 279226 000 252 268 618 26 957 382 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık bilimleri 508 795 000 482 296 400 26 498 600 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal bilimler 226990 000 201473580 25 516 420 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM. 3 868 655 041 3 497 159 158 371 495 883 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir,. 
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T. B. M. M. B : 46 19 . 12 , 1986 0 : 1 

(B) işaretli cetvelin bölümlerini okutuyorum: 

B — CETVELİ 

Gelirin 
türü Gelirin çeşidi Tahsilat Tahmin 

1 Vergi gelirleri 1.1.0 625 000 115 935 312 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi dışı normal gelirler 46 375 000 11984374 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 özel gelirler ve Hazine yardımı 3 398 891 000 3 132 649 916 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM . 3 555 891 000 3 260 569 602 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Erciyes Üniversitesinin 1987 yılı bütçesinin ve 1985 yılı kesinhesabımn bölümleri kabul edilmiştir. 

r) CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 

1.— Cumhuriyet Üniversitesi 1987 Malî Yılı Bütçesi. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Üniversitesi bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım: 

A — CETVELİ 

Prog. 
kodu Açıklama Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 4 066 128 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağlı enstitü, okul, bölüm ve merkezler 877 858 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma - yayın ve kütüphanecilik hizmetleri 59 000- 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve mühendislik bilimleri 1020617 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık bilimleri 517 397 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul .edilmiştir. 

TOPLAM 6 541 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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T. B. M. Hi B : 46 19 , 12 s 1986 O : 1 

(B) işaretli cetvelin bölümlerini okutuyorum: 

B — ÇETYELt 

Gelir 
türü Açıklama Lira 

1 Vergi gelirleri 127 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi dışı normal gelirler 115 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel gelirler ve Hazine yardımı 6 299 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL; TOPLAM 6 541 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Cumhuriyet Üniversitesi 1935 Malî Yılı Kesinhesabı. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Üniversitesinin 1985 malı yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarımza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutup, ayrı ayrı onayınıza sunacağım : 

A — CETVELİ 

îptal edilen 
ödenek Gider ödenek 

Prog. Ödeneğin çeşidi Lira. Lira Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 2 754 932 615 2 171 887 273 583 045 342 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağlı enstitü, okul, bölüm ye mer 
kezler 445 240 000 425 234 059 20 005 941 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma - yayın ve kütüphanecilik hizmetleri 44 624 000 32 118 544 12 505 456 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve mühendislik bilimleri 544 911000 497 267 454 47 643546 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık bilimleri 427 262 000 414 543 013 12 718 987 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 4 216 969 615 3 541 050 343 675 919 272 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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T. B. M. M. B : 46 19 . 12 . 1985 O : 1 

(B) işaretli cetvelin bölümlerini okutuyorum: 

B — CETVELİ 

Gelirin Tahsilat Tahmin 
türü Gelirin çeşidi Lira Lira 

1 Vergi gelirleri 56 065 000 56 210 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi dışı normal gelirler 132 000 000 16 131 217 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 özel gelirler ve Hazine yardımı 3 617 087 000 3 200 447 620 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 3 805 152 000 3 272 789 337 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Cumhuriyet Üniversitesinin 1987 yılı bütçesinin ve 1985 yılı kesinhesabmın bölümleri kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı ve üniversitelere ait bütçelerin bitimine kadar müzakerelerin uzatılmasım oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

s) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 

1. — Çukurova Üniversitesi 1987 Malî Yılı Bütçesi. 

BAŞKAN — Çukurova Üniversitesi 1987 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım: 

A — CETVELİ 

Prog. 
kodu Açıklama Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 5. i 65 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağlı enstitü, okul, bölüm ve merkezler 1 317 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma, yayın ve kütüphanecilik hizmetleri 182 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve mühendislik bilimleri 2 385 600 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

.1.12 Sağlık bilimler 994 800 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal bilimler 497 600 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 10 542 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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T. B. M. M, B : 46 19 . 12 . 1986 O ; 1 

(B) işaretli * cetvelin bölümlerini okutuyorum : 
B — CETVELİ 

Gelir 
türü Açıklama Lira; 

1 Vergi gelirleri - 372 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi dışı normal gelirler 277 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 özel gelirler ve Hazine yardımı 9 893 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL: TOPLAM 10 542 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Çukurova Üniversitesi 1985 Malî Yılı Kesinhesabı. 
BAŞKAN — Çukurova Üniversitesi 1985 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza arz 

ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım: 

A — CETVELİ 

İptal edilen 
ödenek Gider ödenek 

Prog. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 2 810 822 007 2 499 950 379 310 871 628 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağlı enstitü, okul, bölüm ve mer 
kezler 825 889 671 798 333 454 27 556 217 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma - yayın ve kütüphanecilik hizmetleri 123 858 731 44 861 208 78 997 523 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve mühendislik bilimleri 1 657 774 166 1 548 373 195 109 400 971 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık bilimleri 589 573 446 580 183 807 9 389 639 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal bilimler 328 097 103 313 613 737 14 483 366 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 6 336 015 124 5 785 315 780 550 699 344 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. , 
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T. B. M. M. B: 46 19 , 12 . 1936 O : 1 

(B) işaretli cetvelin bölümlerini okutuyorum: 

B — CETVELİ 

Gelirin Tahsilat Tahmin 
türü Gelirin çeşidi Lira Lira 

1 Vergi gelirleri 224 130 000 163 294 828 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi dışı normal gelirler 45 870 000 39 132 997 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 özel gelirler ve Hazine yardımı 4 478 822 000 5 694 453 261 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 4 748 822 000 5 896 881 086 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Çukurova Üniversitesinin 1987 yılı bütçesinin ve 1985 yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 

ş) 19 MAYİS ÜNİVERSİTESİ 

1. — 19 Mayıs Üniversitesi 1987 Malî Yılı Bütçesi. 

BAŞKAN — 19 Mayıs Üniversitesi bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım: 

A — CETVELİ 

Prog. 
kodu Açıklama Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 4 678 900 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağlı enstitü, okul, bölüm ve merkezler . 1 102 700 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma - yayın ve kktüphanecilik hizmetleri 84 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve mühendislik bilimleri 599 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık bilimleri 453 400 00Q 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal bilimler 601 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 7 5 2 0 °00 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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T. B. M. M. B : 46 19 . 12 . 1986 Ö : 1 

(B) işaretli cetvelin bölümlerini okutuyorum: 
B — CETVELİ 

Gelir 
türü Açıklama Lira 

1 Vergi gelirleri 193 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi dışı normal gelirler 100. 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 özel gelirler ve Hazine yardımı 7 227 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 7 520 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — 19 Mayıs Üniversitesi 1985 Malî Yılı Kesinhesabı. 
BAŞKAN — 19 Mayıs Üniversitesi 1985 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza arz 

ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

Prog. 

101 Genel yön 

A -

ödeneğin çeşidi 

etim ve destek hizmetleri 

- CETVELİ 

ödenek 
Lira 

2 386 806 243 

Gider 
Lira 

2 172 550 402 

İptal edilen 
ödenek 
Lira 

214 255 841 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağlı enstitü, okul, bölüm ve mer-
. kezler 738 176 040 714 975 022 23 201 018 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma, yayın ve kütüphanecilik hizmetleri 92 487 942 72 780 642 19 707300 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve mühendislik bilimleri 322 300 000 297 879 800 24 420 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık bilimleri 284 911 800 271 405 211 13 506 589 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal bilimler 399 569 400 380 152 442 19 416 958 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 4 224 251 425 3 909 743 519 314 507 906 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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T. B. M. M. B : 46 19 . 12 . 1986 O Î İ 

(B) cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelirin Tahsilat Tahmin 
türü Gelirin çeşidi Lira Lira 

1 Vergi gelirleri 85 340 000 179 582 339 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi dışı normal gelirler ' 65 000 000 10 331204 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 özel gelirler ve Hazine yardımı 3 588 489 000 3 493 128 363 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 3 738 829 000 3. 683 041 906 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

t) KARADENİZ ÜNİVERSİTESİ 

1. — Karadeniz Üniversitesi 1987 Malı Yılı Bütçesi 

BAŞKAN — Karadeniz Üniversitesi 'bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

'Bödümlemi 'okutuyorum: 

A — CETVEL t 

Programı 
Kıodu AçikJiama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 3 979 400 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Merkezler 1 590 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kaibuî edilmiştir. 

105 Araştırıma - Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 220 400 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 1292 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağluk Bilimleri 398 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Biimler 766 600 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 8 247 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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T. B. M. M. B: 46 19 . 12 . 1986 Ö : 1 

(B) Cetvelini okutuyorum : 
B — CETVELİ 

Gelir 
Türü Açıktama Uira 

1 Vergji Gelirleri 354 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Noranal Gelirler 152 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel GeMer ve Mazine Yardımı 7 741 000 000 
BAŞKAN Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 8 247 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabu'l edinmiştir. 

2. — Karadeniz Üniversitesi 1985 Malî Yılı Kesinhesabt 
BAŞKAN — Karadeniz Üniversitesi 1985 malî yılı kesinhesabının 'bölümlerine geçilmesini oylannıza 

sunuyorum : Kabul edenler..£ Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

Bölümleri okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 

A — CETVELİ 

İptal edilen 
Ödenek Gider Ödenek 

Prog. Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

101 Genel yönetim.ve destek hizmetleri 1 709 734 412 1 484 656 251 306 078 161 
BAŞKAN — Kabul edenler.., Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağlı enstitü, okul bölüm ve mer
kezileri 677 565 000 * 500 355 563 177 209 437 
BAŞKAN — Kabul edenler.., Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma, yayın ve kütüphaneclik hizmetleri 143 250 000 114 168 766 29 081 234 
'BAŞKAN — Kabul edenler..,: Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve mühendislik bilimleri 1 010 062 000 899 094 107 110 967 893 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık biMerİ 240 283 000 207 301 741 32 981 259 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal bilimler 375 927 000 306 557 626 69 369 374 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL' TOPLAM 4 237 821 412 3 512 İ34 054 725 687 358 
BAŞKAN — Kabul edenler.., Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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(B) Cetvelini okutuyorum: 

Gelir 
türü Oeâıitfin çeşiîdi; 

B — CETVELİ 

Tahmin 
lira 

Tahsilat 
Lira 

1 Vergi gelirleri 243 485 000 279 385 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 Vergi dışı normal geüÜrfer 101 515 000 42 703 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 Özel geflÜlrîer ve haztoe yaırdımı 3 786 395 000 3 140 429 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 4 131 395 000 3 462 518 

BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Karadeniz Üniversitesinin bütçesi ve kesinhesabının bölümleri ıkabul edilmiştir. 
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u) ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ı. 
1. — Atatürk Üniversitesi 1987 Malî Yılı Bütçesi. 
BAŞKAN — Atatürk Üniversitesi bütçesinlin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 

CETVELİ 
Prog. 
(kodu 

löl1 

104 

105 

1111 

112 

113 

AçııkıÜaıma 

Genel yönetim ve destek hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Rektöriüğe bağlı enstitü, okul, bolüm ve mer
kezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Araştırma yayın ve kütüphanecilik hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.., Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Ten ve mühendislik bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Sağlık bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Sosyal bilimler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Lira 

7 175 600 000 

2 121 500 000 

185 000 000 

2 109 000 000 

1 886 500 000 

1 381 400 000 

BAŞKAN — Kabul edenler. 
Kabul edilmiştir. 

<B) Cetvelini okuyorum: 

TOPLAM 
Etmeyenler... 

14 859 000 000 

B — CETVELt 
Gelir 
türü 

1 

2 

3 

Açıklama 

Vergi gelirleri 
IBAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi dışı normal gelirler 
İBAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
özel gelirler ve Hazine yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 'Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN 
TOPLAM 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

415 000 000 

265 000 000 

14 179 000 000 

14 859 000 000 

754 



T. B. M. M. fi : 46 19 . 12 . 1986 0 : 1 

2. — Atatürk Üniversitesi 1985 Malî Yılı Kesinhesabı. jT"' 
BAŞKAN — Atatürk Üniversitesi 1985 Malî Yılı Kesinhesabımn bölümlerine geçilmesini oylarınıza su

nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

•Bölümleri okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 

Prog. 

ıoıı Genel y< 

Ödeneğin çeşidi 

i>netim ve destek hizmetleri 

A — CETVELİ 

Ödenek 
Lira 

5 193 951 47.81 

Gider 
Lira 

4 791 295 325 

îptal edilen 
Ödenek 
Lira 

402 656 153 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir, 

104 Reiktörlüğe bağlı enstitü, okul bölüm ve mer
kezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir, 

105 Araştırma, yayın ve kütüphanecilik hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.vi Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir., 

111 Fen ve mühendislik bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal bilimler1 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum: 

1 344 856 357 1 213 289 508 

116 388 000 103 470 758 

1 196 287 362 1 154 792 066 

876 064 996 744 846 033 

756 633 00Ö 729 642 576 

9 484 181 193 8 737 336 266 

131 566 849 

12 917 242 

41 495 296 

131 218 963 

26 990 424 

746 844 927 

B — CETVELİ 
Gelir 
türü 

1 

2 

3 

Gelirin çeşidi 

Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Kabul «deriler... Etmeyenler... Kabuü edlmiştir, 
Vergi dışı normal gdllirfler 
BAŞKAN — Kabul edenden.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Özel gelirler ve Hazine yardımı 
BAŞKAN — Kabul edertl'er... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul ediÜmiştir. 

Tahmin 
Lira 

Tahsilat 
Lira 

310 685 000 395 909 249 

135 315 000 124 932 048 

6 042 946 000 7 870 339 160 

6 488 946 000 8 391 180 457 
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ü) İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ı 

1. — İnönü Üniversitesi 1987 Malî Yılı Bütçesi. 

'BAŞKAN — îriönü Üniversitesi Bütçesinin bölüm'or ine geçdlmesini oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 

A — CETVELİ 

Prog, 
kodu AçMalma Lira 

101( Genel yönetim ve destek hizmetleri 2 791 500 000 
IBAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağlı enstitü, okul, bölüm ve merkezler 209 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir., 

105 Araştırma, yaym ve kütüphanecilik hizmetleri 35 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve mühendislik bilimleri 261 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... , Etmeyenler... Kabul edilmiştir., 

113 Sosyal bilimler 280 500 000 
IBAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir^ 

TOPLAM 3 577 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir^ 

(B) Cetvelini okutuyorum: 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü Açıklama Lira 

1 Vergi gelirleri 50 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi dışı normal gelirler 55 000 000 
'BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel gelirler ve Hazine yardımı 3 472 000 000 
'BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

TOPLAM 3 577 000 000 

BAŞKAN -— Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir., 
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2. — inönü Üniversitesi 1985 Malî Yılı Kesinhesabı. 

O : 1 

BAŞKAN — inönü Üniversitesi Kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 

Prag. 

101' 

104 

105 

111 

•113 

CETVELİ 

ödeneğin çeşidi 

Genel yönetim ve destek hizmetleri 
•BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. ~ 
Rektörlüğe bağlı enstitü, okul, bölüm ve rner-
kezleı4 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Araştırma, yayın ve kütüphanecilıi'k hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Fen ve mühendislik bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Sosyal bilimler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul, edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Ödenek 
Lira 

Gider 
Lira 

1 922 327 408 1 593 252 243 

170 911 000 88 751 878 

31 200 000 21 240 900 

352 618 000 250 520 682 

282 026 000 151 761 251 

2 759 082 408 1 105 526 954 

İptal edilen 
Ödenek 
Lira 

329 075 165 

82 159 122 

9 959 100 

102 097 318 

130 264 749 

653 555 454 

(B) Cetvelini okutuyorum: 

Gelir 
türü Gelirin çeşidi 

B — CETVELİ 

1 Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Rabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmişitir. 

3 Vergi dışı normal gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmişitir. 

3 özel gelirler ve Hazine yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmişitir. 

GENEL TOPLAM 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmişitir. 

Tahmin 
Lira 

38 780 000 

16 000 000 

Tahsilat 
Lira 

33 675 439 

7 359 882 

2 157 772 000 2 042 884 454 

2 212 552 000 2 083 919 775 
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v) FIRAT ÜNİVERSİTESİ ; 

/. — Fırat Üniversitesi 1987 Malî Yılı Bütçesi. 

BAŞKAN — Fırait Üniversitesi Bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Prog. 
kodu Açıklama Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 4 406 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağlı enstitü, okul, bölüm ve merkezler 506 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma - yayın ve kütüphanecilik hizmetleri 85 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve mühendislik bilimleri 689 700 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık bilimleri 390 900 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal bilimler 99 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 6 177 000 000 
BAŞKAN— Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ıCB) Cetvelini okutuyorum: 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü Açıklama Lira 

1' Vergi .gelirleri 173 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi dışı normal gelirler 1'55 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

31 Özel gelirler ve Hazine yardımı 5 849 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 6 177 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 'Kabul edilmiştir. 

2. — Fırat Üniversitesi 1985 Malî Yılı Kesinhesabı. 

BAŞKAN — Fırat Üniversitesi Kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum: 

»a ut ve 

CETVELİ 

Ödenek 
Prog. Ödeneğin çeşidi Lira 

101! Genel Yönetim ve »Destek Hizmetleri 2 973 489 377 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağh Enstitü, Okul Bölüm ve 
(Merkezler 315 431 000 
(BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma - Yaym ve Kütüphanecilik Hiz
metleri 62 250 000 
BAŞKAN - - Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İlli Fen ve Mühendisflik Bilimleri 453 428 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

112 Sağhfc Bilimleri! 231 002 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 59 339 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 4 094 939 377 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Gider 
Lira 

2 500 409 523 

222 953 161 

4 

56 811 570 

443 156 916 

191 569 744 

56 803 429 

3 471 704 343 6 
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ı(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CEVELÎ 

Tahmin Tahsilat 
Gelir türü Gelir çeşidi Lira Lira 

1 Vergi gelirleri 129 765 000 194 495 900 
BAŞKAN — Ka'bul edenler... Etmeyenler... 
'Kabul edilmiştir. 

2 Vergi dışı normal gelirler 150 235 000 34 214 686 
BAŞKAN — Ka'bul edenler... Etmeyenler... 
Ka'bul edilmiştir. 

3 Özel gelirler ve hazine yardımı 3 218 816 000 2 796 977 788 
(BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 3 498 81'6 000 3 025 688 374 

(BAŞKAN — Ka'bul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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y) DİCLE ÜNİVERSİTESİ 

1. — Dicle Üniversitesi 1987 Malî Yılı Bütçesi. 

BAŞKAN — Dicle Üniversitesi bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

CETVELİ 

Prag. 
Kodu Açıklama 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
'BAŞKAN — Ka'bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bıölüm ve Merkezler 
BAŞKAN — Ka'bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 
BAŞKAN — Ka'bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlı'k Bilimleri 
iBAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ül3 Sosyal Bilimler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

Lira 

4 633 000 000 

1 517 500 000 

87 000 000 

769 500 000 

956 000 000 

771 000 000 

8 734 000 000 

B — CETVELİ 

Gelir 
Türü Açıklama 

1 Vertgi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

TOPLAM 

446 000 000 

210 000 000 

8 078 000 000 

8 734 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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2. 

T. B. M. M. B : 46 19 . 12 . 1986 

Dicle Üniversitesi 1985 Malî Yılı Kesinhesabı. 

O : 1 

BAŞKAN — Dicle Üniversitesi kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

Prog. 

101 

A 

ödeneğin çeşidi 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 

— CETVELİ 

ödenek 
Lira 

'2 869 940 4314 

Giden 
Lira 

2 164 3i85 161 

İptal edilen 
ödenek 

Lira 

705 555 273 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve 
Merkezler 955 924 000 
IBAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 40 200 000 
BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmeyenler... 
Kaibul. edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 430 989 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kaibul edilmiştir. 

112 Sağlık ©ilimleri 75ı8 171 000 
(BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 399 782 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 5 455 006 434 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

885 U57 808 

15 344 899 

385 404 328 

689 865 514 

353 060 275 

4 493 217 985 

70 166 192 

24 855 101 

45 584 672 

68 305 486 

46 721 725 

96J1 788 449 

B —CETVELİ 
Gelir 
Türü Açıklama 

1 Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Talimin 
Lira 

Tahsilat 
Lira 

179 425 000 178 313 000 

230 575 000 48 392 695 

3 989 458 000 4 055 268 135 

GENEL TOPLAM 4 399 458 000 4 281 973 830 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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z) 100 üncü YIL ÜNİVERSİTESİ 

1. — 100 üncü Yıl Üniversitesi 1987 Malî Yılı Bütçesi 

BAŞKAN — 100 üncü Yıl Üniversitesi bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza arz ediyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

'Bölümleri okutuyorum : 

CETVELİ 

Prog. 
Kodu 

101 

* Açıklama 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Merkezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul, edilmiştir. 

105 Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul, edilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir 
Türü Gelirin çeşidi 

1 Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 

TOPLAM 

Lira 

2 473 500 000 

98 100 000 

42 200 000 

213 200 000 

76 000 000 

2 903 000 000 

Lira 

52 000 000 

248 000 000 

2 603 000 000 

2 903 000 000 
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2. — 100 üncü Yıl Üniversitesi 1985 Malî Yılı Kesinhesabı. 
BAŞKAN — Yüzüncü Yıl Üniversitesi kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza arz ediyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

Pro'g. 

1011 

104 

A -

Ödeneğin çeşidi' 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm 

Merkezler 

105 

111 

112 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 

- CETVELİ 

Ödenek 
Lira 

1 122 4169 219 
. Kabul edilmiştir. 
ve 

147 305 440 
. Kabul edilmiştir. 

Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 19 351 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Fen ve Mühendislik Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.., 
Sağlık İB'ilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

(GENEL TOPLAM 

. KaW edilmiştir. 
491 559 915 

, Kabul edilmiştir. 
•145 464 298 

Kabul edilmiştir. 

1 926 149 872 

Gider 
Lira 

1 027 602 627 

57 228 879 

1'3 963 Ö4U 

98 486 682 

35 987 955 

1 233 269 784 

İptal edilen 
ödenek 

Lira 

94 866 592 

90 076 561 

5 387 359 

393 073 233 

109 476 343 

692 880 088 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

IB — CETVELİ 

Gelir 
Türü Gelirin çeşidi 

1 Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

Tahmin 
Lira 

26 990 000 

10 000 000 

Tahsilat 
Lira 

21 691 652 

3 815 199 

1 885 498 000 1 176 107 288 

GENEL TOPLAM 1 922 488 000 1 201 614 139 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, böylece Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ve üniversitelerimizin bütçelerinin müzakereleri 
ve oylamaları sona ermiştir. 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı hizmetlerinin ve yurdumuza yayılmış ıolan bütün üniversiteleri
mizin başarılar içerisinde memleketimize hizmet etmesini niyaz eder, hepsini ayrı ayrı tebrik ederiz. 

(Saat 14.30'da toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 13.25 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.30 

BAŞKAN : Raşkanvekilli İpkendler Cenap Ege 

KÂTİP ÜYELER : Yavuz Köymen (Giresun), İsmail Üğdüi (Edime) 
m 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 46 ncı BMeşiminin 2 nci Otuırumunu açıyorum. 

IV, — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam 

/. _ 1987 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli 
İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanun Tasarıları ile 
1985 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve 
Kuruluşlar Kesinhesap Kanun Tasarıları (1/798, 
1/799;, 311150, 1/791; 3/1151, 1/792) (S. Sayıları : 
499, 500, 510, 509) (Devam) 

B) SAĞLİK VE SOSYAL YARDIM BAKAN
LIĞI 

1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1987 
Malî Yılı Bütçesi 

2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1985 
Malî Yılı Kesinhesabı. 

a) HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1987 Mali Yılı Bütçesi. 

2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1985 Malî Yılı Kesinhesabı. 

b) SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİR
GEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

7. — Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kuru
mu Genel Müdürlüğü 1987 Malî Yılı Bütçesi. 

2, — Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kuru
mu Genel Müdürlüğü 1985 Malî Yılı Kesinhesabı. 

BAŞKAN — Bütçelere ve kesinhesap 'kanunları
nım görüşülmesine devam ediyoruz. 

Programa göre Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı bütçesini görüşeceğiz, 

Komisyon ve hükümet yerindeler. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesi üze

rinde söz aftan sayın üyeleri okuyorum : Doğru Yol 
Partisi Grubu adına Sayın Turgut Sözer; Anavatan 
Partisi Grubu adına Sayın Süleyman Yağcıoğlu, Sa
yın Sabri Araş; Sosyaldemokrat Balıkçı Parti Gru
bu adına Sayın Idris Gürpınar, Sayın Ali Rıza Akay
dın söz almışlardır. 

IŞahısları adına söz talanlar; lehinde Sayın Lut-
fuiah Kayalar, Sayın Ali Topçuoğlu; aleyhinde Sa

yın Hüseyin Avni Sağesen, Sayın Mehmet Üneır; 
üzerinde Sayın Arsan Savaş Arpacıoğlu. 

Konuşma süreleri; (gruplar için 1 saat, şahıslar 
adına 10'ar dakikadır. 

Il'k söz, Doğru Yol PartM Grubu adına Sayın 
Turgut Sözer'indir; buyurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA TURGUT SÖZER (Sa
karya) — Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesinde Doğru Yol 
Partisi Gru'bu adına ayrılan süre içerisinde parti
min görüşlerini arz etmeye çalışacağım. Doğru Yol 
Partisi ve şahsım adına heyetinizi, öncelikle saygı
larımla selamlarım. 

Konumuz sağlık hizmefclerii ve onu temsilen dok
tor ve yardımcıları; rahmeti rahmana kavuşurken 
son durağımız, son uğrağımız olacak insanlardır. 
Eminim ki, hepimiz, yanınızda 'bir kedi yavrusu ölür
ken bile huzursuz olur, bakamayız. En yüksek (me
murundan en küçüğüne, en yaşlı doktorundan en 
gencine ve tüm personelline kadar sağlık hizmetlileri 
geceli gündüzlü hizmetin, eziyetin ve devamlı vic
dan muhasebesi ve cefanın içinde yorulur dururlar. 
Her gün gözünün önünde birileri için, ha öldü, ha 
ölecek, ne yapabil'inim, nasıl kurtarabilirim endişesi 
içinde yaşıamanm tahayyülü bile zordur. Bazen bü
tün imkânları kullanır, yetemezsiniz;' tabiî, bu bütçe 
ille mevcut 'bir sürü imkânsızlıklara kahretmeden de 
edemezsiniz. «Şu da olsa idi, şunu da yapabiîseydim, 
şöyle bir imkân bu hastanede mevcut olsa idi öl
meyecekti» diyerek, günlerce o rahmetli ile beraber 
ölür ölür dirilinsiniz. 

Sağlık Bakanlığı hizmetleri, ağırlığı ve özellikleri 
itibariyle hekimlerle 'beraber ve onlara saygılı ola
rak yürütülmesi gereken meselelerdir. Böyle olunca, 
'bunun başı, bu işi bütün yönleri ;ile 'bilen hekimle 
yürütülebilir. Bugüne kadar, hizmetlerine ve kişiliği
ne saygı duymakla beraber, Sağlık ve Sosyal Yardım 
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Bakanlığı Müsteşarlığına, her ne kadar çok sevsek 
ve saysak da, hekim olmayan bir şahsın getirilme
sini de anlamakta güçlük çekiyoruz.' Terviç etme
diğimiz 'bu durumun, hekimlerknizıi rencide etniğini 
vurgulamak isteriz. Anavatan İktidarı bunu Sağlık 
'Bakanlığında da denedi, faturası iyi olmadı. 

'Şimdi, sağlık probleminin anaunsuru olan heki
min yefcişmeslinıi ve 'bu arada tıp fakültelerimin bu ko
nudaki başarı oranını ele almak zorundayız. 

Çok değerli arkadaşlarım, hepimiz, ülkemizin 
en ücra köşelilerinde hekim görmekten kıvanç duya
rız, gururianıırız, övünürüz, seviniriz. Ancak, son üç 
dört senedir zamıaın zaman konuşma fırsatını bul
duğum değerli şef arkadaşlarım, baştabip arkadaşla
rım, yeni yetişen hekimlerin yeterli yetişmediklerinden, 
hem teoride, hem de pratikte zayıf olduklarından 
şikâyetçidirler. Kendilerinden yeterince yararlanama
dıklarını, uzman olarak yetişmelerinde lüzumlu ana 
bilgileri toparlayamadan geldiklerini, yana yakıla be
yan etmektedirler. Talbiî bu, her fakülte için aynı de
ğil. Burada YÖK'ün yanlış, acul bir tarafgir eğitim 
programlarının ve davranışlarının kusuru başta gel
mektedir. Örneğin, dün herhangi bir eğitim hastane
sinde şef gördüğümüz zatı, bugün doçent olarak kür- -
süde ders verir, talebe yetiştirmeye çalışır görebil
mekteyiz. Salkın yanlış anlaşılmasın, hiçbir şef ar
kadaşımı küçümsemiyorum, onlara o kadar saygılı ve 
'hayranım'dır ki, dilim varmaz. Bir mütehassıs şef, en 
iyi şekilde hasta tedavi eder, ameliyat yapar, hatta ül
kenin en başarılı hekimi de olur; bir profesörden ba
şarılı şefler de çoktur. Ancak, eğitmek bir başka olay
dır. Bunun için, önce eğitici olmak üzere, uzun süre 
eğitimden geçmek gerekir. Yapmak başka, öğretmek 
başka olaydır. 

Bugün, yine öyle tıp fakültelerimiz var ki, yeterli öğ
retici kadroları yok. Hele hele, birkaç büyük şehir dı
şındaki üniversitelerimizde bu sancı, bütün vahametiyle 
sezilmektedir. Bunda, genç doktorlarımızın kusurları 
olmadığı gibi, YöK'ten ve haklarını savunmamız ge
reken biz milletvekillerinden alacakları vardır. Yetiş
tirdiğimiz bu çocuklar ziraatçi değillerdir ki, birkaç 
mahsule zarar verdikten sonra iyiyi ve doğruyu bu
labilsinler. Yol mühendisi değildirler ki, birkaç yol 
çabuk yıprandığında yanlışlarını bulabilsinler. Kaldı 
ki, her branşta iyi eğitim şarttır. Yeterli yetiştireme-
diğimiz bu genç doktorlar, insanlarımızın hayatıyla 
oynayacaklardır. Hastalar ya ölecek, ya da yaşaya
caktır. En büyük hocamız şöyle demiş: «Primum Nil 
Nosere» Anlamı; önce zarar verme; yani, öğrenme-
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den, bilmeden dokunma; oynadığın insan hayatıdır. 
Bir an evvel hataları teşhis edip, lütfen kabul edip, 
tıp eğitimi konusunda doğruları aramaya yönelme
liyiz. 

Bir de şunu arz etmekte yarar görmekteyim: 21 
inci aşıra girmekte olduğumuz bir vakıadır. Bugün li
san bilmeden tıp bilinemez ve takip edilemez. Tıp fa
kültesine girecek öğrencilere ya lisan mecburiyeti koy
malıyız ya da fizik, analitik, kimya ve botanik yerine, 
- tabiî belli bitkiler hariç - önce lisan öğretmeliyiz, ba
şarılı olanları tıp tedrisatına devam ettirmeliyiz. Biz, 
Türkiye şartlarına göre, yeterli sayıda doktor olmadı
ğı savını da kabul etmiyoruz. 

Burada sözüme şöyle başlamak istiyorum: Doktor 
bir sanatkârdır, sağlık müdürleri de bu sanatkârları 
idare eden virtüözdür. Bunu böyle kabul edemezse-
riiz, ülkede sağlık sorununu çözemezsiniz. Sağlık hiz
meti, sağlık müdüründen başlar, sağlık müdüründe 
biter. Önce işi bilen, becerili olabilecek, hekimlerle 
diyalog sağlayabilecek 67 sağlık müdürüne ihtiyaç 
vardır. Bütçe Komisyonunda Sayın Bakanın, sağlık 
müdürlerinin meslekten olmasına fazla önem verme
diği gibi bir hisse kapıldım; inşallah yanılmışımdır. 
Zira, sağlık hizmetinin yürümesinde esas ünite dok
tordur, biraz evvel de söylediğim gibi, doktorlar sa
natkârdırlar; onları da bir virtüöz becerisiyle ancak 
bir ağabey doktor yönetebilir. Aksi halde, akla gel
medik frodmanlar doğar; şimdiye kadar eksik olma
dığı gibi. 

Böyle bir uygulama, sağlık sorununda sizi başarı
sızlığa ve tam devletçiliğe götürür; doktoru karşınıza 
alırsanız. Doktora zorla bir şey yaptıramayız; sanatkâ
rı döverek, güç kullanarak ondan eser almak müm
kün değildir. Sağlık sorununda devletçiliği başarıyla 
uygulayabilen devletler, insanlarının bütün gücünü el
lerinde toplamış, onu istediği yerde ve biçimde kul
lanabilen ülkelerdir ve o ülkelerde insanlar, başka bir
çok noksanları nedeniyle, lağvolmuş pek çok insan 
hakları dolayısıyla, dış dünyayla temas bile ettiril
mezler; herhalde onlara da özenecek değiliz. 

Söylemek istediğimiz, önce sağlık müdürlüğünü, 
vasıflı doktorların kabul edebileceği cazip hale getir
melisiniz. Sağlık müdürlüğünü hem ekonomi, hem de 
yetki yönünden takviye şarttır. «Efendim, biz falanca 
müdüre veya vali muavinine şu imkânları sağlayabi
lirken, sağlık müdürüne nasıl başkalık tanıyabiliriz?» 
diyenler çıkacaktır; şimdiye kadar çıktığı gibi. Ama, 
görevleri ne kadar büyük olursa olsun, onları her 
zaman bulmak imkânımız vardır. Bu, bir arz ve talep 
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meselesidir. Halkın sağlığını bir dengeye oturtmak I 
zorundasınız. Bu. da, 67 sağlık müdüründen geçiyorsa, 
'bunları bulamadığınız için hizmet bu kadar perişansa, 
her ne olursa olsun, bu sağlık müdürlerinin temini 
şarttır. 

Bugün, benim arz ettiğim vasıfta bir tek sağlık 
müdürünüz yoktur. Kafayı değiştirmediğiniz takdirde, 
halkı memnun edici, hekimi işe bağlayıcı bir sağlık 
müdürü bulacağınızı da ummuyoruz. 

Sayın Bakanım, siz beyin iseniz, sağlık müdürleri 
de beyni taşıyan ve himaye eden baştır. Hizmetin yü
rümesi için onların yardımlarına bu derece muhtaç
sınız. Biraz önce de arz ettiğim gibi, önce sağlık mü
dürlüğü adaylarına, dışarıda en çok kazanan bir heki
min aldığı oranda bir ücret vereceğimizi ilan etmeli
yiz. Bizim gençliğimizde ilk göreve başladığımız sı
ralarda maaş baremi 35, 40, 60, 70, 100, 125 falan 
diye giderdi; ama sağlık müdürü 70 bareminden baş
lardı, 100, 125, 150 diye giderdi. İşte o zamanlar sağ
lık müdürlerinin hepsi memleketin en saygın kişile
riydi. Saniyen, hiç olmazsa, savcı ve hâkimler kadar 
idarî rahatlıklarını sağlayacak teminatlarını getirecek 
kanun tekliflerini Meclisten geçirmek zorundayız. I 

40 yaşından aşağı ve 55 yaşından yukarı doktor
ların müracaatını kabul etmemeliyiz. Yapılan seçimle 
kazananları da bir sene süreyle, eğitim için, bu işte 
en ileri ülkelere göndermeliyiz. Böylece, bakanlığı yü
rütmede işin zor taraflarından biri geride kalır. Aslın
da hekimlik dişi meslektir; bir de sesimizi çıkarmaz
sak, bu milletin vebali üzerimizde kalır ve kalmakta
dır da. Bakanımız, Türk insanının haklarını almak 
için, sağlığını sağlama almak için Bakanlar Kurulunda 
biraz yırtıcı olmak zorundadır. 

Gelelim sağlık hizmetinde sistem meselesine: Dün
ya devletlerine bakıyoruz; bu konuda hizmeti en iyi 
yürütdbilenler iki gruba ayrılmış. Ya sağlık hizmetleri 
devlet tarafından finanse edilmektedir, demirperde ül
keleri ve İngiltere'de olduğu gibi veya sağlık hizmet
leri, sağlık sigortası çıkartılarak işletilmektedir; ge
nellikle Avrupa ülkelerinde olduğu gibi. Dönüp bir de 
kendimize bakıyoruz: Bir zaman sosyalizasyonu de
niyoruz; muayenehaneleri kapatıyoruz, sonra yine ser-
bestleştiriyoruz; full-time diyoruz, part-time diyoruz, 
kiminden vazgeçiyoruz, kimini bir süre daha devam 
ettiriyoruz; bir süre rotasyonu deniyoruz, sonra vaz- I 
geçip mecburî hizmete dönüyoruz... işçiden, «Sağlık 
sigortası» deyip para topluyoruz; bir süre inşatlar, 
istihdamlar, politik yatırım ve harcamalarda kullanı
yoruz ve onu tedavi edecek hekime bunlardan bir şey I 
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intikal ettirmiyoruz... Hekim, bu görevde çalışmasa 
da, aldığı maaşı bir başka sağlık müessesesinden ay
nen alabileceği halde, işçi, verdiği parayı biliyor ve 
doktorun yakasına yapışıyor; «Sen benim paramla 
yaşıyorsun.» Yani sağlık yönünden sosyal sigortalar 
da gerekeni yapabiliyor değillerdir. Velhasıl, herkes 
kendi başına buyruk, sistemsiz bir gidiş; halen gö
rüntü bu. Belirli bir sistem koyamamışız bu işe. Sa
bahleyin erken kalkanı ezanı okuyor, belli bir müez
zinimiz de yok. Gelen sayın bakan, sanki yıllarca bu 
mesleğin içindeymişcesine, ne düşünüyorsa onu uy
guluyor; en azında, konusunda yetişmiş, olgunlaşmış 
müşavir arkadaşlarına danışmıyor. Sayın Bakamn bu 
kaideyi bozarak, müşavere yolunu açmış olmasını say
gıyla karşılıyoruz. 

Şimdi biz Anayasamıza bakıyoruz; «Sağlık Sigor
tası oluşturulabilir» denmiş. Beşinci Beş Yıllık. Plana 
bakıyoruz, «Sağlık Sigortasına geçiş dönem içinde ele 
alınacaktır» denmiş; Biz ne yapmışız?.. Hiçbir şey. 
Neden?.. Çünkü, bir şey yapmak için finansman lazım. 
Yeni yapılan bütçe, hatta yapılacak 1988 bütçesi bile, 
daha şimdiden her tarafından delik deşik, dökülüyor. 
Türk insanından vergi almaktan çekinildiği için ge
nel sağlık sigortası çıkarılması yönündeki çabaların 
durdurulduğunu da sanmıyoruz. Zaten, akla gelmedik 
ve gelmeyecek usullerle Türk kısanından vergi almak 
vakayı adiyeden oldu. 

Bugün Türkiye'de sütün kaymağım yiyenler ve ye
meyenler var. «Her yerde bu böyledir» diyecekseniz; 
yağma yok, kandıramazsınız. Son üç senede maşallah 
Etiyopya'yı, Kongo'yu, Tanganika'yı bu konuda ol
dukça geride bırakmışızdır. Belirli kaymakçı bir ke
simin dışında, Türkiye'de geniş halk kitleleri sağlı
ğından endişededir. Açlık, yokluk ve sefaleti bir yana 
bırakınız, insanımız, çocuğunun, karısının, ana ve ba
basının hastalığında çaresizdir. Bunlar için göz göre 
göre sefalet ve ölüm vardır; çünkü doktor ücreti, ilaç 
ve tedavi ödeyemeyeceğimiz kadar pahalıdır. Türk in
sanının, bugün bu gibi varsayımlar için bir kenara pa
ra artırabilecek kudreti de yoktur. Bugünkü kazanç 
ölçülerini, mecburî harcamalarını dikkate aldığımızda, 
geniş halk kitlelerini, sağlık endişeleri yüzünden para 
biriktirmeye zorlamamız da mümkün değildir. Aslın
da, insanımız genelde kazancının bir kısmını bir tarafa 
ayırmaya alıştırılmamıştır da; 100 kuruşla geçinen bir 
insan 95 kuruşla pekala geçinebilir. Ancak, yirmide 
bir eksiklik yaşamında da büyük bir sıkıntı getirmez; 
yani, var olan sıkıntısını belli bir ölçüde artırmaz. Ti
carî bir toplum olmayışımızın başta gelen nedeni bu-
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dur. Bu sebeple, akla gelmedik bir olayla karşı kar
şıya kaldığımızda, ağustos böceğine döneriz. Şu halde, 
bu konuda toplumu yönetenler için görev vardır; kısa 
sürede soruna çare. İnsanlar için en önemli sorun, has
talandıkları zaman acil müdahale, hastalık ileriye git
meden zamanında tedavi ve bir de mümkün mertebe 
hastalanmayacağı ortam ve çevrenin temin edilmesi. 
Uzun sürede birikime alıştırmak üzere eğitim; takdir 
buyurulacaktır ki bu, uzun süreli bir çaredir. 

Bütün bunlara devletin fakirleştirdiği bugünkü hal
de çare bulması zordur; ama insanın kendi başına sağ
layamadığı, devletin de aciz kaldığı bu durumda, hal
kın birikimine devlet önayak olabilir; işte bunun yolu 
da, genel sağlık sigortasıdır. Bu, bir vergi gibi gö
rünür; devamlı vergi toplamayı âdet edinen hüküme
timiz, şayet bu kere, eğer cesaret edemiyorsa, refe
randuma gidebilir. Çok büyük bir ekseriyetle de mu
vafakat cevabı alınacağından eminim. 

Sağlık sigortası tahakkuk ettiğinde aca'ba ne olur?.. 
insanımız hastalandığında hiç düşünmeden doktoruna 
gidebilir, ilacını alır ve daha müıhimse kademe kade
me hastanelere gider. Doktor, her baktığı hasta için 
ücretini devletten alır. Hasta ile doktor ve eczane 
arasında para bağıntısı kalmaz. Hasta, istediği dok
tora, istediği hastaneye gider; sağlık açısından da 
yarınından emin olur. Bu az şey midir arkadaşlar?.. 
ıBunun için insanlar, kazandıkları her 100 kuruşun 5 
kuruşunu vermezler mi? 

Değerli arkadaşlarım, biz, sağlık politikamızı ikiye 
ayırıyoruz; bunlardan birisi tedavi edici, diğeri de ko
ruyucu hekimliktir. Koruyucu hekimlik konusuna geç
tiğimiz zaman; Türkiye'de aşı kampanyasının yapıl
masını takdirle karşılıyoruz. Rahmetli müsteşarımızın 
sai gayretleriyle yürütülen aşı kampanyasını takdirle 
ve müsteşarımızı da rahmetle anıyoruz. Ancak, Tür
kiye çapında yapılan bu aşı kampanyasında bile, aşı
ların kontrolünü sağlamak imkânımız olamamıştır. 
Var idi de yapmadıysak, o, daha büyük bir kusurdur. 
Bugün, yaptığımız aşıların, yetersizliğiyle insanımızı 
öldürür hale gelmişizdir, kudurtur hale gelmişizdir. 
Bu ne büyük bir faciadır?.. Bunun vöbali de, ihmal, 
beceriksizlik ve tarafgirlik yapıp, müesseseyi çalıştır
maz hale getirenlerindir. Kuduz ve salgın hastalıkla
rın görülmesi, asrımızda yüz karasıdır. Bugün Ame
rika'da ve Avrupa ülkelerinde bu gibi hazin görünüm
lere rastlanmamaktadır. Standardına göre yapılmış 
aşılar, kullanıma uygun olarak tatbik edilirse, hasta 
için bir tehlike yoktur. Bakanlık yetkilisinin kuduz 
aşıları için «Kuduz aşısının zaten garantisi yoktur» 

sözleri, talihsizliktir, ayıptır ve mesuliyet hissinden 
yoksunluktur. 

Veteriner Umum Müdürlüğü ile Veteriner fakül
teleriyle, hayvanları koruma dernekleriyle, bu. mese
leyi kökünden halletmiş ülkelerin ilmî kuruluşlarıyla 
işbirliği yaparak, memleketimizi kuduz ayıbından kur
tarmalıyız. 

Ankara'da tifo salgım ise bir başka utanç örne
ğidir. Bunda çaresizlik, liyakatsizliktir. Hıfzıssıhha 
Enstitümüzde, Anavatan iktidarı teşrif edinceye ka
dar, kuduz, difteri, tetanoz, çiçek, BCG aşıları ve za
man zaman ihtiyacı karşılayacak olan serumlar imal 
edilirdi, kullanılırdı ve genelde de bir şikâyet vaki 
olmazdı. 1983'ten sonra, Sağlık Bakanlığının herkesçe 
malum istihdam politikası, adam kayırma ve adam 
temizleme politikası sonucu, maalesef bu müessese 
bugün çlışamaz, yararlı olamaz hale getirilmiştir. Biz, 
her geçen sene mevcut imkânların artmasını, çağdaş 
araç ve gereçlerle donatımı ile daha üstün bir verim 
beklerken, aksine bugün, aşılarda birtakım yabancı 
cisimler olduğu, müessir olmadıkları, kuduzun teda
visinin, hatta tifonun ve diğer birtakım enfeksiyon 
hastalıklarının tedavisinin yeterince yapılamadığı ve 
bunları koruma altına alamadığımız, ağızdan ağıza, 
bilenler ve bilmeyenler tarafından konuşulmaktadır; 
yalan da değildir. Hıfzıssıhha Enstitüsünün fonksi
yonunu yerine getiremediği, koruyucu hekimlik ala
nındaki biyolojik maddelerin yetersiz kaldığı aşikâr
dır. Bugün, koruyucu hekimlikte kullanılan biyolojik 
maddelerin üretim, denetim, kontrol ve eğitim sistem
lerini bünyesinde barındıran bu kuruluştan, başka ül
kelerdeki benzeri kuruluşlar çok ileridedir. Misal ola
rak, aynı yılda kurulmuş bulunan İran'daki Razi Ens
titüsünün, virüsleri muvaffakiyetle üretip, elde ettik
leri aşıları dışarıya pazarladıklarını söylersem, siz de 
hayret edersiniz. Zira, bizimki, halen bakteri aşılarını 
bile doğru dürüst becerememöktedir; üretim eksiklik
leri vardır, etkisiz aşıları vardır; örneğin, insanlarımız 
hem aşı olmakta, hem de kudurmaktadırlar. Bu ens
titünün perişan edilen durumunun düzeltilmesi, hem 
döviz, hem de gereğince, bir savaşta, acil ihtiyaçta te
minindeki güçlükten bizi kurtaracaktır. 

Ben, daha fazla teferruata inmek istemiyorum: 
Sayın Bakan inceleme lütfunda bulunurlarsa, konuya 
aydınlık getirmeleri zor olmayacaktır, inşallah, ka
çırılan, yetişmiş, becerili elemanları tekrar derleme 
imkânını bulur ve müesseseyi toparlarlar, yararlı hale 
getirirler; dileğimiz budur. 

Köylerimizde, halen sokaklardan pis suların aktı
ğı, tuvaletlerin açıkta bulunduğu; marul, maydanoz, 
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vesair zerzavatın kanalizasyon sularıyla sulandığı ve 
bunları satın alarak afiyetle yediğimiz malumlarınız
dır. Lağım ve fabrika artıklarının, köylerden geçen 
anasularda toplandığı, beraberce aktığı ve hatta ya
zın kokudan bu akan derelerin yanına varılamadığını, 
Sayın Bakan arzu ederlerse, yer yer gezdirerek de
netimlerine sunabiliriz. Hatta bu haller, çarpık kent
leşmemizin ürünleri olan gecekondularda da her an 
müşahede edilebilir; (A) tipi hepatitin menşei bunlar
dır. Bildiğiniz gibi, ülkemizde de pek sık görülmek- ı 
tedir; genetifo, paratifo, vesair bağırsak hastalıkları 
gibi paraziter hastalıkların genelinde bu neden yat
maktadır; Ankara'da yaşadığımız son tifo salgınında j 
olduğu gibi. 

Ülkemizde, bir zamanlar hemen hemen kökü ka
zınmış verem ve sıtmanın yeniden arborize olduğu, 
hortladığı bir gerçektir. Entegre sistemle bu spesiyal 
hastalıkları çözmeye çalışmaktasınız; bu mümkün de
ğildir. Veremi ele alalım; süratle bulaşan, ternasü 
mümkün mertebe azaltılması ve hatta olmamasının 
sağlanması gereken bir hastalıktır. Bu bakımdan, ken
dine özgü mücadele metotları vardır; ancak verem, 
ayrıca sosyal hastalıktır, ülkede beslenme imkânsız
lıkları arttıkça, verem de artar; yani verem, ülkede 
açlık ve sefaletin simgesidir. Sağlık Bakanlığı olarak, 
bu sosyal yaraya siz çare bulamazsınız. Ancak, has
taların tedavisi ve etrafa zararsız hale gelmesi için yol

lar da vardır. Bu entegre (yani birleşik) sistemle ol
maz; bu yolu süratle değiştirerek, vaktiyle Türkiye'de 
veremi hemen hemen sıfırladığımız metoda dönünüz. 
Bu metodu uygulayan ve veremi sıfırlayan Menderes 
ve Demirel'lerle çalışan üstatlar hâlâ sağdır; onlarla 
teşriki mesai yapmanızı tavsiye etmekte yarar görü
yoruz. 

Sıtmaya gelince: Bugünkü teşkilat, kendi kendine 
çalışma yapmaya bırakılır, yetki ve finans temini sağ
lanırsa olayı kısa zamanda çözecek güçtedir. 

Enfeksiyon hastalıklarının yayılmasını önlemek için 
gıdalar, içilen su, kullanılan su ve sütün temizlik kont
rollerinin de yapılması gerekmektedir. Bunların sağ
lıklı yapılabilmesi ve başarılı olabilmesi için de, biraz 
evvel arz ettiğim sağlık müdürleri başkanlığındaki 
organizasyona ilişkin kanunun bir an önce çıkarıl
ması gerekmektedir. Müşterek gayret, gereken bir 
olaydır. Tabiî hava kirliliği de ilmî araştırmaları 
dışında bu organizasyonun görevleri arasında mü
talaa edilmelidıiır; çünkü hava kinlitiği Ankara, İstan
bul'u aşmış, tüm illerimize yavaş yavaş yayılmaktadır. 

IKan nakillerinden de, sifiliz, hepatit ve diğer bazı 
virütik hastalıklar ve hatta son zamanlarda dünyayı 
titreten AİDS hastalığının intikal ettiği bilinmektedir. 
Bakanlık, bütün bu kan merkezlerini denetime alarak, 
her ne kadar pahalı da olsa, sağlıklı kontrolerin ya
pılmasını sağlamalı ve denetimlerini sıklaştırmalıdır. 
Hatta üniversite hastaneleriyle, sigorta hastaneleriyle, 
diğer kurum hastanelerindeki kan merkezleriyle ve 
Kızılay Kan Merkezleri ile de bu konuda olumlu işbir
liği sağlanmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, gelişmekte olan bir ülke ol
duğumuz, geri kalmışlıktan yeni yeni çıkmaya çalıştı
ğımız malum; ama çabamız da var. İstatistikleri in
celediğimizde, ekonomik ve sosyal gelişmemizde, sağ
lık sorunlarımızın hallinde bir çelişki, gözle görülen 
koskoca bir çarpıklık var. İstatistiklere göre Türkiye 
160 ülke içinde sosyal ve ekonomik açıdan 59 uncu 
ülke. Yine aynı Türkiye, sağlık konusunda, yine aynı. 
ülkeler arasında 135 inci sırada. Bu da, mevcut du
rumda koruyucu sağlık sorunlarını çözmede yetersiz 
kaldığımızı ve kökende kanunlarımızda bir yanlış ol
duğunu, uygulamada takıldığımızı ve bir kanun de
ğişikliği gereğini kanıtlamaktadır. 

Ülkemizde kanserden ölüm oranı yüzde 8,8 olarak 
saptanmıştır; bu tespit edilebilenlerdendir. Tespiti ya
pılamayanlarla birlikte, yani istatistiğe dahil olmayan
larla birlikte, vaka yüzde 10'un üstünde demektir. 
Ayrıca, yine memleketimizde 3,5 milyon guatrlı hasta 

Şimdi, Sağlık Bakanlığı bu sorunu nasıl çözer? Çö- j 
zemez; çünkü Sağlık Bakanlığının bu işlerin yaptırımı 
için bir yetkisi yoktur; örneğin ziraat müdürlerine, i 
bayındırlık müdürlerine, yerel yönetimlere, hatalı ve : 
sağlığa zararlı olduğunu gördüğü yanlışlıkların düzel- i 
tilmesi için emir verme yetkisi yoktur; ancak tavsiye j 
eder, bu da herkesin bir kulağından girer, öbüründen i 
de çıkar. Hemen hemen, gayretin ölçüsüne değin, çok j 
az şey değiştirilebilmiştir. O halde, ipin ucunu bira- j 
kaçak mıyız? Tabiî ki, hayır. Zira millete karşı vebal j 
var, bırakılmıyor da; ama bir arpa boyu da yol alın- ! 
mıyor. Çare, sağlık müdürlerinin başkanlığında, bazı ; 
bakanlıklar ve yerel yönetimlerin yetkililerinin iştirak \ 
edeceği bir organizasyon oluşturmak, bunun kanunu
nu çıkartmak ve bunun finansmanını sağlayarak, ko
ruyucu hekimliği başarılı kılacak altyapı hizmetlerini 
bir an önce tamamlamaktadır. Doğru Yol Partimizin, 
gelecekte ilk yapacağı iş budur. İnşallah, siz daha önce 

.yaparsınız da, sizi kutlar ve alkışlarız. (1DYP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) Bunun için de, Sayın 
(Bakanın, Başbakanı ve hükümetini, bu işin gereği ve 

muacoeliyetine ikna etmesi şarttır. 
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var; tabiî, genelde iyot alma imkânı olmayan bölge
lerde toplanmışlardır. Devlet hastanelerinden, tüm 
eğitim hastanelerine kadar ve üniversiteyle, sigorta 
hastanelerinde de birer kanser ve guatr tarama istas
yonları kurulması elzem hale gelmiştir; Sayın Bakana 
bunu da önemle hatırlatırız. 

Bir nebze de ana - çocuk sağlığı hizmetlerine de
ğinmeden geçemeyeceğiz. Dünyada gelişmiş ülke stan
dartlarına göre doğumlar, en az yüzde 98 oranında 
hastanelerde yapılmakta olup, gebe kontrolleri yüzde 
100 oranında başarılı olmaktadır. Bizde ise, yüzde 35 
kadar hastanelerde ve yüzde 15 kadarı resmî ebeler 
tarafından ve geriye kalan yüzde 50 kadarı da mahal
le ebeleri tarafından yapılır; yani tabiri mahallisiyle, 
ebe karılar tarafından. Böyle deyince, işin vehameti 
dalha iyi anlaşılacağı düşüncesiyle, bu ampirik tabiri 
kulandım; yüce kuruldan özür dilerim. 

Ana - çocuk sağlığı hizmetlerinin koruyucu sağlık 
hizmetleri grubunun temeli olduğu konusunda itirazı 
olacak bir arkadaşın bulunduğunu da sanmıyorum. 
Bu anormal durum da, çok yüksek oranda olan ebe 
açığından kaynaklanmaiktadır. Ebe ile beraber ülke
mizde büyük hemşire açığı da vardır. Bunun da acilen 
telafisi şarttır; ama muacceliyet, yani öncelik ebe 
açığındadır. Çünkü, yüzde 50 nispetinde iki can ma
halle ebesinin bilgisiz ve her türlü sepsis, asepsisten 
uzak ellerine kalmaktadır. Bu nedenle, acilen yeni 
ebe okulları açılması yoluna gidilmesi beklenirken, 
Anavatan İktidarı döneminde ebe okulu kapatılmış 
ve yerine hemşire okulu ikame edilmiştir; örneğin 
Adapazarı'nda. 

Burada sırası gelmişken, bir konuya dikkat çek
mek istiyorum. Lise mezunu kızlarımız, bir sene tah
silden sonra ebe ve hemşire yapma gayertleri vardır. 
ıBiz böyle düşünenleri kınamıyoruz ve düşünce olarak 
da yanlarındayız. Ancak, acilen doldurulması gereken 
ebe ve hemşire açığı nedeniyle bir husus gözlerinden 
kaçmamış mıdır? Haydi hemşire için bir şey söyle
miyorum, her halükârda gideceği kliniklerde eksiklik
lerini tamamlayabilirler veya sağlık ocaklarında ölüme 
müessir olabilecek vakalarda sürekli tek başlarına kar
şılaşmayabilirler; ama ebeler için durum biraz baş
kadır. Ebe, bir sene içinde doğumun hem pratik ve 
hem de nazariyesini yapacaktır. Yeterince öğrenmesi 
için zaman azdır. Size bu konuda bir fıkra anlatayım. 
Adamın biri işsiz kalmış, mahallenin birine gitmiş 
«Doğum Mütehassısı» diye tabela asmış; «Kendi ken
dine olan en kolay şey budur, nasıl olsa hanımlarımız 
tarlalarda doğum yapıyorlar» demiş. İlk gelen bir kol 

sarkması imiş, Bizim yapma doktor kolunu çekmiş çı
karırken kadının rahimini yırtmış ve o kadar süratle 
çekmiş ki, kol babaya çarpmış, baba da şoktan ölmüş. 
Aradan bir, iki gün geçmiş, gelen müşteri yine kol 
sarkması, bu defa yine kolu çekmiş, hem çocuk 
ölmüş, hem anne ölmüş. Doktora, «Nasıl oldu falan» 
demişler, doktor; «Bu sefer babayı kurtardık» demiş. 
Elbette bu bir fıkradır; ama doğumun da ne kadar 
önemli bir olay olduğunu az veya çok bize anlatabi
lir. Bu nedenle, ebeler, için bu bir senelik öğrenim 
süresini müteakip gideceği vilayetin doğumevi veya 
devlet hastanesinin nisaiye servisinde altı aylık bir ça
lışmaya daha tabi tutulmasında yarar olacağı kanı
sındayız; maaşını da almalıdır. Hem de ileride de
vamlı müracaat kapısı olacak doktor, ebe ve hemşi
relerle kuracağı dostluk sayesinde acil hastalarına daha 
da yararlı olabilir. 

^an merkezlerinin durumuna gelince: Kızılay kar» 
merkezlerinin yanı sıra 200 yataklı ve daha yukarı 
hastanelerimizde kan bankaları oluşturmak bunun 
fonunu da Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Fonun
dan temin etmek en münasip yol olur kanısındayız. 
ıBu kan merkezlerinin yamadı olabilmesi için o şehir-
Ideki vie yakın köylerdeki tüm evlere girip hane men-1 

(suplarının kan gruplarını kendilerine bir hizmefl; ölldu-
ğu anlaltılarak tespit etmek ve kendililerime kan grup
larını göslterür bir madalyon veya kol bileziği hainde 
veya ımüirnfcüin olmazsa naylon biır fcılalf içinde karıt ya
pılarak - ancak bu çabuk kaybolabilir - yapılan hiz
metin belirgin örmeğini ibraz dtim'ek münasip ölür ka-
nılsındayız. Gerçekte de bu hizmetle, Allah .gösltenme-
ısim, biır ikaza anıınlda üzerinde taşıimaısının hayata diönü-
şjümjü sağlayacağını anlatirmak ve ona kıyiıruelt vermıesi-
ni sağlamak ve de her birlini bir deftere kaydederek 
karltotekls tuitmak, b'öyllieoe de âcil vaka vukuunda is
lenen kanın hangi mahallede, yakın köylerden hangi
sinde, hangi evlde ve kİımlde olldUlğunu kıodiaıyioa kayık
lardan, fcaırllbıtielkisılenden ıbulımıalk, tespilt etmek ve kan 
ıgetikımeısıini istediğiniz insanın eline bulabileceğü biçim
de blir planı verlrnekitir. Yapılacak iş bu kadarıdır, ondan 
Islanmışa kendisinin becerisine kalmıışltur. Kimse, kimse
min kanını zorla alıp kimseye veremez. Yalnız, biraz 
evvel arz eitlbiği'm pırıoisedlürün taıtfoiki sırasında alıcı ve 
verici olacaklar biır yere kadar da eğitilmiş olacaklar
dır. Bu kan merkezleri multlak surece vasıifca ile diona-
tnîmalıidır ve tabiî 'ehliyetli hemşire, laborant ve per
sonel ilre bir de tabiple takviye edilımösi şarltltır. 

Değerli aırikadajşllarıım, önemli bir konutya da kısa
da değiınırnek iısi%oırıuirn; o da nıülfuls plıanlamasıdır. Ba-
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kanlıll̂ ta iflgiil/i üst düzey arkadaşlarıımıin bilhassa bugün
kü! müsteşarımın tbu konudaki çıalbalarımı hiliyor ve 
Nakdide karşılıyorum. Meslek ıdıişı bazı yüksek büro-
kiraıt ve mıilel!)veklM!i arkadaşlar Ibu konu açılımca, «Efen
dimi, nüfus çoğalışım;- Ibakım Fransızlar dtoğuım yapan 
(bir kadıma ,iiki sene izim veriyor, ayrıca da çocuğun 16 
yaşınla kadar bakılmanı da üsltılenliıylor» demektedirler. 
Biz JDıc#ıu Ylotl Pariisü olarak bu görüşe katıiımıyoruz. 
Fransa bugün ekonomisi gelişmiş, ekonıoımlifc dış sömü
rüyü üislt düzeye vardıılmış, tuzu koru Ülkelerden biri
dir, halkı rahattır. IBİiz ise insanlımıza bakmakta zor
luk çekmek'teyiz tve Ibu nülfuıs aritışıylıa da ileride kişi 
(başıma dülşen millî gellirii artıırlmak hür yana, dana da 
ıgerileitimek ızorunlda kalacağıimız aşlikârdır. Bunları arz 
etJtiklten sonra, nülfuıs plıanla/mıası gayretıler'iımıiz içlinde 
Ibana (terls gelem (bir olaya paırimak îbaısımak isltüyoruım. 
Biz .nüfus plıanlaımıaisı yapanken nisaiye mütehassısı
nı: dışilamıa eğilllm;md'ayiz. Oysaki nisaiye miülüehaıssıisı 
istemii'yoma siz bu konulda Ibaşarl'ıh olamazsınız. Bugün 
köylerimiz dahil, her hastanın tanıdığı ve inandığı bir 
nisaiye mıültehassıisı vardır. Hemen hemen her kaldın 
'ralhîmı içi araçların ve yutulan haplarım kanser yaptığı 
yönündeki Iteris propagandalarım da 'etkisi altındadır. 
Afet koyacağı ve Ihap içeceği zaıman sizin gorevien-
dindiğiniz hemşire, sağlık memuru veyahıitta pratis
yen hekime değil, o ıtıanudıiğı ve 'inandığı nisaiye müte
hassısıma danışır. Ben Ibu olayları yaşamışımdır. Nisai
ye mıüteibaısisusf, «ıViallahi h/içlbir şey olmuyor. Belki bir 
şey olmaz; ama lrüüeraıtiürlde kanser yaptığına dair ba
zı örmekler var» Idedi mi iş bitmiştir. Ne o kadın, ne 
de omum kohuşlbuığu kadınlar alet ve hapla korunmaz
lar-. Necice olarak, şeyet nüfus planlamasında başarı -
ılı olimak istüıytarısalk, nisaiye mütehassıslarını ekonomik 
olarak teslim almak zorundayız. Onları, ekonomik ola
rak takviye edip kürtaj yapmalarını, kurttaja muhtaç 
kalmıalarıını önlemeliyiz. Onlara ödeyeceğimiz en yük
sek meblağ bile, kazanacağumızun yüzde binli eiümez. 
Yıani, müfluıs pîanlıamaisıında başarılı olmak isitiiyoırsak, 
Ibu böyle olur. Hesap kiltap meydandadır; yapınız, siz 
de ikna o)l)acaksımız„ Bulgühe kadar, bu kionulda mulva'f-
fakiydâsüzliiğiımlizıin ana nedeni ve muvaffak offaımayışı-
mızım medeni budur diyoruz., 

Bip de şu sırada aklıma gelen çelişkili bir hal var; 
hem nüfus planlatması - yapııyoruz diyemeyeceğim 
ama - yapmanın gayreti içinde oluyoruz ve hem de ço-
ouk zammı veriyoruz. Bu parayı verdim; zira Türk 
insanınım, Türk memurunum, Türk işçisinin aldığı para
dan bulgun bir kuruş kesersen, onu perişanlığa mah
kûm edersim. Maalesef Anavatan Jlktidarımızın icraa
tı sayesinde böyle bir devreye geldik. Ancak, hu pa

rayı başka Ibir 'adla verelim, hiç olmazsa yapmak iste
diğimiz lodayla çelişkiye düışlmeyeliırn, dıerüım, 

Tedavi eid'ioi heklilmliğe gelince: 'Uç noklSa landa huı 
ikisini ayırmak zordur; sağlık ocakları, sağlık evleri, 
sağlık gıruip başkanlıkları, il hasitianeleıri, ilçe hastane
leri ve böflge leği'üim hastaneleri olarak sıralayabiliriz. 
Tabiî Sosyal SGlgfarlfcalar, üniversiteler, diğer bazı kuru
luşlar ayrı biner teşkilat; Bomş Çorbası iglibü. . 

iŞi'mldi, ocaklaırldam haşlayalım: Değerli arkadaşla
rım, başıtia da ısöıylediğim gilbi, paraitliısyen hekimi ka
liteli olarak yelbişitinme (imkânımdan mahrumuz ve maa
lesef bu uzum süre 'de böyle devam edecektir. Çok ye-
Itiişitlireoeğiz dîye hekim kıalli/tesini bbzımıuşuz. Bu. ola
maz; insan sağlığı ile bu derece oynanamaz. Birileri
ne yaranacağım diye, hliç kimse hekim kalitesini düşür
me ydlk'isine sahip değildir. Yeterince hoca yok, araç 
- gereç yok, ne ile nasıl yetf̂ tiıneceklsiniz ve de yetlişltii-
remeldiğimiz çocuklara, Türk inlsanımım hayatımı nasıl 
Itesilim edeceksiniz; Türk insanı kdbay mıdır? Yötişiti-
remadliğımiz, dıoklüoriıa .sağlık memuıru arasınlda bir itün 
olarak yarattığımız çoauıkilarım velbalıini, omlara teslimi 
eltıtiğteüz Türk insanınım vebalini düşünmek zorunda
yız. 

Konuyu ,bu kaldar vuırlguilaliılklöan sonra, Sağlık Ba-
tteanlığiına düşen bir ,g)örev varıdır; Sağlık Bakanlığı 
olarak, iki sene için mecburî hizmet köiylduığuımuz 'bu 
çlooulkılları, hiç olımazsa /bir senesinde eğilim haısl&mele-
riırtde eğilt; onldan ,sonra bir sene de sağlık ocaklarımda 
yararlan; çok çalışltırıp da hizımet alamayacağma, da
ha az çalıışitır; ama karşılığıını al. Böyftieoe o genç orada 
hem kendisi faydalanışım, hem de glitMği locaklfca yararlı 
oJsun; hiç dlmazsa zararlı olmasın. A)yrıca ocak talblip-
lerine, baktığı hastta sıayısı oranında prim ver ki, ona 
da bir teşvik ol*sum., 

Talbiatııyla hu sağlık ocalğı ve sağlık evlerine ehe, 
hemlşire (tayinli için adilen, lise dengi hemşire ve elbe 
loku'llan açmak da şarfBtrr. 

İlçeler illere asfaljt yolaria bağlıdırlar, en çok bir 
saatöte ile ulaşmak mlümlklündör. Bu neidenle (ilçeler için 
yapi'îan hasitaneler, omlara yapılan masraf ranltalbl de
ğildir. Acelende her mahalliaye hüyülkçe bir sağlık oca
ğı, bu ocağı yeni vasıtalarla donaltimak ve ilde bir de 
f̂iamlirhane açalbillmek sorunu çözer. Arz eötiğıim yol 

hem ekomomikltir, hem de çok lüzumludur. 
'Devlet hastaneleri ve diğer eğitim haslbane'lertine ge

lince: Sösyalizaisylomu denedlik, hekİmilliği zedeledik; 
«Tamı güm» uyguladık, hastaneleri hekimsiz bırakıtık; 
yine şerefli hekimlerimizi renbilde eötik, mötiice alama
dık; değerli, tecrübeli, yetişmiş, mültehasisDs hekimleri-
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rnıizi serbest muayenehanelere iterek pratisyen gibi ça
lıştırdık; yabancı ülkelere değeriiertilmizli Ikıaptırdıik; (bun
dan müesseselere çekerek faydalanmak yolu ne zor
dur, ne de haımıaısî bir edebiyattır. Bunun yolu perso
nel kanunumda değüMk. 'Buınıun yolu - kabilliıyet ve ça
lışıma yeteneklerine göre ıtaibiî - mukaveleli sistemdik. 
Mevcut ısilsttelm, demenımiş sfisltemıler çolk değerli hekim
lerimi™ rencide dtaişjtıir; tekrar 'slöyllüyoram, hizmet 
şevklerini kırmıştır, ayrıca da ıstırabı isltlilsimar ©den 
'mıihraklara malzeme oiîmıuişltuır, her meslekte görüle-
(bilen tek tuk 'ihmaller IblüJtün mesleğe mal edilmiştir. 
Bu münasebetle açıkça ifade edelim (ki, Türlk hekimi 
'feragatin, İnisanüatlü çaılışimanın sembolüdür. Bu kür
süden Türlk foelkiiimi ve yardumicı personelline şükran ve 
ıtialkdklerimlizi sunmayı, yerime getıirillrrıesi gereken en 
büyük borç saymaktayız. 

İAiczJin, sfelbemlsizliğin, bilıgisiizliğin faturasının şe-
refilli Türk hdk'iımterinte çıkarılım.aisını tallihislizlı'k adde
diyorum. Bu amaçla kurulan soısyal yardımı vakıfla
rında ıtloplanan fonlar, ışlu veya bu beyefenldi veya 
'hanıımıafendim'iın hlimayesinde, lüıtlfunda değil, adı üze
rinde, Sağlık ve Stasiyal -Yardım Bakanlığunda, devlet
te toplanmalıdır. Bu paraiarla haistanıelferiımizde, beda
va yaltak, parasız ilaçla Iha'sitıaıîıaırıimıız tedavi edilmeli, 
lbiz:m omurlu vatandaşımız yalnız devletline minnettar 
olmalıdır. 

Formalitelerin kaildir il acağınu ya da asgariye in'diri-
rıileceğl'ini iddiia eden iktidar, mustarip ve hayaıt mü
cadelesi veren irtisamından, en aciz kaldığı zamanda fak-
ruıhal mazbatası iisitemekteldlir. Eskilden, «fakirim» di
yen herkese açık olan hastalenelkıim'iz, şimdi yine fak-
ırulhal tespitti g)r!bi, insanun onuruna dokuman vesika al
ımla yoluma sokulmaktadır. Bu ne fayda sağlar? Buıgün 
Ibu vesikayı allmafc bir iş mi? İnsanımızı, kendi mıeımile-
Iketinde küçük düşürmekten baışka ne kazandırır.? 
Onurlu kuşamımıza bunu niçin reva görürüz, anlamak 
ımlümkn değildir. «Ben fakirim» diyenden para al
mazsak - eskiden olduğu gilbli - bu bütçeye ne yük
ler? tnısıanımiKi şahıslarla değil, devlete miimmeıtıtar bı
rakalım'. 

İBuigün ıbtir kalp ameliyatı devlet hastanelerinde 
il0-15 m'iliyon likaya mal olmaktadır. Bunu, vatandaş 
olarak, ısigoıittalı ve devlet memuru hariç - o da tor
pil bulabilen - kıiım ödeyebilir? Fakruhail kâğıdı ile 
!k5m, aealba kaç kisl bu yolda şifaya kavuşmuştur? 

Bakırköy Alkil ve Rıuih Hastalıkları Hastanemize 
•getirilen seviye ve ıgaıyretleri 'şükranla anıyoruz. Di
ğer Manisa, Samlsuın, Elazığ hastanelerinde o zaman 
(başlatılan harekeitilerin dürinaisına üzgünüz. 

Türkiye'nin ilk ve modern bir kuruluşu olan tü
berküloz dışı Akciğer ve Asttım Hasltanesıiniin kalp 
merkezi halline getirillmesiinii anilayamadığımıızı ifade 
öder, yüzbinllerce astımlı hastanın ıstırabına Sayın 
Balkanım eğilmesini .bekleriz, 

Düş sağlığı İhmalıi ımtüımlkıün olmayan h'iztraetitir. 
Diş hekimlerimizin sayısı, ,genel olarak kifayetsiz ol
makla beralber, mevcuttan da istifade dötıiğimizi söy
leyemeyiz. Değerli diş hekılmllerilmlizi piyasaya sürımü-
şüzdür. Malikimiz, serbest diş hdkiimllerimıizden, öde
me ıgıüicü olmıa/yışı nedenliyle faydalanamamaktadır. 
Üç Ibülyülk şdhrimizde, 1979 - 1980 yılarımda kumlan 
diş tiödıaıvi merkezleri, poliklinik hizmeti erimde kulMıa-
nıîmaktadır. Bu müesseseler kuruiluriken gaye şu idi; 
cerrahî, oritioıdonti, protez, ve diş tedavi merkezleri 
Olarak çalışacaktı; maalesef cılız bırakıldı. Görüşü
müz, il merkezlerimde böyle kapsaımllı diş hastanele
ri Ikuflmak, halikımıza, lödeme gücü olmayanlara ve 
onlara, medenî (imkânları modern kuruluşlarla cevap 
venmelkltir ve değerlli dilş hekimlerimize ilmî çalışma 
ve hizmet iımlkânlları sağlamaktır, 

'Rdhabil'itasiyOn merkezilerime d)e değinımıek istiyto-
rum. Rehalblitaisyoın merkezleri yurdumuzda halen 
üç tanedir, Aınkara, fısltianlbul ve iKastamıonulda ol-
malk üzere; ağıriılk Ankara'da,. Aylarca bekleyen 
randevularla, (hatta haslfcanın ,bu beklemıeler nedeniy
le rdhalbiılıite zamanı da geçiyor; diğer rehabilitasyon 
merkezlerinin eleman noikisanlığı nedeniyle çalışıma-
dıığmı •belintmek iısltıeriz. Sayın Bakandan, bu merkez
lerin takviyes'i ille ıstıralba sıon vermesini bekliyoruz., 

Hızır laoil merkezlerini Ibülyük şeharler'de, büıylük. 
Ihastanderide açmak, büyük haisltıanelerin yüklerini 
daha da taşınımaz hale ıgetinmliışlt'ir. Bunlar, bu haısita-
nelerin dışında acil vakaları kıarşılamallıdıriıar. Zaten 
her 'sağlık kuruluşu, ınıoırmal acil vakalara balkımakla 
mükelleftir ve (bakarlar. Hızır acil, merkez (bir has-
ıtanede kuruluınca, normalde her hastaneye gidecek 
vakalar, Ibu hasıtameyi, yani bir haısitaneyi ibunaltmak-
tadır. Başta nazarî olarak iyi görünen niyet, sonuç 
venmemelkıtedir. 

Bir nelbze de, dış memleketlerde tödaviıye tem'a® 
ötmdk istiyoruız. Buıgün Türkiıyemiizde, bu maalesef 
(büyük ıbk sorumldur, bunu görmemezllikten gelem'eyiz; 
o ıkaıdar gölemeyiz ki, Sayın Bıaşlbakanımızın bile ken
disini Ohıelk-Up yaptırmak için Amerika'ya gitıtiği, ra
por temin ederek Amerika'da katarakt ameliyatı yap
tırdığı gerçektir. Bu hak ise, bu mecburiyet idiyse, bu 
yalnız başına bakana, başbakana ailt olamaz; buma her
kesin ihakkı vardır ve olmalıdır veya çaresine bakıl-
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<rm\idtr. Bulgum raporla veya kendiliğimden gidenler 
de vandıır. Bir göz, kalıp veya prostbat ameliyıaltı 20 'ilâ 
60 ımilyon liraya imal olanaktadır. Amerika'mın Ho-
usiton (HosiDom) ve Cleveland şehirlerinde, ayrıca 
Hollanda, İngiltere ve İsviçre gibi ülkelerde Türk' 
(hastalara fcolaıylılk sağlayan müesseseler gel̂ tir:"hniış-
ıtir; Torfk. insanının sırtımdan para sağlayan müesse
seler gellışflidlmTiiişltir. Parası ol art mermır ise ve forsu 
da geçiyorsa, Başbakan gibi giıtisiin, gidemeyen (kendi 
(htalfine yansın, kaderine boyum eğsin, diyamıeıyiiz arka
daşlar; çaresine eğ'ltmek zorundasınız. Hiçbir vasfı 
eksik olmayan bdk'ilmlerİinDize, yardımcı personele eğil
mek lazımdır. 

ıBuigün ÜsiflanlbulUda küçülk kuruluşlar, dünyanın 
ünlü merkezleriyle işjbirlıiığji kurmak 'yolunu arıyorlar; 
ünlü isimleri getiriyorlar; yine paralı vatandaşlara 
imkân sağlıyorlar. (Acaba, devlet, bakanlık bu mev-
zulda bir .şey düşünmüyor mu? Büyük modern hasta-
nderilmizi, bu ünlü merkezlerde işbirliği yapltırarak, 
hem hdk'ömîlertîimıizıi yetişte-rmek, hem de mlüesısesele-
dmiz'i o seviyeye getirmek içlin muikavelelerle ünlü 
(beklimi ve ekipleri getirerek, bu acıklı (tatbikatta son 
vermek (yolunu düşünmezler ini? 

(Mazide Prioiföstör Franklardan, Nissen'lerden, 
Dessaur'lardam, Oiberm Dorfer'lerden, Shvranibz'ler-
den, Braun'lardan, Ekşbayın'lardan az mı istifade ettik? 
(Büyük Atatürk'ün .sayesinde, maziide faydalandığı-
mız ıgilbi, bujgün de bütkümeltimiz bize bir çare araya
bilir. 

Sayın Başbakanını kaltaraklt aimeliyaitı ve Ohek-Up' 
ını düşünen Anavaitan 'tkıtıidarınım, işitmişiz, unvansız 

. insanlımızı kale almasını istemek 'hakkımızdıır. 

Değerli arkadaşlarımı, hekimler (dünyanın en zor 
koşullarında çalışan (insanlardır, birbirıime saygılı ol-
imaya da zorunludurlar ve olurlar. Bazı ufak tefek 
iısltismiailar kulağımıza geliyor; mesela, Zonguldak 
Hastanesi IBaşlhekiimıimİm, yanında çalışan diş hekiım'i 
arkadaşlarımı haksız yere ittiği ve bu arada müfettiş
lerin rapor verip, kendisiM mahkemeye verdikleri ku
lağımıza gelmektedir. Sayın Bakanım bu olayın üze
rine (giiltaîıesiini işitiyor, gerçeği aytiınlaitmak üzere ken
disinden iliği bekliyoruz, 

IBiraz da ilaç konusuna değinelim!: Türk insanı
nın ekıonomilsini biliıyoruz. Maşallah, Anavaitan îk-
ttidarı sayesinde millî ıgel'ir'ibıizi de. bin dolîarın altına 
düşünmeyi başardık. (Benim insanımı, kişi başına ge
liri 15 bin doların (üzerinde olan ülkelerin insanlarıy-
la kıyaslamayınız. Mrısal olarak, o yöre insanının ila
cı 5 .bin liraya alma iktidarı vardır; ama benini in-
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sanım onu bin liiraya alıp tedavi olamaz. Siz, Anava
tan iktidarı olarak, imkânsızlık denen bir şeyi tanı
maz mısınız? Benim insanım fakirdir; onu, zengin 
insanlarla kuyaslayamazisınız. İlacı alamaz ölür; onun 
ilaç alamadığı için öldüğünü alnından mı okuyacak
sınız? Türk insanı genelde onurludur, ser verir, sır 
vermez; aç olduğunu bile belli etmez. Bu meldenle, h'iç 
olmazsa Maca sübvansiyon yapabil irdiniz; iyi olurdu 
ve yapmalıydınız da. Burada (büyük vebaliniz var
dır. Sonra, yine millî ekonomiimiz yönünden ilacın 
hammaddesinin ülkemizde yapılması 'içtin, müeyyi
deyi ıtatlbik etmelisiniz. 6224 sayılı Yasa elinizde, im
kânımız mevcut; yasa, size bu hakkı venrnişlbir. Yasa
ları biraz da Türk halkı, Türk insanı lehline kullanı
nız. İnsanımıza bu kadar yülkl emmeyin iz. Zira, «(Bu 
ıterazi, bu kadar sıkleti çekmez» diye bir söz vardır; 
Türk insanının 'ekonomisi, ekonomik gücü bu ağırlığı 
çekmez, 

8845 ısayılı Kararnamneyle iddia makamı ile ka
rar makamını ayırmadınız. Düşüncenize göre, güya 
firma kendi kendini korutrol edecek... Fiyat artırma
larında Sağlık Bakanlığının tetkikti içlin 10 günlük sü
re tanıdınız; cumartesi pazarları da çıkınız, bu süre 
'bir hafiba bile değildir. Bu hıza teşkilatın yetişmesi 
mümkün müdür? Demek ki, ilaç 'fiyatlarını firmalar 
istediği ıgilbi artıracak; siz de bu biçimde düzenledi
niz ve zalten artırıyor da... Şu 10 günlük süreyi en 
azından bir aıy olarak tespit etseydiniz de, Bakanlık 
yetkililerine tetkik imkânı bağışlasaydınız acaba gü
naha mı girerdiniz? . 

Biz size, lilberal ekonomiyi uylgulaımayım, demiyo
ruz ki; yalnız lülkemin şartlarını ıgöz önünde (tutunuz 
insanlarınızı ezmeden kalkımdırınız diyoruz. Buna da 
halklknmız yok mu? Ama, «(Biz bunu yapamıyoruz» 
diyorsanız, kaldırınız yasakları, yapabilenler gelsin
ler. 

(Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kuıruımu-
na gelince: Fevkalade ihtiyaç duyulan ünite; ama 
ıgelün görün ki, çocuk yuvası ve yöbişibirme yurtları 
ilhltiıyacımiizım ancak yüzde 4rünü, kreş ve gündüz 
bakımevleri lilhftiıyacımıızın onlbimde 62'simi, huzıur-
evlerlnin yüzde 10'unu, rehabiliDasyon merkezleri
nin ise onlbimde 14'ünü karşılayabiliyoruz, gülünç 
bu. 

Bir tarajfıtan bu koskocaman ihittiiyaçlar karşılan-
mıyıoır, bu ihtiyaç sahibi vatanıdaşlaırımız sokaklar
dadır, asıl bu işe bakan Bakanlığımızın müşekkel 
bir genel müdürlüğü hizmet vermek için sapasağ
lam ayakta durmakta ve beklemefkltedıir; öbür ta-
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rafta, senede 500 milyar liraya yalkın para topla
yacak Sosyal Yarldımıtllaşırniaıyı Taşlv'ik Fonu var ye 
(bu fon Başbakanlık emrimde, kendisi adıma müste
şarı yönetecek... Nereye?... O da belli değil. 

İH'iizmelt işlferinlde bir organizasyonu ,1da yoik. Ni
ye 'Sosyal Hİz)rnıeitıleır ve Çbcuk Bsüırgeıme Kurumu
na devredilip, hizmetin emrine verilmez; akıl almaz. 

iBöyle kaıfamuzda kuyrukları birbirime değmeyen 
tilki /dıoilaışlti'nmia özilıeımimlden vazgeçip, hizmete yö-
melimeliyiz. /Miıtlyomllarca çaresize deva olacak bu 
fîonu, Sasyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kuru
mumun emrine verelim ve imsanıımızı rahaıtiliatalıım. 

Sağlık Bakanlığı olarak, hülküırneft: içimde İıteilen-
«ti'iiş, kakalammıış 'bir bakanlık olimalkfüan kurtulmalı
yız. Sağlığıimız olmazsa, h'içlbiır fonksiyonumuz oJ-
mıaz. Sağlam kafa, sağlam vüicuitftıa bulunur. Sağlam 
olduğumuz ımüJddeitçe ve m'Üspötıte, milletçe sonun-
lariimızı başarı ife aşarız. 19701i yıllardaki sıkışık
lıkta bile yüzde 5 civarında tuitıulalbiılen Sağlıfk İBa-
Ik'anlıiğı Iblüitiçestinlin, 198011i yıllarım ikinci yansımda 
2,8İ1 olarak glönnıök, milldtjiimiz içim büyük (bir taıltiih-
sizlifcliJir. Anavatan Hükıülmetimim, Türk insanıma de
ğer vermediğini simgelemektedir bu rakam. 

Genel biüfçed'em koımişuiaırıımız sağlığa ne ayın-
ylor, bir de oma balkalıım: Yumartîsitan yıüızlde 20'min 
usıöünde, tran yüzde 15'in üstünde, Suriye bile yüz
de 10'um ülsftüınde. 

Gecekondularda ve köylerde ve birçok kentler
de kanalizasiyom sorumu ortada. Gecekiomdulardaki 
insanlar, (bırakım katığı, ek'ımefc. paraisı bulîım aktan 
aöîız. ;Bu ısiorunlıarına kerid'iısü çare bulamaz. Delilleri
miz sıokaklta dlolaşimalklta, insanlarımız adıım başında 
bir şuna, (bir buna avuç açmaklta. Şehir içimdeki in
sanlar bile su bulaimuyof. lınisanlarımıız tîüım gelirle
rimi dıoslblaon şişeleyip saitıtığı sulara mı ödeyecekler?' 

(Bir de Sayım Kaya Erldeım kürsüye çıkıp, «1992' 
de gelecek suyu, 19l87\te getireceğiz» diyerek, bebele-
ri kandırıyor. 1988'de de, seçimden sonra getirece
ğiz diyeceği /tabiîdir, ora/ya ullaşialbiıliirse. 

, iSu yok, ekımek yok, kamalizasyom yok, salgım 
haısrtialığı çdk; acaba, bu hükümet ne yapmıştır? Ba
şarılı görünmek için, seçimi kazanmak ve-dış ülke
lere yaramımalk içim, Türk insanının sağlığından! fe-
dekârlıfc yapanlara m'illeıt iyi gözle baklmayacaktır 
Ne vetiirsen elimle, o (gelir seninle. Sama dış ülkeler 
oy vermeyaoekltlir. Türk Miılltetıinin sağlığımdan ikti
sat ederek, dışarıya caka yapanlar, çlok yakımda bu 
hatalarımın cezasını çekeceklerdir diyor, Doğru Yol 
Partisi adıma 1987 bü/Üçesinin Türk Milletime ve Sağ

lık Bakanlığıma hayırlı, uğurlu olması dilekleri
mizle, yüce Meclîse saygılar sumyyoruz. (DYP sı
ralarımdan alkışlar). 

[BAŞKJAN — Teşekkür öderiz Sayım Sözer. 
Amavaltam Partisi Grulbu aklına Sayın Süleyman 

Yağcı/oğlu. 
(Buyurun Sayım Yağcııoğlu, 
ANAP GRUBU ADINA SÜLEYMAN YAGCI-

OĞLU (Samsun) — Sayın Başkan, sayın miiletvekii-
ıleri, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığımın değerli 
ayetleri;' 1987 Malî Yılı Sağlık ve .Sosyal Yardım Ba
kanlığı bütçesi üzerimde Anavatan Partıisd Grubu adı
ma görüşlerimi açıklamak üzere huzurunuzda söz al
mış bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi grubum ve 
şahsım adıma saygı ve sevgiyle selamlarım. (Alkış
lar) 

Kendisini, yurt çapımda halika hizmeti hakka hiz
met olarak kabul eden Anavatan Partisinin sağlıkçı 
bir üyesi olmam nedenliyle görüşlerimizi arz ötme
ye çalışacagum. 

Hepiniz tarafımdan. 'bilindiği gibi, Anayasamız 
herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı içimde sür
dürmesini sağlama görevini bir devlet görevi ola
rak tanımlamıştır. Hükümetlimiz de sağlık hizmet-
iıerinin vasıflı, güvenilir, kolay erişilebilir, formali
teden uzak ve ülke sathında eşit, dengeli bir şekil
de yaygınlaştırılması politikasını benimsemiştir. An
cak, Sayım Başbakanımızın da her vesile ile belirt
tiği gibi, geleceğin büyük Türkiye'sinde sağlıkılı ve 
eğitilmiş nesillerin yetiştirilmesi gerektiği vurgulan
mıştır. Bu nedenle koruyucu sağlık hizmetlerime ağır
lık vererek, koruyucu hizmetlerle tedavi edici hiz
metler arasımda sıkı işbirliğini zorunlu gören ve sağ
luk hizmetlerimin toplu katılımı ile bütün sektörle
rim katılımımı amaike olarak benimseyen temel sağ
lık hizmetleri, sağlık politikamızın da esasımı teşkil 
etmektedir. Bu nedenle sağlık ocaklarnmızın sayısı, 
iktidara geldiğimiz yılda 1 985 iken, bu sayı günü
müzde iktidarımızın hızlı icraatı neticesinde 2 973'e 
ulaşmıştır ve bunlara bağlı sağlık evlerimin sayısı da 
8 838 olmuştur. 

Köye hizmet götüren sağlık evlerinin sayısının 
tartmış olması ve köylü kardeşlerimizin kaderi ile 
başbaşa bırakılmamış olması da ayrı bir sevinclmiz-
diır. 

Koruyucu sağlık hizmetleri liçimde en Önemli bö
lümü, ana ve çocuk sağlığı hizmetleri teşkil etmek
tedir. Sağlıklı nesillerim yetişmesi, bu hizmetim iyi bir 
organizasyonuna bağlıdır; fa/kat büyüyen Türkiye' 
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de nüfusun hızla artışı 'bir çok sorunlar meydana 
getirmektedir. İstenmeyen gebeliklerin sonucu her yıl 
10 bin anneden 208 i 'hayatını, doğum ve düşük ne
deniyle, kaybetmektedir. Öyle ki, her 100 kadından 
ortalama 20'si isteyerek düşük yapmaktadır. Bu ne
denle bakanlık, aile planlaması hizmetlerine önem 
verımıiş, hizmet kuruluşları ve gezici ekipleri vasıta
sıyla yurdun her sathına yayma uğraşı içine girmiş
tir. Bu amaçla kurslar 'ille kendi personelini eğitmiş,* 
1986 yılı içinde eğitim merkezlerinin sayısını 15'ten 
31'e çıkararak, 88 kadın hastalıkları ve doğum uz
manı, 255 pratisyen hekim, 33 ıM eğitimcisi, 246 
ebe, hemşire eğitilmiş ve sağlık meslek liselerinde 
aile planlaması gereği vurgulanmıştır. 

ıBu arada, Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı ta
rafından yurdumuzda, gezici sağlık otobüsleri vası
tasıyla bu hizmete katkıda bulunulmuştur. Bu neden
le, emeği geçenlere huzurunuzda teşekkürü bir borç 
bilirim. 

Ülkemizde, 'bebek ölüm hızında 'binde 95 oranı
nın yüksek olduğu bir gerçektir. Bebek ve çocuk 
ölümlerinin temel nedenlerini aşı ile korunabilir has
talıklar, ishal ve pnömoni teşkil etmektedir. 

Aşı : İnsan yaşamında önemli bir unsur olan aşı, 
tekrar iftiharla bahsetmek istiyorum, Sayın Cumhur
başkanımızın büyük destek ve önderliğinde, geçmiş 
iktidarların yıllardır uygulayamadığını, iktidarımıza 
nasip olan genişletilmiş ve yaygınlaştırılmış aşı kam
panyası 1985 yılında 3 dönem halinde başlamış, bu
nun sayesinde 0-5 yaş grubunda hedeflenen 5 mil
yona yakın çocuk, difteri, 'boğmaca, tetanoz, kıza
mık ve çocuk felci hastalıklarına karşı ilk defa aşı
lanmıştır. 'Bu gurur verici 'başarı nedeniyle ülkemiz, 
Birleşmiş Milletler Genel 'Kurulunca ödüllendirilmiş 
ve UNICEF'in 40'ıncı kuruluş yıl dönümünde de Tür
kiye, çocuk sağlığı alanında başarılı, örnek ülke ola
rak gösterilmiştir. 

Bakanlığa 'bağlı tüm personelin aktif olarak ka
tıldığı bu kampanyada uygulama için 8 'bin ©kip ve 
45 'bin aşı istasyonu çalışmıştır. Huzurlarınızda bu 
başarıdan dolayı tüm sağlık görevlilerine grubum 
adına tekrar tebrik ve teşekkür ediyorum. Ayrıca o 
dönemde emeği geçenlere de bilhassa teşekkürü 'borç 
Miriz. 

Aşılama programının en yüksek oranda devamlı
lığının «sağlanması, bu alanda Sayın Başbakanımızın 
ilgi ve emirlerini esirgememesi, şu anda ülkemiz 
genelinde, diğer kamu kuruluşlarımızın desteği ile 
aşılama hizmetleri devam etmektedir. Bu hizmetin de- | 
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vamını hızlandıran Sağlık Bakanımız Dr. Mustafa 
Kalemli'ye de teşekkürü 'borç biliriz. 

Çocukların yeterli beslenmesinin temini amacıyla, 
1986 yılı içinde 400 bin Sekımama gönderilmiştir. Ço
cuk ölümlerine neden olan ishali, hastalıkların kont
rolü için ve bu ölümlerin azaltılması için UNIOEF 
aracılığıyla temin edilen dört milyon tuz - şeker pa
keti illere dağıtıknısıtır. 

Ayrıca, iktidarımız döneminde, 1984-1985 yılla
rında 80 bin diş fırçası, 40 bin diş macunu, 57 5C0 
sabun, 4 milyon kutu süt, üzüm, fıstık ve 4 milyon 
yumurta çocuklarımıza dağıtılmış ve sağlıklı nesil
lerin yetişmesinde iktidarımızda olumlu bir adım 
atılmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; insan sağlığı 
için, gecesini gündüzüne katarak çalışan, başta he
kimler olmak üzere tüm sağlık personeline, uygu
lanan Zorunlu Hizmet Yasasının iyileştirilerek deva
mından yanayız. Fakat, büyük şehirde çalışan hekim
le kırsal kesimde çalışan hekim bir tutulmayıp, sağ
lık ordusunun 657 sayılı Yasaya tabi devlet memur
ları statüsünden çıkartılarak, onları maddî sorun, 
sosyal sorun ve lojman sorunundan kurtaracak, özen
dirici prim esasına dayalı ayrı 'bir personel rejimi 
uygulaması getirmeliyiz. Böylelikle diğer meslek grup
larından daha fazla çalışan ve görevi 'başında so
runlarından kurtulmuş hekimlerimize daha fazla kıy
met vermiş oluruz kanaatindeyiz. Şunu da unutmayı
nız ki, insanlar olarak canımızı önce Allaha, sonra 
hekimlere emanet ediyoruz. 

Genel sağlık sigortası konusuna da değinmeden 
geçemeyeceğim. Milletimizin bütün fertlerini kapsa
yan genel sağlık sigortası için Sosyal Güvenlik Ba
kanlığı tarafından 11 ilde uygulaıtılmasına 'başlatılan 
geneli sağlık sigortası çalışmasını var gücümüzle des
tekliyoruz. Çünkü böylelikle bütün sağlık hizmetle
ri tek elden yürütülmüş olacak, çeşitli kuruluşlara 
ait hastane, hekim, ilaç vesaike atıl kapasite faal 
hale getirilecektir. 

Sayın Başkan, sayın rnilletvekiMerii; toplumumu
zu yıllardır etkileyen Sağlık Bakanlığımızın üzerinde 
önemle durduğu iki mücadele konusu vardır. 10 yıl 
önce tekrar sağlık sorunu haline gelen sıtma 1977' 
de 115 500 vakaya çıkmıştır. Sistemli bir mücadele 
veren bakanlık, vaka sayısını 47 300'e indirmeyi ba
şarmıştır. Buna rağmen sıtma önemini korumaktadır. 
1986 yılında 1 230 000 kişi kan muayenesinden ge
çirilmiş, tedavi amacıyla, 1 milyona yakın hap dağı
tılmış ve kâıhil sivrisineklerin öldürülmesi için 180 
ton aktelıik ve 30 bin litre m'alatyon kullanıilmıştır. 
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Sıtma yanında verem hastalığı da, biraz evvel 
konuşmacılarımızın da bahsettiği gibi, yıllardır sü
regelen, yeni çıkmamış olan -dikkatlinizi çekeceğim-
vorem hastalığı, tekrar gündeme gelerek, önemini or
taya koymuştur. Halen ülkemizde 180 bin veremli 
olduğu taihmıin edilmektedir, Bakanlık, konu ile ya
kından liiLgjil'eriımieikıtedıir. Hastalığın boyutlarını tespit 
etmek amacıyla, ülkemizde ilik defa 50 bin civarın-
dalki aktif veremli hastayı bilgisayar kaydına aılarak, 
'her iş gibi düzenli bir şdkilde, sosyal ve tıbbî yönden 
değerlendirmiştir. Çalışmalar, 250 dispanser, 18 ge
zici röntgen tarama ekibi ve 9 BCG aşılama gru
bunca sürdürülmektedir. Bu çalışmailıara ilaveten, sağ
lık ocakları ve sağlık evlerince de hizmetlin ele alın
masına çalışılmaktadır. Bu larnaçla 2 370 personel hiz
met içi eğitime alınmıştır. Tedbirlerle beraber hiz
met başlamıştır. 

1986 yılı 8 ayılık dönemi içinde aşılama grupla
rınca 677 bin tüberkülin testi ve 963 bin B'OG aşı 
uygulanmış, gezici, röntgen ekiplerince, 311 bin mik
rofilm çekimi yapıilmıştır. Bunun örneği, Samsun İli 
baştan başa taranmıştır. 

Veremle mücadele konusunda -dikkatli dinileyin-
tüm ilaçlar parasız verilmektedir. Bu amaçla 1984 
yılından itibaren verem ilaçları için ayrılan ödenek 
1986-1987 yıllılarında dört katına çıkarılmıştır. 

Son zamanlarda basınımızda da gündeme getıi-
riılen kuduz konusuna gelince; ona da temas etmek 
dstiyorum. Bu konuda Sayın Sağlık Baikanımızın da 
televizyonda açıkılamaları oldu, herhalde -seyretmiş-
sinizdir. Konu, Sağlık Bakanlığının yanında, Tarım 
Orman ve Köyişlerd Bakanlığını, mahallî lidareletrl, 
muhtarlıkları ve bilhassa vatandaşlarımızı geniş öl
çüde lilglilendirmektedir, 

Bıalkanılığın, kuduzun önlenmesi konusunda önemfji 
tedbirler aldığını, mücadele çaliişmaılarında beledi yele -
ri ve muhtarlıkları desteklediğıini memnuniyetle mü
şahede ediyoruz ve kendilerine teşekkür ediyoruz. 
Temennimiz, bu öldürücü hastalığın hiç görülmeme
sidir, 

MEHMET KARA (Trabzon) — Niye teşekkür 
edölim kli? 

SÜLEYMAN YAĞCIOĞLU (Devamla) — Ça
lışana teşekkür edilir. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
SÜLEYMAN YAĞCIOĞLU (Devamla) — Mev

cut dstatistikî bilgilere göre, vaka sayısında önemli 
düşme vardır. 19'84'te 56; 1985'de 30 olan yıllık va

ka sayısı, 1986'da bizim bakanlığımız zamanında 17' 
ye düşmüştür. Ülkemizde kuduz aşısı üretiminin mo-
dernize ©dilmesi konusunda çalışmaların devam etti-
ğinli ve 10 800 dozluk yeni aşı ithal edildiğini mem
nuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Bakanlık bu yeni 
tedbiriyle, yerli aşı-ithaıl aşı tartışmasına son vermiş
tir. 1986 yılında muayenesi yapılan 324 bin kişiden 
5 841'imde trahom vakası tespit edilmiş ve bu konu
da tedavi 'amaçlı 1 milyon 890 bin ilaçlama yapıl
mıştır. 

Son günlerde gündeme igelen gıda ve su kaynaklı 
-buraya dikkatinizi çökeceğim- bulaşıcı bağırsak has
talıklarından da bahsetmek istiyorum. Altyapının ye
tersiz ve çevre şartlarının uygun olmadığı bölgeleri
mizde görülen tifo, bulaşıcı sarılık ve benzeri vaka
ların salgıma dönüşmeden mahallinde söndürülmesi, 
balkamlık İçin büyük başarıdır. 

İşte değerli milletvekilleri, Türkiye'yi şantiye ha
line çeviren Özal iktidarı, insan sağlığı ve yaşantısına 
önem verdiği için, iktidarlar tarafından yıllardır ih
mal edilmiş olan altyapı tesislerini mahallinde... (DYP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 

SÜLEYMAN YAĞCIOĞLU .(Devamla) — Çö
zümlemek gayesiyle, diğer iktidarların düşünemediği, 
Sayın Başbakanın fikri olan, mahallî idarelerde met-
ropolitan belediye sistemini getirecek, belediyelerin 
altyapı sistemlerini yapmalarını sağlamıştır. Böyle
likle de bulaşıcı hastalıklar önlenecektir. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Yok, o kadar uzun boylu değil, orada dur. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Daha çoğalmıştır. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 

— Sayın Başkanım, maziye sataşıyor. 
SÜLEYMAN YAĞCIOĞLU (Devamla) — Hal

kın beslenmesine yarayan ana gıda maddeleri kont
rolü, ithali ve rübsatlanması konusunda, çağdaş 
teknolojinin getirdiği mevzuat değişikliği çalışma
ları devam etmektedir. Yapılan denetimlerle gıda 
üretim yerlerinin mevzuata uygunluğu 1984'te yüz
de 77,5 iken, bu sayı yüzde 83,5'e yükselmiştir. Bu 
da, metropolitan belediyeler tarafından kontrol altı
na alınmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün ülke
mizde 121 747 yataklı 782 hastane hizmet vermek
tedir. Sağlık Bakanlığımızın 64 288 yatak kapasiteli 
498 hastanesi bulunmaktadır. Kalkınma planlarımız
da yatak hedefi 10 000 nüfusa 26 olmasına rağ-
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men, yatırım yetersizliği ve hızlı nüfus artışı nede
niyle bu hedefe yılardır ulaşılamamaktadır. Günü
müzde bu rakam 10 000'de 24Uür. 

1986 yılında bakanlık hastanelerinde polikinlik 
hizmetinin 20 milyona, hasta sayısının da 1,6 mil
yonla ulaşması beklenmektedir. Hepinizce de bilin
diği gibi, özellikle büyük şehirlerimiz hastanelerinde 
yığılmalar meydana gelmekte, bu nedenle, muayene 
olamama gibi şikâyetler bizlere ve basına intikal 
etmektedir. 

Bunlardan birincisi, iktidarımız zamanında oluş
turulan kamu sağlık merkezleridir. Özellikle büyük 
şehirlerimizde nüfusu yoğun ve hastane hizmetlerine 
uzak bulunan semtlerde bu merkezlerin kurulması 
ele alınmıştır. Bu merkezler halkımıza uzmanlık dü
zeyinde poliklinik ve laboratuvar hizmeti verecektir. 
Halen Ankara - Keçiören, İstanbul - Sait Çiftçi -
Bakırköy, Afyon ve Samsun merkezleri çalışmakta
dır. Böylece, kamu sağlık merkezleriyle büyük iller
de yatan hasta ve poliklinik hastası sürtüşmesi biti
rilmiş, hekimler suçlu olmaktan kuratırilmıştır. 

Temel amacı, tam teşekküllü ve çok yönlü po
liklinik hizmetini halkın ayağına getirmek, 'büyük has
tanelerin yükünü azaltmak, eğitim hastanelerinin 
fonksiyonu olan araştırma ve uzman yetiştirme hiz
metlerine yönlenmesini sağlamaktır. Ayrıca, Ankara' 
da dört, (ki şuhlar : Çankaya, Yenimahalle, Ma
mak ve Sincan) Adana ve Antalya'da birer kamu 
sağlığı merkezi açılması ve yatırım programına 
alınması kararlaştırılmıştır. 

.Bakanlığın ikinci önemli uygulaması da, ilçe sağ
lık merkezlerinin de reorganizasyonu ve ilçe hasta
nelerinin desteklenmesidir. Bu da, iktidarımız za
manında ağırlık verilen bir konudur. 

Önceki yıllarda yataklı fonksiyonu kaldırılmış 
olan sağlık merkezleri binaları değerlendirilerek, az 
masrafla 50 yataklı hastane haline getirilmektedir. 
Bu amaçla, yatırım programında yer alan 35 ilçede 
inşaatlar devam etmektedir. Sağlık merkezi olan il
çelerde de, fizikî kapasiteye göre, 10 ilâ 25 hasta 
yatağı bulundurulması esas alınmıştır. Halen 220 
ilçede, 50 ve yukarı yataklı 148, aşağı yataklı 72 
hastane hizmet vermektedir. 119 Mçede, 10 ilâ 25 
yataklı sağlık merkezi bulunmakta, 219 ilçemizde 
de yataklı kurumumuz bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, bakanlıkça, gerek sağlık 
(merkezlerinin ve gerekse yataklı kurumu olmayan ilçe 
merkez sağlık ocaklarının ambulans hizmetleri ile 
öncelikle desteklenmesi uygulamalarını memnuniyet
le karşılıyoruz. 

İlçe hastanelerinin desteklenmesi olumlu sonuç
larını vermiştir. Son üç yıl içinde yatan hastalarda, 
il merkezi hastanelerinde yüzde 14,6 artış olurken, 
ilçe hastanelerinde yüzde 40,3 olmuştur. Aynı dö
nem içinde, 59 ilçe hastanesinin yüzde 50 kapasite 
'üzerinde hizmet vermesi ile çoğu atıl kapasite ile ça
lışan 96 ilçe hastanesinin hizmet gelişimi sağlan
mıştır. Böylece, ilçeden merkeze zaman, emek ve 
ekonomik kayıplara sebep olan akış can kaybı ön
lenmiş olacaktır. 

Burada Hızır Acil Servisi hizmetlerinden bahset
meden geçemeyeceğim. Ekim 1985'te Ankara'da baş-
ilatılan hu hizmetle başarılı çalışmalar elde edilmek
tedir. Son bir yıl içinde, 14 916 ambulans ve 133 
hin poliklinik hizmeti verilmiş, 7 800 hasta yatırıl
mış, 2 291 ameliyat, 42 bin laboratuvar tetkiki ile 
59 bin röntgen çekimi gerçekleştirilmiştir. Anında 
hizmet, veren Anavatan iktidarı gibi, anında görüntü 
veren bu servis, Anavatan iktidarının bir sembolü 
olmuş ve kısa zamanda 22 il ve 9 ilçe merkezinde 
de ele alınmıştır. Bakanlığın acil hizmetlerinde çoğu 
eğitilmiş 819 pratisyen hekim ve 433 ambulans hiz
met vermektedir. 

Sayın milletvekilleri, insan sağlığının önemi diğer 
bir konusu da kandır, iktidarımız döneminde 1983 
yılında çıkarılan Kan ve Kan Ürünleri Kanunu sa
yesinde kanın bir ticaret aracı olması önlenmiş, özel 
sektördeki kan merkezleri kapatılmış, bu alandaki 
hizmetler disipline girmiştir. Böylelikle, özel sektörü 
teşvik eden iktidarımız, insan sağlığı gibi önemli ko
nularda, devletin ağırlık koyması gerektiğini göster
miştir. Halen, 103'ü hakanlığa ait olmak üzere, top
lam 170 kan merkezi ve 78 kan istasyonu görev 
vermektedir. 1984'te toplanan kan şişe sayısı, 454 
bin iken, bu sayının 1986'da 510 bine ulaşması bek
lenmektedir. 

Kan verme konusunda, ülke genelinde kan ver
me kampanyası, tıpkı aşı kampanyası gibi acilen baş
latılmalıdır. Burada, kan hizmetünde büyük emeği 
olan Kızılayımıza ve kan temininde büyük kaynak 
olan şanlı Silahlı Kuvvetlerimize teşekkür etmeyi 
grubum adına bir görev sayıyorum. 

Ayrıca, toplumumuzu rahatsız eden AİDS has
talığının da, ilgili merkezleri, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığımızca İstanbul ve Ankara'da kurulmuş 
ve süratli çalışmalarıyla bu hastalığın Türkiye ça
pında yayılmasını önlemeyi ve sınırlarımızın dışına 
itmeyi planlamıştır. 
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Sayın (milletvekilleri, diğer önemli bir sorun da 
- biraz evvel bahsedildiği gibi - vatandaşı ekonomik 
açıdan zorlayan diyaliz hizmetlerinden, kronik böb
rek hastalarının yararlandırılamamasıdır. Bu sorunu 
Çözmek amacıyla Ankara ve İstanbul'da 20'şer, Er
zurum, Samsun, Bursa ve Diyarbakır'da 10'ar üni
telik . hemodiyaliz merkezlerinin açılması 1987 yılı 
içinde gerçekleştirilecektir. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Bakan adınamı konuşuyor 

SÜLEYMAN YAĞCIOĞLU (Devamla) — Grup 
adına konuşuyorum. 

'Sayın Başkan, 'yüce Meclisin değerli üyeleri; in
san sağlığının önemli bir unsuru olan ilaç konusu
na geliyorum. Her ne kadar mesleğimi ilgilendirse 
de, üç yıllık icraatımız döneminde ilaç ve eczacı
lık hizmetlerinde olumlu gelişmeler kaydedilmiştir. 
ilaçta kaliteye ve piyasada bulundurulmasına özen 
gösterilmiştir. Piyasada satılan tıbbî müstahzarların, 
tıbbı ve cerrahî malzemelerin, bitkisel drogların, 
ilaç hammaddelerinin, medikal gazların ve bunların 
üretim yerlerinin denetimi; bozuk ve hatalı olanların 
piyasadan çekilmesi, fabrikaların dünya standartla
rına göre üretim yapmaları, numune alma işlemleri, 
Dünya Sağlık Teşkilatının benimsediği normlara gö
re yerli ve yabancı ilaçların standartlarının sertifi-
kasyoniarı 'belli mevzuata bağlanmış ve bu mevzua
tın titizlikle uygulanmasına geçilme çalışmaları baş
lamıştı. Haziran 1986'da Refik Saydam Hıfzıssıhha 
Merkezi bünyesinde zehir kontrol merkezi kurularak, 
halkın ve hekimlerimizin bilgilendirilmesine çalışıl
maktadır. 

Uyuşturucu ve psikotrop maddelerin tıbbî ve bi
limsel amaçla ithalat, ihracat, üretim, kullanım ve 
stok durumları sıkı bir şekilde takip edilmektedir. 
Bu alanda Şubat 1986'da, kendisinden kopyalı üçnüs-
halı ve seri numaralı uyuşturucu maddelere ait kır
mızı reçete ve psikotrop maddelere ait yeşil reçete 
uygulanmıştır. Söz konusu 'reçetelerin birer nüshaları 
merkezde bilgisayara aktarılarak değerlendirilmek-
tedir. Daha önoe ithal iznine tâbi olmayan kozmo-
tikler izne tabi tutulmuş; 10 052 yerli firmanın pre-
ıparat formülü incelenerek, üretim izni verilmiştir. 

Halen ülkemizde 10 152 eczane ve 330 ecza de
posu bulunmaktadır. Bunların kontrol ve denetim
leri rutin olarak yerine getirilmektedir, ilaç darlığı 
şu günlerde tamamen ortadan kaldırılmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sağlık hiz
metleri en önemli hizmetlerdendir. Bakanlık bütçe 

[ imkânlarıyla, bu bütçe görüşmeleri sırasında üzerin
de hassasiyetle durmamız gereken bir konu olarak 
sizlere arz 'ediyorum: Pahalı ve maliyetli olan bu 

I hizmetin yürütülmesinde gerekli gayreti göstermek, 
I muhalefet ve iktidar olarak hepinizin görevidir. Hepi

mizce de bilindiği gibi, Sağlık Bakanlığı bütçesinin 
genel bütçe içindeki payı 1986'da yüzde 2,51 ve 1987' 
de de yüzde 2,81'dir. Batı ülkelerinde bu payın yüz-

I de 20'ye kadar çıktığını düşünürsek, bakanlık bütçe-
I sinin ne denli düşük olduğu ortaya çıkar. İşte bu 
I nedenle hepinizi, boş konuşmaktansa, bu bütçeyi 
I yükseltmeye davet ediyorum. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Çoğaltın. 
SÜLEYMAN YAĞCIOĞLU (Devamla) — Ha

len Bakanlık bünyesinde.. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Bütçeyi reddet-

I meye çağırsana. 
I BAŞKAN — Grup adına konuşuyorsunuz değil 

mi efendim? 
SÜLEYMAN YAĞCIOĞLU (Devamla) — Evet, 

I grup adına konuşuyorum. 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Grup adına 

! böyle konuşamazsın Süleyman. 
SÜLEYMAN YAĞCIOĞLU (Devamla) — ... 

5 684 uzman ve 8 734 pratisyen olmak üzere 14 418 
hekimimiz, 20 827 hemşiremiz, 17 699 ebemiz, 7 185 

I sağlık memurumuz ve 65 316 diğer personelimiz ol-
I malk üzere toplam 1,25 445 personel, sağlık ordusunda 

canını dişine takarak görev yapmaktadır. Huzuru-
I nuzda grubum adına bu camiaya, bizlerin.can gü-
I venıliğini korudukları için teşekkürü borç biliriz. 
I 1981 yılında çıkarılan 2514 sayılı Mecburî Hiz-
I met Kanunu sayesinde, 3 425 uzman ve 8 453 pra-
I t'îsyen olmak üzere 11 878 hekim, bakanlığın çeşitli 
I hizmetlerinde görev almıştır. 
I Bakanlığın ebe, hemşire, sağlık memuru ve çeşit-
I li dallarda sağlık teknisyeni yetiştirmek amacıyla 
I kurulmuş 76 Sağlık Meslek Lisesi mevcuttur. Önü-
I müzdeki ders yılı içinde 3 yeni okul daha hizmete 

girecektir. Sağlik alanındaki personel ihtiyacını kar
şılamak amacıyla bu okullarımızın kapasiteleri artı-

I rılarak, toplam öğrenci sayısı 15 900'den, 18 400'e 
çıkarılmıştır. 1987 yılı içinde bu okullarımızdan 4 850 

I yeni sağlık elemanı mezun olacak, sağlık ordusuna 
I katılacaktır. Halen okullarımızda 628 meslek dersi 
I ve 746 kültür dersi öğretmeni görev yapmaktadır. 

Mevzuat değişikliği yapılarak 100 erkek ve 62 kız 
olmak üzere 162 yetiştirme yurdu öğrencisinin Sağlık 
Meslek Liselerine alınması sağlanmış, istikballeri 

| kurtarılmıştır. 
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555 sayılı Kanunla kurulmuş olan Gevher Nesi-
be Sağlık Eğitim Enstitüsü, Bakanlığımıza bağlı Sağ
lık Meslek Liselerinin ihtiyacı olan meslek dersleri 
öğretmeni ile sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde 
bu dalda yükseköğretim görmüş hekim dışı sağlık 
personeli ihtiyacını karşılamaktadır. 

Ayrıca, lise mezunu gençlere meslek kazandıra-
ralk, hizmette boşluğu hissedilen personeli kazanmak 
amacıyla, 240 diş protez teknisyeni ve 1 485 ebe ye-
tiştMrnektedir. Böylelikle de Türkiye'deki lise ve 
dengi okul mezunlarından işsizlik açığını kapayan 
istihdam sağlanmış oluyor. 

1986 yılında Bakanlığa bağlı kurcum ve kuru
luşların ihtiyacı oılan tıbbî cihaz, araç, gereç, ilaç 
ve Mmyevî maddelerin toplu olarak yurt içi ve yurıt 
dışı alım işlemlerine devam edilmiştir, devam edi
lecektir. Dış alım işiemlerıi tamamlanan 6,9 milyar 
lira tutarlı 34 kalem cihaz ve malzemenin gümrük
ten çekim işlemleri tamamlanarak, transfer yapıl-
mışitır. Bunların en önemlisi; 40 röntgen cihazı, 230 
ameliyat masası, 260 ameliyat ilambası, 25 otoklav, 2 
adet anjlio cihazı, 30 ton malatyondur. Ayrıca, bu 
çok önemli, 32 adet hemodiyaliz cihazı ile 100 adet 
lOö'lük röntgen cihazının alımı teknik komisyonlar
ca incelenmektedir, inşallah en kısa zamanda bu da 
tamamlanacaktır. 

BAŞKAN — 30 dakikanız doldu. 
SÜLEYMAN YAĞCIOÖLU (Devamla) — Bi

tiriyorum Sayın Başkan. 
1986 yıılında iç alırnllardan 2,5 milyar liralık iha

le 'bağlantıları yapılmıştır. İç alımla ilgilli ihalelerin 
yaklaşık yüzde 50'sinıi verem Maçları teşkil etmek
tedir. 

Sağh'K. Bakanlığı hizmetlerinde 43 değişik marka 
ve modelde 4 350 motorlu araç 'bulunmaktadır. Yaş 
ortalaması 18,5 olan hu araç filosu ile nasıl hizmet 
götürülebileceğinin takdirini sizlere bırakıyoruz. Son 
bir yıl içinde periyodik bakım hizmetleri dışında, bu 
araçlarla ilgili 7 bine yakın büyük, küçük ve kısmî 
onarım işlemleri Bakanlığın ıkendi bölge ve il ta
mirhanelerinin imkânlarıyla yapılmıştır. 

Ülkemizde 5O0 bine yakın korunmaya muhtaç 
çocuğun 'bulunduğu, 60 yaş ve yukarı 3 bini aşkın 
yaşlının 'bulunduğunu düşünerek, hizmetin ne denli 
önemli olduğunu takdirlerinize arz ediyorum ve Sağ
lık Bakanlığı araç, gereç filosunun 'bir an önce tak
viye edilmesini grubum adına yüce Meclisten rica 
ediyorum. 

19 . 12 , 1986 O : 2 

BAŞKAN — Hangi grup adına efendim? 
SÜLEYMAN YAĞCIOÖLU (Devamla) ^ Men

subu olduğum ve mensubu olmakla iftihar ettiğim 
Anavatan Partisi Grubu adına. 

Sayın milletvekilleri, bu arada kendimi yakınen 
ilgilendiren, mesleğin gereği hdkimliğin ayrılmaz bir 
parçası olan diş hekimlerinin sorunlarından (kısaca 
bahsetmek istiyorum. 

İktidarımız döneminde çıkarılan Diş Hekimleri 
Birliği Odası Kanunu iıle meslekî sorunlarına çözüm 
getirme imkânı (kazandırılan diş hekimlerinin sağlık 
hizmetleri ordusu içinde yerlerinin tam olarak belir-
lenmesli için Bakanlığımızda oluşturulan Diş, Çene 
ve Ağız Cerrahisi Daire Başkanlığı, gönlümüz istiyor 
ki, en yakın zamanda genel müdürlük haline dönüş
türülsün, yurt sathında geniş kapsamlı hizmet ver
mesi sağlansın, insan 'sağlığının önemli bir unsuru 
olan ağız sağlığının korunması için, ağızda çalışan 
diş ıtekni'syenleri ile mücadele edilerek diş hekim ve 
diş teknisyenlerinin görevleri 'hel'Menmelidir. Bu ara
da uygulamalı 'bir meslek dallı olan ve hastasıyla en-
fekıbe 'bir ortamda (bilfiil çalışarak muhtelif meslek 
hastalılarıma yakalanma riskinde olan diş hekimle
rini, fiili hizmet zamları, iş riski zamları ve röntgen 
tazminatlarından yarariandıırmalıyız. Sağlık ordusu
nun değişmez mensubu olan diş hekimlerine ve mes
lektaşlarıma, aldıkları eğitim ve öğretim gereği, sağ
lık 'kuruluşlarında idarî görev verilmelidir. Diş He
kimleri Birliğinden Yüksek Sağlık Şûrasına katılım 
'sağlanması yaradı olacaktır kanaatindeyiz. 

Biriken diş hekimlerini istihdam etmek ve va
tandaşa daha iyi hizmet verebilmek için Bakanlığı
nız tarafından müstaikiıl olarak kurulan Ankara Has
tanesi, İstanbul Şişli Eftal Hastanesi, İstanbul Hay
darpaşa Numune Hastanesi, İzmir, Samsun, Mersin, 
Konya gibi diş tedavii ve protez merkezlerinin yurt 
çapında döner sermayeli özel bütçeli birer kuruluş 
olarak yaygınlaştırılmasını iarzu etmekteyiz. Diş he
kimlerimin de sağlık mevzuatında hekimler gibi ne 
kadar rapor vereceği belirtilmelidir. 

Uzmanlık ve doktora konusunda düzenleme ge
tirilerek ortodonti ve protez dallarında ihtisaslaşmış 
diş hekimlerine halkları verilmelidir. 

Sayın millet vekilleri, huzurunuzu fazla miktarda 
işgal ettim, özür diliyorum. 

Bu duygularımla sözlerime son verirken, Sağlık -
ve Sosyal Yardım Bakanlığı »bütçesinin Bakanlık ve 
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personeline, mlilıletioıize ve Yüce Meclise ve kendi-
lerinıi 'temsil ettiğim Anavatan Partisi Grubuna ha
yırlı, uğurlu olmasını Oenaib-ı Allah'tan diler, selam 
ve saygılarımı sunarım. Aliaha emanet olun. (ANAP, 
ıSHP, DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ©denk Sayın Yağcıoğlu. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Sabri Araş. 

(ANAP sıralarından alkışlar) 
Sayın Araş, 15 dakika süreniz var. 
ANAP GRUBU ADINA SABRİ ARAŞ (Kars) — 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin muhterem üyeleri; Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1987 yılı bütçesi üze
rinde Anavatan Partisi Grubu adına fikirlerimizi be
lirtmek üzere huzurlarınızdayım. 

Arkadaşımız Sayın Süleyman Yağcıoğlu (genelde 
bilgileri sundular, kendilerine teşekkür ediyorum. 
Ben sürem içinde mümkün olduğu kadar çok kısa 
olarak satırbaşlarıyla konulara değinmek istiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, hepinizin bildiği gibi 
Anayasamız «Aile Türtk toplumunun temelidir» de
mekle, ailenin huzur ve refahı, ana ve çocukların 
korunması ve aile planlamasının öğretimiyle uygu
lanmasını sağlayıcı gerekli tedbirleri almayı, sakat
ların korunmalarını, yaşlıların balkımı ve korunma
sını, 'korunmaya muhtaç çocukların topluma kazan
dırılması ve her türlü (tedbirli almayı, devlet görevi 

' olarak Sağlık Bakanlığına vermiştir. 
Sağlık Bakanlığı, yine hepimizin bildiği gibi, 3 

Mayıs 1920'de 3 sayılı Kanunla kurulmuş ve 'bütün 
sağlık hizmetleri bu hakanlığımızın üzerine yıkılmış
tır. Görevin yürütülmesinde 'aksaklıklar olmamış mı
dır? Muhakkakki zarnan zaman aksaklıklar olmuş
tur. Eğer aksaklıklar 'olmasaydı, millî tok sağlık po
litikamız olur, hasta-hökim ilişkileri yoluna konur, 
büyük sağlık müesseseleri büyük şehirlere yığılmaz ve 
taşradan, doğudan ve güneydoğudan büyük şehirlere 
hasta ve hekim göçü önlenmiş olurdu. Yine, büyük 
şehirlerimizde bir hekime 500 kişi düşerken, doğu 
ve güneydoğuda 'bir hekime 5 800 kişi düşmezdi; sağ
lıklı gelişmenin seviyesinde '(büyük bir önemli olan ço
cuk ölümleri binde 95 civarında olmazdı; düşük ya
pan kadınların ölüm nispeti hinde 20'lere varmaz, 
düşük yapanların değil de düşük yapmayanların is
tatistiğini tutma girişimine başlamazdık. Bunları ne
den söylüyoırum; bunları 'büz mi yaptık? Hayır; bun
lar dünden bugüne gelen sıkıntılardır. 

Yine bugüne kadar, koruyucu hekimliğe Rahmetli 
Saydam zamanından sonra gerekli önemin verilme
diği, ancak 1983'ten sonra koruyucu hekimliğe teda
vi edici hekimlik gibi önem verildiğini görmekteyiz. 
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Her şeyden önce milî sağlık politikamız 'belir
lenememiştir. Bunu 'belirlemek için çalışmaların ya
pıldığını memnuniyetle öğrenmiş 'bulunuyoruz. 

Nüfusumuzun büyük tok kısmı köylerde, il ve 
ilçelerde hayvanlarla ve hayvansal mahsullerle içice 
yaşamaktadır. Hayvanlardan ve hayvansal mahsuller
den insanlara geçen 80 civarında zoonos hastalık bu
lunmaktadır, Bunların başında hepimizin günlerce 
burada konuştuğu ve hasının durmadan ele aldığı 
kuduz, brüselloz, tüberküloz ve şarbon gibi hasta
lıklar gelmektedir. 

Bugün kuduz dünyada söndürülmüşken, vakalar 
görülmezken neden memleketimizde görülmektedir? 
Sonra muhalefet ikide 'bir, kuduz hastalığı diye tut
turmaktadır; acaba kuduz hastalığı Anavatan Par
tisi iktidara geldikten sonra mı baş göstermiştir Tür
kiye 'mizde? 

SALİM EREL (Konya) — Gelişti, gelişti. 

SABRİ ARAŞ (Devamla) — Sayın arkadaşım, 
«gelişti» diyorsanız, hir kaç rakam vermek işitiyo
rum. Bakınız, kuduz hastalığıyla mücadelede sade
ce Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı görevli değil
dir. Bununla görevli olan Tarım Orman ve Köyiş-
lerl Bakanlığı ile mahallî Harelerdir. 1983 yılında Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanlığının yapmış olduğu 
çalışmalara bakıyoruz, 1983 yılında memleketimizde 
1 813 mihrakta, 1984 yılında 1 482 mihrakta, 1985 
yılında 1 252 mihrakta ve 1986 yılında 1 015 mih
rakta kuduz hastalığı tespit edilmiştir ılaboraıtuvar-
larca. 

Gelelim insanlarda görülen vakalara : Demin sa
yın arkadaşlarım da rakamlar verdiler; 1974 yılında 
56, 1980 yılında 30 ve 1986 yılında ise 17 vakaya 
rastlanmıştır. 

ÎDRİS GÜRPINAR (Muğla) — Ama ölenler oldu, 

SABRI ARAŞ (Devamla) — Efendim bu rakam
lar yanlışsa, siz doğrusunu söyleyin, 'biz size inana
lım; değilse, siz bize manın. Biz bunları kendiliği
mizden çıkarmadık, 1974 rakamlarını evimizde ve 
parti merkezimizde oturup, yazıp gelip size sunma
dık; devletin arşivlerinden aldık. Bür yanlışlık varsa, 
lütfen siz bize söyleyin düzeltelim. 

SALİM EREL (Konya) — 17 ölüm olayı var. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen müdahale 

etmeyin. 
SABRt ARAŞ (Devamla) — Efendim siz beni 

dinleyin, bilahara siz söyleyin, 'ben sıizi dinleyeyim. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Siz devam buyurun efendim. 
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SABRI ARAŞ (Devamla) — Efendim, demin 
saymış olduğum çalışmalar yapılmış olsaydı, yani 
millî sağlık politikası belirlenmiş olsaydı, genel sağ
lık sigortası uygulansaydı bize, Anavatan iktidarına 
o zaman İşleri 'kolay kolay yürütmek kalırdı vs 'biz
ler de sevinir dik, herkese 'teşekkür ederdik. Yine de 
emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz; • fakat diyo
ruz iki, 'bu işleri en iyi yapan bizim Iktidarımızdır, 
1983-1986 dönemidir. Bunları, zamanın imkân ver
diği nispette rakamlarla arz etmek istüyorum. 

Efendim, 2514 sayılı Bazı Sağlık Personelinin Dev
let Hizmeti Yükümlülüğüne Dair olan ve 1981 yı
lından itibaren başlatılan ve sağlık hizmetlerimin yay-
gınlaştırıtlmasında 'büyük önemi alan 'kanunla 28 ili
mizde, gelişmekte öncelikli bölgelerimizde doktor sı
kıntısı 'hemen hemen kalmamıştır. Biz iktidara 'geldi
ğimizde. Doğuda 'bir hastanede bir veya İki tane he
kim bulmak zordu. Bugün Ağrı'dan, Van'dan, Tun
celi'den, Kars'tan, Erzurum'dan gelen arkadaşlarımız 
(insafla söylesinler; hastanelerinde hangi 'branşta uz
man helkim noksanlığı vardır? Hepsi tayin edilmiştir. 

Balkın birkaç ralkam vereyim size : .Öncelikli yö
relere hekim atamalarından sonra, 1981 yılında bir 
hekime 6 780 hasta düşerken, 1983'te bu rakam 
4 882'ye, 1986'da ise bunun yüzde 60-70 civarında 
daha aşağılarına, yani 4 binlere, 2 500'lere gelmiştir. 
Temennimiz, bu bölgelerimizde de -üç büyük şehri
mizde olduğu gibi- 'bir hekime 5CO-70O civarında in
sanın düşeceği sekilide bir düzenlememin yapılmasıdır. 

Sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılmasında büyük 
yararı olan Mecburî Hizmet Yasası uygulanırken, ba
zı hususlarda biraz değişiklik yapmak ve mesela Do
ğu Bölgesine, 'kalkınmada öncelikli bölgelerimize gi
den uzman hekimler eğer 'bu bölgelerde gönüllü ola
rak çalışmak istiyorlarsa, - 'bunları kuraya tabi tut
madan bu 'bölgelere göndermekte büyük fayda ola
cağını ve 'bunun beklimin çalışma şevkini daha çok 
artıracağını tahmin ediyorum. 

Ayrıca, genç pratisyen hekimlerimizin, mecburî 
hizmetle gittikleri sağlık ocaklarında görevlendirid-
ımeden önce, o bölgedeki hastanede 'bir yıl kadar ça
lıştırılarak, tıbbî bilgilerle donatılması, idarî 'bilgi ve 
görgülerinin artırılması, teşhis ve tedavide beceri sa
hibi olmaları; fazla ilaç kulılanıımının önlenmesi, be-
fcim-hasta 'ilişkilerinin sağlamlaştırılması ve bu 'tecrü
beli hekimlerin sağlık ocaklarında süzgeç görevi yap
maları sonucu, vatandaşlarımızın büyük şehir ve has
tanelere 'alkımının, göçünün önlenmesi sağlanmış ola
caktır. 
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Sağlık hizmetleri sosyal güvencenin 'başlıca un
surlarından biridir. Anavatan iktidarı toplum sağlı
ğını tehdit eden hastalıklarla mücadele, gıda madde
lerinde sağlık ve kalite" kontroluna ve çevre şartları
nın iyileştirilmesine, hizmetin yuıt sathında yaygın-
laştıriıknasına önem verımektedıiır. Bölgeler arasındaki 
dengesizliği gidermek, büyük şehirlerimize hasta akı
mını önlemek için etkin tedbirler alınmaktadır. Kal
kınmada öncelikli bölgelere Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığınca görevlendirilen hekim sayısı 1983 yı
lında 556 iken, bu sayı Ekim 1986'da 1. 027'ye çık
mıştır. Pratisyen hekim sayısı ise 1 470'den 1 952'ye 
ulaşmıştır. Bu bölgemizde uzman hekim sayısında 
yüzde 84,7, pratisyen bekimde yüzde 32,8, hemşire 
sayısında yüzde 15, ebe sayısında yüzde 71,5 artış 
sağlanmıştır. 

'Bakanlığa ait hastane ısâyısı 1983 yılında 412 ve 
bu hastanelerde 59 773 yatak mevcutken, 1986'da 
498 hastane ve 64 288 yatağa ulaşılmıştır. 

1983'te devlet hastanesi olan ilçe sayısı 168 iken, 
1986'da 220 olmuştur. 

1983 yılında sağlık ocağı sayısı 1 975 iken, 1986' 
da 2 996 olmuştur. 

1983 yılında 7 055 sağlık evi faalken, 1986'da 
8 856 sağlık evi hizmet vermektedir. 

Kan merkezi sayısı 134'den 170'e çıkarılmıştır. 
Kan istasyonu sayısı 1983'te 24 iken, bugün 70'e 
ulaşmıştır. 

'Benden önce konuşan arkadaşımın belirttiği gibi, 
Hızır Acil Servis vatandaşlarımızın hizmetine koş
maktadır. 

1983-1986'da ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde 
yüzde 100'ü 'geçen bir hizmet verilmiştir, 

BAŞKAN — İki dakikanız kaldı efendim. 

SABRÎ ARAŞ (Devamla) — Sayın Başkanım, bi
tiriyorum; zaten bu süre içerisinde her şeyi arz et
mem mümkün değildir. 

Ben arkadaşlarımın, sağlık konusundaki bazı ten
kitlerine katili yorum; fakat, «Her şeyi Anavatan Par
tisi yaptı»; gök gürlese, «'Bu Anavatanın oyunudur»; 
şimşek çaksa, «Bu Anavatanın oyunudur» demek 
de, akla, insafa sığacak bir şey değildir. 

Az önce kısaca belirttiğim rakamlarla, Anavatan 
Partisinin, diğer hizmetlerde olduğu gibi sağlık hiz-
rnetleriinde de her şeyi katlayarak geliştirdiğini 'ra
kamlarla 'belirtmeye çalıştım. 

Sayın Baş/kan, sayın milletvekilleri; sağlık hizmet
lerindeki olumlu gelişmeleri; memnuniyetle izliyoruz; 
henüz arzu edilen seviyeye ulaşmadığımızı, vatandaş-
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kırımızın hastalandıkları zaman yeniden sağlıklarına 
kavuşabilmeleri irrMnlannın 'kısıtlı olduğunu da bi
liyoruz. Fakir hastaların ücretsiz tedavilerinin Sos
yal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonun
dan karşılanması için, gerekli çalışmaların yapıldığını 
memnuniyetle öğreniyoruz. Hastane personelliyle va
tandaş arasındaki işbirliği ve karşılıklı ilişkilerin iyi-
leştkıilnıeşl İçlin, hizmet içi eğitime daha çok önem 
verilmesinin uygun olacağı kanaatindeyiz. 

Vekaletle idare edilen il sağlık müdürlüklerine, 
yeni ıbir şekil verilmeli, hekimler için cazip görül-
mıeyen bu hizmetlerde farklı bir ücret sistemi getiril
melidir. 

Sözlerimte son verirken, Sağlık ve Sosyal Vardım 
Bakanlığı bütçesinin devletimize, milletimize, balkanr 
ılık personeline hayırlı olmasını diler; milletçe sağlık, 
huzur, birlik ve beraberlik içerisinde, daha güzel, 
daha mutlu günlere erişmemizi dilerim. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Araş. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 
Idris Gürpınar. (SHP sıralarından alkışlar)-

SHP GRUBU ADINA İDRÎS GÜRPINAR 
(Muğla) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üye
leri; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesi hak
kında, Sosyaldemokrait Halkçı Partinin görüş ve dü
şüncellerini, bilg ilerinize arz etmek üzere huzurunuz
da bulunuyorum. Grubum ve şahsım adına yüce Mec
lise saygılar sunarım. 

Anayasamız, vatandaşın bayatını beden ve ruh 
sağlığı içiinde sürdürmesini sağlama görevini devlete 
vermiştir. Acaba, devletin sağlık 'hizmetlerinden so
rumlu olan Sağlık Bakanlığı, bu Anayasal görevi 
ne derece yerine getirebiliyor? Maalesef, sağlık hiz
metlerinden hiç kimsenin memnun olmadığı bilinen 
bir gerçeklir. Çünkü, ülkemizin sağlık sorunlarına uy
gun ulusal bir sağlık politikamız yoktur. Sağlık so
runu, çok yönlü ve çözümü gerçekten zor olan bir 
sorundur ve yetersiz bir sağlık politikası uygulanmak
la çözümlenemez. 

Bu sözlerimize en yeni kanıt; sayın eski balkan 
zamanında tasarlanmış olan «İlçe sağlık programla
rının geliştirilmesi» adlı proje, balkanın değişmesiy-
ille hemen neden rafa kıaJÜdıınllsmııştır? 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkındaki Kanun Tasarısı sağlık komis
yonuna gelmiş, ıslahı içlin komisyon başkanlığınca 
geri alınmış; o gün bugün aylar geçmiş, kanun bir 
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daha komisyona gelmemiştir. Kimin ne yaptığı belli 
değildir. Her şey kapalı kapılar ardında cereyan et
mektedir. Görüşümüz odur ki, bu tür tutarsız uygu
lamalarla, Türkiye'nin sağlık sorunları çözümlene
mez. 

ANAP'lı konuşmacı arkadaşlarımız çok başarılı 
bir tablo çizdiler; o zaman insanın aklına şu geli
yor : Mademki Sağlık Bakanlığı bu kadar başarı
lıydı, neden bakan değiştirildi? 

MUSTAFA ÇAKALOĞLU (Antalya) — Onun
la ne alakası var? 

ÜNAL AKKAYA (Çorum) — O ne biçim laf? 
İDRÎS GÜRPINAR (Devamla) — Ülkemizde 

'halika verilen sağlık hizmetleriyle, diğer dünya ülke
lerinde halka verilen sağlık hizmetlerini karşılaştırdı
ğımız zaman maalesef Türkiye'nin, halka verilen sağ
lık hizmetleri bakımından dünyadaki yerinin, az ge
lişmiş ülkeler seviyesinde olduğunu görüyoruz. Bu
gün sadece parası olanlar sağlık hizmetinden yarar
lanmakta, asıl sağlık hizmetine muhtaç olan büyük 
haılk topluluğu ise yeterli sağlık hizmeti alamamak
tadır. Halikın yüzde 46'sının, sağlık yönünden her
hangi bir güvencesi yoktur. Güvencesi bulunduğunu 
kabul ettiğimiz yüzde 54'ü de, yeterli ve düzenli bir 
sağlık hizmeti alamamaktadır. 

Sayın m illet vekili eni, acaba sağlık hizmetlerindeki 
bu yetersizlik ve düzensizliğin sebebıi nedir? Ülke 
çapında vatandaşların büyük çoğunluğunun sağlık 
sorunlarından yakınmasının bir takım ciddî sebeple
rimin bulunması lazımdır. Şüphesiz bunun çeşitli se
bepleri vardır. Şimdi, bunları teker teker açıklaıma-
ya çalışacağım. Bunu yaparken de, sadece eleştir
mekle kalmayıp, çözüm yolları hakkındaki düşünce
lerimizi de arz edeceğim. 

Acaba halka yeterli sağlık hizmeti verlilememesi-
niin sebebi, sağlık personeli yetersizliğinden mi kay
naklanmaktadır? Bu konuda en büyük açık, hekim
den ziyade, destek sağlık personelindedir. Özellikle 
ebeler ve hemşireler sayıca yetersiz olup bilgi ve be
cerileri de noksandır. Geçen bütçe eleştirilerinde, yü
ce Meclise rakamlar vererek arz etmiştim, Türkiye'de 
bugün 43 bine yatkın hekim ve 34 500 kadar da hem
şire mevcuttur. 22 tıp fakültesi, ber yıl 3 bin civa
rında hekim mezun vermektedir; bu gidişle dört, beş 
yıl içinde Türkiye'de hekim enflasyonu olayı ile karşı 
karşıya kalacağız. 

O halde, Türkiye'nin her türlü sağlık sorununu çö
zecek sayıda hekimimiz bulunduğu halde, neden bu işi 
başaramıyoruz, hastalık nerededir? Hastalık, mevcut 
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hekimlerin yurdun her yanına düzenli dağılmış olma
masında, personel kullanma politikasındaki hatalarda, 
eğitim kusurlarında, yönetiic kadronun güçsüzlüğünde 
ve yardımcı sağlık personeli eksikliğiadedir. 

Sayın milletvekilleri, son sözlerimi biraz açmak is
tiyorum. Bugün Türkiye'de 22 500 mütehassıs hekim, 
20 500 prastiyen hekim, 8 500 diş tabibi, 34 500 hem
şire, 19 000 sağlık teknisyeni, 19 500 ebe mevcuttur. 
Bunlardan mütehassısların yüzde 55'i, pratisyenlerin 
yüzde 45'i, diş tabiplerinin yüzde 60'ı, hemşirelerin 
yüzde 32'si, sağlık teknisyenlerinin yüzde 43'ü, ebele
rin yüzde 15'i 4 büyük şehrimizde; yani istanbul, An
kara, İzmir ve Adana'da yerleşmişlerdir. Sağlık per
sonelindeki bu yığılmaya rağmen, büyük şehir hasta
nelerinde de hasta, kuyrukları oluşuyor ve hastaneler 
ileri bir teşhis ve tedavi için hasta yatırma imkânı bu
lamıyorlar, yine herkes şikâyetçidir. İşin asıl önemli 
noktası, alt kademelerin Sağlık Bakanlığınca bir türlü 
düzenli çalıştırılamamasındadır. Genel nüfusun yüzde 
20'sinin bulunduğu dört büyük şehrimiz sağlık perso
nelinin yüzde 45 'inden faydalanmakta, geride kalan 
yüzde 80'i de sağlık personelinin yüzde 55'inden ya
rarlanmaktadır. Bu bilgilerden çıkan sonuç, Türkiye 
genelinde sağlık hizmetleri batıda-fazla, Orta ve Doğu 
Anadolu'ya gidildikçe azalmakta ve yetersiz kalmak
tadır. Son zamanda uygulamaya konan zorunlu hiz
met de bu aksaklığı gideremeyecektir. 

O halde, çare nedir? Çare, zorunlu hizmetle bera
ber hekimlerin şartlarının düzeltilmesi, mahrumiyet 
bölgelerinde çalışan hekimler için özendirici birtakım 
tedbirlerin alınması, buralarda sözleşmeli hekim ça
lıştırılması ve hekimlere güven verilmesi lazımdır. 

Sayın milletvekilleri, bu noktada, bizdeki bakanlık 
ve hekim ilişkilerine biraz değinmeden geçemeyece
ğim. Maalesef bizde Sağlık Bakanlığı ile hekimler ara
sında diyalog eksikliği mevcuttur. Bakanlık, sağlık 
hizmetlerini yürütürken en büyük dayanağının hekim 
olduğunu yeterince kavramış görünmemektedir. Hal
buki hekimlik, gereksinimi zorunlu bir meslektir. Yani 
bir anlamda, bakanlık hekimin yardımına muhtaçtır. 
İyi yetişmiş hekimler olmadan sağlık hizmetinde başa
rılı olmak mümkün değildir. O halde bakanlık, daha 
eğitim yıllarından başlayarak, hekimlik mesleğiyle il
gilenmelidir. 

Hekim sayısı yeterlidir; ancak bugün mevcut 22 
tıp fakültesinden değişik standartta hekim yetişmek
tedir. YÖK tarafından yeni açılmış, bu nedenle hoca, 
alet, edevat, laboratuvar eksikleri bulunan fakültelere, 
eğitebileceklerinden fazla sayıda öğrenci alınmak su

retiyle tıp öğreniminin kalitesi düşürülmektedir. Ka
davra ve otopsi görmeden mezun olan, doktorluk un
vanını alan gençler mevcuttur. Kumaş üzerinde ame
liyat dikişi denemeleri yapıldığını duyuyoruz. Ülkede 
en büyük işveren olan Sağlık Bakanlığımızın, sanki bu 
sorunlarla hiç. ilgisi yokmuş gibi, âdeta seyirci duru
munda kaldığı eskiden beri gözlenmektedir. Halbuki 
bakanlığın bu konuda tavır koyması, tıp fakülteleriyle 
temas kurarak, onlardan sağlık ocaklarında başarılı 
hizmet verecek nitelikte hekim yetiştirmelerini iste
mesi lazımdır. 

Sağlık ocağı hekiminin özelliği, teorik bilgiden zi
yade pratik bilgi ve becerisinin yüksek olmasıdır. Hal
buki bugün var olan üzücü durum şudur": Yeni yetiş
miş, teorik bilgisi fazla, fakat pratikten yoksun hekim
ler Zorunlu Hizmet Yasasıyla sağlık ocaklarına gön
deriliyor; ama gittiği yerde faydalı olamıyorlar. Hal
buki bu genç hekimler ülke ihtiyacına göre yetiştiril
miş olsalar, örneğin bir sağlık ocağı hekimi basit ha
ricî yaralara dikiş yapmak, agraf koymak, apse aç
mak; kırık çıkıkları iyi teşhis edip, daha kötü duru
ma gelmeden şevkini sağlamak, basitlerini mahallen 
halletmek, normal doğumu iyi bilmek ve yaptırmak, 
doğumun kötü seyrettiğini zamanında fark ederek ge
rekli yerlere sevk etmek ve toplumda sık görülen has
talıkları çok iyi teşhis ve tedavi etmek gibi bir pratis
yen hekim için hiç de zor olmayan bilgilerle yetişmiş 
olsalar, gittikleri sağlık ocaklarında son derece yararlı 
olabilirler. Vatandaş da basit sebeplerden sağa sola 
gidip perişan olmaktan kurtulur, derdinin yüzde 90'ı 
yerinde halledilmiş olur. Bunun için paraya da ihti
yaç yoktur. Bakanlığın, tıp fakültelerinden sağlık ocak
larında çalışabilecek, pratik bilgisi artırılmış iyi pra
tisyen hekim istemesi yeterlidir. Bakanlık, bu önemli 
konuyu neden düşünmez, anlamak mümkün değildir. 
Eğer yasal birtakım düzenlemeler lazımsa, bu da ya
pılabilir. 

Memleketimizde, uzmanlık eğitiminde de birtakım 
sorunlar mevcuttur. Maalesef, asistanların eğitimine 
gerekli önem ve yeterli zaman verilmemektedir. Has-

, tanelerde asistanlardan beklenen, hasta bakım hizmet
lerinin yükünü çekmek ve günlük işleri yürütmektir. 
Asistan, çok yoğun olan bu işlerin altından kalkmak 
için insanüstü bir çaba göstermektedir ve tabir caiz 
ise, bir esir gibi çalışmak zorundadır. 

Asistanın yeni bir şeyler öğrenip bilgi ve becerisi
ni artırma işine gelince; bu iş plansız, programsız, 
rastlantılara ve kendi kişisel çabalarına bırakılmış bir 
iştir. Asistan eğitimi ciddî olarak ele alınmalı, Sağlık 
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ve Sosyal Yardım Bakanlığı, YÖK ve tıp fakülteleri 
müştereken asistan eğitimini Batı ülkelerindeki stan
darda uygun bir plan ve programa bağlamalıdırlar. 

Hekimlikte sürekli eğitim de bir sorun olarak 
önümüze çıkmaktadır. Hekimlik, devamlı yenilenme 
isteyen bir bilim dalıdır. Yeniliklerden, teknolojideki 
değişikliklerden habersiz bir kısım hekimin, mevcudi
yeti, halkın sağlığı yönünden büyük bir risktir. Ne ya
zık ki, büyük kentlerdeki bazı büyük hastaneler dışın
da, hekim ve diş tabiplerinin bilgi ve becerilerini ye
nileyip artırmak üzere bilinçli ve programlı bir eğitim 
düzenlemesi henüz getirilebilmiş değildir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının yasalarla il
gili bazı sorunları da vardır. Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı gibi, eskimiş ve devrini tamamlamış, her bi
ri 50 - 60 yaşında yasalarla idare edilen başka bir ba
kanlık daha yoktur. Bu yasalar süratle günün şartla
rına uygun olarak değiştirilmelidir. Aksi takdirde, çağ
daşlıktan bu kadar uzak kalmış olan Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının kendisini müzeye koymak lazım 
gelecektir. 

Sağlık Bakanlığının eskiden beri en önemli sorun
larından biri de, yönetici kadrosunun yetersizliğidir. 
Sağlık yönetimi bir uzmanlık işidir. Bilgili ve dene-
yimli bir yönetici kadrosu yetiştirilmeden, hizmeti ge
liştirmek mümkün olamaz. Sağlık hizmeti, bir ekip 
hizmetidir; bu sebeple, bu ekipler yönetecek, çalıştı
racak, eğitecek ve denetleyecek yöneticilere gerek var
dır. Sosyalizasyon uygulamasında bu yöneticinin adı, 
grup başkanıdır. Sağlık Bakanlığı, 224 sayılı Sağlık 
Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki Yasayı 
uyguluyor; ama bu sistemin en etkin elemanı olan grup 
başkanları yok; yani yetiştirilmemiş. Bütün Sağlık Ba
kanlığının kadrosunda sadece 5 adet grup başkanı 
bulunduğunu söylersem, bilmem şaşırır mısınız? Yani, 
Sağlık Bakanlığımız, sağlık idarecisinden yoksun bu
lunmaktadır. Bakanlık yöneticileri, bu konuda ne ya
pacaklarını bilememektedirler. Sağlık idarecisi, dünya
nın her gelişmiş ülkesinde, halk sağlığı uzmanıdır. Biz
de maalesef Sağlık Bakanlığı personeli, yani tüm sağ
lık hizmetlerinin yönetici kadrosu, göreve göre her
hangi bir eğitim görmemiştir. Kendilerini ilgilendiren 
yasaları, tüzük ve yönetmelikleri, kendi yetki ve so
rumluluklarını bilmeden bir sağlık ocağının, bir sağlık 
müdürlüğünün, bir hastanenin başına getirilen hekim
ler, tabiatıyla yetersiz kalmaktadır. Tüm sağlık ku
rumlarında, özellikle yataklı tedavi kurumlarında ve
rimsizliğin temel nedeni budur. Türkiye'de bu sağlık 
idarecisi sorunu çözümlenmedikçe sağlık sorunları da 
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çözümlenemez ve böylece sürüp gider. Bu sorunu çö
zümlemek için, tıp fakültelerinde, halk sağlığı anabi-
lim dalı kürsülerinin çoğaltılması lazımdır. 

Sayın milletvekilleri, bir konuyu tekrar vurgula
mak istiyorum. Bizde sağlık ocağı iyi çalışmadığı, taş
ra hastanelerinde de yeterli araç, gereç ve laboratuvar 
imkânları ile kaliteli hekim bulunmadığı için hastalar 
büyük şehirlere akın ediyorlar; dengesizlik buradan 
kaynaklanıyor ve büyük şehir hastanelerinin düzenli 
çalışması da imkânsız hale geliyor. 

Sayın milletvekilleri, sağlık hizmetlerinin sosyalleş-
tirilmesinin en önemli sebebi, tedavide kademeyi getir
mesidir. Gelişmiş ülkelerde de uygulama böyledir, sağ
lık örgütü, üç basamaklı bir sistemdir: Birinci basa
mak, sağlık ocağı, dispanser ve hekim muayenehane
leridir; ikinci basamak, bölge hastanesi; üçüncü ba
samak da büyük hastaneler, üniversite hastaneleri ve 
özel ihtisas hastaneleridir. Normalde bu basamakla
rın, bir bütünün parçaları gibi çalışması lazımdır; üst 
kademe, alt kademeyi desteklemeli ve eğitmelidir; alt 
kademe de, görevini dikkatle yaparak, üst kademele
re gereksiz akını önlemelidir. Halk da eğitirilerek, ilk 
kademeleri kullanmadan, gelişigüzel son kademeye 
başvurmaktan vazgeçmelidir. Batılı ülkelerde, vaka
ların yüzde 90'ı sağlık ocağı kademesinde halloluyor; 
yüzde 9 vaka da ikinci kademede derdine çare bulu
yor; vakaların sadece yüzde l'i daha yukarı, üçüncü 
kademeye gitmek ihtiyacını duyuyor. Bizde maalesef 
durum böyle değil; mevcut sistem iyi işlemediği için 
bir vatandaş, memleketin en uzak bölgesinden kalkıp 
büyük hastanelere geliyor; bu da, büyük hastanelerde 
yığılmalara ve hizmetin aksamasına neden oluyor. Bu
na karşın iki üç sağlık bölgemiz var ki, buralarda âde
ta Avrupa standardına ulaşmışız; Avrupa'da olduğu 
gibi yakaların yüzde 90'ı sağlık ocağında hallediliyor, 
yüzde 9'u bölge hastanelerine gidiyor, sadece yüzde 
l'i de büyük hastanelerde derdine çare buluyor. Yine 
bu sağlık bölgelerinde bir tek anne ölümü yok; çünkü 
anneler gebelik esnasında devamlı kontrol altındadır
lar. Bir tane çocuk felci yok, difteri yok, tetanoz yok; 
çünkü bunların aşılan devamlı olarak yapılıyor. Bebek 
ölümleri binde 50'nin altına düşmüş; Türkiye ortala
ması binde 100'ün üstündedir; peki bu mucize nasıl 
gerçekleşmiştir? Buralarda başarının sebebi, göreve 
göre yetiştirilmiş elemanların bulunmasındadır. Ba
kanlığın başka yerde bulunmayan iyi yetişmiş grup 
başkanları var. Bu grup başkanları grup hastanesinde 
ve sağlık ocaklarında bulunan hekim, hemşire ve ebe
leri görev başında hem denetliyor ve hem de eğitiyor-
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lar. Ekip çalışması kavramını bölgelerinde yerleştir
mişler. Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim yapılıyor. 
Çok muntazam bir denetim var; takdir ve tekdir öl
çülü bir şekilde kullanılıyor ve neticeler her yıl de
ğerlendirilip noksanlıklar gideriliyor, tşte mucize böy
lece gerçekleşiyor. 

Sayın milletvekilleri, yukarıda açıkladığım bir öne
riyi, önemi sebebiyle, yüce Meclisin dikkatine bir da
ha arz etmek istiyorum: Madem ki Batıda ve bizim 
başarılı bölgelerimizde vakaların yüzde 90'ı sağlık 
ocağı kademesinde çözümleniyor; o halde ülkemizin 
en önemli sağlık personeli, iyi yetişmiş grup başkanla
rıyla, sağlık ocağı hekimleridir. Tıp fakültelerimizde 
iyi sağlık ocağı hekimi yetiştirmek için vakit geçirme
den her önlemi almalıyız. Aksi takdirde, bugün tıp 
fakültelerinden mezun olan deneyimsiz hekimlerin Zo
runlu Hizmet Yasasıyla en ücra yerlere gitmeleri sağ
lansa bile, olumlu bir netice alamayız. Çünkü öncelik
le bu hekimler sağlık ocağında çalışacak şekilde eğitil
memişlerdir. Buna ilaveten gittikleri ocakta alet - ede
vat, yardımcı personel ve nakil vasıtası yoktur, ken
disine rehberlik edecek grup başkanları yoktur. Tür- , 
kiye çapında 400 - 500 olması gereken grup başkan
larından sadece 5 tanesi var demiştim. Bölgedeki has
tanelerle irtibatları da "kopuktur, tşte açıkladığımız bu 
sebeplerden dolayı halka bir türlü yeterli sağlık hizmeti 
verilememektedir. 

Yukarıda açıkladığımız aksaklıklar giderilmedikçe, 
halkın sağlık sorunlarının çözümü de mümkün değil
dir. Ülkemizde sağlık örgütü» âdeta komutansız, ge-
nelkurmaysız, komuta zinciri kopuk bir ordu gibi
dir. Bakanlık, elindeki hekim gücünü ve niteliğini iyi 
tanımıyor ve hekimlerle yeterli bir diyalogu da yok. 
Bu yüzden başarılı bir hizmet verilemiyor. Ayrıca ba
kanlık hangi sistemi kullanacağına da b;r türlü karar 
verememektedir. Tamgün mü uygulanacak, sosyalizas
yon mu hâlâ belli değildir. Eğer yukarıda anlattığımız 
konulara iyi çözümler getirilirse, mevcut sağlık perso
neli ile - bilhassa hekimleri kastediyorum - Türkiye' 
nin sağlık sorunlarının rahatlıkla çözümlenebileceği 
kanısındayız. 

Bütün bu noksanlıklardan daha önemli bir sorun 
da finansman yetersizliğidir. Dünyanın her yerinde 
sağlık hizmeti tüketici bir hizmet olarak kabul edilir 
ve devlet bütçesinden önemli bir pay alır. Dünya ül
kelerinin sağlık bütçelerine baktığımız zaman, bütçe
nin yüzde 8'i ile 22'sinin sağlık hizmetlerine ayrıldığı- j 
nı görüyoruz. Bizde ise bu nispet yüzde 2j8'dir; yani j 
diğer dünya ülkelerine göre 3 ila 7 kat daha az pa-

ra ayırmışız sağlık hizmetlerine. Sağlığa ayrılan pay 
millî gelirin yüzde 0,6'sı kadardır. Kişi başına ayrılan 
para 8,5 dolardır. Bu miktar Almanya'da 433 dolar, 
Fransa'da 375 dolar, Yunanistan'da 73 dolar, Yeni 
Gine'de 12 dolar, Zambia'da ise 11 dolardır. 

Bütçeden sağlık için ayrılan bu çok kısıtlı para 
ANAP iktidarının halkın sağlığını umursamadığının en 
güzel kanıtıdır. Bu para ile ülkenin sağlık sorunları
nın çözümlenmesi mümkün değildir. Daha açıkçası hü
kümet «Herkes başının çaresine baksın» demek isti
yor. Hastanelerde mecburen halka yükleniliyor. Büyük 
hastanelerin tahsisatları yeni bütçeye daha üç - dört 
ay varken bitiyor. Bir köylü vatandaşa, hastanede 
«Bu ameliyat için 1 milyon Türk Lirası para lazım» 
denilebiliyor. Bu köylü vatandaş «Ben bütün malımı 
mülkümü satsam 1 milyon Türk Lirası etmiyor, ben bu 
parayı nasıl öderim» diye yakınıyor ve «Bu durumda 
ölümü beklemekten başka çarem yoktur» diyor. Tür
kiye genelinde uygulama hâlâ bu durumda iken, Sa
yın Başbakan rahatça, «Bizde insan sevgisi var, biz 
sosyal adaletçiyiz» diyebiliyor. 

Sayın milletvekilleri, ^sosyal adalet ve insan sev
gisi bu uygulamanın neresinde? Bu uygulama düpe
düz, «ölen ölür, sağ kalanlar bizimdio> demek değil 
midir? 

Sayın milletvekilleri, bu noktada SHP'nin sağlık 
politikasından kısaca söz etmek istiyorum. İnsana, in
sanın temel hak ve özgürlüklerine en büyük değeri 
veren SHP, halkın bedensel, ruhsat ve toplumsal açı
dan tam bir sağlık içinde bulunmasına büyük önem 
vermektedir. Sağlıklı yaşamın fertlerin temel hakla
rından olduğuna inanmaktadır. Sağlıklı insangücünün, 
kalkınmanın da itici potansiyeli olacağını kabul etmek
tedir. Ayrıca, sosyal hukuk devletinde, sağlık hizme
tini bir kamu hizmeti olarak görmektedir. Devlet, te
davi edici ve koruyucu sağlık hizmetlerini birlikte yü-
rütmeli ve ilke olarak bütün sağlık hizmetlerini va
tandaşlarına ücretsiz olarak sunmalıdır. SHP iktidarın
da sağlık hizmetleri tüm ülkeye dengeli olarak yayı
lacak, eşit ve ücretsiz olarak sunulacaktır. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Hangi iktidarda? 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 

IDRİS GÜRPINAR (Devmla) — ANAP iktidarı
nın bugün uygulamakta olduğu, parası olanın sağlık 
hizmetinden yararlanması, parası olmayanın ise ka
derine terk edilmesi şeklindeki uygulamasını çağdışı 
görmekteyiz. Aynı zamanda sosyal adalete de aykırı 
bulmaktayız. Halkın sağlığının Fakir Fukara Fo
nu gibi, kendisi sağlıksız ve tartışılır olan bir desteğe 
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bağlanmasına da karşıyız. Vatandaş kimseden merha
met dilenmek zorunda bırakılamaz. (SHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bütün bu gerçekler göz önünde- tutulursa, Türkiye' 
nin gereksinmesine ve koşullarına en uygun sağlık po
litikasının, 224 sayılı Yasa ile yürürlüğe konmuş olan, 
sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi modeli olduğu
na inanmaktayız. Bugüne kadar sistemin başarılı ol
mamasının nedeni, - altını çizerek vurgulamak istiyo
rum - uygulamalardaki hatalar ile bu politikayı uy
gulayan iktidarların, politikanın temel ilkelerine olan 
inançsızlıklarıdır. (SHP sıralarından alkışlar) Bu yüz
den, sistemin gereği olan örgütlenme ve altyapı ger
çekleştirilememiştir. Nitekim, bunların gerçekleştirile
bildiği birkaç sağlık bölgesinde sistemin çok iyi sonuç
lar verdiği de görülmüştür; bunu yukarıda arz ettim. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Herhalde SHP politi
kasını anlatıyorsunuz. 

MUSTAFA KEMAL TÖĞAY (İsparta) — Hayır, 
CHP... 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
1DR1S GÜRPINAR (Devamla) — Anlayacaksınız. 
Devlet, sağlık hizmetinin tüketici bir hizmet oldu

ğunu kabul etmeli ve bütçedeki sağlık hizmetine yeter
li parayı ayırmalıdır. Yüzde 2,8'lik bir sağlık bütçe
siyle, bir çığ gibi büyümüş olan sağlık sorunlarının 
hangisini nasıl çözeceksiniz? Türkiye'de altyapı hazır
lığı ve sorunları çözümlenmeden bir genel sağlık si
gortasına geçmenin de zor ve hatalı olacağı kanısın
dayız. Türkiye'nin sağlık sorunlarının hemen bir iki 
yıl içinde çözümünün mümkün olmayacağını da bili
yoruz. Ancak, her bakanın veya hükümetin ayrı bir 
uygulama yapması, bazen birinin yaptığını yeni gele
nin değiştirmesi de zaman ve para kaybına sebep ol
maktadır. Bize göre, hükümetlere ve bakanlara göre 
değişmeyen, ulusal bir sağlık programının tespitinde 
zaruret vardır. Hangi sistem uygulanırsa uygulansın, 
ilk iş, hekimlerle bakanlık arasında tam bir diyalog 
kurulması, hekimlerin durumlarının göz önüne alın
ması, hekimlere ve tabip odalarına bu konuda yetki 
verilmesi, aynı zamanda sorumluluk yüklenmesidir. 

Hekimlik zor ve stresli bir meslektir. Zaten bütün 
ömrü stres içinde geçen hekimin bir de geçim derdi 
olmamalıdır. Bilinenin aksine, hekimlerin büyük bir 
çoğunluğu da herkes gibi geçim sıkıntısı çekmektedir. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — öyle mi? 
İDRIS GÜRPINAR (Devamla) — Evet, çekmek

tedir, bunu biliniz. 
Hekime makul bir hayat standardı sağlamak o 

kadar zor ve çok para isteyen bir iş de değildir, ön

celikle hekimlik mesleğine layık olduğu değeri verme
liyiz, ondan sonra da hekimden fedakârlık istemeli
yiz. Hekimlerin de hâkimler gibi ayrı bir statüsü ol
malıdır. Atasözümüz bile hâkimle hekimi bir tutmuş
tur, «Allah hâkim ve hekime muhtaç etmesin; ama 
onları eksik de etmesin» demiştir. İstisnalardan bah
setmiyorum, kendisine yaklaşmayı bildiğimiz takdirde, 
Türkiye'nin sağlık sorunlarını mükemmelen çözecek 
sayıda ve yetenekte hekim kadromuzun bulunduğu 
kanısındayız. Aynı zamanda Türk hekimi yurtsever
dir, özveride bulunmasını da bilir. 

Sayın milletvekilleri, biliyorsunuz ki tıp eğitimi
nin süresi altı yıldır. Yani, diğer yükseköğrenimlere 
göre iki yıl daha fazladır. Buna ilaveten, hekimler, 
dört yıl da ihtisas yapmaktadırlar. Ayrıca, iki yıl da 
zorunlu hizmetleri vardır. Tıp, üniversite giriş imtihan
larında en yüksek puanı istemektedir. Yani hekimlik, 
ulaşılması ve başarılması zor bir meslektir. Hekimin 
emeği değorlend'iriltkiken, 'bu özellikler de dikkate alın
malıdır. Tıp, süratle yenilenen ve gelişen bir bilim 
dalıdır. Hekim, devamlı şekilde yenilenmek ve yeni ge
lişmeleri öğrenmek zorundadır. Çok pahalı olan ya
bancı kitapları, mesleğini icra etmek için lüzumlu alet 
ve edevatı satın almak mecburiyetindedir. Ona bu 
imkânları vermek lazımdır. 

BAŞKAN — Efendim, 30 dakikanız doldu. 

İDRIS GÜRPINAR (Devamla) — Sayın milletve
killeri, Türkiye'nin devamlı kanayan bir yarası da be
yin göçüdür. Her meslekten en değerli elemanlarımızı 
gelişmiş ülkelere kaptırıyoruz. Bu ülkeler, gençlerimi
zi daha öğrenciliklerinde izleyerek yetenekli olanları 
parayla elimizden alıyorlar. Halen yurt dışında çalı
şan 4 binden fazla hekimimiz vardır. Bunlardan, yurt 
dışında büyük başarı gösterenler de mevcuttur. Bu ko
nunun üzerine eğilmek ve bu soruna da bir çözüm 
bulmak gerekmektedir. 

Burada, bakanlığın bir uygulaması üzerinde dur
mak istiyorum. Bakanlık lise mezunlarını alarak, 8 ay
lık veya 12 aylık bir kursla ebe, hemşire, sağlık tek
nisyeni ve laborant yetiştirme girişiminde bulunmuş
tur. Halen Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı, 
sanırım 74 kadar sağlık meslek lisemiz vardır. Bunlar 
ortaokul mezunlarını alarak bölgedeki eğitim hastane
sinde dört yıl uygulamalı meslekî eğitim verip ebe, 
hemşire ve sağlık teknisyeni yetiştirirler. Yani hükü
met, yardımcı sağlık personelini kaliteli yetiştirmeye 
mecburdur. Bunları ancak sağlık meslek okullarında 
yetiştirmeli, bu okullara önem vermelidir. Hangi kıstas
larla ve amaçla seçildikleri belli olmayan bu eleman-
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ların kısa kurslardan sonra sağlıklı hizmet verebilecek
lerine inanmıyoruz ve bu uygulamayı çok sakıncalı 
görüyoruz. Yardımcı sağlık personeli çok önemlidir. 
Kısa kurslarla bunların yetiştirilmesi mümkün değil
dir. Hekim ve yardımcı sağlık personelinin eğitim gör
düğü Hıfzıssıhha Okulunun kapatılması ,sağlık meslek 
liselerine öğretmen yetiştiren Gevher Nesibe Yüksek
okulunun da kapandı kapanacak hale düşürülmesi, ba
kanlığın hatalı uygulamalarındandır. Sayın bakanın bu 
konu üzerine eğilmesini ümit etmekteyiz. Bunları ka
patmak yerine, geliştirmek ve kusurlarını gidererek gü
nün ihtiyaçlarına uydurmak gerekir. Sağlık sorunları
nın, kararlar alınmadan önce kamuoyu önünde gayet 
açık olarak tartışılması, özellikle tabip odalarının ve 
tüm çalışan hekimlerle bilim çevrelerinin düşünceleri 
alınarak karar verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ka
palı kapılar ardında birkaç şahıs tarafından alınan ka
rarlara dayanan uygulamalar sonuç vermemektedir. 

Aktüel bir konu olan aşı kampanyası ve çocuk 
ölümleri konusuna bir açıklık getirmek istiyorum, ön
celikle aşı kampanyasına karşı olmadığımızı, bunun 
faydalı olduğuna inandığımızı belirtmek isterim. An
cak, aşı kampanyasının çocuk ölümlerini yarıya in
dirdiği iddiası doğru değildir. Halka yanlış bilgi ve
rilmemelidir. Bakınız neden : Türkiye'de her yıl 125 
bin bebek, yani 0 ila 1 yaş arasında çocuk ve 40 bin 
de 1 ila 4 yaş arasında çocuk ölmektedir. Türkiye'de 
en büyük çocuk ölümü doğum anında ve doğumu iz
leyen ilk haftada olmaktadır. Bu durum bilhassa kır
sal kesimde böyledir. Bu bebek ölümleri, annenin bes
lenme yetersizliği, sağlık hizmetine erişememek, yani 
ebesiz ve hekimsiz doğum yapmak; zatürree, ishal ve 
çeşitli enfeksiyonlar; eğitim noksanlığı, annenin çok 
doğum yapmış olması ve sosyo - ekonomik durumu gi
bi sebeplere bağlıdır. 

Ülkemiz, maalesef, 0 ila 1 yaş arasındaki bebek 
ölümü hızı açısından, dünyadaki en gerikalmış ülkeler 
düzeyindedir. 1 ila 4 yaş arasındaki çocuk ölümleri
nin yüzde 65'i 1 inci yaş içerisinde, bunların yüzde 85'i 
ilk 6 ayda, bunların da «üçte ikisi ilk haftada meyda
na gelir ve aşılama ile önlenemeyecek sebeplerden 
olur. Onun için, kamuoyuna «Aşı kampanyasıyla ço
cuk ölümlerini yarıya indirdik» demek, yanlış bilgi 
vermektir; çünkü bebek ölümlerinin yüzde 65'inin aşı 
ile önlenmesi mümkün değildir, aşı ile ilgisi olmayan 
ölümlerdir. Bu şekilde ölen çocuk sayısı da, maalesef 
yılda 75 bindir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının aşı konu
sunda en büyük hatası, ithal aşıya bağlanması ve dışa 
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bağımlı hale gelmesidir. 1982 yılma kadar Hıfzıssıhha 
Enstitüsünde birçok aşı üretilmekte ve kullanılmak
taydı - serumlar da öyle - herhangi bir sakınca da gö
rülmüyordu. Bugün dünyanın tüm gelişmiş ülkelerin
de insan ve hayvanlarda tümüyle ortadan kalkmış olan 
kuduzun Türkiye'de görülmesi, gittikçe de artması, 
sağlık hizmetlerindeki tutarsızlık ve yetersizliğin açık 
bir kanıtıdır. Son yıllarda aşt imalatında meydana ge
len yeniliklerin gerektirdiği araç, gereçler ve laboratu-
varlar alınarak, yeni aşıların da Hıfzıssıhhada üretil
mesi gerekirken, maalesef bu yapılmamıştır. Bu çok 
hatalı uygulama neticesinde Türkiye'de aşı ve se
rum imalatı sıfıra inmiş ve dışa bağımlı hale gelin
miştir. Bu sebepten, zaman zaman aşı ve serumların 
bulunmadığı veya pahalı olduğu için ithal edilemedi
ği görülmektedir. 

Aşı kampanyası için ithal edilen aşıların kontrol 
edilmeden kullanılması ve son zamanlarda, aşılan
dıkları halde kudurarak ölen hastaların bulunmasını 
çok tehlikeli ve üzücü buluyoruz. Aşı konusunda ge
rekli tüm tedbirler alınarak süratle - eskiden olduğu 
gibi - yurt içinde imalata başlanılması gerektiğine ina
nıyoruz. 

Eskiden çok dürüst ve titiz bir şekilde yapılan ilaç
ların kontrolü, bir süreden beri maalesef, ilaç firma
ları hesabına dış gezilere çıkabilecek kadar sorumsuz 
insanların elinde kalmıştır. 

Asistanlık imtihanları ile şeflik imtihanlarında usul
süzlükler, kayırmalar ve partizanlık yapıldığı'yaygın 
bir şekilde iddia edilmektedir. Sayın bakan bunların 
üzerine gitmelidir; «Benim zamanımda olmadı» diye
rek işi örtbas etmek, ilerisi için fevkalade sakıncalı 
sonuçlar doğurabilir. 

Hastanelerde lazım olan kan Kızılay Kan Banka
sında bulunmazsa veya taze kan lazımsa hasta sahip
leri perişan olmaktadır, parası varsa âdeta soyulmak
tadır. Lüzumlu kanı hastane idarelerinin temin etmesi 
çareleri aranmalıdır. 

Hastanelerin çoğunda hastalar, bir kısım laboratu-
var tahlilleri için «Cihaz bozuk» veya «Burada yapı
lan tahlile güvenemiyorum» gibi gerekçelerle özel la-
boratuvarlara gönderiliyorlar. Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı, özel bir şahsın kurduğu laboratuvar-
larla rekabet edemeyecek kadar güçsüz müdür? Keza, 
röntgen cihazları, laboratuvarların elektronik aletleri 
bir türlü işler halde tutulamamakta, sık sık arıza be
yanıyla görev yapılamamaktadır. Emekliler, zaten ge
çim derdinde olduklarından, özel laboratuvarlara tah
lil işi yaptıramamakta ve perişan olmaktadırlar. 
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Genellikte 'hastaneler, bir çeşit alet ve edevat me
zarlığı haline gelmiştir. Milyarlarca liralık alet ve ede
vat, bakımsızlık ve onarımsızlıktan bir kenara atılmış 
durumdadır. Bunların bir envanterinin yapılarak işe 
yarayanların kurtarılması lazımdır. Ayrıca, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığının büyükçe hastanelerinde 
har türlü tahlili yapacak ciddî ve güvenilir iaboraıbu-
vartar kurulması gerekmektedir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının sorunları 
pek çoktur, bunları saymakla bitirmek mümkün de
ğildir; yüksek doğum hızı, nüfus artışı ve buna bağlı 
olarak yüksek anne ölümü. Halkın beslenmesi yeter
siz ve dengesiz; protein ve vitamin alamıyor. Medenî 
dünyada artık bulunmayan bulaşıcı hastalıklar biz
de var ve maalesef ölüm yapıyor; bu konuda dünya 
dördüncüsüyüz. Kalp hastalıkları ile kronik hastalık
lardan ölüm sayısı yüksektir. Erken teşhis müessese
lerinin yokluğundan kanser de çok ölüm yapmakta
dır. Sağlık yönünden okul ve halk eğitimi çok yetersiz
dir. Aile planlaması henüz emekleme sürecindedir. 
Fizik çevre temizliğini şimdilik lüks sayıyoruz, içme 
ve kullanma sularının sağlık kontrolü yok denecek 
kadar az, besin hijyeni yok; yani yediğimiz gıdaların 
çoğu kontrolsüzdür. Sanayi artıkları denizlerimizi ve 
akarsularımızı tehdit ediyor. Hava kirliliğini önleyici 
tedbirler yetersizdir. Doğa dengesinin korunmasın
dan hiç haberimiz yok. Gökova cennetine termik sant
ral kuruyoruz. Adlî tabiplik, bu iş için eğitim görme
miş hekimlere yaptırılıyor; bu da çok sakıncalı bir 
uygulamadır ve en azından adlî hataya sebep olabil
mektedir. Adlî tabiplik hâkimlik gibi özendirilmeli ve 
adlî tıp mütehassısları çoğaltılmalıdır. Doğum ebesi 
ve hemşiresi yetersiz ve yaygın olmadığı için, hastane 
dışında yapılan doğumlar anne ölümlerine sebep ola
biliyor. Hastanelere yatması gereken hastalar iyi seçi-
lemiyor; ayaktan tedavi edilecek bir hasta hastaneye 
yatırılınca, mutlak surette hastaneye yatması gereken 
hasta da yer bulamamaktadır. Hastanelerimizin yüzde 
50 kapasite ile çalışması konusunun üzerine gidilmeli, 
bunun sebepleri bulunmalı ve izale edilmelidir. 

Vaktiyle büyük bir başarıyla üstesinden gelinmiş 
olunan iki hastalık, verem ve sıtmanın son yıllarda 
başkaldırdığını görüyoruz. Yılda 30-35 bin yeni ve
remlinin tespit edildiğini duyuyoruz. 180 ila 200 bin 
de, mikrop saçan eski veremli hasta mevcuttur. Geç
miş dönemde Türkiye'de, verem savaşı en başarılı sağ
lık hizmeti örneği olmuştur. Çünkü o dönemde üniver
siteler, gönüllü verem savaş dernekleri ve Sağlık Ba
kanlığı üçlü bir örgütlenme ile çok ciddî bir hizmet 
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vermişlerdir. Bu hizmetin öncüleri olan Profesör Dok
tor Tevfik Sağlam, Doktor Tevfik ismail Gökçe, Pro
fesör Doktor Nusret Karasu gibi büyük hocaları say
gı ve rahmetle anıyorum. Bu dönemde ülke çapında 
gerçekleştirilen BCG verem aşısı tatbikatı da müca
delede çok büyük yarar sağlamıştır. Sağlık Bakanlığı
nın eski elemanlarından Sayın Doktor Hamdi Açan 
çok büyük, fakat yurtsever ve imanlı bir kadro ile tüm 
ülkede BCG verem aşısı tatbikatını başarmıştı. Şimdi 
maalesef bu ekip de dağıtılmıştır. Veremin yeniden 
atağa kalkmasında, ekonomik ve sosyal nedenler ya
nında, asıl Sağlık Bakanlığının verem savaşı konusun
da eski ciddiyet ve sorumluluğu yitirmesinin büyük 
rolü vardır. (SHP sıralarından alkışlar) Bunun en açık 
kanıtı da, Verem Savaş Dairesi Başkanlığı gibi bir 
yere, bir süre önce, daha hiç verem dispanseri bile 
görmemiş iki yıllık bir pratisyen hekimin atanabilme-
sidir. Mikrop saçarak halkın içinde dolaşan 50 bin 
kadar veremli mutlaka kontrol ve tedavi altına alınma
lıdır. Sıtmalılar süratle tespit ve tedavi edilmeli, sivri
sinek mücadelesi yapılmalıdır. Aksi takdirde senelerce 
sıtma görmediği için sıtmaya karşı vücut direnci kay
bolmuş olan halkta sıtma ani ölümlere sebep olabilir. 

Sayın milletvekilleri, ekonomik bakımdan sağlık 
gereksinmesi, ikamesi olmayan bir gereksinmedir. Mide 

' ülseri delinen bir hastanın ameliyat olmaktan başka 
seçeneği yoktur. Sağlık ekonomisinin bir kuralı da er
telenmeye imkân olmamasıdır, ihtiyacınız olan bir ila
cı almayı ertelerseniz, bu hayatınıza mal olabilir. Sağ
lıklı yaşamak insanların doğuştan kazandıkları bir hak
tır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti de uluslararası bu 
anlaşmanın altına imza koyarak onu kabul etmiştir. 
O halde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti vatandaşla
rının da sağlıklı yaşama haklan vardır ve bunu sağ
lamak da Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığımızın 
görevidir. 

Yeni ve meslekten olan sayın bakanın uyarıları
mız doğrultusunda konulara eğileceği ümidiyle Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesinin memlekete ha
yırlı ve uğurlu olmasını dliyocuım. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (SHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Gürpınar. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına ikinci 

sözcü Sayın Ali Rıza Akaydın. (SHP sıralarından al
kışlar) 

SHP GRUBU ADINA A. RIZA AKAYDIN 
(Çorum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı Hudut ve Sa-
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hiller Sağlık Genel Müdürlüğü bütçesi ile Sosyal Hiz
metler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdür
lüğü bütçeleri üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Par
ti Grubunun görüşünü arz etmeye çalışacağım. Söz
lerim© başlarken şahsım ve grubum adına yüce he
yetinize saygılar sunarım. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Lo
zan Antlaşması hükümlerine göre kurulmuş, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı katma bütçeli 
ıbir kuruluştur ve merkezi İstanbul'dadır. Asıl göre
vi, Uluslararası Sağlık Tüzüğüne göre bulaşıcı ve sal
gın hastalıkların ülkemize girmesini önlemektir. Bu 
hizmeti, kara sınır kapıları ile deniz ve hava liman
larında kurulmuş olan sağlık denetleme merkezleriy
le yürütür. Göç ve hac gibi kitle halindeki giriş ve 
çıkışlarda, sınır kapılarında gereken tedbirleri alır. 
Ayrıca Türk limanlarına gelen veya bu limanlardan 
giden gemilerle boğazlardan transit olarak geçen ge
milerde gerekli sağlık kontrollerini yapar ve tıbbî 
hizmet desteği sağlar. Buna karşılık 2548 sayılı Yasa 
ile saptanan esaslar dahilinde tespit edilen ücreti tah
sil eder; yegâne gelir kaynağı budur, bu gelirle kendi 
ihtiyacını karşılayan ve genel bütçeden ödenek al
mayan tek kuruluştur. Yabancı gemilerden tahsil et
tiği paraların büyük bir kısmı döviz olduğundan, az 
miktarda da olsa yurda döviz sağlamada katkısı var
dır. 

Sağladığı hizmetler : 
Sağlık kontrolü, noksan aşıların tamamlanması, 

hastalara tıbbî yardım, şüpheli görülen hastaların tec
rit edilmesi veya karantina altına alınması ve dezen-
fek'siyon hizmetleridir. 

Dünya Sağlık Teşkilatınca sâri hastallık ihbarı ya
pılan ülkelerden yurdumuza giriş yapmak isteyenler 
için özel bir dikkat gösterilir, gerekirse şüpheli görü
lenlerin yurda girmesine müsaade edilmez. 

•Bu kurumun 1986 ve 1987 bütçeleri tetkik edildi
ğinde, 1987 yılı bütçesinde yüzde 39'luk bir azalma 
olduğu görülmektedir; fakat 1986 yılı bütçesinde ya
tırım ödeneklerinden sarf edilmeyen kısmın 1987 yılı 
bütçesine aktarılmasıyla bu miktar 1986 yılı bütçesi
ne yaklaşmaktadır. 

Katma Bütçeli İdareler Kanununun 4 üncü mad
desine eklenen bir fıkra ile, bu kurumlara, 1987 yılın
daki proje vs yatırım'larını desteklemek amacıyla ge
lir fazlasından ödenek ayrılması, Maliye ve Gümrük 
Bakanlığına bırakılmıştır. Ancak, imkânlar dolayısıy
la Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının kendisine bi
le yeterli ödenek ayrılmadığından, yıl içinde bu ku

ruma ayrıca bir tahsisat yapılaca'ğı şüphelidir. Bu ku
rum, daha ziyade sınır kapılarında yabancılara hiz
met veren bir kuruluştur ve ilk etapta yurdumuz hak
kında müspet veya menfi propagandaya yol açabilecek 
özelliği vardır. Bu bakımdan araç, gereç ve iskân ih
tiyaçlarının kısa zamanda giderilmesi ve çağdaş ülke
lerdeki benzeri seviyesine ulaştırılması yegâne arzu
muzdur. 

Sayın milletvekilleri, şimdi de Sosyal Hizmetler 
ve Çocuk Esirgeme Kurumu. Genel Müdürlüğü büt
çesi üzerindeki görüşlerimizi açıklamaya çalışacağım. 

Bu genel müdürlük, 24.5.1983 tarih ve 2828 sayılı 
Yasayla kurulan, Sağlik ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğına bağlı katma bütçeli bir kuruluştur ve merkezi 
Ankara'dadır. 

Genel olarak görevleri : 
Korunmaya, balkıma veya yardıma muhtaç aile 

(Bilhassa bu ailenin üzerinde durmak istiyorum), ço
cuk, sakat, yaşlı ve diğer kişilerin maddî ve manevî 
yoksunluklarının giderilmesidir. 

Teşklatı (Merkez Teşkilatı) : 

1. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Müdürlüğü. 

2. Sosyal Hizmetler Danışma Kuruludur. 
Sosyal Hizmetler Danışma Kurulu, Sağlık Baka

nımızın başkanlığında, 5 üyesi Cumhurbaşkanlığınca 
seçilen ve diğer üyelerinin çoğunluğunu bakanlıklar 
müsteşarları veya yardımcılarının oluşturduğu 20 ki
şilik bir kuruldur. Yılda, biri. 23 Nisanda, diğeri ise 
kasım ayında olmak üzere, 2 defa çağrısız olarak top
lanır. 

Taşra teşkilatı : 
1. Sosyal Hizmetler Kurulu (Valilerin başkanlı

ğında), 
2. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, 
3. İhtiyaç duyulan ilçelerde sosyal hizmetler şu

beleri, 
4. Diğer sosyal hizmetler kuruluşlarıdır. 

11 sosyal hizmetler kurulu : Valinin başkanlığında, 
20 kişilik bir kuruldur. İllerde sosyal hizmetlerle il
gili yegane karar organıdır. Yılda, mart, haziran, ey
lül ve aralık aylarında olmak üzere, 4 defa toplanır. 

İl sosyal hizmet müdürlükleri : Halen 48 ilimizde 
kurumunca tayin edilmiş il müdürleri görev başında
dır. 19 ilimizde ise bu görevi il sağlık müdürleri yü
rütmektedir. 11 sosyal hizmet müdürlerinin doktor ol
ması şart değildir. Bilakis bunların sosyal hizmetler 
yüksekokulu mezunu ve bu konuda uzmanlaşmış ki
şilerden oluşturulmasına çalışılmaktadır. 
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Sayın milletvekilleri, biliyor musunuz teşkilatlan
maya ait bu kısa açıklamayı neden yaptım?.. Yuka
rıda kısaca arz ettiğim şekilde Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığına 'bağlı merkezde ve taşrada sosyal 
hizmetlerl'e ilgili güçlü bir örgüt vardır. Şimdi siz oy
larınızla, 29.5.1986 tarih ve 3295 sayılı Sosyal Yar
dımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu çıkardınız 
Ve bir fon oluşturdunuz. Bu fonun dağıtılması için de 
il ve ilçelerde birer vakıf kurulmuştur. Bu durumda 
vali ve kaymakamlar ayrı ayrı iki sosyal hizmet ör
gütünün başkanı oluyorlar. Buna ne gerek var?.. Te
ferruatına girmek istemiyorum; sosyal hizmetler ör
gütü, sizin kurduğunuz vakıflardan çok daha nitelikli 
ve güçlü bir kuruluştur. Gerek bu yeni kurulan va
kıfların, gerekse sosyal hizmetler örgütünün görevleri, 
nitelikleri yönünden aynıdır; yani bir görevi illerde, 
'ilçelerde ayrı ayrı iki organa veriyoruz; birisini sos
yal hizmetler kuruluna, birisini de vakıflara veriyoruz. 

Şimdi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Ku
rumu Genel Müdürlüğüne T228 sayılı Yasa ile veri
len görevlerden bir tanesini size aynen arz edeceğim. 
Baikın bu görev şöyle : «Yoksulluk içinde olup da te
mel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en 
küçük düzeyde sürdürmekte güçlük çeken kişi ve aile
lere, kaynakların yeteri iliği ölçüsünde aynî ve nakdî 
yardımda bulunmak». Yani kurum, sadece 0 - 1 8 yaş 
grubundaki çocuklara hizmet veren bir kuruluş değil
dir. Sizin vakıflarınızın dağıttığı aynî ve nakdî yar
dımları yapma bu kurulun görevidir. Hal böyle iken 
bu kanunu ara s'açimler arifesinde oy avcılığı için, 
kendi partizan idarenizi geliştirmek için çıkardığınızı 
söylersek, haksız mıyız?.. (ANAP sıralarından «Ol
madı» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Soru sormayalım. 

A, RIZA AKAYDIN (Devamla) — Haksız deği
liz. Bize sık sık çift standart uyguladığımızı söylersi
niz. Asıl çift standart sizin hu uygulamanızdır. (SHP 
sıralarından afkışlar) 

Gelin şu vakıf uygulamasından vazgeçiniz ve bu 
görevi Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğüne vere
lim. Hatta toplanan fonu da bu Genel Müdürlüğe 
devrederseniz hem akılcı, hem de insancıl bir görev 
yapmış olursunuz. Çünkü, birinci öncelik bu kurum
da olmalıdır. Zaten piyasada yeteri kadar vakıf var
dır. Siz sadece -darılmayın- ekonomide değil, vakıf 
kurmada, fonlarda, yasa ve yönetmeliklerde enflas
yonu körükleyerek, bürokratik işlemleri de büyük öl
çüde azalttınız! Korkarım, adınız Türk siyasî tarihi
ne, «Enflasyarilar iktidarı» olarak geçecek'tir. (SHP 
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sıraîarından alkışlar) Sizi, ne «İcraatın içinden» 
programınız, ne de fonlarınız kurtaramaz. Benim ya
şımda olanlar bu filmin yabancısı değildir. Bazı genç 
arkadaşlar belki bilmeyebiılirler; ama biz, 1950'den 
1960'a kadar hep bu filmi seyrettik. O zaman da rad
yo iktidarın tekelindeydi. Aynen bugün sizin yaptığı
nız gibi, o zaman fon yoktu; ama örtülü ödenek var
dı. Şimdi de sizin fonlarınız var. 

KEMAL İĞREK (Bursa) — Biz de sizleri 1945' 
den önce biliyoruz. 

A. RIZA AKAYDIN (Devamla) — Bakıyorum 
da, demokrasi yolunda bir arpa boyu bile mesafe ala
mamışız. Bu çok acı. Bunun üzerinde hepimiz cid
diyetle durmalıyız arkadaşlar. Şimdi, iyi biliniz ki, 
Meclis denetiminden uzalk tuttuğunuz sürece fonları
nızı, örtülü ödenek olarak kabul etmekte devam ede
ceğiz ve millet adına bunların en sıcak takipçisi ola
cağı/. 

'MUSTAFA KEMAL TOĞAY (İsparta) — Kim
lerle? 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 

A. RIZA AKAYDIN (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, vakıf enflasyonu sadece 'benim fikrim de 
değil. Kendi Ddvl'et Bakanınız Sayın Oksay bu kür
süde, Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi görüşülür
ken, vakıf sayısının çokluğundan ve bu konunun va
kıflar haftası dolayısıyla yapılan toplantılarda da di
le getirildiğinden bahsettiler. Hatta, şemsiye vakıflar, 
toplayıcı vakıflar kurulması yolunda öneriler bulun
duğunu açıkladılar. Bu konuşmamın patenti kendile
rine aittir. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Bakanı 
harcadın gitti. 

'BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
Sayın Akaydın, 2 dakikanız var. 

A. RIZA AKAYDIN (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, şimdi de sosyal hizmetler kuruluşları ve bun
ların görevleri hakkında kısaca açıklamada bulun
mak istiyorum. Sosyal hizmet kuruluşları; çocuk yu
vaları, yetiştirme yurtları, kreş ve gündüz bakımev
leri, huzurevleri, 'bakım ve rehabilitasyon merkezleri 
olmak üzere beş ana dalda faaliyet gösteriyorlar. 

Çocuk yulvaları ve yetiştirme yurtları, sıfır yaş
tan, ons'ekiz yaşına kadar olan kimsesiz, hayatta hiç 
kimsesi olmayan çocuklara hizmet veriyorlar. Bun
ların memleketimizde verdiği hizmet, dünya standart
larının yüzde 4 "ünü ancak k'arşılaya'biliyor arkadaş
lar. Yani, bunlarda da sonlardayız. 
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Şimdi, Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğünün 
hizmet standardını yüzde 20'ye çıkarabilmesi için, 
bugünkü bütçesinin en az beş katı olması lazımdır. 
Kendisine verilen bütçe, bu hizmetleri görmeye yeter
li değildir. Sizin, «Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış
ma» deyip de, başka kanallara sarfettiğiniz o fonun 
tamamını bile bu genel müdürlüğe versek, yine görev
lerini yapması için kâfi değildir. 

Bir de kurumun gelir kaynaklarını kısaca açıkla
mak istiyorum : Genel bütçeden yapılan Hazine yar
dımı, döner sermaye gelirleri, kurumun taşınır veya 
taşınmaz mallarından elde ettiği gelirler, aynî ve 
nakdî taşınır veya taşınmaz her çeşit bağışlar, Sos
yal Yardım ve Dayanışma Fonundan -son çıkardığı
mız fondan- aktarılacaik paylar... Ama bu seneki 
bütçe tahsislerine bakıyorum, maalesef bu Sosyal Yar
dım ve Dayanışma Fonundan bu kuruma bir kuruş 
dahi 'Vermemişsiniz. 

(Bütçe durumu : (Kurumun 1987 yılı bütçesi 21 
milyar 472 milyon liradır. Bunun 15 milyar 472 mil
yonu genel bütçeden, 6 milyar lira kadarı da_ kendi 
gelirlerinden oluşmaktadır. 1986 yılına nazaran 1987 
bütçesinde yüzlde 23 oranında bir artış vardır; fakat 
hu yeterli değildir. 1987 yılında inşaatı tamamlana
rak, hizmete açılması planlanan 650 yata'k kapasiteli 
4 yetiştirme yurdu, 1 940 yatak kapasiteli 14 çocuk 
yuvası, 820 yatak kapasiteli 6 huzurevi, 1 288 yatak 
Kapasiteli Sakat ve Felçliler Rehabilitasyon Merkezi 
ve 60 yaıtıaik kapasldlli Ibir kreş ve (gündüz bakıımevi-
min yakımda açılacağı büitiçe raporunda belirtilmiştir. 
Takdirle karşılar, emeği geçenlere şükranlarımızı be-
lliriimek 'İsterim., 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 

A. RIZ3A AKAYDUN (Davamla) — Bitiriyorum 
Sayın Başfcanıim., 

öneriler ; 
1', !Bu kuruluşlar hakkında, geçmişte, gerek ba

sında ve gerekse halik arasında bazı istenmeyen na-
(bJoş. olayların meydana geldiği görülmüştür. Kuru
luşların sık sık dendblenerek bu göbi çirkin olaylara 
meydan verilmemesi en ısamitaî dileğimizdir. Sayın 
Chıımnurbaşkarıılmızın gezilerinde sık sık uğradığı yer
lerden birisi bu çocuk yetiştirme yulvailarıdır. Bu
nun da bir anlamı olsa gerdk. 

12. Illltookuhı bitken ve üniverisiteye kadar tahsil
de Bulunan çocuklarımıza verilen harçlılk ydfcersiz-
dıir. Buıgünlün koşularına göre artırılması gerekir. 
Mesela, bir miisıal vereyim: İlkokulda okuyan çocuk
lara her yıl IBüftçe Kanunuyla çıkan katsayının 20 
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ile çarpımından oluşan bir miktar veriliyor ki, bu ilk-
okul çocukları için 1 3120 Ira tuituytor. Üniversiteye 
devam dden çocuklarımıza aylık harçlık olarak ver
diğimiz para da 3 960 Türk Lirasıdır. Yetip yetmeye
ceğini takdirlerinize sunanım, 

3. Keza, evlenme çağına gelmiş ve evlenecek 
kız çocuklarına, evlenmeleri halinde en yüksek dev
let memuru maaşının, 1,5 katı kadar çeyiz yardımı 
yapılmaktadır. Bunu da yeterli gömmüyoruz, arltıni-
maisınlda yarar vardır. 

4. ISosıyal Yandım ve Dayanışma Fonunda bi
riken paraların Ibu Genel Müdürlüğe Itahsisinde büyük 
yarar görüyoruz. Bu şekilde kaynak israfı önlenir, 
birçok şikâyet ve yolsuzluklara meydan verilmemiş 
olur ve bu şekilde de ıfonlar enflasyonunu bir ölçü
de aşağı çekdbiiirfsiınıiz.1 

5. Halkın daha geniş çapita desteğini sağlamak 
amacıyla kurumun radyo, televizyon, basın ve yayın 
yoluyla tanıltilmasına büyük önem verilmelidir. Bu 
konudaki faaliyetler iydterfli değildir. 

/6. 0-18 yaş arası kimsesiz çocuklarla yaşlılara, 
sakatlara 'vereceği hizmetlin güçlülüğü ve özelikleri 
gözjönünde bulundurularak, ıhiizmet kuruluşlarında 
göreve alınacak personellin seçilmds'ine ve eğitimleri
ne azamî itina giösterilmeliidlir. Bu hizmete talip ola
cak kişilerde insan sevgüsi ve özveri ön planda tuitul-
malıdır. 

Kurumun, gelecekte memlekete çok daha başarı
lı Ihizmıeltıler vereceği inancıyla, bütçesinin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı mensuplarına ve memle
ketimize hayırlı ve uğurlu olmasını diler, yüce heye
tinize saygılar sunanım. (SHP sıralarından alkışlar) 

IEİAŞIKİAN — Teşekkür ederiz Sayın Akaydın. 
-Şalisi adına, lehinde Sayın Lultifullah Kayalar; 

buyurun efendim. 
İSüreniz 10 dakika efendim., 
LUTFULLAH KAYALAR (Yozgat) — Sayın 

(Başkan, sayın milletvekilleri; 1987 Malî Yılı Sağlık 
ve Sosıyal Yardıım Bakanlığı Bü!tjçesi üzerinde şahsî 
igförüşlerımi arz dtmdden örnce, yüce Meclise saygılar 
sunuyorum. 

Değerli üyeler, kısa zaman dilimi içerisinde ben 
burada fazla vaktinizi almak ntiSydtinde değilim; an
cak Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının çalışma
larıyla ilgili itakdir ve şükranlarımı belirterek birkaç 
konuya temas edeceğim. 

Bu meyanda, eski bakanımız Sayın Mdhmeıt Ay-
dın'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, yeni ba
kanımız Sayın Kalemlice de başarılaiT diliyorum, 
(IA)NAP sıralarından alkışlar). 
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ISayın milldtlvekılier'i, günümüzde fertlerim sağlı
ğının korunması, sağlık seviyelerinin yükseltilmesi 
devldtin görevleri arasına alınmış ve anayasalarında 
belirtilmiştir. «(Sağlıklı kalkınma anıcalk sağlıklı nesil
lerle gerçekleşebilir» ilkesi benılmlsennıiş bulunmakta
dır. Sağlık prdbHömder'iımiıziın halledilmesi, salğlık 
ıhitfmdtlerinin dengeli biır şekilde dağılması ve yeteri! 
ıdlımıası anıcalk millî bir sağlık politikasının benimsen
mesiyle mlümiküın olacaktır. Maalesef ıgeçrriiişlte böyle 
(bir gerçekçi politikanın teispit ddilımediğinii görüyo-
ımız. Bu konukla istenilen seviyeye ulaşaımamuş oima-
ımııziin da asıl sebebi bu olsa ıgerdk., 

Sağlık meselesi, iktidarıyla, mulhalefeltiiyle hepimi
zin meselesi olmalı; yani milletim, devletim ana meşe -
Delerimden birlisi olması gerektiği üzerinde fikir birli
ğine, mutabakata varmış olımıaımız gerekimidktedir. 

iSağlıtk hizmetlerinin, gerek perisıonel statüsü ola
rak, gerek hastanelerin Ihüzmelt statüleri alarak me
denî ülkeler saitffüslüne sokulması aimaeıiyla bakanlı
ğın çalışmalarımı ve gayretlerini takdirle karşılıyo-
yiorulm. İnşallah kısa sürdde sonuçlarını da görece
ğiz.. 

Sayın Balkan, değerli milletvekilleri; sağlık poli-
/tikaımızın çağdaş seviyede olduğunu, tam hedefe va
rıldığını slöylemefc bugün için mümkün değildik". An
cak, Anavatan Partisi Hükümeti konunun önemi ve 
boyutları üzeninde çok yönlü 'tedlbideri almaya azim-
h devam dtmekltddir. özellikl'e kalkınmada öncelik
li yörelerimize sağlık hizmetlerimin götürülmesinde 
büyük merhaleler katedlmişltir., 

Değerli mi'lldüvdkilleri, sağlıklı gelişime seviyesinin 
(bir göstergesi olan Ibdbek ölümlerinin önılenmds'i ama
cıyla, yont çapında başlatılan aşı kampanyası ve ana 
sağlık hizmetleri konusundaki gelişimden de takdir
le karşılamaktayım, tik defa büyük şdbjirieriımıizde 
h'zimdte giren bızır acil tıp merkezleri büyük bir 
İhtiyaca cevap verimelkitdd'ir. Ancak, bu hii'zlmıeitiiın di
ğer illerde de yaygınlaşmasını temenni etmekteyim. 

Yine, Anavaltan Partisi döneminde başlatılan ve 
yaygınlaştırıîam diş tddavi ve protez merkezlerinin ça
lışmaları da memnuniyet verici bulunmaktadır. 

Değerli üyeler, sağlık hizmeföleri arltık sadece te
davi h'izmjdtleri .olarak düşüınü'lmıemekıtddir. Zira, asıl 
önemıli olan Ihuısus, hastalığa yakalanmadan gerekli 
(tedbirleri almaktır; yani koruyucu sağlık hizmetleri
nin geliştirilmesidir. Bunun için de vatandaşlarımı
zın sağlık, beslenme, temizlik ve aile planlaması ko-

, nularında eğitilmesi amacıyla TRT ile bakanlık işbir
liğinin gerçekleştirilmesinin doğru bir çözüm olaca
ğı düşüncesindeyim. 

Toplumun temeli olan çocuklarıımızın, sağlıklı 
ellerde yetişmesini temin amacıyla açılmış olan breş 
ve çocuk yuvası sayısının sıon derece yetersiz kaldı
ğı bilinmektedir. Bu konudaki çalışmalaırın yaygın
laştırılması ve teşvik edilmesi sıon derece faydalı ola
caktır., 

Vatandaşa daha ucuz ve yalkın hiizmeit vermek 
amacıyla kurulan özel poliklinik ve dispanserlerin 
faaliyetlerinin sağlam hukukî slfcaltfüye bağlanması ge-
rdkıtiğini de belirtmek Mliyorum., 

ISayın milletvekilleri, zamanımızın dlverdiği ölçü
de, hep'ımizin bildiği ve ülkemizde birçok hastayı ya
kımdan ilgilendiren kronik bÖbrdk hastalığı ile ilgili 
hususlara değinmek istiyorum. Ülkemizde her yıl 
yaklaşık üç bin kişi kronik 'böbrek hastalığına yaka-
lanırnalkltadır. Dünyamızda buldun, çağdaş tıbbın uy
gulandığı ülkelerde kronik böbrek hastalarının tdda-
visime, araştırma, eğiftîm, ftdtlkik, diyaliz, transplantaıs-
yon ve rdhabil'itagyon zflnıcirii içinde, komple bir sağ
lık ve sosyal yardım hizmeti verilerek 'topluma ka
zandırılmaktadır .Kıronik bÖbrdk hastalığı, çağdaş 
tıbbın bu yaklaşımı içinde hastaları- karamsarlığa ve 
yaşamdan kopmaya iten bir neden olmaktan çıkmış
tır. Ancak, ülkemizde geçimrıştdfci yaklaşım modeli
nin yanlış ve tutarsız olmasından dolayı aynı sonuca 
vardığımızı söyleyemiyorum. Bilindiği g'ibi, bu Ihas-
'taların bazıları yurt dışına gönderilmekte ve orada 
(tedavilerinin yapılımıaisı önlgörüllmdkteydi. Bulgun, 
Amerika ve İngiltere gibi, bu konuda hastaların en 
çok gönderildiği ülkeler, sağlık hizmetlerini bir sağ
lık turizmli programı içinde vermektedir. Bir kronik 
bÖbrdk hastasının bÖbrdk nakil ameliyatı Amerika' 
da 100 bin Amerikan Dolarıdır. Bu hasta, en azın
dan ameliyat öneesli üç ay Amerika'da diyaliz teda
visine ve dolkltor kontrolüne alınmaktadır. Bu durum
da, bir haıslta için ülkemizin yurt dışına ödediği dö
viz. Türk parası karşılığı 80 milyon lira civarında bir 
rakama ulaşmaktadır. 

Sayın üyeıler, kronik böbrek hastalığı, tedavisi 
mümkün olan bir hastalıktır. Ancak, bu konuda kar
şılaşılan en önemli sorunun böbrek temini ollduğu bl-
llinmdkltddir. Bugün Türkiye'de, kadavra böbreği ko
nusunda da büyük bir israf ve sıkıntı vardır. Yurti 
dışından temin edilen böbrekler de sayısal olarak çıok 
sınırlı kalimıafotadır. Ülkemizde, 3 Haziran 19791da 
Organ Nakli Yasası yürürlüğe girmesine rağmen,, 
ölüden organ nafclii uygulaması bir sisteme oturtula-
madığı için, kadavra böbreği temininde büyük so
ranlar bulunmaktadır. Bu nedenle, özellikle iralik 
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kazalarında meydana gelecek ölüm vakalarında, 
böbreklerin alınarak, (bir başka kişinin hayatta dön-
dürültnesiaıe ve topluma kazandırılmasına imkân ve
recek siisltemin ülkemizde öncelikle kurularak işlerlik 
kazandırılması zorunluldur. Amerika bu sistemle bu
lgun yaygın ve dtkin böbrek nakli ameliyatlarımı ül
kesinde yapmaktadır. (Ülkemizde bu konuda kurul
muş ve devlet bütçesinden yararlanmayan ve devletin 
sağlık politikası içerisinde ihizmet veren, Türkiye Or
gan Nakli ve Yanık Tedavi Vakfı Origan Nakli Has
tanesinde ise, bir böbrek nakli ameliyatı (bulgun 4 mil
yon Türk lirası dolaylarında olmaktadır. Bu kuru-
Ju'şlta sadece 19816 yıllında - bir yıllık dönem içerisin
de - 1/17 böbrek nakl ameliyatı yapılmıştır. Yapılan 
ameliıyaltilar ve verilen hizmet, en ileri teknolojiye 
ısahıiıp, bu konuda faaliyet veren modern tılbJbun uygu
landığı ülkelerle gereik verilen hizmettin standardı ve 
ıgerek yapılan ameliyatlarda hayaitita kalım oranı ay
nı 'bulunmaktadır. ıBuıgün ülkemizde bulunan kronik 
Ibölbrek haftalarına verilen diyaliz 'tedavisinin top
lamının yüzde 3'51iınin de, adı geçen kuruluş tarafın
dan verilmekte 'olduğunu da müşahede dtmıiş bulun
maktayım., 

ıBu örnek de göstermektedir ki, ülkemiz bu. hiz-
ımetlerii en üsit düzeyde verebilecek bir potansiyele 
sahiptir. Yeter ki, bu gibi kuruluşlar devletçe özen
dirilsin, manevî ve olabilir ise maddî olarak destek
lensin ve teşvik edilsin. 

İBASJKİAN — Lütifen toparlayın Sayın Kayalar. 

LÜTFULUAH KİAİYAUAİR (Devamla) — Bu 
vakılf örneği, bir pilot proje olarak değerlendirilirse, 
Itedavi edilebilir olan kroriik böbrek halsıtalarrnın üop-
luımuımuız içinde ıstıraplı sonuçlarını oritadan kaıldır-
ımak ve bu konudaki ekonomik ve inisanıgüoü israfı
nı önlemek mümkün olabilecektir. 

ISayın milldüvekilleri, bilindiği gilbi, dünyadaki ge
lişmeye uylgun olarak, modern tıp cihaz ve aletleri 
bizim hastanelerimizde de kullanılmaya başlanmıştır; 
buralara talep de bazladır. Mesela, Yüksek İhtisas 
Hastanesinde sonografi cihazı 1 adet 'bulunmakta
dır. Ancak, bu cihazdan faydalanacak olan haısıtala-
rın, benim şaihlsen yapmış oliduiğuım müşahedelere gö
re, üç ay civarında bir zaman süresi (bekleme duru
mumda kaldıklarını öğrenmiş bulunmaktayım, Bu 
afetin fâyatını sorduğumda, 80 ila 100 milyon İka ci
varında değişen bir bedeli olduğunu öğrendim. Bu 
ıraJkam, bugün için fazla olan bir rakamda değildir. 
Benim şaJhlsî temennim, özellikle bu hastanede ve di
ğer hasfianeılerimizde, bu gilbi modern itip oilhazılan-

nm sayılanının ar/tırıteası ve bekleme sürelerinin 
azaltılmasınla ümkân tanınmasıdır. 

Sayın mildtivekilleri, benden önce konuşan Ana
vatan Partisi Gözcüsü ISaym Araş belkiötiler; bugün 
sağlık merkezlerinde doktor sıkıntısı büyük oranda 
ıgiderilm'iışftür. Ancak, özellikle benim de seçim çev
rem olan Yozgat gilbi kalkınmada öncelikli Olan böl
gelerde ebe sıkıntısı had safhada bulunmak/tadır. 
Birçok soruna hızla çözüm getiren bakanlığımızın ve 
bakanlık mensuplarımızın, (bu konuya da kısa sürede 
çözülm getireceklerine, rahatlatıcı tedbirler alacakla
rına olan inancımı da belirftırnıek ilsfbiyoruım.. 

(Sayın milletvekilleri, bu düşüncelerle sözlerimi bi
tirirken; bu alanda (hizmet veren bakanlığın değerli 
mensuplarına, bu meyanda başından beri dar kadro
larına rağmen çok iyi çalışma veren personel Genel 
Müdürlüğü mensuplarına teşekkür eder; bu (bütçenin 
vatana, millette hayırlı ve uğurlu Olmasını temenni 
eder; saygılar sunarım. <!AINAP sıralarından «IBraıvo» 
sesleri, alkışlar). 

IHASKAN — Teşekkür öderim Sayın (Kayalar. 
ISalğlık ve Sosyal Yaridım Bakanı Sayın Mustafa 

Kalemli; buyorun efendim. (Alkışlar). 
Sayın Bakan, süreniz I saattir, 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1987 yılı Bütçe
si üzerinde benden önce konuşan grupların sayın 
sözcülerine ve şahsı adına konuşan arkadaşlarıma, 
Bakanlığımın bütçesiyle ilgili yaptıkları değerli ten
kitlere teşekkür etmekle sözlerime başlamak istiyo
rum. 

Ayrıca bir görevi daha ifa etmek istiyorum': He
nüz 2 aydan beri bu görevi ifa etmem nedeniyle, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Baikanlığında, benden önce 
bu görevi ifa eden başta Sayın Selefim Mehmet Ay
dın Beyefendi olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti
nin bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün Sağlık ba
kanlarına, hayatta olanlarına teşekkür ediyor, ve
fat etmiş olanlara da Tanrının rahmetini diliyorum. 
•(Alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli üyeler; Bütçe Plan Ko
misyonunda bütçenin görüşülmesi sırasında, oradaki 
sözlerime şöyle başlamıştım: «Bugün yüce heyetini
zin tasviplerine sunulmakta olan Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının 1987 Malî Yılı Bütçe Tasarı
sı 304 milyar 420 milyon Türk Lirası tutarında bir 
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ödenekler manzumesini ihtiva etmektedir. Bu mik
tarın, 180 milyar Türk Liralık kısmı personel gider
lerine (yüzde 59.1), 61 -milyar 270 milyon Türk Li
ralık kısma diğer cari giderlere {yüzde 20.1), 53 mil
yar 507 milyon Türk Liralık kısmı yatırım harca
malarına (yüzde 17.6), 9 milyar 643 milyon Türk 
Liralık kısmı ise transfer harcamalarına (yüzde 3.2) 
ayrılmış bulunmaktadır. 1986 yılı genel bütçe için
deki yüzde 2.51 olan Bakanlığımız bütçesi, 1987 Ma
lî Yılı Bütçe Tasarısında yüzde 2.83 olmuştur.» He
men arkasından; «Şimdi benim, eğer klasik bir büt
çe ıkonuşması yapacak olursam, bu rakamlardan son
ra konuşmamı hemen bitirip, takdir yüce komis
yonundur deyip, tasviplerinize bütçeyi sunmam ge
rekir» diye ilave etmiştim. 

Benden önce konuşan grupların sayın sözcüleri 
de burada ifade ettiler; Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığının yalnız bu yıl değil, bundan önceki yıl
larda da bütçesinin kifayetli olmadığını, hatta diğer 
ülkelerle karşılaştırıldığında, bizim ülkemizde genel 
bütçeden çok az pay ayrıldığını vurguladılar. Doğ
rudur, aksini iddia etmek mümkün değil; ama her 
yıl usul olduğu veçhile, hemen bu klasik mazeret du
varının arkasına sığınıp da, «Biz bu kadar bütçeyle 
ancak bu kadar iş yaparız, kusurumuza bakmayın» 
demek istemiyorum. Lütfen siz de bana bu mazeret 
duvarının arkasına saklanma fırsatını vermeyiniz. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Yani, lisanı münasiple, bu az, artırın diyor Sayın 
Bakan. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Efendim, siz 
öyle anlıyorsunuz; ama biraz sonra yorumlayınız lüt
fen, acele etmeyiniz. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Bakan, zarif karşılıklı 
konuşuyorsunuz. 

'Buyurun., 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Şimdi, soru 
kendiliğinden ortaya çıkıyor; «Bu bütçeyle ne yapı
lır?» ve yine grupların sayın sözcülerinin konuşma
larını burada değerlendirecek olursak, «Bu şikâyet
lerin varlığında, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
nın görevlerini daha iyi yapabilmesi için neler yap
malıyız?» sorusunu da birlikte gündeme getirirsek; 
mademki şikâyet vardır, o halde şikâyetin olduğu çö
zümde vardır, cümlesini kullanmak istiyorum. Bu, şi
kâyetlerin olduğu yerde çözüm de vardır derken, bu 
çözümlerin hangi yollarla sağlanabileceğini de Yüce 
Meclise ifade etmek zaruretini hissediyorum. 

Değerli milletvekilleri, bir konuda çözüme gide
cek isek, çözüme gitmenin muhtelif vasıtadan vardır. 
Bunlardan, birisi, pek talbiî bütçe imkânlarıdır; arkasın
dan kanunî dayanaklar gelir, tüzükler gelir, yönetmelik
ler gelir, kadronuz gelir. 

Şimdi bakınız, biz, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı .olarak bu bütçe imkânlarının, bu kadro im
kânlarının dışında, bizi çözüme götürecek olan yol 
lardan hangi kanunî imkânlarla çalışıyoruz? Bir 
kere çizeceğimiz resmin içerisine bunu oturtmak is
tiyorum. Biz, 3 Mayıs 1920 tarihinde 3 sayılı Kanun
la kurulmuşuz, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
olarak. Teşkilat yasamız 1939 yılında çıkarılmış; yani 
19 yıl sonra. Bunlardan ayrı olarak 1593 sayılı 1930 
yılında yürürlüğe konmuş Umumî Hıfzıssıhha Ka
nunumuz var ve yine 1928 yılında çıkarılmış olan 
1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı 
İcrasına Dair Kanunumuz var. Bu rakamları niye 
veriyorum? Müsaade ederseniz ayrıca bir tane daha 
ilave edeyim; yine 1928 tarihli 1262 sayılı bir Ya
samız var; İspençiyari ve Tıbbî Müstahzarlar Ka
nunu. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — . 0 ne 
demek? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Evet «Ne de
mek?» diye soran arkadaşlarımız var. Bazan, yeni 
nesiller için kelimeyi telâffuz etmek bile güç. 

Bakınız, biz bu tarihlerde çıkan kanunlarla sağ
lık hizmetini yürütmeye gayret ediyoruz ve bunlara 
ilave olarak, 1983 yılında çıkartılan kanunları da 
koyup, nihayet 181 ve 210 sayılı Kanun Gücünde 
kararnameleri saymam lazım... Yani, daha biz mo
dern manada sağlık hizmetlerini yürütecek kanunla
rı, modern tıbbın gerektirdiği şekliyle vaz edeme
mişiz. Bunu söylemelk istiyorum. Bunu da açık ifade 
ediyorum. 

VURAL ARIKAN (İzmir) — Temizlik de bu
nun içine mi giriyor Sayın Bakan? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKAM 

MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Şimdi, bir 
resim çizmek istiyorum Sayın Arıkan; bu resmin 
içerisinde gerçekleri de yerli yerine oturtmaya çalışı
yorum. Çünkü, şunu düşünüyorum, Yüce Meclisin 
değerli üyeleri: Sağlık meselesine iktidarın meselesi, 
muhalefetin meselesi, şu bakanın meselesi, bu ba-
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kanın meselesi olarak bakmıyorum; sağlık mesele
sine milletin meselesi olarak bakıyorum. (ANAP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

M. HAYRI OSİMANLIOĞLU (Gaziantep) — Üç 
senedir nerede idiniz?... 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ {Devamla) — Şurada bir 
liste var elimde; benden önce 38 sayın bakan görev 
yapmış Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında. Eğer 
yanlış saymadıysam ben 39 uncu oluyorum ve bun
ların içinde pek çoğu hekim, tıp mensubu, pek azı 
da tıp mensubu dışında çok kıymetli şahsiyetler. 

Muhtelif <göırüş!er var; biraz önce bir arkadaşı
mız ifade etmeye çalıştı, «Şu karakterde 'kişi gelsin 
yahut da bu etiketi olan kişi gelsin» şeklinde yorum
lar yapıldı. Ben bu yorumlara katılmadan şunu söy
lüyorum: Eğer gelecek kişilerin şahsına bağlı olsa 
idi sağlık meselelerini halletmek, şimdiye kadar hal
ledilmesi lazımdı. Hem de meslekten 35'e yakın in
san bu kuruluşun başına gelmiş, niye halledileme
miş? 'Bu soruyu sormak hakkımız. Demek iki, kişi 
meselesi değildir, kişinin şahsına bağlı bir olay de
ğildir. «Sağlık Bakanlığının başına bir hekim gel
di, elinde sihirli değnek var, bu meseleleri hallede
cek» diye, yanlış bir düşünceye kapılmayalım. Mesele 
bir sistem meselesidir, mesele bir yöntem meselesi
dir, mesele bir yönetim meselesidir. 

Bakınız, biraz önce arkadaşlarımız burada bah
settiler, «Ulusal sağlık sistemi» diye; bir sayın grup 
sözcüsü de, «Ulusal millî politika» diye bahsetti; 
ama ben gayet iyi biliyorum, o gruba mensup bir 
milletvekili arkadaşımız da, - tabiî kendi kişisel gö
rüşüdür, saygı duyarım - Plan ve Bütçe Komisyo
nundaki konuşmalarında, «Ulusal sağlıık politikası 
olamayacağını» ifade etmişlerdi. 

M. TURAN BAYEZıT (Kahramanmaraş) — İs
mini söyleyin; ismini söyleyin de zabıtlara geçsin. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
'MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Söyleyeceğim, 
acele etmeyiniz Sayın Bayezit, söyleyeceğim; hepsi
ni sıra ile söyleyeceğim; «Saygı duyarım» diye ifade 
ettim., 

Şimdi, demek ki, şahıslara göre bu düşünce tarzı 
değişebiliyor. Bugün ben bir şeyi kabul ederim, ar
kadaşım başka şeyi kabul eder .Önemli olan o de
ğil. Neyi ortaya koymaya çalışıyorum? Eğer, «Sis
tem, sistem» diye bir şeyin üzerinde duruyor isek 
ve bugün şunu ifade etmeye çalışıyor isek, «Bizim 
millî sağlık sistemimiz yoktur» diye; peki bugün tat

bik ettiğimiz sistem nedir? Bir sistemimiz vardır. 
«Sistemimiz yok» diye bir şey ifade edemeyiz; ama 
yine ifade ediyorum, bugün tatbik ettiğimiz usuller, 
metotlar bir sistemsizlik ise - bu mantıktan hareket 
eder isek - bu da bir sistemdir. 

Samimî olarak ortaya gerçekleri koymaya gay
ret ediyorum. Onun için lütfen sabırla dinlemeye 
gayret ediniz, 

Şimdi bakınız, kuruluşumuzun ilk yıllarında, Cum
huriyetimizin ilk yıllarında sağlık sistemimize bak
tığımızda, bir «öncelikler» vardır orada. Bunu Plan 
ve Bütçe Komisyonundaki konuşmamda da ifade 
ettim, tekrar İfade edeceğim. Bu önceliklerin en 
önemlisi şudur: Koruyucu hekimlik hizmetinin ön 
plana alınmış olması, tedavi edici hekimlik hizmet
lerinin ise, daha geri plana alınmış olmasıdır. Ora
daki önceliklerin başında bu gelir. Bu önceliklerin 
vatandaşa intikalinde de, personelin; yani sağlık per
sonelinin durumunda bir öncelik vardır. Nedir bu 
öncelik? İşte doktorlara muayenehane açma hakkı o 
zaman bu öncelikle verilmiştir, teşvik için verilmiştir; 
hem muayenehanesinde çalışsın,, hem devletin sağ
lık hizmetini görsün diye. Ama bu öncelikler sis
temi içerisinde koruyucu hekimlik hizmetleri hep 
ön planda gelmiş; İşte biz o zaman sıtma ile müca
deleyi, işte biz o zaman trahomla mücadeleyi, işte 
biz o zaman tüberkülozla mücadeleyi, velhasıl 
aklınıza gelebilecek, eradikasyonu mecburî olan has
talıklar mücadeleyi çak daha etkili olarak yapabil
in işizdir. 

Bu öncelikler zaman İçerisinde değişmiştir sayın 
milletvekilleri. Zaman içerisinde bu öncelikler de
ğiştiğinde, o zaman gündeme vatandaşın sağlık me
selesi değil, sanki çok daha önemliymişçesine, he
kimin sağlık meselesi, hekimin meselesi, hekimin 
personel meselesi öncelik olarak gelmiştir, sağlık 
personelinin meselesi ön plana çıkmıştır. İşte, o ye
ni arayışlar içerisinde, 224 sayılı Kanun çıkarılmış
tır. Sayın grup sözcüsü, kıymetli doktor arkadaşı
mız, biraz önce burada, konuşmasını tamamen 224 
sayılı Yasaya oturtarak, o yasanın müdafaasını. yap
tılar kendi açılarından. Kendi açılarından haklıdır
lar, fikirlerine saygı duyarım; ama hemen şu soruyu 
sormak durumundayım: 224 sayılı Yasa madem bu 
kadar iyi idi de, niye bugün memleketin hâlâ sağ
lık meselesi var diye konuşuyoruz, niye o yasa bü
tün meseleleri çözemedi?... Cevap muhtelif olabilir: 
«Efendim, uygulamalar eksik kaldı.» Cevap muhtelif 
olabilir. «Efendim, personel ona göre yetiştirilme-
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di.» Bunların da hepsini saygıyla karşılarım. Ama, 
' demek ki, bir fikir olarak çıkartılan bir tek yasa, 
meseleyi kökünden çözmeye muktedir değildir. Bu
nu ortaya koymaya çalışıyorum. 

'Bu yeni arayışlar içerisinde, geliniz isterseniz, 
«Acaba bu 224 sayılı Yasa çıkartılırken altyapı me
selemiz ne idi?» diye bir sual ortaya atalım. Eğer 
siz altyapınızı iyice hazırlamazsanız, eğer siz o alt
yapıda o şahısları iyice yetiştirmezseniz, eğer o yasa 
çıktıktan sonra gelecek olanları baştan tahmin etmez
seniz, işte o yasa çıktığı gün hastanelerin birdenbire 
boşaldığına şahit olursunuz. Öyle olmuştur; bunlar 
iyi hesaplanmamıştır, iyi düşünülmemiştir. Ama ba
kımız, ondan sonra ardarda birtakım tedbirler alın
maya haştamış ve bu mahzurlar ortadan kaldırılma
ya çalışılmıştır. Ne olmuştur? İşte sağlık sisteminde 
karmaşa da, o zaman başlamıştır. 

Bu karmaşa .içerisinde, ben bir zaman merak et
miştim, 10'un üzerinde ayrı statüde çalışan hastane, 
10'un üzerinde ayrı statüde çalışan hekim vardı. Bir 
memlekette sağlık politikasını yürütecek, sağlık hiz
metini yürütecek kişileri, bu kadar değişik gruplarda 
istihdam etmeye kalkarsanız, sayın konuşmacıların 
da konuşmalarımda' vurguladıkları gibi, o sistemin 
altından kalkmanıza imkân yoktur. İşte, «Belki sis
temsizlik» derken, ben biraz önce bunu kastetmek 
istiyordum. 

İsterseniz devam edelim: Bu yeni arayışlar içe
risinde nihayet, 2514 sayılı Mecburî Hizmet Yasası 
diye vasıflandırdığımız yasa gündeme geliyor. Şa
yanı şükrandır ki, bugün bu yasa ile memleketimizin 
en ücra köşelerine hekim gönderebilir hale gelmişiz-
dir. Biraz önce bir sayın konuşmacı arkadaşımız bu
radan çok rahat ifade ettiler; şimdi hangi milletve
kili arkadaşımız var ki, bölgesinde doktor olmadığını 
söyleyebilsin? Her yerde vardır; ama yine Sağlık 
Bakanı olarak buradan sormak durumundayım, siz
lerin. hislerine tercüman olarak sormak durumunda
yım: Hekimi göndermişiz, ama, gerekli malzemeyi 
de birlikte gönderebilmişiz mi? Hekimi gönderip de, 
yanında yardımcı sağlık personelini birlikte göndere
bilmiş miyiz? 

NERİMAN ELGİN (Ankara) — Hayır. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM .BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Evet, bu su
allerin cevabı «Hayır»dır; ama ne olursa olsun, 
2514 sayılı Yasa, bu memlekette hekim dağılımını 
dengeli bir hale getirmiştir. 

Bakınız, biraz önce arkadaşımız konuşmasında, 
«.Hekimler üç büyük şehirde toplandı» diye ifade 
ettiler. Ben size şimdi rakam vereceğim: 1983 yılın
da üç büyük ilde toplam hekim artış oranı yüzde 11,9, 
kalkınmada öncelikli illerde yüzde 47, diğer 36 ilde 
ise yüzde 87,2. Demek ki, bu rakamlara göre he
kimler üç büyük ilde toplanmamış. Hele 2514 sayılı 
Yasa çıktıktan sonra, bölgelerde tamamen değişmiş. 
Yani bu rakamları, 1983 yılından 1986 yılına kadar 
meydana gelen fark olarak söylemek istiyorum. 

isterseniz tabloyu tamamlamaya devam edelim: 
Arkadaşlarımız konuşmalarında çok net olarak be
lirttiler; «Yeni mezun olan pratisyen hekimlerimiz 
acaba gerçek manada pratisyen hekim olarak gittik
leri bölgelerde faydalı olabiliyorlar mı?» sorunu ge-
tiridler. Bu soruya da cesurane cevap vermemiz la
zım1: 'Pek fazla faydalı olamadıklarını bu hekimleri
miz kendileri ifade ediyorlar. Neden?... Yine arka
daşlarımız konuşmalarında ifade ettiler, «Tıp fakül
telerinde acaba sağlıklı hekim yetiştirme politikası 
var mı, sağlıklı bir eğitim - öğretim var mı?» diye. 
İşte o zaman soru şuraya geliyor: Bütün bu geçen 
zaman içerisinde bakanlık - üniversite ilişkileri ne 
durumdadır? Bakanlık - üniversite ilişkilerinde biz, 
Sağlık Bakanlığı olarak nasıl bir doktora istediğimi
zi, nasıl bir pratisyen hekim istediğimizi acaba üni
versitelere söyleyebildik mi? Üniveriste gelip de bi
ze, «Siz, memleketin ihtiyacı olan hekimler arasın
da kaç tane mütehassıs istiyorsunuz, kaç tane pra
tisyen hekim istiyorsunuz ve bu pratisyen hekimle
rin nitelikleri ne olmalıdır?» diye sordu mu acaba? 
Kimse sormadı; bakanlık da bunu bugüne kadar söy
lemedi. Resmi tamamlayalım, cesurane tamamlaya
lım, bundan çekinmeyelim; çünkü, çözümleri ancak 
böyle bulabiliriz. 

Yine devam edeyim: Bugün yılda 5 bina yakın 
hekim mezun ediyoruz. Ben, bundan bir hafta ka
dar önceki bir konuşmamda da ifade ettim, acaba 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, bugün her yıl 
5 hin hekim mezun etmeli miyiz? Bugün cesaretle 
bu soruyu da sormadık. Hekim ihtiyacımızın hesap
lanmaları, planlamaları yapılırken acaba hangi kri
terlerden yola çıktık? Bunları da kesinlikle bilmiyo
ruz ve şimdi ben üniversite dekanlarıyla, üniversite
lerin tıp fakülteleri dekanlarıyla, üniversite rektürle
riyle oturup bu mevzuları konuşuyorum. Bu mev
zuları konuşmak zaten benim görevim ve onlara di
yorum ki, «Bana, ihtisas hekiminden önce, benim 
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ülkemin şartlarına cevap. verecek pratisyen hekim 
yetiştiriniz.» 

YUSUF ZİYA KAZANOOĞLU '(Trabzon) — 
Doğru doğru. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla).— «Bu pratis
yen hekimin niıteliğini ben size Sağlık Bakanağı 
olarak bildireceğim, siz de programlarınızı buna gö
re hazırlayınız» ve yine kendilerine söylüyorum; 
«Bu 5 bin hekimi siz eğitirken rahat şartlarda eği
tebiliyor musunuz?» Bunları gayet açık ve net soru
yoruz. 

Şimdi, bu soruları sorarken, çözümlerini de söy
lüyorum. Bana bugün, düşündüğüm yeni sağlık reor-
ganizasyonu içerisinde nitelikli pratisyen hekim lazım
dır. Çözümü söylüyorum; bana bugün, düşündü
ğüm yeni sağlık reorganizasyonu içerisinde daha az 
sayıda hekim mezunu lazımdır, talebe .sayısını azalt
manız lazımdır. Bunları açıkça ifade ediyorum ve 
YÖK'ün sayın yetkilileri de bu konudaki ricaları
mızı gündemlerine alarak görüştüler, müspet kararla
rını da aldılar, önümüzdeki günler ve aylar içerisin
de yüce Meclise bu değişikliklerle geleceğiz. 

Yine devam ediyorum: Bugün tatbik edilen in-
törn uygulamasında, bugünkü şekliyle acaba bu in-
tlörn hekimlerimiz yeterince bu pratik tatbikattan is
tifade edebiliyorlar mı? Cevabım yine hayırdır. Ben 
'gayet iyi hatırlıyorum kendi talebeliğimden ve asis
tanlığımdan, biz öyle kliniklerde çalıştık ki, bizim 
şahıs başına düşen hasta sayımız 10'u, 15'i bulur
du; ama şimdi 15-20 tane tıp fakültesi öğrencisi, bir 
hasta başında öğrenim görmeye çalışıyor. Bunun 
yanlışlığını vurguluyorum bu yüce kürsüden; bunun 
düzeltilmesinin gerekli olduğunu söylüyorum. Me
selelere ancak bu kadar cesaretle, bu kadar açık yak-
laşabilirsek, önümüzdeki yılların sağlık problemlerini 
daha asgariye indirmemiz mümkündür. 

Değerli milletvekilleri, biraz önce ifade ettim, 
«Acaba yeterli sağlık personelini gönderebiliyor mu
yuz?» diye, Hayır. Bizim ebe okullarımız var, hem
şire okullarımız var, laborant okullarımız var, sağ
lık memuru yetiştiren okullarımız var; Sosyal Sigor
talar Kurumunun da var. Şimdi bakınız, bu okul
larda yetişen bu personelin sayısı kifayetli değil; 
ama yine bizim üniversiteye giremeyen lise mezunu 
pırıl pırıl gençlerimiz var, işte bu sene bunları al
dık; kısa süreli kurslarla ebe yetiştiriyoruz, sağlık 
memuru (yetiştiriyoruz, teknisyen yardımcısı yetiştiri
yoruz, laborant yetiştiriyoruz. Niçin?.. En uzak 
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köyümüze, en uzak mezramıza sağlık hizmetini hiç 
olmazsa bilen birisiyle götürebilmek için; ama biraz 
önce bir arkadaşım endişelerini ifade ettiler bu kür
süden, «Acaba bu kadar kısa süre içerisinde bir ebe
nin yetişmesi mümkün müdür?» dediler. Cevap ve
reyim : 

Bakınız, ebe okullarına alınan öğrenciler orta
okuldan sonra alınıyor, dört sene okuyorlar. Ders
lerinin ağırlığı da kültür dersleridir. Biz bu öğrenci
leri lise mezunu olarak alıyoruz, bir - birbuçuk sene 
eğiteceğiz, kültür derslerini kaldırdık, zaten gördüler 
ortaokulda, pratik dersleri daha. fazla görmelerini 
sağlıyoruz. Niçin yetişmesin? Sorarım yüce Meclise; 
çoğumuz mahalle ebelerinin elinde doğmadık mı, 
Hiç olmazsa bu şekilde bilgili yetiştirilmiş ebeleri 
köylerimize, mezralarımıza gönderelim, hiç olmaz
sa küçük hastanelerimize gönderelim; yani bu ni
telikteki personeli bulamadığımız yerlere göndere
lim. Bundan hepimiz büyük iftihar duymalıyız. 

Devam edeceğim: Şimdi bakınız, Sağlık hizme
tinde belli bir bölgede, belli bir kuruluşta yeter
sizlikler ortaya çıktığı zaman, bu hizmetin boşluğu
nu dolduracak kişiler ortaya çıkar. Bunlar ya diplo
masız, niteliksiz kişilerdir yahut da ciddî olarak 
kurulan özel sağlık kuruluşları, laboratuvarlardır. 
Biraz önce konuşmalar sırasında bunlardan da şikâ
yet edildi, doğrudur; ama biz Sağlık Bakanlığı olarak 
(Hiç kimseyi kastetmiyorum; Türkiye Cumhuriyeti 
kurulduğundan bugüne kadar olan kısmı bir tabloya, 
bir resme oturtmaya çalışıyorum, sakın kimse alın
masın sözlerimden) zamanında bu planlamaları ya-
pabilseydik, üniversite bize zamanında uyarıcı göre
viyle yardım edeb'ilseydi ve hepimiz, iktidarıyla, 
muhalefetiyle bütün hepimiz bir konuda birleşebil-
seydik, bu meseleleri hallederdik. 

'Bakınız, eğer o özel kuruluşlar çıkmışsa ve bu
gün biz Sağlık .Bakanlığı olarak bazısını denetlemek
ten dahi lyoksunsak, 'kabahati yine kendimizde araya
lım; ama ben ilan ettim geçen gün, «Bu özel sağ
lık kuruluşlarını da her gün denetleyebilirim» dedim, 
Bu denetlemeyi de yapacağım. Orada vatandaşımıza 
nasıl hizmet veriliyor, orada vatandaşımızdan alınan 
ücret nedir; bu ücretin karşılığında kendisine yapı
lanlar nelerdir? Bunları bir bir tespit edeceğim. 

SALİM EREL (Konya) — Bekliyoruz Sayın Ba
kanım. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Ama şimdi 
siz diyeceksiniz ki, «Sen kendi hastanelerine bak da, 
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ondan sonra git özelleri denetle..., Bu soru da gele
bilir, hakinsiniz. 

YUSUF ZIYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 
Yok, yok, sormayacağız. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDİM BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) Biz, hastaneleri-
ımizın fevkalade iyi olduğunu iddia etmiyoruz, 
eksiklerimiz vardır, kabul ediyoruz; ama çok iyi 
çalışan sağlık müesseselerimizin olduğunu, bu mües
seselerde fevkalade iyi çalışan sağlık personelimizin 
olduğunu da, göğsümüzü gere gere söylüyoruz. 

Bu hastaneler gökten zembille inmedi aziz mil
letvekilleri. Bu hastanelerde çalışan doktorlar, hem
şireler, ebeler, sağlık memurları başka bir ülkeden 
buraya gelmediler. Onlar da biz'kn insanımız, bizim 
içimizden çıktılar. Bir elin beş parmağı nasıl bir 
değilse, bu sağlık personelinin içinde niteliksiz olan
lar da olabilir, aksini iddia etmiyorum. Hasta olan
lar da olabilir, aksini iddia etmiyorum; ama bu sağ
lık personeli, bu hekimler bu kadar itilip kakılmaya 
müstahak değillerdir, onu söylemek istiyorum. (Al
kışlar) 

YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 
Sayın Bakan, fena değilsin. 

(SAĞLIK VE SOSYAL YARiDlM BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Her zaman 
iyiyiz efendim, merak etmeyin. 

Devam ediyorum: Şimdi bakınız, bu sistem içe-
resinde acaba bu sağlık kuruluşlarımızı çok iyi ha
le getirmişiz de, sağlık kuruluşlarımız içindeki mal
zemeleri mi eksik bırakmışız? Hayır. Bugün ülke
mizde en modern ultrasound cihazlarından tutunuz, 
BBT cihazlarına kadar ne ararsanız var, herkes ge
tiriyor, hiçbir mani hal de yok; ama bunun planla
ması yok. Getirsinler mi, getirmesinler mi, doğru 
mudur, değil midir? Bunun münakaşasını yapma
mışız bugüne kadar. İşte, üniversiteleri o noktada 
göreve çağırıyorum, geliniz bize yardım ediniz, di
yorum; geliniz bize yol gösteriniz, diyorum. İsteği
miz budur; ama bakınız, bizden önceki arkadaşla
rımız da ifade ettiler, biz de ifade ediyoruz: Bugün 
Ülkemizde sağlık alanında malzemenin standardı 
yoktur; yapılmamış, imkânı yok. Neden? Her kurum 
hastane kurmaya kalkışmış, her hakanlık poliklinik 
açmış, her kişi hastane yapmaya kalkmış. Bir Alla
nın kulu çıkıp da, Sağlık Bakanlığına gelip, «Ey Sağ
lık Bakanı; ben şurada bir hastane kuracağım, ben 
şurada bir hastane yapmak istiyorum, uygun mudur, 
memleketin gerçeklerine uyar mı?» dememiş, sor

mamış. (Geliniz elele verelim de, şu sağlık kuruluş
larına bir çekidüzen verelim. Ben bunun çabasını 
veriyorum. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı iken 
de bunun çabasını veriyordum; Sosyal Sigortalar 
Kurumu hastanelerinde şunlar şunlar yapılmalıdır 
derken de, bu niyetle hareket ediyordum. Bu konu
da üniversite kürsülerinde konferanslar verdim; 
ama öğrencilerden başka kimse gelip de dinlemedi. 

İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Haber verseydiniz, gelirdik sayın bakan. 

(SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) - Çok haber 
verdik sayın milletvekilleri; herkese haber verdik 
ama, nedense... Bu konuda bakınız memnuniyetimi 
ifade edeceğim: ıBiz, Sağlık Bakanlığı olarak son 
günlerde herhalde televizyona fazla çıktık, herhalde 
fazla basın toplantısı yaptık, etkinliğimiz fazla ol
maya başladı; muhalefeti de herhalde biraz irite-
ter) ettik ki, muhalefetin sayın liderleri de sağlık 
konusunda toplantı yapmaya başladılar. Teşekkürle
rimi ve memnuniyetimi ifade ediyorum. Yeni yeni 
aklınız başınıza geldi demektir. İşte sağlık mesele-
ısine memleketin meselesi olarak bakıyorum derken, 
bunu kastediyorum ve tekrar teşekkürlerimi ifade 
ediyorum. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Devam ediyorum efendim: Biraz önce arkadaş
larımız burada tifodan bahsettiler, tüberkülozdan 
bahsettiler, sarılıktan bahsettiler, kuduzdan bahsetti
ler; «Niye ülkemizde hâlâ bu hastalıkları görüyo
ruz» dediler. 

Sayın milletvekilleri, bu hastalıklar dünyanın 
her yerinde görülüyor, yalnız Türkiye'de değil. 

ÎDRİS GÜRPINAR (Muğla) — Ama bizde çok. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Dünyanın 
her yerinde görülüyor bu hastalıklar. (Ondan önce 
bir şeyi ifade edeyim: «Aşı kampanyası yaptınız» 
dediler. Fevkalade başarılı olduğumuz, hem 1985'te, 
hem 198'6'da ve UNICBF'in takdirlerini aldığımız 
dünya çapında kampanyayı, bazı konuçmacı arka
daşlarımız bir başka noktadan görmek istediler; «Aşı 
kampanyası ile çocuk ölümleri azaltılmaz. Çocuk 
ölümlerinin yüzde 65'i başka nedenlerdendir» dedi
ler. Fikirlerine saygı duyarım; ama rakam verece
ğim. Bunılar, ihbarı mecburî hastalıklardandır, bize 
bildirilen hastalıklar : 

Boğmaca : 1985*te 1 825 vaka bildirilmiş; 1986' 
da 397 vaka, 1985'teki oran 2,7; 1986'daki oran 0,6. 
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. Difteri : 1985te 55 vaka bildirilmiş, oran 0,8: 
1986'da 7 vaka, oran 0,01. 

Tetanos : 1985te. 45 vaka, 1986'da 50 vaka, 
.Çocuk felci : 1985te 50 vaka, 1986'da 11 vaka, 
Kızamık : 1985te 7 350 vaka, 1986'da 714 vaka. 
Hani aşının faydası yoktu?.. 
İDRİS GÜRPINAR (Muğla) — Faydası yok 

demedik Sayın Bakan, yanlış söylüyorsunuz. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Hani aşı ço
cuk ölümlerini azaltmıyordu? 

Ş/imdi, meseleleri ortaya koyarken, yapılan iyi iş
ler için, iyi yapıldı demek cesaretini de kendimizde 
gösterelim. Haksız yaptığımız, yanlış yaptığımız iş
ler varsa, biz, sizin kıymetli tenkitlerinizden her 
zaman istifade etmeye hazırız. 

Şimdi bakınız, tüberküloz konusuna geleceğim. 
1 * 2 aydır, ben farkındayım, bir olay işlenmeye ça
lışılıyor; birtakım çevreler bazı olayları işlemeye ça
lışıyorlar. Bunlardan bir tanesi tüberkülozdur ve 
deniliyor ki, «Tüberküloz hbrtladı, tüberküloz sayı
sı arttı, tüberkülozdaki hasta sayısı geçen yıllara 
göre fevkalade fazlalaştı, ölüm oranları arttı ve bu
nun bir tek sebebi vardır, yetersiz beslenmedir.» öy
le söyleniyor. Biraz önce arkadaşlarımız da ifade et
tiler. 

Sayın milletvekilleri, hekim olarak söylüyorum; 
beslenme yetersizliği diğer hastalıklarda ne kadar 
etkiliyse, tüberkülozda da o kadar etkilidir, hiç bir 
şey farketmez. Boşuna kendinizi yormayın, boşuna 
kendinizi bu meselelerle* üzmeyiniz. Bakınız, ben bu 
konuda o kadar açık davrandım ki, bütün basın 
mensuplarının ve TRT'nin önünde, biraz önce bu 
kürsüde islimleri sayılan sayın hocaların bazıları 
da dahil olmak üzere hepsini çağırdım, basın top
lantısı yaptırdım; «İşte basın mensupları burada, so
runuz» dedim; «Eğer böyle bir şey varsa sayın baca
larımız ifade etsinler» dedim. Sayın hocalar şunu 
ifade ettiler: «Tüberkülozda önemli olan olay, 
koch basilini almış kişiyi iyi takip etmek ve onunla 
mücadele etmektir. Siz eski hastaları iyi takip ede-
mezseniz, siz o hastaların ilacını iyi veremezseniz, 
yerii vakalar tespiti peşinde boşuna koşmayınız; hiç 
bir şeyi değiştirmez» dediler ve biraz önce söyledi
ğim cümleyi ifade ettiler; «Beslenme konusu di
ğer hastalıklarda ne kadar etkili ise, tüberküloz da 
o kadar etkilidir, hiç bir şey fark etmez» dediler. 

Şimdi ben, son yıllarda yurdumuzdaki hastalık
lardan ölüm oranları ile ilgili bir küçük notu oku

yacağım size. Bakınız hangi hastalıklardan ölüm var 
Türkiye'de, sıralar nasıl: 

Birinci sıra, kalp hastalıkları1: ikinci sıra, tü
mörler: üçüncü sıra, beyin damarı hastalıkları; se-
rebrovasküler hastalıklar diyebiliriz: dördüncü sı
rada, doğum öncesi ve doğum hastalıkları; beşinci 
sırada, ihtiyarlık: altıncı sırada, zatürre; pnomöni 
diyoruz: yedinci sırada, solunum sisteminin diğer 
hastalıktan, tüberküloz dışı hastalıklar: sekizinci sı
rada, ishaller; dokuzuncu sırada, meningotokısik en
feksiyonlar: onuncu sırada, dolaşım sistemi hastalık
ları. Tüberküloz yok bu sırada. Devletin rakamları 
bunlar: resmî rakamları. 

Onun için birtakım mugolatalaria bir yere varma
ya çalışmayalım. Biz hiç bir şeyi gizlemiyoruz. Sağ
lık Bakanı olduğum günden beri nerede, ne hastalık 
çıktıysa herkesten önce ben ilan ettim. Hastalıkla
rın arkasında değil önünde olmaya çalıştım, hem 
de tedbirlerini söyleyerek; hiç bir şeyi gizlemiyoruz. 

Şimdi bakınız, kuduz konusuna geliyorum.. 
SALİM EREL (Konya) — Sayın başkan, Meclis

te mugalata olmaz. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Bakınız, ku
duz konusunda son aylarda kopartılan yaygarayı 
açıklamaya çalışacağım. 

İsterseniz önce İzmir'den başlayalım. İzmir'de 
kuduz vakaları çok görüldü ve bir vatandaşımız da 
hayatını kaybetti. Yalnız İzmir bölgesinde, 1986 
yılı içerisinde 6 bin aşı yapmışız; 6 bin şüpheli kişi
ye aşı yapmışız. Soma'daki dahil 6 ölüm vakası var. 
Bu 6 ölüm vakasının 5 tanesi hiç aşıya gelmemiş. 
1 tek kişi aşıya gelmiş, o da ölen vatandaşımız; ama 
ölen vatandaşımızı ısıran hayvan, aynı anda 2 kişiyi 
daha ısırmış; bir tanesi ölen vatandaşiımızın halası, 
birisi de diğeri. O kişiler Allah'a çok şükür ha
yatta. Bu 3 kişiye de aynı aşı yapılmış; Bakanlığı
mızın Hıfzıssıhha laboratuvarlarında üretilen aşı ya
pılmış; yani beğenmediğimiz aşı yapılmış, öyle söy
leyeyim, ithal aşı değil; ama aşı yapılırken, diğer 2 
kişi .gerekli şartlara riayet etmiş, o arkadaş riayet 
etmemiş, veyahut da vücudunda bir immün yetersiz
lik nedeniyle aşı yeterli olmamış, vatandaşımız ha
yatını kaybetmiş. 

Şimdi, büyük gürültü kopartıldı, «Eğer ithal aşı 
olsaydı şöyle olurdu, yerli aşı olduğu için böyle ol
du» diye. Şimdi, o vakayı takip eden sayın profe
sörün bana bir mektubu var; özel bir mektup yaz-
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imiş bana. Beıi kendisinden, mektup yazmasını iste- | 
medkn. Kendisi yazıp g'öndermiş. Oradan bir kaç I 
satır okuyacağım, ondan sonra gerçekleri biraz daha 
iifade edelim. I 

(Bakınız sayın milletvekilleri, sayın profesör 
9.12.1986 tarihli mektubunda şöyle diyor: «Teorik 
ve pratik olarak günümüzde mevcut aşılar ve hatta I 
serumlarla yüzde yüz kuduz hayvan ısırmalarında I 
kişileri koruyabilme olanakları sağlanamamıştır.» Ay
nı profesör söylüyor bunu. Devam ediyorum: «Yur
dumuzda istatistiksel yönden bir araştırma yapılma- I 
muş olmasına karşın, aşı uygun şekilde yapıldığı za- I 
man korunma yüzde 65-70 oranında olabilmekte; 
ancak kuduz imimin serumu ile birlikte yapıldığın
da bu oran yüzde 95'e ulaşacaktır. j 

Yine devam ediyorum : «Tüm çalışmalarda elde I 
edilen aşılar kronolojik sıraya göre giderek etkin bir 
şekilde kuduzdan korunmayı sağlamakla birlikte, 
yüzde yüz bir koruyucu durumu da oluşturamamak-
tadırîar.» İşte o hastayı tedaviye çalışan sayın ilim 
adamımızın mektubu. 

Şimdi geliyorum ithal aşı, yerli aşı tartışmasına: 
Pastör bu aşıyı yıllar önce bulmuş -dünyada başka I 
hiçbir teknik yokken- 100 yıla yakın bir süredir de 
bu aşı kullanılmış. Şöyle olmuş, böyle olmuş; iyidir, 1 
kötüdür, üzerinde durmuyorum. Son yıllarda tıptaki 
gelişmelere paralel olarak aşı tekniklerinde de fevka
lade gelişmeler olmuş, yeni yeni aşılar da bulunmuş
tur. Kuduz konusunda da aynı şekilde. 

Aşı konusu ortaya çıktığında, bakanlığımız yak
laşık bir yıl kadar önce bunun ithalini de sağlamış, 
serbest bırakmış; fakat bu aşı her ülkede zaten ye
terli miktarda üretilmiyor. İnsan dokusundan üretil
diği için, fevkalade zor şartlarda ve yeterli miktarda 
üretilmiyor. Geçtiğimiz hafta bizzat ilgili firmalarla 
telefon görüşmesi yaptım, telgraf çektim ve mektup 
da yazdım; elinizde ne kadar varsa gönderin diye. 
Çünkü, bu vaka ortaya çıktığında, piyasada ilgili me
murlarımızla yaptığımız araştırmada «Yeterli mik
tarda aşı vardır» diye bize bilgi geldi. Ben de bunu 
televizyondan ilan ettim. İki, üç gün sonra da sayın 
basın mensubu arkadaşlarımızın çok haklı olarak 
yaptıkları araştırmalar sonunda, piyasada bu aşı
dan az miktarda olduğu veya bazı yerlerde buluna- I 
madiği öğrenildi. Sebebini araştırdık, böyle bir pa
nik havası doğunca herkes eczanelerden bu aşıyı alıp 
buzdolabında saklamaya başlamış. Bu ayrı bir ko- I 
nudur; ama biz buna rağmen, ilgili firmalarla der
hal temasa geçtik ve iki gün önce yine basın toplan- j 
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tısında ifade ettiğim gibi, 10 800 doz aşıyı ülkeye 
getirdik, bugün de eczanelere dağıttık, bakanlığımızın 
depolarında da vardır, isteyen vatandaşımıza da gön
deriyoruz. Hatta son iki gün içerisinde, sayın millet-
vekillerimizin devreye girdiği bir iki vaka oldu, on
lar da yardımcı oldular, vakaların olduğu yere de 
aşılar ulaştırdık. 

Muhterem milletvekilleri, sayın hocanın mektu
bundan da okudum, hadise şudur: Aşıyı insan vücu
duna şunun için yaparsınız; koruyucu mekanizmayı 
harekete geçirmek için. Aşıda bir noktada canlı ya
hut da canlılığı azaltılmış virüsleri insan vücuduna 
verirsiniz; bunlar yeterli antikor oluşturabilirse in
san vücudunda, o zaman koruyucu bir durum ortaya 
çıkar. Yeterli antikor oluşturma imkânı yoksa insan 
vücudunun, ne yapsanız boşunadır; ama ol,aya ba
kış açımız değişik. 

Kuduz çok yönlü mücadeleyi gerektiren bir has
talıktır. Biraz önce sayın konuşmacılar da bu kür
süden ifade ettiler; bu mücadele içerisinde Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanlığının, mahallî idareleri
mizin, yani belediye ve muhtarlıkların, ayrıca Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığının görevleri vardır. Be
nim görevim aşı bulmaktır, aşıyı yapmaktır; orada
dır benim Sağlık Bakanlığı olarak görevim; ama bir 
koordinasyonluk görevim vardır. O koordinasyon 
görevi içerisinde yıllardır bütün sağlık bakanları da 
aynı şeyi yaparlar, bu mücadeleyi takip ederler. Bu 
mücadele o kadar başarılı olmuştur ki, 1970'li yıl
lardan bu tarafa baktığımızda, on milyonda 1.3 olan 
ölüm oranı Türkiye'de, 0.3'e düşmüştür; fevkalade 
azalmıştır. O yıllarda kuduzdan ölenlerin sayısı 50' 
ierde, 60'larda gezerken, son yıllarda 17'ye, 18'e düş
müştür. Ben bunları iftihar edelim, sevinelim diye 
söylemiyorum, yanlış anlamayınız; mücadele iyi ya
pılmaktadır ve grafikte de düşme vardır; ama arzu
muz bu menhus illetin kökünü kazımaktır. Bu yalnız 
Sağlrk Bakanlığına düşen bir görev değildir yahut 
da yalnız Sağlık Bakanlığının gayreti ile oluşacak bir 
görev değildir. Belediyelerimiz ve muhtarlıklarımız 
fevkalade önemli görevler yüklenmelidirler., Bunla
rın başında, başıboş dolaşan zararlı kedi ve köpek
lerin itlafı gelir. Hiç çekinmeden söylüyoruz bunu. 
Ayrıca, köylerdeki sürülerimizi bekleyen çoban kö
peklerinin mutlaka aşılanması lazım, evlerde beslenen 
hayvanların mutlaka yıllık veteriner kontrollerinin ve 
aşılarının yapılması lazımdır. Hep birlikte el ele verir 
bunları yerine getirirsek, bu illeti kökünden kazıma
mız mümkündür. 
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Bugün Amerika'da kuduzdan ölüm vakası var
dır, Almanya^da vardır, BelçikaMa vardır, Fransa'da 
vardır, Romanya'mda vardır, hatta bizden fazladır; 
YunanistanVla vardır. Dünya Sağlık Örgütünün çek
tiği telgraf elimde; isteyen arkadaşıma gösterebili
rim; ama oranları bizden daha az, birer vaka, iki
şer vaka; ama vardır, dünya üzerinde vardır, yok 
diye bir şeyi ifade etmeye imkân yoktur. 

Geliniz el ele verelim, bu işin propagandasını ya
pacağımıza, bu işin menfî yönde, ülkemize zararı ola
cak bir şekilde propagandasını yapacağımıza, bu il
leti kökünden kazımanın metotlarını birlikte bula
lım. Metotları da bellidir; ama mücadeleyi birlikte 
yapalım. Erodikasyon konusunda söylemek istedik
lerim (bunlardır. 

Şimdi, bu sağlık meseleleri içerisinde ilaç konu
suna biraz değinmek istiyorum : 

Yıllardır memleketimizde münakaşası yapılan ko
nulardan bir tanesi de ilaç konusudur. İlaç konusun
da yapılan münakaşa da şudur: tlaç pahalı, ilaç 
ucuz... Bunun dışında hiçbir münakaşa yoktur ilaçta. 
«lllaç niye pahalı niye ucuz değil?» Bu münakaşadır. 

Bakınız, bu memlekette ilacı bulamadığımız gün
leri hepiniz hatırlarsınız. Dışarıya giden eşimize dos
tumuza aspirin ısmarladığımız günleri hepiniz hatır
larsınız. Tentürdiyot yokluğundan ameliyathanelerin 
açılamadığını hepiniz bilirsiniz; bugünleri yaşadık. 

Şimdi ba'kınız, ilaç kimin için pahalıdır veyahut 
da ilaç meselesine biz nasıl bakıyoruz, siz nasıl ba
kıyorsunuz, vatandaş nasıl bakıyor? tlaç meselesine 
Sağlı'k Bakanının bakış açısı değişiktir, vatandaşın 
bakış açısı değişiktir, politikacının bakış açısı deği
şiktir; yani öncelikler değişiktir. Sağlık bakanı önce 
ilaca şu gözle bakar, şu önceliklerle bakar; ilaç etkin 
olsun ister sağlık bakanı, tedavi edici özelliği olsun 
ister; sonra, ilaç bulunabilsin ister, sonra da alınabil
sin ister. 

Vatandaş öyle bakmaz; vatandaş, önce ilaç bulu
nabilsin ister, sonra alınabilsin ister, sonra da ucuz 
olsun der. Belki politik kişi de daha değişik bakar; 
önce ilaç alınabilsin der, sonra bulunsun, sonra da 
etkin olsun, öncelikler bu kadar değiştiktir ilaç ko
nusunda. Bu öncelikleri bir araya getirmek, bir po
tada eritmek fevkalade müşküldür;. ama geliniz biz 
önce, ilacın bulunabilmesinden hareket edelim. Bu
gün ülkemizde her çeşit ilaç vardır, hatta fazlası var
dır; onu da ifade ediyorum. Bunların hangisinin faz
la, hangisinin faydalı, hangisinin zararlı olduğunu 
ilgili komisyonumuz inceliyor, onları gözden geçiri-
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yor; ama ilacın bulunabilmesi fevkalade önemlidir. 
Bugün ülkemizde bu konuda hiçbir sıkıntımız yok
tur; ithali de gelmektedir, yerlisi de vardır. Hatta ben 
ifade ediyorum, yerli ilaç sanayiimizde ciddî firmala
rın, büyük firmaların, -kaptıkaçtı firmaları kesinlik
le kabul etmiyorum, zaten onların çoğunu kapattık-
ciddi olarak ilaç üretimi yapan firmaların ilaçları, 
yabancı ilaçlardan çok daha iyidir. Çünkü üretimi 
tazedir. Yabancı ilacı ısmarlayan firma senelik ısmar
lamak zorundadır. Yabancı ilaç şirketi kendi stok
larından verecektir; yani orada ilaç beklemiştir, bize 
gelinceye kadar vakit geçecektir, büyük parti gele
cektir ve bunların hep yıpranma müddetleri vardır, 
yani etkisizleşme müddetleri vardır; ama yurdumuz
da hemen üretilir, hemen de piyasaya verilir; «Onun 
için daha da etkilidir» diyorum, açık ifade ediyorum 
bunu. 

İlacın alınabilme özelliğine geliyorum şimdi : İlaç 
pahalı mıdır, ucuz mudur; sübvansiyon yapılsın, ya
pılmasın münakaşasına geliyorum. İlaç kimin için 
pahalıdır muhterem milletvekilleri? İlaç, alamayan 
kişi için pahalıdır, daha doğrusu, sosyal güvenlik 
şemsiyesi altında olmayan kişi için pahalıdır. 

Şimdi memurlarımız, memur emeklilerimiz ilaç
larını alıyorlar çok küçük bir katkıda bulunmak su
retiyle. Sosyal Sigortalar Kurumundan işçilerimiz 506 
sayılı Kanuna göre ilaçlarını alıyorlar. Esnafımız 
1479 sayılı Kanuna göre, -Bağ-Kur'da sağlık hizme
tini getirdik, o da bize nasip oldu- onlar da ilaçlarını 
alıyorlar. Çiftçimiz, köylümüz, tarım ve ormanda ça
lışan süreksiz işçilerimiz 2925 ve 2926 sayılı kanun
larla sosyal güvenlik şemsiyesi altına alındı, onlar da 
sağlıktan istifade ediyorlar. Bu kesim için ilaç pahalı 
değildir; ama bu kesimin faturasını ödeyen sosyal 
güvenlik kuruluşları için belki ileride ilaç pahalı ola
caktır, bunu açık ifade ediyorum. Alamayan kesim 
için ilaç pahalıdır; yani bu sosyal güvenlik şemsiye
sinin dışında olan kişi için; ama ilaç dünyanın her 
yerinde pahalıdır. Bu öyle bir sanayidir ki, araştır
maya dayanır; yıllar süren araştırma yaparsınız. Bu 
araştırmanın sonucunda bütün masraflarınız kabarır, 
o kabarık masraflar da bunun üzerine eklenir; onun 
için pahalıdır; ama bizim ülkemizde, yabancı ülke
lere göre ilaç yine de ucuzdur. 

Şimdi «ilaç pahalıdır» deyip de ilaç sektörünü 
müdafaa pozisyonuna girmek istemiyorum burada; 
ama şunu müdafaa etmek istiyorum : Biz yerli ilaç 
sanayimizi ayakta tutmaya mecburuz, dışa bağımlı
lıktan kurtulmak için mecburuz; hiç çifte standart 
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kullanmayalım burada. Biz kendi ilacımızı kendimiz 
üretmek zorundayız. Bunu üretmek için de bu fir
malar ayakta durmalıdırlar; ama bunun faturasını, 
ödeyecek durumda olan vatandaş vermez, onu ifade 
ediyorum. Bunun faturası ile ilgili işlemler, kanunî 
sınırlamalar ve getirilen" düzenlemeler içerisinde fav-
kalade güzel bir şekilde yürütülmektedir; ama «İlaca 
13 üncü zam, ilaca 8 indi zam, ilaca 20 nci zam» di
ye, zaman zaman basın organlarımızda radyo ve te
levizyonumuzda yayılan haberlerin menşeinde yatan 
gerçek ise şudur: 

Hükümetimizin çıkardığı fevkalade uygun olan 
bu kararnameyi uygulama aşamasında, taksimetreyi 
hepsinde sıfırdan açmamışızdır, bazı ilaçlarda taksi
metre eksi noktadan açılmıştır. Onun için, zaman 
zaman onların da o seviyeye gelmeleri bakımından, 
farklı zamanlarda müracaat etmekte ve zam istemek
tedirler. 

Bunun bir hududu da vardır. Yıllık kârlarının yüz
de 15 M; eğer bu aşılmışsa, onu kesmek her zaman 
bakanlığın elindedir. O kontrolü da yaptırmak için 
ilaç firmalarına çok açık olarak söyledim, «Yılba
şından itibaren Maliye müfettişlerinin kontrolunda 
denetim elemanlarımızı gönderiyoruz» dedim. Onlar 
da, memnuniyetle kabul ettiler, «IBiz açığız, hesapla
rımızı, kitaplarımızı tetkik edin, bakın, fazla bir kâ
rımız varsa, seve seve razıyız ucuz fiyatla yahut da 
daha düşük fiyatla satmaya» dediler, İlaç konusun
da önemli olan ve vatandaşımıza anlatmamız gere
ken nokta budur. 

Ben yine de açıkça ifade ediyorum, eğer ileride 
sosyal güvenlik şemsiyesi altındaki sosyal güvenlik 
kuruluşlarımız ilaçların parasını ödeyemez duruma 
gelirse ve onlar için büyük yük olmaya başlarsa, onun 
cevabını şimdiden hem o sosyal güvenlik kuruluşları, 
hem de ilaç firmaları aramak zorundadırlar. 

Devlet olarak, hükümet olarak biz aramayacak 
mıyız? Biz de arayacağız. Nedir efendim o arayış? 
İşte biraz önce arkadaşlarımız ifade ettiler, «Efen
dim, bu sistemi genel sağlık sigortasını getirerek dü
zeltelim» dediler. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sağlık siste
mi içerisinde genel sağlık sigortası başlı başına bir 
sistem değildir, sistem içerisinde sadece finansı bul
manın bir yoludur, bir küçük ayrıntıdır. Biz, bunu 
programımıza da almışız ve gerçekleştireceğimizi söy -
lemişiz; ama önce sistem hakkında bir karar verme
miz lazımdır. Onun için de bakanlığımda, çok geniş 
bir danışma kurulu şekli ile bu çalışmaları başlattım; 

fakat biraz önce üzülerek not ettim, bir arkadaşı
mız, «Kapalı kapılar arkasında birtakım şeyler ko
nuşuluyor» dedi. 

Bakınız, sağlık sistemimizin ne olması ve sağlık 
sistemimizde yapılacak işlerin nelerden ibaret olması 
konusunda yaptığım ilk toplantının zabıtlarını getir
dim. Bu toplantı 7 saat sürmüştür ve her yapılan 
konuşma vardır. Eğer bu toplantıyı kapalı kapılar ar
kasından yapacak olsaydım; niye çağırdım Türk Ta
bipler Birliği Başkanını, niye çağırdım üniversiteleri
mizin tıp fakültesi dekanlarını, niye çağırdım rektör
lerimizi, niye çağırdım Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanını, niye 
çağırdım Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Dairesi 
Başkanını? Hepsini topladım, hepsi ile konuştum ve 
bütün konuşmalar burada vardır. O konuşmaların 
ışığında ve Sayın Başbakanımızın geçen günlerde yap
tığı basın toplantısında da bildirdiği gibi, sağlıkta 
yeni bir reorganizasyona gidiyoruz. Bunun hazırlık
ları bakanlığımca bitirilmiş olup, küçük bir iki te
ferruat bu hafta içinde halledilip Başbakanlığa arz 
edilecektir; ama huzurunuza geldiğimizde sizler de, 
büyük bir memnuniyetle göreceksiniz ki, hakikaten 
sağlık sistemimizde büyük bir değişiklik olacaktır. 

Biraz önce, yine arkadaşlarımız konuşmaları içe
risinde, küçük küçük notlarla, «Efendim, sağlık ocak
larımız, sağlık merkezlerimiz, muayenehanelerin du
rumu ne olacak, bunlardan istifade edelim» şeklinde 
bazı husulara değinmeye çalıştılar; bunların hepsini 
düşünüyoruz ve planlıyoruz. 

Yine açıklıkla ifade edeyim, bu münakaşalar so
nunda gelip bir yere dayanmasın; muayenehaneler 
açık mı olacak, kapalı mı olacak hikâyesine gelmesin; 
yani part-time mı çalışacağız, full-time mi çalışaca
ğız Yok böyle bir şey. Sistemimiz içerisinde part-ti
me çalışma da vardır, full-time çalışma da vardır. O 
kadar kısır çekişmeler içerisinde değiliz, hele hele bu 
liberal sistemimiz içerisinde muayenehanelerin kapa
tılmasından yana hiç değiliz. 

BAŞKAN — Efendim, 10 dakikanız vardır. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkanını. 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 
Konuşma süresini uzatalım Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Yok öyle bir hakkımız efendim. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ ı(Devamla) — Teşekkür ede
rim Sayın Bayezit. 
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AYHAN FIRAT (Malatya) — Yüce Meclis gün
demine hâkimdir Sayın Başkan. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Bir konuda 
daha bilgi arz etmek istiyorum : 

(Bakınız, geçen yıllar içerisinde meslek kuruluşla
rımızla bakanlık ilişkilerinin önemli bir pozisyonu 
vardır. Maalesef diyorum, bazı meslek kuruluşları
mız geçen yıllarda tamamen politize olmuşlar ve bazı 
noktalarda idarenin aleyhine demeç vermeyi kendi
lerine aslî vazife addetmişlerdir. 

İİDRÎS GÜRPINAR (Muğla) — Onlarla meşgul ol
sanız bunu yapmazlardı. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MUS
TAFA KALEMLİ (Devamla) — Müsaade ©din efen, 
dim; ben sizi sabırla dinledim. 

Bu vazifelerinin dışında da ne üyeleriyle ilgilen
mişler, ne de 'bakanlıkla İlişkilerini belli bir düzeye 
oturtma çabası 'içerisinde olmuşlardır; ama biz, bu 
meslek kuruluşlarımıza da 'bugün sahip çıkılmasının 
gerekliliğinim bilinci içindeyiz. Bakınız bu cümleden 
olarak - memnuniyetle 'bu kürsüden ifade ediyorum -
bu hafta Türk Tabipler Birliğinin sayın başkanı rad
yasyon konusunda olsun, tifo konusunda olsun, ku
duz konusunda olsun; ilmin gerekleri ne ise, onları 
çok açık - seçik ifade eden beyanlarda bulundular. 
Kendisine bu kürsüden teşekkür ediyorum. Bu, be
nim uzun yıllar gözlediğim ilk olumlu davranıştır. 
Gayet tabiî 'bu olumlu davranışlar, Bakanlığımız ta
rafından dikkatle değerlendirilecek ve bu meslek ku-
ıruluşlarımıza sahip çıkılması konusunda elimizden ge
len bütün gayreti göstereceğiz. (ANAP sıralarından al
kışlar.) 

Yine, hükümetimizin çalışma döneminde dliş he
kimlerimize sahip çıkma manasında, 'Balkanlığımızda 
ilk defa diş hekimleriyle ilgili bir daire 'başkanlığı ku
rulmuş ve diş hekimleriyle ilgili Meslek Odaları Ka
nunu çıkarılmıştır.. Yine, bu cümleden hareketle söy
lüyorum : 'Meslek kuruluşlarımıza ve kendi meslek 
mensuplarımıza sahip çıkma babında, ilk defa hem
şirelerimize sahip çıkılarak, bakanlığımızda bir Hem
şirelik Daire Başkanlığı kurulmuştur ve açık ifade edi-. 
yorum, başına da yetişmiş, bu işi iblen bir hemşireyi 
getireceğiz; onlar da mesleklerini, kendi menfaatları-
nı, kendi problemlerini en iyi şekilde 'bize anlatabilsin
ler diye. 

ıSayın milletvekilleri, konuşmacı arkadaşlarımız 
biraz önceki konuşmaları sırasında «aşı üretiminin ni
ye durdurulduğunu» sordular. Aşı üretimimiz durdu-
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rulmamıştır. Halen, son vakalar nedeniyle 15.12.1986 
günü mevcut stoklarımıza ilaveten, tifo aşısının üre
timine tekrar başlanmış ve yine stok halinde 43 450 
doz da tifo aşımız mevcuttur. Difteri, tetanoz olarak 
1986'nın ilk 11 ayında 2 milyon 846 bin doz; difteri, 
boğmaca, tetanoz olarak 1 milyon 661 bin doz, yalnız 
tetanoz olarak 2 milyon 900 'bin doz, BOG olarak 
3 608 500 doz, kuduz olarak 1 milyon 116 bin doz 
ve grip olarak 950 bin doz aşı üretimimiz vardır. 

Arkadaşlarımız haklı olarak, Hıfzıssıhha Enstitü
sünün çalışma şekillerine değindiler. Tamamen ken
dilerine katılıyorum. Hıfzıssıhha Enstitümüz bugünün 
şartlarına maalesef kendisini -yılların ihmaliyle- adap
te edememiştir. Hükümetimiz döneminde bu şartların 
süratle tesisi için elimizden gelen 'bütün gayret sarfe-
dilmektedir. Buna ilave olarak, bakanlığımızın, 67 
ilimizde halk sağlığı labbratuvariarı vardır; 9 hıfzıs
sıhha enstitümüze ilave olarak. Bu halk sağlığı labo-
ratuvarlarının güçlendürilmesi konusunda da maddî -
manevî her türlü desteğimizi sağlıyoruz. 

Sayın milteüvekilleri, arkadaşlarımız kan konusu
na değindiler; doğrudur. 'Bugün mutlu bir tesadüf 
Kızılayın genel kongresi başladı. Sabahleyin oraday
dım. Sayın Cumhufbaşkanımızda bu konuya özel
likle değindiler ve sivil sektörden kan almanın zo
runluluğuna Sayın Cumhurbaşkanımız da, Kızılay Ge
nel Başkanı da, ayrı ayrı değindiler. Arkadaşlarımız 
biraz önce kan merkezlerinin sayılarını verdikleri için, 
'ben onları sıralamıyorum; ama geliniz sayın millet
vekilleri, bir olay başlatalım : Sayın Meclis 'Başkanlık 
Divanımızdan da ricacı olalım; ben kendilerinden ri
ca ediyorum; bu kampanyaya milletvekilleri olarak 
biz öncülük edelim. 'Bu sene, 1987'nün ilk günlerinde 
sivil sektörden kan bağışı kampanyasına önce Türki
ye Büyük Millet Meclisi 'başlasın. Ben 'bunu yüce 
Meclisin tasvibine arz ediyorum. (Alkışlar) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Siz 
bakan olarak kan verdiniz mi Sayın Bakan? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MUS
TAFA KALEMLt (Devamla) — Çok verdim, efendim 
tekrar vermeye hazırım; ilk kanı da ben vereceğim 
(SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MUS
TAFA KALEMLt (Devamla) — Yurt dışında yapı
lan tedavilere bir arkadaşımız değinerek, /Sayın Baş
bakanımızın yurt dışına niye tedaviye gittiğini bura
da söylediler. 
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Değerli -milletvekilleri, bu 'birkaç defa izah edildi; 
ama ben bir kere daha izah etmeyi gerekli gördüm bu 
sorudan sonra, «tntra oküler lens» konması için Sayın 
Başbakanımız, 'bildiğiniz gibi Amerika'ya gitmişlerdir. 
IBu ameliye Türkiye'de gelişmiş ive ruıtlin olarak ya
pılan bir operasyon değildi o zamanlar. Yeni yeni 
Igeliışiiyior; aıma tam ruitim bir operasyon Ihâllâ değilidir. 
Aiyrııca, aynı konuda, Iben şümldi burada isimlerini 
vermeyeceğim, bir tıp faJkü)liteanlİ2):n değerli öğretim 
üyesi, bir eski soyası arkadaşımıız, yine bakanlığımı
zın raporlarını tasdik dfimesi sarftı âe aynı kl'inrığe bu 
ameliye için gitmişlerdir. Yani, yalnız Sayın Başjba-
bafcanıımıza tanıman özel blir iımlkân değildir. 

ıBİAŞKAıN — Efendim, flülüfen bağlayınız, süre
miz doldu. 

ISAĞLIK VE SOSYAL YARDEM BAKİANI 
MUSTAFA KALEMlLt (Devamla) — Bağlıyorum. 

Aşılar konusunda son bir şey söyleyerek konuş
mamı 'bağlamak ilstliyoruım dfenldîm. 

Şimdi, arkadaşlarımız haklı olarak, aşı komutsun-
nu dile gdt'irdifer ve belki konuışımaiıarını ben pek iyi 
takip edemedim; ama «Nüye Ibu asıllar Türkiye'de 
<Sam manasıyla üreriilımiiyor, nıiye dışarıdan alınmı
yor?» şeklinde biır sual de galiba vanilt oıHdü, 

Otfemen ifade edeyim, bizden önce başlatılmış 
•fiaalıydtlere hız verdik ve yurt dnşından önemfK iki 
firma - islimlerini 'burada söylemek isitem'iyorum -
yurdumuzda (teknolojiyi ve flinansunı kendileri geltıir-
mek ısurdt'iyie her fttürllü virüs ve bakteri asıllarını 
üretmek için teşebbüse geçmişlerdir. Bunlarla ilgili 
ıgörüışımeler, bunlarla işbirliği yapacak kurumlarca 
ısüıridtüırü'lmdklfiddiır ve /biraz önce aldığımız bir telefcs-
Üe de bir firma son hazırlıklarını yapmış, ilgili ku
rumla da anlaşımasını sıağlamışitır. öyle ümilt ediyor-
ruım ki, önümüzdeki yıllardan itibaren dünya üze
rinde kullanılan büıtöin virüls ve bakiteri aşıları en 
modem tekniklerle üreftilmıiş oilariak, ülkemizde de 
faaliyete geçecek olan bu teısisite htemeftinıiize sunu
lacaktır; halöta fazlası da ibıraç edilecektir. 

MUOİTTflN YILDTRUM (Edirne) — SaytgUlar. 

SAĞLİK VE SO&YİAL YARDIM BA)KİANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamıla) — Saygılara da
ha vakit var efendim. 
ı B'ir sayın arkadaşıımız burada, böbrek nakili ame-

liyaltlarından bahsederek, bir vakfın değerli çalıışima-
lariınidan balhisieltitliıler. Bu konuya sadece şu oülmle ile 
temas ermek isttiyoruim. Bu hadise, yurdumuzda 
fevkalade önemlıi bir hadîsedir. Gerek kronik hemo
diyaliz, (gerekse böbrek transplantasyonu konusum-
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da, yalnız bu vakıf değil, ülkemizde pek çok ehliyet
li merkez vardır; ama bu şekildeki vakıflarım faali
yetlerimi de yadsıyor değiliz. Yalnız, gönül temenni 
eder ki, bu şekildeki vakıflar, maidem amme memfaa-
faatleririi hadim cemiyet pozisyonundadır, 4-5 mil
yon gibi paralarla valtandaşıımızdam ıbüiyük ücretler 
talep etmesinler; gelsinler, Sağlık Bakanlığı onları 
daha düşük ücretlerle ıtiedavi etetlirecektir efendim. 

Yüce Meclise saygılar sunanım, (Alkışlar). 
İBAŞlKAlN — Teşekkür ederiz Sayın Balkan. 
Son sıöz, aleylhlte Sayın Hüseyin Avni Sağesen; 

buyurun efenldim. 
İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Sayın Başkan... 
IBAŞKIAN — Efenldim, zarftı getirtiyorum, 
ISaıyın Sağesen, süreniz 10 dakika, 

MÜİSEYİN AVM SAĞESEN (Ordu) — Sayın 
Başkan sayın millidtlvetoiıll'eri; sözleriime başlamadan 
önce hepinizi saygıyla selamlarım. 

Sağlık, kaybedilmeden çoğu kez anlamı biline
meyen ve bele Türkiye'de üzerinde •dikili ve yetkili
lerin Ibu hizımettödki aksaımalara daima bir kılıf bul
maya oalışltıkları iki heceli bir şözcüfctlür. Bu cümle
den olarak, Sayın Sağlık 'Balkanının .Bütçe Komis
yonunda, sağlık hizmetlerimin aksamasının temel ne
deninin, TürMyeldeki bekim sıayıısınm az otöması şek
linde blir dala tutunmaya çalışması 'üzerinde durmak 
aisltiiyorutm. 

Türkiye'de son 5 yıllıdır, hemen her üniversitede 
bir tıp faküîites'i açılmış, bu fakültelere binkırce öğ
renci alırtimi'ş ve bugün ber yıl 3 bin dolayında he-
k'ım mezun edilmeye başlanmıştır. Bu şu demektir, 
önürnüzldeki 4 yılda ülkemizde beklim başına düşen 
nıülfus, geiliışımiış Baltı ülkeleri düzeyine erişecektir. 

Bumdan ayrı olarak, 1980 yılınldia uygulamaya gi
ren hekimlere zorunlu hizmet yasası ile her hdkim 
2'şerlden 4 yıl zorunlu h'izımeıtle yükümlüdür. 5 yıldan 
beri zorunlu hüzmdt yapan hekıVnlerirniz, 'tüm ülke
ye dağılîlmıışilar ve çok ağır koşullar altında h'iztnUeıt 
verîmıetotediırler. Bliimizdekıi verilere göre, bulgun he
men her sağlık ocağı için bir beklim ve (hastanelerimiz 
için yeterli hekim uzmanımız vardır ve açığımuz yok-
ttur< 

Bu ısıayıda ve dağılmış hek'iıme rağmen, sağlık 
bizmeltlerimde bir dtizelime oMuğunu siöyleyebilmek 
albesl'e iştigalden öite gidemez. Çünkü sorun, hekim 
sayısı azlığımdan kaynıaklammamakiüadır.. 

1961 yılında 224 sayılı Yasa ile uygulamaya giren 
sağlık poilitiikamız, sağlık tiizmelülerinin sıosyalleşıtli-
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ritmesi politikasıdır. Bu politikanın ana ilkesine gıöre-
kademeli bir biçimde yurtt düzeyine yayılması gere
ken bîr sağlık örgütlenmesi içinde, sağlık hizmetleri, 
halika ücretsiz sunulan bir hizmet olacaktır; ama bu 
politika da b'ir türlü benimsenememiş, 25 yıldır sağ 
iktidarların dilinde ana ilkesi doğrultusunda gerçek
leştirilememiştir. 

224 sayılı Yasa gereği koruyucu ve tedavi edici 
sağlık hizmetleri 'bir bütün alarak, en uç bölgeden 
iltiibaren, kimilere yaşadıkları yörede devlet eliyle yö
renin «ağlık kurum/unda, örneğin, 10 bin nüfusa ka-
diar bir sağlık ocağında ücretsiz sunulur, ilk başvu
ru/da (kişilerin sağlık dorumlarınım çok önemi bir kıs
mı da böylece çözlümıe kavuşmuş olur. 

Hastaneler yatarak teşhlis ve tedavi gıören hasta- . 
lar içindir. Bizde ilk başvuru yerinde derdine çare 
bulamayan basltallar, genelikle büyük illerin hastane
lerine uımult bağlarlar. Bu hastanelerde kapasiteleri
nin çok üstlünde (bir yük alfanda (gerekli hizmeti ve-
remezlier. 

BAŞKAN — Sayın Sağesen, bir dakikanızı istür-
ham edeceğim. 

IMıulhterem arkadaşlarım, vakiltlten is#fade eteek 
için sioru soracak arkadaşlar birer satırla lütlfen 'islim
lerini yazıp göndersinler.. 

IDevam edin Sayın Sağesen, 

fflSBYUN AVNlt SAĞESEN (Devamla) — Dok
torlar çaresiz, yorgun ve umultsuz; hasltalar ise, has
tane kuyruklarında perişan Olmaktadır. Kentsel alan
dan illere yoğun Ibir halata trafiği hem sağlık, hem 
işgücü ve hem de ekonomik kayıp nedeni olarak sü
rüp gitmektedir. Bu sorun, Sayın Bakanın söylediği 
gibi, hekim eksikliğine bağlı değildir; Sayın (Baka
nın teşhisi yanlıştır. 

/SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
IM'UISTAJFA KALEMLİ (Kütahya) — Hekim ek
sikliği var demedim ki. 

HÜSEYUN AVNlt SAĞESEN (Devamla) — 
Zalbırtflarda var efendim* 

(BAŞKAN — UiÜöfen efendim. 

HÜSEYİN AVNlt SAĞESEN (Davamla) — 
«Sağlık sorunlarımın içinde bulunduğu keşmekeşin 
(başlıca sebebi, AINIAIP İktidarının (tutumu, genel eko-
mıomik politikalarına paralel olan uygulama biçimi
dir, 

Tüm sağlık kurumları artık paralı hale gelmiştir. 
Bugün parası olan bu hizmetten özel' muayenehane
ler eliyle yarariaomakta, ödeme gücü olmayanlar 
yoksulluklarının bedelini hayatlarıyla ödemektedir-
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ler. ANAP Hükümeti ekonomide izlediği seıfbeslt 
piyasa ekomomıiısi ilkel erini sağlık hizmetlerine de 
yansıtmaktadır. Âdeta «Ölen ölür, kalan sağlar bi
zimdir» ya da «Parası olan yaşar» diyor; Anayasanın 
sosyal devlet ilkesine hiç alfdırmaz görünüyor. ANAP 
Hükümetinin (Sağlık Bakanı, başta hekim ollmak üze
re, yardımcı sağlık personeli dalh'il, sağlık hizmetleri
nin sayıca eksikliğinden yakınıyor. 

Hekimlerden başlayalım: Bugün befc'ım sayısı az
lığından çok daha ciddî ve önemli olay, yeni yetişen 
hefcimllerîmiızlin eğitim düzeyleridir. Tıp Fakülteleri 
gilbi, çok yüksek puanlarda girilen sınavlarda en üst 
düzeydeki başarılı öğrencileriımizin eğitildiği fakülte
lerin büyük çoğunluğunda artık çağdaş (bir tıp eği
timi ve öğrenimli yapılımatmıalkltadır. 

Alyapısı kuraılmadan, eğiltiiım hastanelerimde yete
rince araç, gereç, lalboraituvarlıarda uygulama olanak
ları sağlanmadan, özellikle öğretim üyesi bulunma
yan birçok sayıda tıp fakültesi açılmıştır. Tıp öğre
timi yalnız teorik ıbir eğiltim değildir; uisıta - çırak eği-
ıtimi diyebileceğimiz yılların deneyimi ve bilgi biriki
mine sebep ustalar, yani profesiörler, doçerttler ve ni
telikli hocalar aracılığıyla eğitilen uygulamalı ıbir eği
tim alanıdır. Bu bilim disiplininde uygulama, başta 
hasta üzerinde .teşhis ve ıtedavi lalboratuvarlarında 
yürütülür. Tıp eğitim hastaneleririin hasta yatakların
da yatan hasltalar, eğitimim aracı ve has/tasıdırlar. 
Uygulama ile hekimlik bu hastanelerde öğrenilir, 
Hasta üzerinde öğrenilir; bu Ibütün dünyada böyle
dir. Son 6 yıldır tıp eğitiminde bu kavramlar altüst 
olmuştur. Yeni açılan tıp fakültelerinin çok büyük 
(bir bölümünde hoca yoktur. 1-2 yıllık uzmanlara tıp 
öğrencisi eğitimimde sorumluluk verilmektedir. Oysa.' 
ıtıplfca hocalık deneyim ister. Yeni açılan fakültelerde, 
»temel tıp sınıflarında laJboratuıvarlarda uygulama 
hemen bütünüyle ortadan kalkmıştır. Yeni açılan 
Ibirçok tıp fakültesinde 15-20 staj öğrencisine tek bir 
hasta üzerinde muayene ve^ uygulama yaptırılmak
tadır. örnek vermek istersek; Akdeniz Üniversitesi 
Tıp Fakültesi, kuruluşunun 11 inci yılını tamamlıyor. 
85 öğretim üyesi mevcut, hiç hoca eksiği yoktur; ama 
her yıl 200 tıp öğrencisi alan bu fakültenin temel tıp 
bilimlerinde hiçbir laboratuvarı yoktur. Sadece 120 
dolayında hasta yatağı mevcuttur, öğrenciler stajda, 
kliniklerde pratik uygulama yapamadan hekim olu-
vermektedirler. 

(Bir başka örnek1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 
Tıp Fakültesi örneğidir. Bu tıp fakültesinde, kurulu
şundan bu yana çok az sayıda yerleşik öğretim üye-



T. B. M. M. B .46 19 t 12 . 1986 O : 2 

si vardır. Doçent, profesör, yardımcı dıoçent ve öğ-
treiüiım görevlisi; heps/iniin sayıisı 30'uı bulmamakltıadır. 
600'ün 'üMinde öğrendi, altyapısız, laboraıtuıvarsız, 
etosıilk sayıda eğitici kadrosunun elinde yetişmekte
dir ıveya yetiştirildiği ısannlımıafklüaidır. Bu, gençleriımiize 
ide büyük ihalklsıızilılkıtıır. Gelecekte sorumluluk taşıya
cakları hastalara da günahtır, 

IBu iki örneği çoğaltmamız mlümlkündür. Sonuç, 
Ibu genç hefcimferiırriîzlin, soruımllullıarıın sıoruımisuzluk-
lan yüzünden hiç halk etaıedikleri acı deneyimlerle 
foarşılaşımaları (aJmaktadır. îlik meslek uygulamaların
da pek çoik sorumla karşılaşacaklardır ve karşılaş-
anıalkjtadırlar. üstelik bu bozuk eğitim düzeninin be
delini de hastalar hayatlarıyla Ödeyeceklerdir, ötie-
mekıtediırıler de. 

Sayın Sağlık Bakanı, tıp eğitimi benim görevim 
değildir diyemez. Kendi görev ve sorumluluk alanın
da, sağlık hizmeti sunmak için kullanılarak bu kad
roların sayıca eksikliğini değil, önce kalitelerine ve 
eğitim biçimlerine önem vermeye mecburdurlar. 

Hükümet programı, politikası bir bütündür. Baş
ta Başbakan, tüm bakanlar, tüm hatalardan, yanlış
lardan ortak sorunludurlar. Bu memleketin unsurla
rının sağlığı ile oynamanın sorumluluğunun hesabı bir 
gün bütün yetkili, etkili ve ilgililerden ayrı ayrı so
rulabilir. 

Bakınız, bir yardımcı sağlık personellinin eği
timleri ne haldedir: Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığına bağlı 75 sağlık meslek lisesinde ortaokuldan 
sonra 4 yıllık uygulamalı meslek eğitimi yapılarak 
'ebe, hemşire, laborant ve çevre sağlığı teknisyenleri 
yetiştirilirdi. 

BAŞKAN — Sayın Sağesen, bağlayınız. 
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Devamla) — Bi

tiriyorum efendim. 

Ankara'da Gevher Nesibe Yüksek Sağlık Oku
lunda ise, bu sağlık meslek teknik okullarının öğreti
ci kadroları, öğretmenleri eğitilirdi. Bugün ülkemiz
de en büyük sayıca eksiklik, yardımcı sağlık perso
neli kadrölarındadır. Bunların sayısını artırmak, 
eğitim yöntemini çağdaş tıp bilimi gerekleri doğrul
tusunda düzenlemek ve uygulama ağırlıklı geliştir
mek yerine, neler yapılmıştır: önce bu okulların 
hastanelerle bağlantılı olmadan, uygulama olanağın
dan yoksun, teorik okullara dönüştürülmüştür. Sonra 
hocaların nitelikleri düşürülmüştür. Gevher Nesibe 
Yüksek Sağlık Okulu yapı değiştirmiştir. Bü oku
lun eğitici kadroları; spor hocaları, kültür dersleri 
hocaları ve benzeri şekillere çevrilmiştir. Oysa, eski

den bu kurum, tıp fakülteleri öğretim üyelerinin 
ders verdiği bir kurumdu. Dolayısıyla sağlık meslek 
okullarının öğrenci kadrolarının hocalarının niteliği de 
bozulmuştur. Hem sayıca eksik, hem kaliteleri eksik; 
eskiye oranla düşürülmüş ve bu okulları yeniden 
düzenlemek ve çağdaşlaştırmak yerine, şimdi işsiz 
lise mezunu genç kızlar, gençler, 6-8 aylık teorik 
kurslarla ebe yetiştirilerek hizmete gönderiliyorlar. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız. 
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Devamla) — Sa-

yın Bakan da bunu bir iftihar vesilesi olarak bul
maktadır. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) Evet, doğru. 

BAŞKAN — Lütifen efendim. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN .(Devamla) — Ebe
ler sağlık hizmetinin en önemli elemanlarıdır. Hem 
ibebeğin, hem de annenin hayatından sorumlu mes
lek mensuplarıdır. Bu ebeler, bu kadarcık bir eği
timle tüm kırsal alanda doğumlardan, anne ve be
bek sağlığından sorumlu olacaklardır. 

Üstelik, kurslar için alınan öğrencilerin seçimi 
de son dereoe kuşkuludur. Mahallî yöneticilerin 
tercihlerine bağlı, temel bilgi ve yetenekten daha çok, 
siyasî görüş ve etkinlik öncelikli bir sınavla alınan 
bu gençlerimize, 6-8 aylık teorik kurslarla bu Sağlık 
Bakanı nasıl sorumluluk verebilecektir? 

BAŞKAN — LÜtİfen öferidim bağlayın. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Devamla) — Sa
yın. Bakandan soruyoruz; İnsanımıza, Türk halkına, 
annelerimize, bebeklere karşı sorumluluğunuzun öl
çeği bu mu olacaktır Sayın Bakan? 

Sayın Bakan, sizden bir gün bu memleket çok 
ciddî hesap soracaktır. Burada muhalefet partisi 
menisübu gibi konuşmanız bunu kurtarmayacaktır. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Biz hesabımı
zı veririz, merak etmeyin. 

BAŞKAN — LÜtifen efendim... 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Devamla) — Sa
yın Bakan, vaktim olsaydı gözünüzün dibinde Nu
mune Hastanesi ile ilgili bazı bilgiler verecektim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Verin efen
dim. 

(BAŞKAN — Lütfen... ' . 
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Devamla) — Ve

recektim. Günü geldiğinde onu da getireceğim. 
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Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından 
'gürültüler) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Sağesen. 
HÜSEYİN AVN1 SAÖESEN (Devamla) — Kı

zılay'ın ilaçları satılıyor Numune Hastanesinde. 
İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Her şey çok 

iyi; hayırlı olsun de, hayırlı olsun de. 
BAŞKAN — Lütfen efendim. 
İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Nedir efendim? 
İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Sayın Başkan, Sayın Bakan açıklamaları sırasında be
ni grubumla ters bir fikri savunmakla itham ettiler. 
O konuda açıklama yapmak için söz istiyorum. 
(ANAP «ıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, siz mi cevap 
vereceksiniz ben mi konuşacağım burada? 

Sayın Bayazit, ben zaptı getirttim, zatı âlinize de 
gönderdim. Burada, Sayın Bakan sizin adınızdan 
bahsetmiyor. Diyor ki, «Bu meseleyi yeri geldiğin
de ifade edeceğim Sayın Bayezit» diyor. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
'MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Baş
kan, müsaade eder misiniz 

'BAŞKAN — Evet, 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Baye-
zit'in Bütçe Komisyonunda yaptığı bir konuşmayı 
burada ifade ettim; «Grubuna ters düşüyor» diye 
bir ifadem yoktur. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Vardır efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Yoktur efen
dim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
«grup sözcüsü..» (Gürültüler) Zaptı okuyun. 

(BAŞKAN — «Yoktur» diyor efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
«Grup sözcüsü..» Zaptın yukarısını okursanız, «Grup 
sözcüsü ulusal sağlık politikasından bahsettiler» de
diler. «Bu gruba mensup bir milletvekili Komis-

_ yonda aksini savunmuşlar» dediler. Ben de oturdu
ğum yerden, «'İsmini söyleyin; kimdir? Zabıtlara 
geçsin» dedim, «Sayın Bayezi't» dediler. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Hayır efen
dim. 
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I M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Efendim, «hayır» desinler, söz almayacağım. 

iBAŞKAN — «Hayır» diyor işte efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

«Hayır, Bayezit demedim» desinler. (Gürültüler) 
I 'BAŞKAN — Peki efendim... Lütfen... Tamam 

efen'dim; buyurun geçin ©fendim: «Demedim» diyor 
efendim. 

İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, neden başınızı çeviriyorsunuz? Din
leyeceksiniz, bir noktayı açıklamak için hakkımı sa
vunuyorum. '(Gürültüler) 

BAŞKAN — Yani, şurada hep zatıâlinizi mi 
I dinlemek mecburiyetindeyiz Hayır beyefendi. 

(ANAP sıralarından alkışlar, SHP sıralarından gü
rültüler) Bir dakiika efendim. Burada bütün üye
ler eşittir beyefendi. Zatıâlinizin bir üstünlüğü yok. 

İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Hakkımı savunuyorum, dinleyeceksiniz. 

BAŞKAN — Ben dinledim ve bunu okudum, 
zatıâlinize de gönderdim. Biliyorum bunu böyle ya
pacağınızı, onun için... Söz vermiyorum efendim. (Gü
rültüler) 

ıM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Söz vermeyebilirsiniz; ama beni nezaketle dinlemeye 

I mecbursunuz. 
'BAŞKAN — Ben nezaketle dinledim ve neza

ketle size gönderdim; lütfen oturun yerinize. (Gü
rültüler) 

iM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Beni nezaketle dinlemeye, saygı ile dinlemeye mec
bursunuz. (Gürültüler) 

I BAŞKAN — Yerinize oturun. Nezaketi sizden 
öğrenecek değilim, lütfen oturun. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Ben kendim oturuyorum, siz söylediniz diye değil. 
l(GürüMiler) 

[BAŞKAN — Oturacaksınız. (Gürültüler) 
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Azarlayamaz

sınız. 

BAŞKAN — Sayın beyler, beyefendi azarlar da, 
ben azarlayamam, öyle mi? 

EROL AĞAGİL '(Kırklareli) — Burası ilkokul 
mu, aşağıya niye bağırıyorsunuz? 

BAŞKAN — Rica ederim, rica ederim, hangi
nizi azarladım şimdiye kadar? 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Azarlayamazsın. 
I İBAŞKAN — Bırakın efendim. 

807 — 
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M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Siyasî saygı ile dinlemek mecburiyetindesiniz. (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Ben bunu o kadar ciddiye aldım 
ki... (Gürültüler) Müsaade edin. Ciddiye aldım ki, 
kendim okuldum, yanımdakine okuttum; bu işin mü
tehassısı olan arkadaşa, ondan sonra kendilerine 
gönderdim, üzerinde durdum. Ben bunu yapma
dan, herhangi bir şekilde buna, hayır, yok dersem, 
o zaman haklıdır beyefendi. 

MUHİTTİN YILDIRIM (Edirne) — Dev ayna
sında görmeyin kendinizi. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Alay öder gibi 
konuşamazsınız. Burası ilkokul değil; bağırmayın. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, biz de etten ke
mikten müteşekkiliz, müsaadenizle. 

Sorulara geçiyorum. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

İsimleri okuyun, kimleri'kaydettiniz. 

BAŞKAN — Beyefendi... (Gürültüler) 
Sayın Erel, Sayın Siarıoğlu, Sayın Ağagil, Sayın 

Abacıgil, Sayın Babacan, Sayın Türkân Arıkan, Sa
yın Vural Arıkan, Sayın Muhittin Yıldırım, Saym Ne
riman Elgin, Saym Hüseyin Aydemir, Sayın Hayri 
Osmanlıoğlu, Sayın Arpacıoğlu, Saym Kazancıoğlu ve 
Sayın Bayezit. Tamam efendim. 

Şimdi sırayla arkadaşlar sorularını soracaklar. 
Lütfen soru şeklinde tevcih buyursun arkadaşlar. 

Buyurun Sayın Erel. 
SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, sorula

rım hükümete yöneliktir; Sayın Bakanın yanıtlaması
nı diliyorum. 

Çağdaş yaşantının nimetleri yanında, düşündürü
cü boyutlara ulaşan sorunlarıyla da karşı karşıya bu
lunmaktayız. Radyasyon olayı konusunda hükümetin 
politikası nedir? Radyasyon tehlikesi olan ürünleri
miz var mıdır? örneğin, deniz ürünlerinin, fındık. 
çay ve' benzeri gıda maddelerinin sağlıklı olduğu ve 
hiçbir endişe, sakınca duymadan yenilebileceği konu
sunda hükümetimiz teminat verebilir mi? 

BAŞKAN — Sayın Erol, hu sorular Sanayi Ba
kanına da soruldu. 

SALİM EREL (Konya) — Hayır efendim, sağlıkla 
ilgili olduğu içlin, bu Bakana da sorulabilir, o kanıda
yım. 

Halkımıza bu konuda TRT ve basın aracılığıyla 
açıklayıcı yayınlar yapmayı hükümetimiz düşünüyor 
mu? 

Diğer soruma geçiyorum Sayın Başkan. Yıllara gö
re, 1983 t̂en itibaren, her yıl kaç kuduz şüpheli vaka 
görülmüştür? 

BAŞKAN — Bunlar söylendi efendim, burada sa
yıldı. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Sayın Ba
kan anlattı, dinlemedin mi? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
SALİM EREL (Konya) — Bunlardan kaçı ölmüş, 

kaçı tedavi olmuştur? Kaç vaka tedavi Olmadan ku
duz olmuştur? 

Sayın Başkanım, diğer soruya geçiyorum, Sağlık 
İdaresi Yüksekokulu öğrencileri, mezun oldukları ta
rihten itibaren, idareci sıfatını almaya hak kazanır
lar. Şu halde, her meslekte olduğu gibi, stajyer olarak 
devlet hastanelerinde belirli bir süre zorunlu hizmet 
yaptırıldıktan sonra, idareci olarak hastane müdürü 
veya sağlık müdürü olarak atanamazlar mı? 

SÜHA TANIK (İzmir) — Kaç soru var? 
BAŞKAN — Lütfen efendim. 
SALİM EREL (Konya) — Diğer bir soruya geçi

yorum Sayın Başkan. Bugünkü modern tıbbın teşhis 
ve tedavisi yönteminde... 

SÜHA TANIK (İzmir) — 10 tane mi soracak? 
BAŞKAN — Lütfen arkadaşlar, daha çok uzatı

yorsunuz. 
SALİM EREL (Konya) — ...en sağlıklı uygula

manın, lıaboratuvar ve radyolojik araştırmalarla ger
çekleştirildiği yadsınamaz. 

Soru : Yurdumuzda bakteriyolog ve 'röntgen uz
manının bulunmadığı kaç hastane mevcuttur? 

Saym Bakan, konuşmaları esnasında «Sağlık per
sonelimiz (yani doktorlarımız) bu kadar itilip kakıl
maya müstehak değildir» dediler. Siyasî iktidarınız 
döneminde kaç doktor hakkında soruşturma yapılmış
tır, kaç doktor isteği dışında başka yerlere atanmıştır? 

Diğer bir sorum : «İlaç sektöründe kaptıkaçtı fir
maları kapattık» dedi Sayın Bakanımız. Çok vahim 
bir olaydır bu. Kapatmalarını takdirle karşılıyorum; 
fakat Sayın Bakanın veyahut da siyasî iktidarlarının 
kapattığı döneme kadar, bu gibi kaptıkaçtı firmalar 
nasıl icrayı sanatta bulunmuşlardır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erel. 
Sayın Sarıoğlu, buyurun efendim, soru... 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkanım, 

Sayın Bakandan aşağıdaki soruları sormak istiyo
rum : 

1. Birçok, önemli ve ciddî vakalarda hastaneler
de muayene ve tedavi için, özellikle taşradan gelen 
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vatandaşlara, randevu almak bir sorun olmaktadır 
ve birçok halde de milletvekillerinin devreye girmesi 
gerekli kılınmaktadır. Bundan hem vatandaş son de
rece mustarip olmakta, hem de bizim vaktimizi, me
saimizi almaktadır. Bunlar eskiden beri devam edi
yor; fakat ralhatsız ettiği de bellidir. Sayın Bakanın 
bu konuda ne düşündüğünü ve bunları önlemenin bir 
çaresinin olup olmadığını öğrenmek istiyorum? 

2. En iyi diyöbildiğiıniz bazı üniversite hastane
leri de dahil olmak üzere, buradaki önemli cihazların 
çalıştırılmadığını ve âtıl durumda olduğunu, bakım
sızlıktan, teknisyen yokluğundan çalıştırılamaz olduk
larını. gazetelerde okuduk. Bundan dolayıdır ki, has
tanelere giden hasta vatandaşlarımızın çoğu kez, sizle-. 
rin de bildiği gibi, dışarıdaki laboratuvarlara gönde
rildiği ve birtakım muayenelerinin oralarda yapıldığı 
bilinmektedir. Bunlar doğru mudur? Bunları önleme
nin yolu nedir? Sayın Bakan bunları önleyecek mi? 
Çünkü, geçen sene bir arkadaşımız da burada değin
di, birçok laboratuvar bundan dolayı artık burasını 
bir iş, meslek haine getirdiler. Maalesef devletin bu 
kadar yapmış olduğu... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, soru olsun, çok rica 
ederim. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — 3. Hastanelerde 
düzensizlik ve bakımsızlık, girdiğiniz zaman gerçek
ten insanın dikkatini çekmekte, özellikle hastane per
sonelinin kılık kıyafetinin bir hastaneye yakışmayacak 
- özellikle dışarıyla mukayese ettiğiniz zaman - du
rumda olduğunu görüyorsunuz. 

Arkadaşlar, beni bir defasında gasilanede çalışan 
bir personelin o kılık kıyafetiyle gelip bir hastanın 
kayıt işlerini yaptığına şahit oldum ve maalesef üni
versite hastanelerimize - geçen gün bir hastamızı gö
türdük - ben, «Üniversite hastanesi» demeye utanıyo
rum. Her taraf bakımsız, boyasız dökülüyor ve hiç 
fcimse de ilgilenmiyor. Bir hastane bir ülkede bu ka
dar bakımsız ve düzensiz olamaz. 

MEHMET ALÎ DOĞUŞLU (Bingöl) — Soru şek
linde olsun. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Bunlar sizi de ilgi
lendiriyor kardeşıim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Acaba, bunların dü

zeltilmesi için üniversite ve bakanlığa bağlı diğer has
tanelerde ne gibi önlemler düşünüyorlar? 

Sayın Başkanım, son sorum : Hastanelerde tedavi 
gören, özellikle de ciddî hastalıkları olan birçok vatan
daşımızın hastane ücrettenim ödemeyecek durumda 
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olduklarına birçok defa şahit olduk ve bunlar yüksek 
miktarlar tutmaktadır. Acaba sayın bakanlık bunları 
tespit ettirebilir mi? Bunların düzeyi nedir, bunlar 
hakkında, bu vatandaşlara yardım bakımından, ne 
gibi önlemler alınması gerekiyor? Bunları sormak is
tiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 
Buyurun Sayın Abacıgil. 

DAVUT ABACIGİL (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
hastalıkta tedavi teşhisle başlıyor. Tüberküloz hasta
lığının tedavisinde nasıl Sağlık Bakanlığı ve verem sa
vaş dernekleri Türkiye genelinde tarama yapmışlarsa, 
acaiba bu taramayı son günlerde yaygınlaşan kanser 
hastalığı üzerinde yapmayı düşünüyorlar mı? 

İkinci sorum : Dış ülkelerden Türkiye'ye ithal 
edilen ilaç hammaddelerinin, gümrüklerde kontrolünü 
yapacak bakanlığın yetkili elemanları ve teçhizatı var 
mıdır? 

Üçüncü sorum : Sayın Bakan konuşmacılara ver
miş olduğu cevapta, Türkiye'de ilaç sorunu olmadı
ğını beyan ettiler ve Türkiye'de imal edilen ilaçların 
etkinlikleri bakımından, dıştan ithal edilenlerden daha 
iyi olduğunu söylediler. Şimdi, dış ülkelerde yasak
lanan ilaçlar Türkiye'de nasıl satılıyor, acaba tazelik
ten dolayı mı etkinlik kazandığı için bunların satışına 
imkân veriliyor? 

Sorularım bu kadar. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Abacıgil. 
Buyurun Sayın Babacan. 
ŞÜKRÜ BABACAN (Kırklareli) — Sayın Baş

kan, aşağıdaki sorularımın Sayın Bakan tarafından 
cevaplandırılmasını diliyorum : 

1. Fakir milletimizin kaynaklarım ve devletimizin 
sınırlı olanaklarını çök rasyonel bir şekilde kullan
mak ve israf etmemek gerçek yurtseverliktir. Durum 
böyle iken, Sağlık Bakanlığında bakanın makam oda
sının yeni baştan dekore ve tefriş edilmesi kaynakla
rın savurganca harcanması demek değil midir? 

b) 'Bu odanın yeniden düzenlenmesi için 30 mil
yon liralık 'bir harcamadan bahsediliyor. Gerçek ra
kam nedir? 

2. Gördüğümüz dünkü bir gazetede, «Mustafa 
Kalemli, sağlık politikası reformunu gazetemize an
lattı» diyerek, «Hastaneler şirketleşecek» sürmanşe-
tiyle ANAP İktidarının sosyal devlet anlayışını ser
gilemiştir. Buna göre, bu şirket hastanelerden hisse 
senedi almak mümkün olabilecek midir? 
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b) Bu şirket hastanelerinde fakirler parasız 
'ilaç, .tedavi imkânına ne şekilde kavuşacaklardır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Babacan. 
Sayın Türkân Arikan, buyurun. 
TÜRKÂN TURGUT ARİKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, Sayın Bakanımızın cevaplandırması 
istirhamımla 5 sorum olacak. 

Birinci sorum: Yetiştirme yurtlarında çocukları
mıza yapıldığı, basında geniş yer alan kötü muame
lelerin tamamen ortadan kaldırılması için, ne gibi 
somut ve etik'in önlemler alınacaktır? , 

îkinci sorum: Sağlık teknisyeni yetiştirilmesi için 
açılan kurslara, lise mezunu genç kız ve kadınları
mız neden alınmamaktadır? Bu cinsiyet ayırımı, Ana
yasaya, Atatürk ilkelerine ve geçen yıl yüce Mecliste 
onaylanan, kadınlara, karşı ayrım yapılmamasını 
öngören uluslararası anlaşmaya aykırı değil midir? 

Üçüncü sorum : Hastanelerde yatak bulup yata
bilmek için, hekimlerin muayenehanelerinden geç
mek olgusuna karşı tedbirleriniz nedir? 

Dördüncü sorum : Sosyal Yardımılaşma ve Da
yanışma Fonu bakanlığınız bütçesine eklense, sağlık 
ve sosyal yardım 'sorunlarının daha kısa sürede, da
ha etkin şekilde ve daha verimli şekilde çözümü 
mümkün olamaz mı? 

Son sorum : Sağlık s'isiteminde yapılacağını be
lirttiğiniz köklü değişiklikler, hükümetinizce üç yıl
dan beri neden yapılmamıştır? 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Türkân 
Arikan. 

Sayın Vural Arikan, buyurun. 
VURAL ARİKAN (İzmir) — Sayın Başkanım, 

ben önce, bakanımıza verdiği bilgilerden ötürü te
şekkür edeceğim. 

Yalnız, ilaç konusuna geliyorum. Bir çelişki sez
dim ben; Sayın Bakanımızın konuşmasıyla, basın
da yer alan haberlerle ve Sayın Başbakanımızın iş
adamlarıyla görüşmesinden sonra bu konuda ünlü 
bir işadamının beyanı arasında. Ünlü işadamı be
yanında, (İlaç görüşmesinden sonra yapılıyor bu) 
«Sayın özal, Başbakanımız lokum gibi adam» diyor. 
Geçen gün kendileriyle burada yemek yedim ve 
«Bunu, radyo ve televizyonda kullandım» dedim; 
«iyi etmişsin» dedi; iznini aldım çünkü. Şimdi so
ruyorum: Siz, «İlaç ucuz pahalı değil» dediğinize 
göre, işadamı da «Lokum gibi Başbakan» dediğine 
göre, ortada bir çelişki yok mu? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vural Ari
kan. 

Sayın Muhittin Yıldırım, buyurun. 
MUHİTTİN YILDIRIM {Edirne) — Sayın Baş

kan, aracılığınızla Sayın Bakandan sormak istediğim 
2 sualim vardır. 

Sağlık hizmetleri reorganizasyonu çalışmaları içe
risinde, sağlık müdürlüklerine hekim atama zorun
luluğu kaldırılarak, başka meslek mensuplarının 
atanmasının arzu edildiğini açikladınız. Sağlık mü
dürlüklerine hekim atamasından neden vazgeçildiği
ni ve sağlık müdürlüklerine hangi meslek mensup
larını atamayı düşündüklerini açıklarlar mı? 

ikinci sualim : Hastaneleri, has'ta bakım ve tedavi 
hizmetleri üreten birer hizmet işletmesi olarak ka
bul ediyorlar mı? Etmiyorlarsa, hastaneleri ne ola
rak tanımlayabilirler? Ediyorsanız, birer işletme ola
rak kabul ettiğiniz bu hastanelerin yönetiminde, ne
den hâlâ sağlık ve işletmecilik dalında 4 yıllık li
sans seviyesinde eğitim gören ve 20 yıldan beri me
zun veren Sağlık idaresi Yüksekokulu mezunu sağ
lık idarecilerine görev vermiyorsunuz? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim - Sayın Muhittin 
Yıldırım. 

Sayın Neriman Elgin, buyurun efendim. 
(NERİMAN ELGİN (Ankara) — Sayın Başkan, 

bakanın cevap vermesi dileğiyle birinci sorumu soru
yorum: İlçe sağlık programının geliştirilmesi proje
sinden vazgeçilmiş midir? Eğer geçilmiş ise sebebi 
nedir? 

İkindi sorum : Ebe, hemşire, sağlık teknisyenleri 
ve benzeri gibi yardımcı sağlık personelini yetiş-
ıtirm'ek üzere, kaç meslek lise ve koleji vardır? öğ
renci sayısı nedir? Geleceğe dönük plan ve progra
mınız nedir? Geçen sene bu kolejlerden Gevher 
Nesibe Kolejine öğrenci alınmasının nedenlerini 
açıklar mısınız? 

3. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı müfet
tişleri hastaneleri denetliyorlar mı? Normal dene
timleri yılda kaç kezdir ve neleri denetlemektedirler? 

4. Ankara Sosyal Sigorta Hastanesinde yemek
hane ile gaslhanenin iç içe olması, gerek sağlık, ge
rekse görüntü açısından sakıncalı değil midir? Bunu 
düzeMme konusunda bir girişimde bulunur musunuz? 

5. Sağlık sorununu çözmede Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının sağlık politikası nedir? Sağlık 
Bakanının değişmesiyle, bu politikada ne gibi deği
şiklikler yapılmıştır? Eski bakan zamanında yapılmış 
olan çalışmalar rafa mı kaldırılmıştır? 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Elgin. 
Sayın Hüseyin Aydemir, buyurun ©fendim. 
HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Sayın Başka

nım, sayın bakan verdiği izahatta, umumiyetle so
runların bir sisteme oturtulduğunu, gerek tıp fakül
tesindeki eğitim kalitesinin yükseltilmesi, gerek yeni 
çıkarılacak teşkilat kanununda bu sistem içerisinde 
sorunlara çözüm getirileceğini ifade ettiği için; ge
rek Genel Sigorta Kanunu, gerek diğer sorunları 
çözecek kanunlar konuşumda hazırladığım soruların 
bir kısmını burada sormuyorum. Verdiği izahat ha
kikaten tatmin edicidir, iftihar ettik, kendisini tebrik 
ederiz ve bu verdiği söze uygun çalışmalarını özel
likle, heyecanla bekliyoruz. Şimdi, kendisinin bahset
mediği ve arkadaşların da sormadığı konularda bir 
iki sorumu kısaca arz etmek istiyorum. 

Umumî Hıfzıssıhha Kanunu 1928'de çıkmış çok 
eslkıi bir kanun ve bugünkü ihtiyaçlara hiçbir surette 
cevap veremiyor; sayın bakan da bahsetti, eskimiş 
bîr kanun. Bu kanunun değiştirilmesi için bakanlık
ta bir çalışma yapılıyor mu? özellikle birinci sınıf, 
ikinci sınıf, üçüncü sınıf gayri sıhhî müesseseler 
birer yara halindedir ve vatandaş için, bilhassa bü
rokrasiyi artırma bakımından olağanüstü büyük güç
lükler çıkarmaktadır. Birinci ve ikinci sınıf gayri 
sıhhî müesseseler bakanlık tarafından ruhsata bağ
lanmaktadır. Bunların b'ir kısmını vilayetlere bırak
mak, daha pratik çözümlere bağlamak konusunda 
'bir çalışma yapılmakta mildir? 

Hastanelerde tatil ayları ve hafta sonlarında 
acil hizmetlerin karşılanması çoğu kere yetersiz kal
maktadır. Çünkü bilhassa yaz aylarında doktorların 
çoğu yıllık iznini kullanmakta; bu sebeple, bilhassa 
hafta sonları, cumartesi - pazar günleri ve tatil ay
larında bu hizmetler çoğu kere vatandaş için ıstı
rap verici bir mahiyet almaktadır, özellikle normal 
günlerde de polikliniklerde sabahın saat beşinden 
itibaren kuyruğa girip, dört beş saat bekledikten son
ra, kendiline sıra gelebilen vatandaş, ancak polikli
nik muayenesini yaptırabilmektedir. Bu, her gün 
karşılaştığımız, hüzün verici ve vatandaşı şikâyete 
getirici bir sorundur. Bu sorunu kesin olarak hallet
mek içm sayın bakan yeni bir -tedbir düşünüyor mu? 

Kitle iletişim araçlarıyla ilgil'i halk eğitim mer
kezleri ve yetişkinler eğitimcilerinin toplum sağlığına 
yönelik yayın faaliyetleri çok yetersizdir, özellikle 
çevre kirlil'iği, dengeli beslenme, gıda maddelerinin 
üretilmesi ve kontrolü - özellikle gıda maddelerinin 
kontrolü - salgın hastalıklar konusunda halkımızın 

devamlı olarak eğitilmesi, uyarılması için ne gibi 
bir eğitim planlaması yapılmaktadır? Bundan sonra 
bu konuda etkili bir çalışma kitle iletişim araçlarıy
la işbirliği yapılarak sağlanacak mıdır? 

'İnsan ve insan sağlığına yönelik olarak veteriner 
hekimlerin görevlerini etkin şekilde yapmaları için 
geçen yıl çıkarılmış bulunan Hayvan Sağlık Zabı
tası Kanununda bazı boşluklar bırakılmış. Beledi
yelere veteriner tayininin zorunlu tutulması için 
verdiğimiz önerge dikkate alınmamış ve bu, beledi
yelere bir zorunlu hizmet olarak verilmemiştir. O 
kadroları boş tutulan ve veterineri olmayan bir be
lediye özellikle hayvanlardan geçen hastalıklara 
karşı, kuduza karşı, et kaçakçılığına karşı, mezba
hadaki muayenelere karşı nasıl bir önlem alınabilir? 
Burada bu konuda verdiğimiz önerge reddedilmişti. 
O nedenle, bu konuda yeniden Hayvan Sağlık Za
bıtası Kanununda değişiklik yapmayı ve boş kalan 
hususları doldurmayı düşünmekte midir Sayın Bakan? 

Koruyucu sağlık hizmetleri içinde, veteriner he
kimlik hizmetleririi'n hafife alınması ye umumiyetle 
kuduz, şarbon, verem, brueellos'sıin insan ve hay
vanlarda müşterek seyreden hastalıklar olması sebe
biyle bu konuda, özellikle hıfzıssıhha komisyonların
da, . veterinerlerin sorumlu tutulması gerekmektedir. 
Başıboş köpeklerin Malında yetkili kimdir, sayın 
bakan buna bir cevap verebilecek mi Çünkü, hü
kümet tabibi yetkilidir, veteriner hekim yetkilidir, 
belediye tabibi yetkilidir, köy muhtarı yetkilidir, kay
makam yetkilidir, vali yetkilidir; tatbikata geçil
diği zaman, herkes yükü birbirinin üzerine atmakta 
ve sorumlu ortaya çıkmamaktadır. Bu konuda so
rumlu kimdir? Burada, Hayvan Sağlık Zabıtası Ka
nunu çıkarılırken, yaptığımız teklife uygun olarak, 
«Veteriner hekimler sorumludur» cümlesini koydu
ramadık, reddedildi. Bu konuda yeniden sorumluyu 
tayin için bir çalışma yapılacak mıdır? Yani herkese 
görev verilirse hiç kimse sorumlu olmuyor, hizmet 
ortada kalıyor. Binaenaleyh, belirli bir teşkilat ve 
üriiteriin bu gibi hayatî önem taşıyan hastalıklara 
karşı savaşta sorumlu tutulması yoluna gidilecek 
ve bu konuda yakın zamanda Hayvan Sağlık Zabı
tası Kanununda değişiklik yapılarak noksan hüküm
ler giderilecek midir? Çünkü Dünya Sağlık Teşki
latının raporlarına göre... 

IBAŞKAN — Çok rica edeceğim efendim, kâfi 
artık yani; sual olsun lütfen efendim. 

HÜSEYİN AYDEMtR (İzmir) — Sosyal yar
dım hizmetlerine ayrılan yardım miktarlarının, 3294 
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sayılı Kanunla, Fakir Fukara Yardım Fonundan 
vakıflara yapılan yardımların, bu hizmetleri gör
mekle görevli Sağlık ve Sosyal Yandım Bakanlı
ğındaki Sosyal Hizmetler Dairesine verilmesi veya 
bu vakfa verilen paraların bu fonlardan yapılacak 
yardımların, özellikle Sağlık Bakanlığına bağlı hiz
metin esas faili olan Sosyal Hizmetler Dairesine 
yeni bir yasal düzenlemeyle verilmesi düşünülmek
te midir? 

BAŞKAN — Bu soru soruldu efendim. 
HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Evet, sorul-

duysa takviye etmiş olduk Sayın Başkanım. 
Nihayet aile planlamasıyla ilgili bir sorumuz 

var. Ana çocuk sağlığı merkezleri ve istasyonları
nın etkili bir şökilde aile planlaması yapması için 
ne gibi önlemler alınmaktadır? Çünkü, son yıllarda 
ana ve çocuk sağlığı merkezlerinin başka bir hiz
met anlayışıyla yürütülmekte olduğunu görüyoruz. 
Bu konuda düzeltici, ihtiyaca cevap verici bir tedbir 
alınacak mıdır? özellikle kırsal kesimde aile plan
lamasını teşvik edecek yeni tedbirler, yasal düzen
lemeler düşünülmekte midir, aksamalar nediı, so
runlar nasıl önlenecektir? 

Yine hastanelerdeki ilaç, tedavi ve ameliyat üc
retleriyle (ilgili sorular arkadaşlarımız tarafından bu
raya getirildi; ancak yıllar yılı tatbik edilen uygulama
da, muhtarların vermiş olduğu fakirlik mazbataları 
umumiyetle sıhhatli olmamakta ve başhekimler bu 
mazbatalara itibar etmemektedir, özellikle bu konu
lardaki şikâyetlerin büyük boyutlara vardığı düşünü
lerek, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca bu 
vakıflara yapılan yardım fonundan para sağlayarak, 
kesinlikle tedavi ücretlerini ödeyemeyecek durumda 
olanlara karşı, bedava bir tedavi sistemini, gerçek 
boyutlarda uygulayacak bir tedbir düşünülmekte 
midir? 

Son sorum şu : Sayın Ayhan Fırat arkadaşımı
zın, Plan ve Bütçe Komisyonunda Sayın Bakanı
mıza tevcih ettiği bir soru vardı. Bu soruda Ay
han Fırat arkadaşımız... 

BAŞKAN — Efendim, müsaade ediniz, Sayın 
Ayhan Fırat da soru soracaklar, lütfediniz, kendisi 
sorsunlar. 

HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Peki efendim, 
kendisi sorsun, izah etsin. 

AYHAN FIRAT ı(Malatya) — Cevabı mühim-
Sayın Başkan, önemli bir konu, müsaade edin de sor
sunlar. 

BAŞKAN — Efendim, zatıâliniz de soru sora
caksınız, kendiniz sorarsınız. 

19 . 12 .1986 O : 2 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Peki efendim. 
HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Teşekkür ede

rim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bir nok

tayı haitırlatacağıım. Lütfen birbirimize yardımcı 
olalım. Sorulan suallerin çoğunu grupların sözcüleri 
burada ariz amik ifade ettiler; ama ne oluyor bili
yor musunuz. Arkadaşlar tabiî burada konuşulan
ların hepsini dinleme imkânına sahip olamıyorlar 
ve o nedenle aynı şeyleri tekrar soruyorlar. Açınız, 
okuyunuz, bu sorulan soruların hepsi burada, zatıâ-
linizin ait olduğu grubun ve diğer grupların sözcü
leri tarafından ifade edildi ve Sayın Bakan da kısmen 
bunlara dokundu. Aynı şeyleri dönüp soruyoruz, 
sözünüzü kestiğimiz zaman da, «Efendim, sözümüzü 
kesiyorsunuz» diyorsunuz, biz de ne yapacağımızı 
şaşırıyoruz. Lütfen efendim. 

Sayın Osımanlıoğkı, buyurunuz. 
HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Sayın Baş

kanım, müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN — Lütfen efendim. 
HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Bu konuda 

usul hakkında söz istiyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, usulü kalmadı bu 
işin. 

HÜSEYİN AYDEMİR ı(lzmir) — Size cevap 
vereceğim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ne dedim de bana cevap verecek
siniz canım!.. 

Buyurun Sayın Osmanlıoğlu, sorunuzu sorunuz. 
HÜSEYİN AYDEMİR (izmir) — Yani şu itham-

lı konuşmanız kime aitse, onu açıklayayım. 
M. HAYRI OSMANLIOĞLU (Gaziantep) — 

Sayın Başkan, Sayın Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanından şu sorularıma cevap bekliyorum. 

HÜSEYİN AYDEMİR (izmir) — Sayın Başka
nım, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, siz her zaman soru 
müessesesini suiistimal ediyorsunuz, tamam mı? 
Buna katlanıyoruz, siz hâlâ üzerimize geliyorsunuz; 
lütfen... 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Yok efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Osmanlıoğlu, devam 
ediniz. 

M. HAYRI OSMANLIOĞLU (Gaziantep) — 
Soru 1. Bugün Türkiye'de, ana maddesi PET-
KtM tarafından imal edilen ve suda çözülmeyen 
maddeler ile deterjanlar imal edilmektedir. Çevre 
kirlenmesine neden olan bu deterjanların ana maıd-
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desi, gelişmiş ülkelerde suda eniyen maddelerden ya
pılmaya başlanmıştır. Türkiye'de hâlâ bu yola gi
dilmemiştir. Sağlık açısından mahzurlu olan bu du
rum hakkında, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
nın görüşleri nedir, öğrenmek istiyorum? 

2. Koruyucu sağlık ve halk sağlığı açısından, 
Türkiye'de son senelerde çok geriye gidilmiş olduğu, 
bakan tarafından da açıklanmıştır. Bunda, Hıfzıssıh-
faa -Enstî'üü'sünde çalışan yetişmiş elemanların yanlış 
bir personel politikası sonucu enstitüden ayrılmak 
zorunda bırakıldıklarının etkisi yok mudur? Aşı ve 
serum Lmalatıyla ilaç kontrolü konusunda dış ülke
lerde özel programlarla yetiştirilmiş, konusunda uz
man, tecrübeli ve dürüst hizmet vermiş bu eleman
ları bakanlığa tekrar kazandırmayı düşünürler mi? 

3. iDünyada her konuda gelişmenin tek yolu 
araştırma yapmaktan geçmektedir. İnsan sağlığı ko
nusunda, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının bir 
araştırma kuruluşu var mıdır? Bu kuruluş hangi 
konularda, ne gibi araştırmalar yapmaktadır? Konu
sunda yetişmiş, yeteri kadar araştırmacı personel var 
mıdır? Bunların çalışma konuları itibariyle, hangi 
konularda, hangi araştırmayı yaptıklarını söyleyebi
lirler mi? 

4. özellikle sağlık konusunda, meslek içi eği
tim son derece önemlidir. Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığının meslek içli eğitim programı var mı
dır? Hekimler için, yardımcı sağlık personeli için, 
diğer personel için bu programlar nedir, nerede ve 
nasıl yapılmaktadır? 

Sayın Bakan, «Aşı imalatının durdurulmadığını» 
söyledikten sonra, «Bir aşının - zannedersem difteri
nin - yeniden üretimine geçildiğini» ifade etti. Bu 
İfade ile neyi söylemek istiyorlar? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Tifo efendim. 

M. HAYRI OSMANLIOĞLU (Gaziantep) — 
Binaenaleyh, yeniden üretime geçilmesi, o aşıda bir 
durdurma olduğunu ispat etmez mi? 

Benim asıl soracağım şudur: ithal edilen aşı ve 
serumların millî bir müessesede kontrolü yapılıyor 
mu? Yapılanıyorsa, aşı ve serum bozuk olursa ne ola
caktır? Geçmişte, bozuk olduğu için iade edilmiş aşı 
ve serumlar yok mudur? . 

Ve son sorum: Bir arkadaş tarafından soruldu; 
ancak ben geçen sene sormuş olduğum bu soruya 
yanıt almadığım için, bu sene hatırlatmak istiyorum: 
Hastanelerdeki laboratuvarlarda alet ve malzeme
lerin, özellikle elektronik aletlerin ufak bir vidasının 

veyahut da herhangi bir yedek parçasının olmaması ne
deniyle atıl vaziyette bulunduğu, bunları atıl vaziyet
ten kurtarıp çalışır hale getirmek üzere Boğaziçi Üni
versitesi ile bir anlaşma yapıldığını, geçen sene Sa
yın Bakan ifade etmişlerdi. Bu çalışmalarda her
hangi bir gelişme olmuş mudur, hangi aşamadayız? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Osmanlı-

oğlu. 
Sayın Arpacıoğlu. 
(ARIŞAN SAVAŞ AIRFACIOĞLU ^Amasya) — 

Sayın Başkan, değerli bakandan, aşağıdaki soruları
mın yanıitlaramaısıını rica ediyorum!: 

Soru 1. Mevcut sağlık silstemıi içerisinde ilaç 
fiyatlarının ısüraitle artJtığı, halkın alım gücünü kat 
kat aştığı ve ilaç enfdüısltıriis'inıin çarpık bir yapıya sa
hip olup, tamamen halkın üzerinde bir kâr nesnesi 
olarak dışa bağımilı mon/taj ve ambalaj sanayii oldu
ğu malumlarınızdır. İlacın kullanım değeri ve deği-
ş;m değerleri birbirinden farklı olduğuna göre, in
sanın yaşayabilmesi ve tedavi olması için, özelliğiyle 
değerinin yülkîsek olması ide orantılı değildir. Toplu
mun, hayatını - idame ettirebilmesi için ilacı mutlaka 
alması zorunluluğu vardır; ancak ilaç, tüketicimin 
seçme öagüdüğüne salh'ip olmadığı bir metadır ve 
hekime mutlak bağımlıdır. 

'Buna göre, jenerik ilaçların, diğer adıyla eşde
ğer ilaçların itiüketıioiye daha ucuz yansıması konu
sunda çalışmalarınız var mıdır, nelerdir? Nasıl bir 
çözüm geltirmeyi düşünüyorsunuz? 

Soru 2. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ilaç 
hammaddeleri duş alımındaki yetkisinin kaldırılıp, 
üreticilerin sanayi maliyet arlfcışı - ki, yüzde 15 ora
nındaki değişiklikle yine bakanlığın kâr hadlerindeki 
indirim yapma yetkisi de elinden alınmış - ve ilaç en
düstrisi 'tamamen kendi kanlarıyla başlbaşa bırakıl
mıştır. Mevcult 8800 sayılı kararname, «Kendi fi
yatını kendin sapta, kendi ürdötiğini kemdin konıtrol 
eıt» hatta üretimdeki maliydtlerin üzerine hammad
de, ambalaj, işçilik öorelblerinden öte bilumum hedi
ye, eşantiyon, iç ve dış seyahat giderleri, masa ve otel 
masrafları, haltta hatta banka faizlerini dahi mali
yetler üzerinde bir öge gibi göstererek, 10 günde bir 
kapıma gel, zam ilsite» dediğine göre; firmaların se
nelik bilançolarında bu giderleri masraf alarak gös
terip cirolarından düşmeyi, devletten vergi kaçırmak ' 
olarak ©örmüyor musunuz? Çarelerini nasıl düşünü
yorsunuz? Yalnızca miüfeitıtiş göndererek mi bunları 
önleyeceksiniz? 
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Soru 3< . .«Yerli ilaç sanayiinin kalkınmasını ar
zuluyorum» derken bunu naisıl yapacaksınız? Devlelt 
deslteğiıni hanig'i fondan nasııI sağlayıp, hamımıadide 
üretimine nasıi ağırlık vereceksiniz? 

Soru 4, Bozacı kooperaıtiıfleırini üreftirne yönelik 
deslteklemeyi düşünüyor musunuz? 

Soru 5- 10.6.1984 ile 10.3J1986 tarihleri arasın
daki Amerikan Dolarımın artışı yüzde 64 olduğuna 
göre, aynı tarihlerdekii bir romatizma ilacımın <lBen-
gay) yüzde 1139, bir Vidkls paslbilin yüzde 432, bir 
Rlovügion Draje vütiamruiıiı ilacının yüzde 100, Ibir Galci-
ulm vitamin hapımın yüzde H32, bir Aferin kapsül grip 
ilacımın yüzlde 1-712 ve bir aritilbiyıoltiğin yine yüzde 
242 oranında arttığını görüyoruz ve bu örnekleri ço
ğalmak da mümkündür. Bu oranlara bakıldığında, 
fiyat antuşiTarını dolara bağlatmak mümkün olmadığı
na göre, bunun nedenlerini, açıklar rnıiisnnıız? 

ıSoru 6. Kozmetikler neden Sağlık ve Sosyal 
Yardıim iBakaml iğimin ruihl&aitüarınidan çılkarılmiişdır? 

Soru 7, IGIöız ıgıöre göre, küçüğünden 'büyüğüne 
kadar vahşett ve feryattılar içerisinde kapalı hücreler
de öllülme terk edilen insanları tüylerimiz ürpererefc 
görmekteyiz. [Kendi yapamadığı aşısını, «HDCV» 
kuduz aşısı adı ile bozuk da oiÜsa, dozumu 38 bin li
radan itbal ederek, 6 dozduk üniteyi 228 bin liraya 
balkına sunmayı Idalh'i tam anlamıyla başaramaımış 
Ibir ibalkanlık, em nilhayeft kedi ve köpekleri katlede
rek bu olayı önleyebileceğini kaJbullenimişltİr. 

Buna göre, som iıtlhal teMğimiz kulduz aşıları ile bü
yük bir fiiıyalt farkı guddeme gelmek/tedlr. Belli ithal 
firmalarına verilen bu farkı, nasıl /geri almayı dü
şünüyorsunuz ve bunu dağıtımı merkezlerinde, yine 
bdllli ve bazı yerlere verdiğinize göre, bunu hangıi va-
«ıltayla ve hangi depo kanallıyla yapmayı dÜşünüyor-
sıunuz?. 

, Teşekkür ederim., 
•BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Atripacıoğlu. 
ıBuiyurun Sayın Kaızancıoğlu., 
YÎUlSUıF ZltYıA KMANÖllOÖLU (Trabzon) — 

Efendim, bendenizin suali çok kısa olacakltıır. 
(Doktorların sosyal hayattaki yeri ve seviyeleri

nin düşünülemeyecek kadar yüksek olduğu düşünce
sindeyim. Bu noktadan hareketle, en az maaş alan ve 
en yüksek maaş alan dok/florların maaşını, hizmetle
rine göre 200 bin liradan başlatıp 1 milyon liraya ka
dar yükselmeyi veya ıbu şekilde ayrı bir barem 
yapmayı düşünüyor musunuz? 

Teşekkür ederim. 
IBAJŞIKAIN — Teşekkür ederim Sayın Kazancııoğ-

IBuyunın Sayım Bayezit. 
İM. TÖRİAN BAlYEZİT ([Kahramanmaraş) — 

Sayın Başkan, sayın bakanı klomîisyıonda ve burada 
dinledik. Edindiğim izlenim, Anavatan Paritisinin 
ısağlık politikasında, sağlık politikasının ana unsurla
rında bir değişiklik yoluna gidildiğidir. Hükümettin 
priogramına bakftığıırmzda «(Bütün vatandaşlarımızın 
sağlık sigortasına kavuşturulmasını, herkesin istediği 
Ihasltanedem faydaılanimaisrnı sağflıayacak bir sıîsltemin 
ıgdiştiriknesini hedef alıyoruz» tümcesi vardır. 

ıSayın bakan buna temas ederlerken, özellikle dik
katle izledim, isftüihlfaf ederek, bu sağlık sigortasının 
ısiİısltemin içinde çok basit Ibir yeri olduğunu ima ede
rek, «lAlslolan sistemdir» diye izah ettiler; ama prög-
ra'mıda bu izahatı teyilt ve taiklviye eden bir anılanı 
yıdk. Buna dayanarak ve bir de, geçen sene burada, 
bem grup sözcülerinin, Ihem o zamanki sayın baka
nın haklı olarak dile getirdikleri bir ac'iıl serfvis, «Hı
zır Servis» uygulaması vardı; igerek grup sözcüleri 
ve gerekse sayın Ibakan tarafından bu sene buna da 
dokunulmadı, bu da bende bir izlenim yaraıtitı, O ne
denlerle, acaba Anavatan Parftıiisıinin sağlık plolAtıikası-
sında ve bu politikayı oluşturan - hiç değilse - ana 
uygulamalarda bir değişlkll'k mi olmaktadır? Bunu 
sormak işitiyorum'., 

İkincisi, Sayın Bakan, ilaç fiyatlarının pahalı ol
duğumu kabul dttoiler ve Hükümetin, her zaman yap
tığı gibi, kendilerini savunurken, «Dışarıda da paha
lıdır» diye, dışarıyla bir mukayese yaptılar. O bizi il
gilendirmez, Biz, burada cepten çıkan paraya baka
rız. Ancak dediler ki, «İBu palhalı da ollsa, nihayeti 
emekli, memur, geniş J>ir kesim sosyal sigorta şemsi
yesi altındadır; bunun ufak bir düzünü ödemekte
dir.» Tabiî yüzlde 20lsini ödüyor; arnıa yüzde SOlni 
Emekli Sandığı ödüyor, IBağ-tfCur ödüyor, Sosyal Si
gortalar ödüyor, dolayısıyla bunun «falturası halka çı
kıyor. BÎU ekonomik «gerçek karşısında ilaçların paha
lı olması olgusunu sayın Bakan nasıl savunurlar? 

Teşekkür ederim, 

ıBAŞKlAıN — Teşekkür ederim Sayın BayeziJt. 
Sayın Ayhan Fırat 
AYHAN FIRAT (iMalafiya) — Teşekkür ede

rim., 
(Sayın (Başkan, üç tane kısa sual sormak isliyo

rum. 
Birimcisi: Bir serum sdtinin i/Ühal bedelimi dolar 

olarak bitiyorlarsa söyleyebilirler mi? 
ılkinci sualimi: Hasltanelerde bazı naidir bulunan 

kan grupları için hasta sahiplerinden kan istenmekıte-
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dır. Yabancı blaisıba sahipleri bu kanı Ankara'da bu
lamama durumunda kalıyorlar. Acaba, hastaneler
deki kan bankaları veya diğer kurulu kan bankaları 
veya halsltaneler, kan /temin edilecek yerleri tespit ede
rek, Ibu gübi durumlar karşısında naldık bulunan kan
lan kendileri (temin etbeler, vatandaş için daiha bü
yük kolaylık olmaz mı? 

Üçüncü sualimi arz ediyorum,': Sayın Bakandan, 
BÜütiçe' Komisyonunda ilaçların pahalı olduğunu belir
terek, KİDV'nin ilaç bedellerinden alınmamasını ve
ya KIDIV oranının dlülşiüırüıSmes'inin müimklün olup ol
madığını sormuşlbuım. Sayın Bakan açıkça; «Müm
kün değil» demi silerdi. Bu cevaptan 5 gün sonra, 
kendilerinlin de içinde bulunduğu hükümet, KDV'yi 
iılaçıta yülzide 5'e indirmişlerdir. Sayın Bakan, bu du
rum kanşıisında kendi pOlMkasııyla, hükümetin po
litikasının ayrı ayrı olduğumu düşündüler mi veya 
ıbu hususu naSıl izah edebilirler? 

Teşekkür ederim. 
iBASjKAİN .— Teşekkür ederim Sayın Fırait. 
Sayın Bakan, söz sırası zatıâllinizin. Çok kıSa; Küt

len Başkanlığa hitaben, şahısları muhatap almadan; 
yazılı olarak cevaplayacaklarınızı yazılı olacak, diye 
ifıade etmenizi Mirhalm ddİyioruim, 

SAĞLIK VÎE SOSYAL YARDIJM BAİKJANI 
MUSTAFA KALEMLİ ÇKÜütahiya) — Tefekkür ede
rim Başkanım. 

Sayın Brelin radyasyon olayı il© ilgili sorusu: Ül
kemizde radyasyonla ilgili bilgileri toplamaya, der
lemeye, değerlendirmeye ive kamuoyuna duyurmaya 
AJtfom Enerjisi Komisyonu Başkanı yetkilidir. Ayrı
ca bu kbnu ile ilgili, hükümette bir (bakan arkadaşı
mız da görevlendirimlişıtiır.. 

11982 yılınida 60 bin kuduzdan ısırık vakası, ölüm 
29; 198131te 85 bin ısırık vakası, ölüm 25; 1984'de 77 
•bin ısırık vakası, ölüm 12; 1985'ite 78 (bin ısırık vaka-
Sr, ölüm 1İİ8; jl986'da 68 bin ısırık vakası, ölüm 18. 
Oranlar, 1982'de milyonda 0.6; 1983'(te 0.5; 1984'de 
0.2; 1985'ıte 0.3; 1986'da 0.3. 
. İBAŞKAIN — Efendim, konuşmalarınız arasında 

var ise sorulan soruların cevabı, Kilüfen bir daha tek
rar dtmeyiriiz. 

(SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAİKıANI 
MUSTAFA KALEjMLt flKlü'taJtiya) — Ekmeyeceğim 
efendim onları zaten. İkazınıza ıteşekkür ederim. 

Oiiğer sorularına yazılı cevap vereceğim, 
Sayın Sarıoiğlu'nun soruları: Taşradan gelen 

hastaların randevu atması konularında, büz yeni ge-
Cıreceğiımıiz siSltemde, ilk rn/iiracaaıt zincirini oluştur-

dulğuımuzda herhalde bu hastaların büyük şehidere 
kolay kolay gelemeyeceğini hep binlikte giöreceğiz. 
Randevu alma konusunda bir sıkın/tınız varsa, ben 
balkan olarak halleftirmeye hazırımı. 

ıM. TURAN BAYEiZttT (Kahramanmaraş) — 
Jstediği hastaneyi nasıl seçecek? 

(BAıŞiKAlN — Lüföfen efendim, Mitifen.,, 
SAĞLIK VE SOSYIAL YARDIM BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (/Kütahya) — Efendim, Sa
yın Sarıoğlu'nun sorularına cevap veriyorum Sayın 
Başkanım. 

İBAŞIKAN — Lültlfen efendim, Sayın Bayeziıt, 
lütfen efendim 

İSAĞUK VE SOSYAL YARDIM BA(KAıNI 
MUSTAFA KALEMLİ ^Kütahya) — Bazı cihaz
ların bozuk ollduğu konusunda Sayın Sarıoğlü haklı
dırlar. ,Bu konuda teknisyenlerimizi yetiştirmeye ça
lışıyoruz. Biraz sonra bir soruya da cevap vereceğini 
Igilbi, bir üniversite ile bir anlaşima yapılırı ışltur; fakait 
bu anlaşma yürıümemıişltir. O nedenle biz daha çok 
kendi teknisyenlerimizi 'yurt dışına göndererek eğit
meye gayret ediyoruz. 

(Yine Sayın Sarıoğlu'nun sorusu: Sayın Başkanım, 
hastanelerde düzensiz dolaşan, kılık kıyafeti uygun 
olmayan personelin, bu düzene riayet etmeleri, yö
netmeliklerinde Ibelintüen şekliyle giyinmeleri konu-
ısunda kendülerine gerekli uyarı yapıirıışıtır. Herhal
de bundan sonra bu iş daha düzenli hale gelecektir. 
Bir noktada bunun bir eğitim sorunu olduğunu -
haslta ziyareti dahil - kabul edersek, herhalde çözü
mü de kendi içerisinde bulacağız-

Hastanelerin ıtemizUğ'iı konusunda da, bizden ön
ce başlatılan bir uylgulama fevkalade iyi bir şekilde 
yürütülmektedir, Bazı firimalar büyük hasltaneleri-
mizin temizliğini yüklenmişlerdir. Ekonomik bakım
dan da bakanlığımıza fevkalade uıyigum gelmektedir. 
'Bu uygulamayı yakından takip ediyoruz, zaman için
de daha rantabl bir şekilde yerine oturacaktır. 

Hastane ücreitlerîini ödeyemeyenlerin oranı konu
sunda, size yazılı bilgi göndereceğim efendim. 

İSaym Başkan, Sayın Abacıgil'in sorularına cevap 
veriyorum: «IBC .taraması gibi bir kanser taraması 
yapılamaz mı?» dediler. Kanser hasltalığınlda bu şe
kilde bir tarama yapmak bugünkü ilrnî şartlarda 
mümkün değildir. Kanser hastalığında tedavinin en 
önemli başarısı, erken teşhlisltir. Hasıtaılarımız yahult 
da kendisinde bu olayı şlüphe eden kişi hastaneye baş
vurmalıdır. Tarama bu oranda yapılabilir, bu mama-
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da yapılabilir, bunun dışında tüberküloz taraması gi
bi 'bir tarama yapıma imkânı yoktur. 

îthal edilen ilaç hammaddelerini kontrol etmek 
için yeterli elemanımıız ve teçjhlizâıtımız mevcuttur. 

Dış ülkelerde yasak olan ilaçlanın Türkiye'de ni
ye satıldığı kornosunda bir soruları var. Batı dünya-
ısının kullanmadığı, zararlı bulduğu ilaçların ülkemiz-
de kullanıiîma dunumu bize göre, bizim tespMeriımi-
ze göre tümüyle geçersizdir. Belki biziim blmeddği-
ırniz, arkadaşlarımızın bir tespiti varsa, onu da ince
lemeye ıhazırız. Bakanlığımız Dünya Sağlık örgüttü, 
Amerika PDI, İngiliz DEISS ve birçok uluslararası 
ve ulusal oitiorilfcelerle sürekli bir diyalog içinldedlir. Ge
len uyarılar, yasaklamalar süratle değerlendiritmek-
Itiedir. Uyarılar, bakanlığımız ilaç nılhisat komisyo
nunda değerlendirildiği gilbi, ilgili fakülte kllinikl'eri-
nim de görüşü alınmaktadır. Tedavi değeri kaybol
muş olan ilaçlanın ruhsatları bakanlığıımıızca iptal 
edilmektedir. 1985 yılında 96 rulhisat, 198ı6 yılında 
da 143 ruhsat iptal edilmiştir, 

Sayın Babacan'ın, makam odasının teMşi ile il-
Igili sorusuna cevap veriyorum: 

Sayın Başkanım, Sağlık Bakanlığı, Türkiye Cum-
Ihuriyötünin en eski bakanlık binalarından birisidir. 
[Bakanlık katında, yıllar içerisinde mulhıtel'if değişiklik
ler yapılmış ve bina bu kaitfta orij inaliltesini kaybet-
mişıtir. Biz göreve başlar başlamaz, bakanlığın ilk yıl
larındaki planını buldurduk ve bu plana uygun' olarak 
ilk orijinal sekiline götiritoes'iıni iljgiilere emıretlbik. Bu 
konuda yapılan maısraflandan da çekinırniyorum, bir 
sorumluluk varsa tamamen benlimdir. Bakanlığın, 
Türkiye Cumhuriyetinin en eski binası olan bu tard-
Ihî binayı, ilk şekliyle misafirlerimize ve büfüün mil
letimizin hizrnıe/tine açmayı gaye edindim.. 

«Hastaneler şirkdtleşecek» ıhaberi şeklindeki bir 
gazete kupürüne dayanarak sorduğu sual hakkında 
şunu söylemek istliyorumı: Benim, hasltaneler şirket-
leşecek, diye bir demedim olımamıştır. Reorganizas-
yon Kanunu yüoe Meclisin huzuruna geldiğinde sa
yın millefivekilinin de ıbu konudan haberi olacaktır. 

Sayın Ankan'ın, «Yetiştirme yuritlarındafci kötfü 
muameleler» konusundaki sorusuna Plan ve Büıtçe 
Komisyonunda da cevap vermeye çalıştım. Hakifca-
ıten üzücü hadiseler zaman zaman meydana gelmek
tedir. Bunların üzerinde büttün idarecilerimiz ijittizlik-
te duırmakftıa, kusuru görülen idareciler görevden uzak
laştırılmakta, bu yurülarıımızın, çocuklarımıza daha 
iyi bizmet verir hale getirilmesi için elimizdeki bütün 
imkânlar kullanılmaktadır. 

Sayın Türkân lAırıkan, «Niye kaldınlar da sıağlık 
memuru olmuyor?» diye bir sual 'tevcih etltiler. Bi-
z"m kadın - erkek ayrımı diye bir düşüncemiz yok
tur. Müracaat eden olunsa alınız. Ayrıca erkekteri.de 
ebe olarak almıyoruz. Bunun karşıtı da budur. 

Muayenehane - hastane ilişkileri konusunda, ye
ni yapacağımız reorıganizafsyon içerisinde, bir yara 
otlan bu hususu, en iyi şekliyle düzenlemıeye çalışaca
ğız. 

«Sosyal Yardımlaşmayı ve Dayanışmayı Teşvik 
Fonu, bakanlığınıza aktarılması halinde daha 'fayda
lı olmaz mı?» diye bir sualleri olldu. Bu kanunun çr-
kış nedeni, gayesi kanunun gerekçesi nde belirtilmiş
tir; okudukları zaman kendileri de gömeceklerdir. 

«ıKlöklü değişiklikler üç yıldır niye yapılmadı?» 
diye bir sual tevdih ööt'iler. Köklü değişiklikler he
men bir günde, iki ıgünde yapılmaz. Gayet tabiî bir 
ön hazırlığı yapılır, ondan sonra yapılır. Bu üç yılı 
içerisinde de bakanlığımız elemanları tarafından ve 
bizden önıce igörev yapan çok sayın kişiler tarafından 
ön nazırlıklar yapılmıştır. Bu ön hazırlıklara biz de 
kendi düşünce kapasitemiz -içerisinde katkıda bulunu
yoruz ve çok kıisa süre içerisinde ytüce Meclisin hu
zuruna çıkacağız. 

Sayın Vural Ankan'ın sorusuna cevap vermek 
îstiyorum; çok taitlı sorusuna. 

BAŞKAN — Siz de lokum gibi cevap Verin ©fen
dim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKİANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Pahalı değifl 
derken, klimln için pahalı olmadığını, kimin için pa
halı olduğunu izalh 'ettiğimi zannediyorum. Tahmin 
ediyorum ki, bu izahatım içerlisinde bunun cevabı 
vardır, 

Sayın YılIdırınVın sorusunu cevaplamaya çalışı
yorum: Sağlık müldıürlüğü konuşumda, hekim dışı 
aJtamaJlanmiiza değindiler. .Kendierii gibi düşünüyo
rum. Sağlık müdürlükleri konusunda büyük sıkıntı-
tımız vardır. Şu anda 67 ilimizin 58 tanesi vekil sağ
lık müdürlükleri ile idare edilmektedir. Asıl sağlık 
müldürü bulmak fevkalade zordur; ya santiarı değiş
tirmek lazımdır, yahut diğer sağlık elemanlarından 
istifade etmek lazımdır. Teşkilat yasamızda yapaca
ğımız bir değişiklikle, diş tabiblerinden, eczacılardan, 
sağlık meslek hlsesi mezunlarından ve sağlık akade
misi mezunlarından 'bu konuda faydalanmayı düşü
nüyoruz efendim, 

Sayın Başkanım, Sayın Yıldınm'ın, hastanelerin 
tanımı konusunda bir sorusu oldu. Doğrudur; bir 
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işletme olarak tanımlamak mümkündür bugünkü şart
larda; fakat takdir ederler ki, hastenderiknizin hem 
otelcilik faaliyetleri, hem lokantacılık " faaliyetleri, 
hem de tıbbî faaliyetleri vardır. Bu faaliyettiler ayrı 
ayrı şeylerdir. Biz tılbfbî faaliyetlerine hekimlerimizin 
ağırlık vermesini, diğer faaliyetlere ise, kendilerinin 
önerdiği şekli ile diğer meslek dallarından yetişen 
kişilerin ağırlık vermesini düşünüyoruz ve önümüz
deki günlerde de bu tip uygulamalara gideceğiz. 

Sayın Bilginin suallerine cevap vermek isliyo
rum: tice sağlık programları başlatıldığı şekli ile de
vam ediyor efendim., 

Sağlık memurları ve hemşire kiolejleri'ndeki öğren
ci sayılarını «ordular. Bu konuya vakiit a'lmaımak için 
yazılı cevap vereceğim efendim. 

ıMüfetitılşılerimiiz hastaneleri gerekli gördükleri 
anda denetliyorlar. Hastane denememeleri periyodik 
(olmaz, bunu siz de takdir edersiniz; çünkü, periyodik 
olarak hastane denetlemeleri yaparsanız, o denetleme 
günü her şey düzgün olur, ondan sonra düzgünlük 
göremezisiniz. Gerekli gördüğümüz her an hastanele
rimizi denetmiyoruz. Gerektiğinde bizzat kendim de 
denetliyorum1. 

Ankara Sosyal Sigortalar Hastanesindeki bir du
rumu sordunuz. Burası bize 'bağlı 'bir kuruluş değil
dir; ama anlatıldığı gibi 'olmadığım zannediyorum. 
Çünkü o kurumun başında bakanlık da yaptım daha 
önce, belki size yanlış bir bilgi geldi, öyle bir şey 
varsa, ilgili balkanla görüşeceğim, düzeltiılmesi için 
gayret sarf edeceğim. 

Sağlık politikasını konuşmam sırasında izaıh et
meye çalışmıştım. Eğer anlaıtamadıysam bu 'benim ka-
baihatkndir. 

Sayın Başkanım, Sayın Aydemir'in sorularına ce
vap vermeye gayret edeceğim. Umumî Hıfzıssıhha 
Kanununun değiştirilmesi konusunu sordular. Ben 
eski tarihli kanunlarımızın günün şartlarına uydu
rulması konusunda düşüncedenim! koouşmıam sıra
sında ifade ettim. 

; Tatil aylarında ve hafta sonlarındaki zamanlar
da hastanelerdeki acil hizmetlerin aksamaması için 
ne gibi tedbirler alındığını sordular. Yalnız hasta
nelerimizde değil, tatil merkezlerimizde de bu hiz
metlerin aksamaması için ve bizden önceki sayın 'ba
kanımızın görevi sırasında alınmış olan tedbirler ay
nen devam etmektedir. 

Toplum sağlığına dönük yayın faaliyetleri konu
sunda sizin gibi düşünüyorum. Bu faaliyetlerimiz gö
reve başladığımız günden itibaren artırılmıştır ve 
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TRT iıle yakın işbirliği yaparak ve 'bunun örnekle
rimi çok kısa bir süre içerisinde, bu iki ay içerisinde 
verdiğimizi zannediyorum. 

Veteriner hekimler konusunda ve başıboş köpek
lerin itlafı konusunda yetlkülerin kimler olduğunu 
sordular. Tabiî yetkililer, başlangıçta o bölgedeki 
mülkî aminlerdir. Mülkî amirler Tarım Orman ve 
Köyişleri 'Bakanlığının teşkilat yasasındaki hüküm
ler muvacehesinde ve bizim sağlık yasalarımızdaki 
hükümler muvacehesinde hem veteriner hekimlere, 
hem belediyelere ve hem de köy muhtarlarına ge
rekli direktifleri vermektedirler. 

Sosyal yardıma ayrılan miktarlar konusunda, fon
dan, bu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Fonundan para ayrılması konusunu herhalde biraz 
önce cevaplandırmış bulunuyorum, 

Ana çocuk sağlığı konusunda fevkalade yoğun 
çalışmalarımız Genel Müdürlüğün, gayretli hizmetleri 
ile devam etmektedir. Bilhassa Doğu bölgelerimize 
ağırlık verilmiştir ve orada da çok iyi neticeler al
dığımızı ifade etmek istiyorum. 

Sayın Osmanlıoğlu'nun suallerine cevap verece-
ğiım : Deterjan konusunda, tüzük değişikliği teklifi
mizi daha önce biz ilgili makamlara 'arz ettik ve 
tabiî burada LAB konusu geliyor ve DDI konusu 
geliyor. Bu maddelerin üretim yeri biliyorsunuz PET-
'K'ÎMldir. PETKİM'de bu maddelerin üretilmesi ve 

ülkemizde de daha sağlıklı deterjanlar kullanılması hu
susumda ilgililerle temas halindeyiz. 

Hıfzıssıhhadan ayrılmış kişilerin tekrar kazandı
rılması konusuna gelince : Gayet tabiî Hıfzıssıhha 
Enstitüsüne genelde bakacağımızı ifade etmiştim. Bu 
genel düzenlememiz içerisinde, bütün bunları tek tek 
gözden geçireceğiz. 

Meslek içi programlarımız, memurlarımız bazın
da devam etmektedir. Hekimler konusundaki mes
lek içi programlara ağırlık vereceğimizi Plan ve Büt
çe Komisyonundaki konuşmamda da ifade etmiş
tim. Tıp fakültelerinin dekanları ile bu konuda ya
kın temas içerisindeyiz. Kendi eğitim hastanelerimiz 
başta olmak üzere, o hastanelerden de istifade ede
rek, meslek içi eğitime ağırlık vermek istiyoruz. 

«Tifo aşısının tekrar üretime geçilmeye başlanma
sı acaba bir çelişki midir?» diye soruldu. Hiçbir çe
lişki yoktur. Tifo aşısı her zaman üretilir, biliyor
sunuz yıllarca bekletilmez, ımıiatlı bir aşıdır, zamanı 
geldiğinde üretilir. Biz de, bu Halide Edip Lisesinde 
çıkan olay üzerine, stokumuz olmasına rağmen, yi
ne de fazla miktarda üretime başladık, ithal edi
len aşı ve serumların kontrolü mutlaka yapılmaktadır. 
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Alet ve cihazların atıl kapasitesi konusuna biraz 
önce cevap vermiştim. 

Sayın Arpacıoğlu'nun suallerine cevap vermek is
tiyorum : «İlaç fiyatlarının ucuzlatılması 'için ne 
gibi bir sübvansiyon 'düşünüyorsunuz» diye sordu
lar. KDV'yi azalttık, hammaddede de biliyorsunuz 
yüzde 30 sübvansiyon yapıyoruz. 

İlaç maliyetlerinin, hakikaten bu 'bildirilen şek
line uygun olup olmadığının ne şekilde denetlenece
ğini sordular. Bugüne kadar bu yapılmaımış. Sayın 
Maliye Balkanımızla temasa geçtik; Maliye eleman
larını, 'bizim elemanlarımızla birlikte görevlendirece
ğiz ve yılbaşından itibaren bu denetimlere 'başlaya
cağız. 

Yerli ilaç sanayiinin kalkınması konusunda, ger
çekçi yaklaşımlarla ve gerçekçi fiyat uygulamasıyla 
bizim yardımımız olabilir, onun dışında bir süb
vansiyon düşünmüyoruz. 

Biliyorsunuz, ilaç fiyatlarının artırılması sadece 
Amerikan Dolarına göre değerlendinilmez, daha çok 
İsviçre 'Frangı ve Alman Markı etkilidir; o 'bakım
dan 'bu soruya böyle cevap vermek istiyorum. 

'Kozmetiklerle ilgili sorunuz, herhalde yanlış bir 
istihbarattan kaynaklandı. Kozmetiklerin ruhsatları 
bakanlığımızdan çıkartılmamışür; hailen bakanlığımız 
tarafından verilmeye devam edilmektedir. 

Kuduz aşısının bir dozunun fiyatıyla ilgili suali
niz oldu; «38 bin lira» dediniz. Bir dozu 24 bin li
radır. Kimseye fazla fiyat verilmemiştir. Dışarıdan 
getirilen 'bir ilaç olduğu için, bu fiyat gayet tabiîdir. 
Daha değişik bir teknikle elde edilen bir aşının do
zu da; yani ördek embriyonundan elde edilen aşı
nın bir dozu da 16 'bin liradır. 

Sayım Kazanctoğlu'nun, doktorların maaşının yük
seltilmesi konusundaki sorusuna cevap vermek isti
yorum. Bir kere hekimler adına teklifinize teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Lütfen Başkanlığa hitap ediniz efen
dim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başka
nım, tekliflerine teşekkür ediyorum; ama biz bunu 
yeni yapacağımız reorganizasyon kanunu içerisinde, 
sözleşmeli personel istihdam ederek yapmayı düşü
nüyoruz. 

Sayın Bayezit'in sorusuna cevap vermek istiyo
rum. «Sağlık' politikasında, 'hükümet programında 
yazılanlara muvazi olmayan 'bir değişiklik mi var?» 
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şeklinde bir suali var; «Ben öyle izlenim edindim» 
diyorlar. Kendileri yanlış izlenim edinmişler; böyle 
bir değişiklik yoktur, hükümetimizin politikası ney
se, aynen uygulamaya devam ediyoruz. 

Haç fiyatlarının pahalılığı konusunda, biraz önce 
Sayın Arıkan'a cevap verirken ifade ettim; biz ne 
şekilde pahalı, ne şekilde ucuz olduğunu konuşma
mız sırasında ifade ettik, sanırım dikkatli dinleme
mişler, 

Hızır Servis... 
M. TURAN BAYEZlT (Kahrarnanmaraş) — 

Efendim, yüzde 80'inin faturası halka çıkacak. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Efendim, ce
vap veriyorum, müsaade etsinler Sayın Başkanım, 
cevabımı bitireyim. 

M. TURAN BAYEZlT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan lütfen müdahalenizi zamanında ve 
gereğince yapın efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika 
efendim... 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya).— Sayın Başka
nım, Hızır Servis konusunda bir sualleri oldu... 

M. TURAN BAYEZlT (Kahramanmaraş) — 
Onu sormadım. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ '(Kütahya) — Hızır Servis 
yerine oturmuştur. Hızır Servis yerine oturduğu için, 
tekrar tekrar, temcit pilavı gibi burada kürsüye ge
tirmeyi gerekli görmedik. 

M. TURAN BAYEZlT (Kahramanmaraş) — 
Hepsini getiriyorsunuz ama... 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Fevkalade iyi 
çalışan bir servisimizdir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, üyelerin soru sormak 
Ihakiarıdır, bakanın da cevap vermek vazifesidir; ama 
cevabınızı ister yazılı verİrsinliz, ister sözlü verirsi
niz. Her yerde sorabilirlar^ onun için bir çelişmeye 
düşmeyelim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Tabiî efendim, 
sağolun. 

Sayın Fırat'ın sorularına... 
BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Evet, sorunuz nedir Sayın Bayezit? 
M. TURAN BAYEZlT '(Kahramanmaraş) — 

Efendim, benim ilaç fiyatları hakkındaki sualimin 
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bir şıkkı cevaplandırılmadı. Ben, yüzde 80'ind Emek-
îLi Sandığı, Bağ-Kur ve Sosyali Sigortalar ödüyor; bu
nun faturası halka çakmıyor mu, nasıl değerlendiri
yorsunuz diye sordum. 

BAŞKAN — Peki, peki. 
Buyurun Sayın Bakan. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Fırat' 
m, serum setinin dolar olarak ihraç 'bedeli konusun
da 'bir sualleri var. Serum setinin ihraç bedeliyle ba
kanlığımız ilgili değildir; o konuda bir bilgim de yok
tur dolar olarak; onu da ifade edeyim. 

Yabancı hastadan, herhalde taşradan gelen has
tayı kastediyorsunuz? 

BAŞKAN — Evet efendim. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — öyle kabul 
ediyorlar herhalde Sayın Başkanım. Sayın üye, ya
bancı hastalar konusunda, nadir bulunan kanların, 
kan merkezlerince temin edilip edilmeyeceği konu
sunda soru sordular. 

Kan merkezlerinde bu tür kanlar temin edilmeye 
çalışılmaktadır; falkaıt ikanlar da ımiaitlıdır, ancak bel
li süreler muhafaza edilebilir. En az bulunan kan, 

0-RH pozitif grubudur. Bu bulunmayan kanların te
mini konusunda, zaman zaman güçlüklerle karşıla
şıldığı da doğrudur. Ayrıca, plazma fraksiyon la-
'boratuvarlarında, miyadı geçen kanların plazmaları 
fraksiyone edilerek kullanılmaya çalışılmaktadır; ama 
sivil sektörden kan aıkna oranını artırabildiğimiz 
oranda, bu kanların bulunması da kolaylaşacak; 
ikazlarına teşekkür ediyorum. 

Üçüncü sorularıyla ilgili olarak, eğer yanlış ha
tırlamıyorsam, ben Plan ve Bütçe Komisyonunda 
yaptığım konuşmada, Sayın Fırat'ın, «KDV'yi kal
dırmayı düşünüyor musunuz?» şeklindeki sorularına, 
«KDV'yi indirmeyi düşünmüyoruz» şeklinde değil, 
«KDV'yi kaldırmayı düşünmüyoruz» şeklinde cevap 
vermiştim. 'Biz, yalnız KDV konusunda değil, her 
konuda indirim yapabileceğimizi ifade ettik ve yapı
yoruz da ve yüzde 5'e indirilmiştir; ama kaldırıl
ması düşünülmüyor konusunu orada açıkça ifade et
miştim, bir kere daha ifade ediyorum, 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesinin bö

lümlerine geçilmesini oylarınıza arz ediyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri dkuıtuyorum : 

/. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1987 Malî Yılı Bütçesi. 

A — CETVELİ 

Prog. 
kodu Açıklama Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 45 220 600 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Temel sağlık hizmetleri ve sosyalleştirme 107 337 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Tedavi hizmetleri 141 169 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 4 431 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 298 159 100 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü Başkanlığı Başkanlığı Bütçesinin bölüm
lerini okutuyorum : 

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 1 629 800 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Üretim, araştırma, teşhis ve kontrol hizmetleri 4 554 600 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 76 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 62 260 900 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 304 420 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1985 Malî Yılı Kesinhesabı. 

BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1985 yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum : 

Prog. 

101 

111 

1 

Ödemeğin çeşidi 

Genel yönetim ve destek hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Temel sağlık hizmetleri ve sosyalleştirme 
BAŞKAN —>• Kabul edenler... Etmeyenler... 

A — CETVELİ 

Ödenek Gider 
Lira, Lira 

16 152 863 956 14 482 021 872 

51 228 170 272 48 927 803 787 

Ertesi yıla 
devrolunan 

ödenek 
Lira 

Kabul edilmiştir. 
113 Tedavi hizmetleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan trans. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

990 Özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin yürütülmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

74 711 308 738 72 475 387 429 

11 798 817 826 11 510 003 871 

57 705 630 55 018 588 2 687 041 

153 948 866 422 147 450 235 547 2 687 041 



Prog. Ödenepn çeşidi 

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı 
101 Genel yönet im ve destek hizmetleri 

B A Ş K A N — K a b u l edenler... Etmeyenler.. . 
K a b u l edilmiştir. 

111 Üret im, araşt ı rma, teşhis ve kont ro l hizmetleri 
i B A Ş K A N — K a b u l edenler... Etmeyenler. . . 
op K a b u l edilmiştir. 
*-» 900 Hizmet programlar ına dağı t ı lamayan t rans . 
I B A Ş K A N — K a b u l edenler... Etmeyenler. . . 

Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Ertesi yıla 
idevrölunan 

Gider ödenek 
Lira ' Lira 

1 003 774 089 

698 085 861 

114 878 163 

1 816 738 113 

149 266 973 660 2 687 041 
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a) HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

1. ~- Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1987 Malî Yılı Bütçesi. 

BAŞKAN — Bu Bakanlığa bağlı olan, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü bütçesinin bölümle
rine geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1987 Malî Yılı Bütçesi, 

A — CETVELİ 

Prog. 
kodu Açıklama Lira: 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 243 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Uluslararası ilişkilerden doğan bulaşıcı hastalıklardan korunma 3 583 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul; edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 100 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 3 927 000 000 

(B) cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü Açıklama Lira; 

1 Vergi gelirleri 3 012 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... KabuJ edilmiştir. 

2 Vergi dışı normal gelirler 34 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... KabuJ edilmiştir. 

3 özel gelirler ve Hazine yardımı 881 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL; TOPLAM 3 927 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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2 ..— i/wdwf ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1985 Malî Yılı Kesinhesabı. 

BAŞKAN — Kesinhesabın bölümlerine geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

(A) cetvelini okutuyorum 

Pırog. ödeneğin çeşidi 

destek hizmetler 

A -

i 

- CETVELİ 

ödenek 
Lira, 

132 900 000 

Gider 
Lira 

107 557 069 

İptal edilen 
ödenek 
Lira 

25 342 931 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Uluslararası ilişkilerden doğan bulaşıcı hasta
lıklardan korunma 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan trans. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

5 453 124 264 

44 000 000 

869 757 673 4 583 366 591 

23 216 730 20 783 270 

5 630 024 264 1 000 531 472 4 629 492 792 

(B) cetvelini okutuyorum 

B — CETVELİ 

Gelirin 
türü 

1 

2 , 

3 

Gelirin çeşidi 

Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi dışı normal gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
özel gelirler ve Hazine yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tahsilat 
Lira 

3 015 000 000 

26 000 000 

Tahmin 
Lira 

3 876 218 011 

48 884 691 

2 503 000 000 5 703 073 667 

5 544 000 000 9 628 176 369 
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b) SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

1. — Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 1987 Malî Yılı Bütçesi. 

BAŞKAN — Efendim, bu Bakanlığa bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdür
lüğü Bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 1987 Malî Yılı Bütçesi. 

A — CETVELİ 

Prog. 
kodu Açıklama Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 2 612i 700 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Genel sosyal hizmetler 18 183 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 676 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 21 472 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

, (B) cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü Açıklama Lira 

Vergi dışı normal gelirler 6 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
özel gelirler ve Hazine yardımı 15. 472 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 21j 472 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 1985 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 1985 Malî Yılı Kesinhe-
sabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

E 
Ödenek Gider ro 

Plrog. Ödeneğin çeşMi Lira Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 1 749 359 281 1 293 572 266 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Genel sosyal hizmetler 10 984 375 000 9 181 542 684 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transfer. 559 404 857 508 696 714 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir: 

990 Özel ödeneklere ilişkin hizmetierin yürütülmesi 9 207 236 9 105 199 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 13 302 346 374 10 992 916 863 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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(B) cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir Tahsilat Tahmin 
türü Gelirin çeşidi Lira Lira 

2 Vergi dışı normal gelirler 5 000 000000 6 104 114 651 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 özel gelirler ve Hazine yardımı 10 111 758 000 6 228 688 210 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM. 15 111 758 000 12 332 802 861 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul tdilmiştir. 
Efendim böylece Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının ve bağlı olan birimlerinin bütçeleri son bulmuş

tur. Memleketimize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. (Alkışlar) 
Efendim, bugünkü program tamamlanmıştır; çalışma süremiz de dolmak üzeredir. 1987 Yılı Genel ve 

Katma Bütçe Kanun tasarılarıyla 1985 Yılı Kesinhesap Kanunu tasarıları üzerindeki görüşmelere devam et
mek ve 20 Aralık 1986 Cumartesi günü saat 10.00'da toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.56 

•>•-« ıa>-f l -« 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

46 NCI BİRLEŞİM 

19 . 12 . 1986 Cuma 

Saat : 10.00ı 

1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
1. — 1987 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/798) (S. Sa
yısı : 499) (Dağıtma tarihi: 2.12.1986) 

2, _ 1985 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Daire
lerin Kesinıhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiri
minin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi ile 1985 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasa--, 
nsı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/1150, 
1/791) (S, Sayısı : 510) (Dağıtma tarihi : 3.12.1986) 

3. — Katma Bütçeli Kuruluşların 1987 Malî Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/799) (S. Sayısı : 500) (Dağıtma tarihi : 
2.12.1986) 

4, — 1985 Malî Yılı Katma .Bütçeli idarelerin 
Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1985 Malî Yılı Katma Bütçeli idareler Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (3/1151, 1/792) (S. Sayısı : 509) (Dağıtma tari
hi : 3.12.1986) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK ÎŞLER 

5 
GBMEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

l1, — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nrn, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

(1) içtüzüğün 96 net maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 

2. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narinin bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
toru önergesi (6/598) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

4. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın, 
bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen em
niyet göreviüerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/702) (1) 

5. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, Sivas 
İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner-
gesi (6/631) 

6. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-
ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

7. — istanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, Avru
pa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce-< 
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

8. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın 
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 

9. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, davası 
devam eden bir gazete hakkındaki beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, 1986 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yurt 
dışına giden üst düzey görevlilerine Miskin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/833) (1) 

11. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
yaşama ve yasal çalışma haklarını tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778) 
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12. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdürrezak Cey- | 
îan'ın, Gaziantep Güneydoğu Tarım Satış ve Kredi 
Kooperatifleri Birliğinin BMAK A.Ş.'ndeki alacağı- I 
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/781) I 

13. — Sinop Milletvekili Darış Çan'ın, çay üreti- ı 
çilerinin AKFA Firmasından alacağına ilişkin Baş- j 
bakandan sözlü soru önergesi (6/868) (1) I 

14. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 
in Uşak Valisi tarafından bir öğretmenin görevinden 
alınma nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so- I 
ru önergesi (6/784) 

15. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Te
kirdağ İlinde kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapıl
dığı iddia edilen bazı inşaatlara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789) 

16. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol-lş I 
Sendikası Kayseri Şulbesinin olağan genel kuruluna l 
katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet 
edildikleri iddiasına lil'işkfin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/797) 

17. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Türk ka
dınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı tarafından dü
zenlenen balaya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/798) 

18. — Tunceli Milletvekili Musa Ateş'in, suçlu bir I 
vatandaşı yakalamak üçün uygulandığı iddia edilen 
yönteme ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/799) 

19. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
yurdumuzdaki o'kullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençllilk ve Spor Bakanından sözMi soru öner- I 
gesi (6/800) 

20. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırım'ın, 
Tunceli İlinde meydana geldiği iddia edilen bazı olay
lara ve sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/876) (1) 

21. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, YİB1-
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) 

22. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 

23. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
, sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı

ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/813) I 

24. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
gecekondu kiralarına ve asgarî ücretle çalışanların 
durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/814) 

25. — HakKâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/817) 

26. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

27. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Onur Işhanında çıkan yangının sebebine ve 
bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

28. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, bele
diyelerce yapılan yaya yolu ve trotuar çalışmalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

29. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, ara se
çimlerde yapıldığı iddia edilen bir propagandaya iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/827) 

30. — Balıkesir MAlletvekil Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir İli ve çevresindeki bazı sanayi kuruluşlarının 
çevre sağlığını olumsuz yönde etkilediği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/835) 

31. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Çer
kezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaatına ilişkin Milli 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner* 
gesi (6/838) 

32. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Afşin İlçesi Arıtaj 
Kasabası Catakderesi Göletinin fizibilite ve proje ça
lışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/842) 

33. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş Hinde kaliteli pamuk 
yetiştirilebilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/844) 

34. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yüuv 
da meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) 

35. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak - Bartın özel tip cezaevindeki 
mahkûmlarla ilgili bazı uygulamalara ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/847) 



36. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezüt'ih, Kahramanmaraş « Andırın Orman İşletene 
Müdürlüğü sahasından elde edilen odunların üretici 
köylüye ve müteahhitlere tahsisine ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
<6/879) 

37. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, terör 
olaylarına karıştığı iddia edilen bazı örgüt ve elçilik
lere üışkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) 

38. — Kayseri Mületvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 
Kayseri İlinde yapılması düşünülen raylı sistem için 
Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik belgesi verilip ve
rilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/883) 

39. — Denizli. Milletvekili Halil İbrahim Şahıin'in, 
Denizli - Tavas İlçesi Kızılcabölük Kasabasındaki 
kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Pansiyo
nu üe ülkemizdeki bu tip diğer pansiyonların faa
liyetlerine ve denetimlerine üişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/885) 

40. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOBİRLIK Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak bazı 
foasın organlarında yer alan haberlerin tahkikine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/886) 

41. — Adana Milletvekilli Coşkun Bayram'ın, 
Mersin ve Adana kapalı cezaevlerindeki hükümlü ve 
tutuklularla ilgili uygulamalara dair bölge basınında 
yer alan haberlere ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/887) 

42^ — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın olgunlaştırma enstitülerine ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi. (6/890) 

43. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, Diyarbakır İlinde turizmin gelişitirilmesi için 
ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından sözlü soru önergesi. (6/891) 

44. — Sinop Mületvekili Barış Çan'ın, Devlet 
Planlama Teşküatı Koordinasyon Dairesinde görev

li bir uzmanın şeriatçı faaliyetlerde bulunduğu iddiam 
sma ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/892) 

45. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır İlinde faaliyet gösteren yabancı bir firmada 
çalışan işçilerin iş akitlerinin feshedüdiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/893) 

46. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'mn, 
Mardin İli İdil İlçesi Jandarma Bölük Komutanı ile 
Belediye Başkanının bazı vatandaşlara baskı yaptıkla
rı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanınadn sözlü soru 
önergesi (6/894) 

47. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'mn, 
Şanlıurfa İline bağlı köylerin yol sorununa ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/895) 

?> 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 22 Ar-* 
kadaşının; 5.5.1983 TarMı ve 2821 saydı Sendikalar; 
Kanununun 28 . 8 . 1983 tarih ve 2882 saydı Kanun* 
la Değişik 60 inci Maddesinin I inci Fıkrasının De
ğiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İş
ler Komisyonu Raporu (2/327) (S. Sayısı: 459) (Da, 
ğıtma tarihi: 28 . 5 .1986) 

% — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş,, İs- * 
tanbul Miletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil-
letveküi Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Balı-
bey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni lislimyeli'nin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum Mü
letvekili İhsan Tombuş'un, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (2/191, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri : 11.6,1985 - 21.11.1986) 




