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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki 
oturum yaptı. 

(İstanbul Milletvekili Günseli özikaya ve 10 arka
daşının, Vakıf Kurumunun aksayan ve yıpranmış 
yönlerini ve gerekli yasal düzenlemeleri tespit et
mek amacıyla bir Meclis araştırması açılımasına iliş
kin önergesi (10/58) Genel Kurulun bilgisine sunul
du; Meclis araştırması önergesinin gündemde yerini 
alacağı ve töngörüşmenin sırasında yapılacağı açık
landı. 

Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, <6/767) esas 
numaralı sözlü sorusunun yazılı soruya çevrilmesine 
ilişkin önergesi okundu; 'Başkanlıkça gereğinin yapı
lacağı 'bildirildi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü teklifinin 
(2/191, 2/203) (S. (Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci Ek) 
görüşmelerine devam olunarak; 

133, 134, 1135, 138, 139, 140, 142, 144, 145 ve 146 
ncı maddeleri kabul edildi. 

136, 137, 141 ve 143 üncü maddeleri komisyonca 
geri alındı. 

30 Nisan 1987 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanmak üzere birleşiıme saat 17.07'de son verildi. 

Başkan 
'Başkanvekil i 

İskender Cenap Ege 
Kâtip Üye Kâtip üye 

Tokat Giresun 
Mehmet Zeki Uzun Yavuz Köymen 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

30 . 4 . 1987 Perşembe 

Teklifler 
1. — İstanbul Milletvekili Turgut özal ve 192 

arkadaşının, 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 67, 75, 104 ve 175 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi (2/438) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş ve komisyona havale tarihi : 29.4.1987) 

2. — Ankara Milletvekili Sururi Baykal ve 8 
Arkadaşının, Pasaport Kanununun Bazı Maddelerinin 

Değiştirilmesine İlişkin- (Kanun Teklifi (2/439) '(İç
işleri Komisyonuna) '(Başkanlığa geliş tarihi : 
28.4.1987) 

3. — İsparta Milletvekili M. Kemal Toğay'ır., 
Çiftçi Mallarının Korunması, Hakkında Kanun Tek
lifi (2/440) (İçişleri; Tarım, Orman ve Köyişleri ko
misyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.4.1987) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili İskender Cenap Ege 

KÂTİP ÜYELER : Yavuz Köymen (Giresun), Mehmet Zeki Uzun (Tokat) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Miililet Meclisinin 97 ndi Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Arkadaşlarım, salonda bulunduklarını lüt
fen yüksek sesle ifade etsinler. 

A) GÜNDEM Dişi KONUŞMALAR 
1. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, devlet 

memurları ve emeklilere uygulanmakta olan ek gös
tergelerle ilgili haksız işlemler konusunda gündem dı
şı konuşması. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz isteyen arkadaşlar 
var, sırasıyla söz vereceğim. 

Sayın Enver Özcan, devlet memur ve emeklileri
ne uygulanmakta olan haksız işlemler hakkında gün
dem dışı söz istemiştir, kendilerine söz veriyorum. 

Buyurun Sayın özcan. 

ENVER ÖZCAN (Tokat) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; 1 Mart 1979 gün.ve 2182 sayılı 
Yasayla, bildiğiniz gibi, tüm memur ve emeklilere, 
durumlarının iyileştirilmesi amacıyla, birer üst dere
ce verilmiş; ama en son derece ve kademede olanla
ra; yani birinci derecenin dördüncü kademesinde 
olanlara, ilerleyecekleri başka bir aşama olmadığı için, 
bir ek gösterge yoluyla fark verilmiş. Böylece mağdu
riyetleri giderilme yolu aranmış. 

Sonradan, daha önce yüksek tahsilli olanlara ta
nınan bu hak, lise ve dengi okul mezunlarına da, ek 
gösterge yoluyla genişletilmiştir. Ne var ki, aynı gö
rev ve yetkiyi paylaşan ortaokul mezunlarına hiçbir 
şey verilmemişti. İntibak işleri tamamlanınca, bu 
durumdaki memur ve emeklilerin, artan hizmetlerine 
ek gösterge verilerek mağduriyetlerinin giderileceği 
düşünülmüşse de, henüz bu haksızlık giderilmemiştir. 

Anlayamadığımız nedenlerle, bir kısım ilkokul ve 
ortaokul öğrenimli memur ve emekliye zaman za-

(Çankırı Milletvekili Ahmet Özkan'a kadar yok
lama yapıldı) 

BAŞKAN — Yetersayı vardır, görüşmelere baş
lıyoruz. 

man ek gösterge veı.Umiş, aynı görev ve öğrenim dü
zeyinde iken ayrılmış olanların başvurularına önce 
olumsuz yanıt verilmiş, sonra, ısrarlı olanlara az da 
olsa bir ek gösterge bağlanmış. Anlaşılan, başvurula
rı Emekli Sandığının Yönetim Kuruluna ulaşabilen
lerin hakları iyi kötü teslim edilmiş; ancak ötekiler, 
başvuruları yönetim kuruluna ulaşamayanlar ise, ken
di hallerine terk edilmiş. Görülüyor ki, bu konuda 
anlamsız bir kargaşa ve haksızlıklar doğuran bir uy
gulama bulunmaktadır. 

İlkokul mezunu bazılarına da, yer ve kariyer dik
kate alınarak - örneğin; belediye başkanı gibi, polis 
memuru gibi - ek gösterge uygulaması gereği duyul
masının yanı sıra, 657 sayılı Yasanın istisnaî kadrola
rı gereği, birçok unvana, öğrenim durumuna bakıl
maksızın ek gösterge verildiği de yüksek malumla
rınızdır. 

Öte yandan, «Maliye ve Gümrük Bakanlığının 91 
No. lu Genel Tebliği geleceğe yöneliktir» gerekçesiy
le ve 1101 sayılı Yasanın geçici 2 nci maddesini göz-
ardı ederek, 657 sayılı Yasanın yeniden ihya edilen 
37 nci maddesinin emekliye teşmilini önlemiş, burada 
da bir haksızlık ortaya çıkmıştır. 

İntibaklar uygulanırken, kurumlarında müfettiş 
kadro ve unvanıyla görev yapanlara, emsallerine kı
yasla bir üst derece aylığı verilmiş ve yıllarca, ona gö
re emekli keseneği ödenmiş olanlardan emekliye ay
rılanların bu intibakları Emekli Sandığınca geçerli sa-
yılmayarak, dereceleri düşürülmüş ve kendilerine bir 
alt dereceden aylık bağlanarak kazanılmış hakları 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

_ 3 — 
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gasp edilmiştir. Bu 'konudaki şikâyetlere şimdiye ka
dar gereken önem verilmemiş, ilgi gösterilmemiş, açık 
ve seçik haksızlıkları dile getiren dilekçelere hep yü
zeysel yaklaşılarak, olumsuz cevaplar verilmiştir. 

Sayın üyeler, devlete hizmet eden binlerce yurtta
şımızı mağdur eden, ayrıca bunların hak, hukuk ve 
insan onuruna saygı gibi yüce değerlere güvenlerini 
sarsan bu durumun düzeltilmesi aslında zor bir iş 
değildir. Yapılacak iş, önceden yayınlanmış olan ek 
göstergelerle ilgili yasa veya yasa gücündeki kararna
melere ek olarak şöyle bir ibare koymaktır : «Şim
diye kadar kendilerine hiç ek gösterge verilmemiş ve
ya eksik verilmiş olan memur ve emeklilerin de, öğ
renim durumlarına bakılmaksızın aynı ücret derece
sinden maaş alan ve aynı unvanı taşıyan, aynı yetki 
ve sorumluluğu üstlenenlere aynı ek gösterge uygula
nır.» 

Böyle bir ibare, eşit işe eşit ücret ilkesini uygula
mış olacaktır ve şimdiye kadar ilgililere iletildiği hal
de sonuç alınamayan tüm şilkâyet ve halksızlıkiDara son 
verilmiş olacaktır. 

Bu dileklerle hepinize en derin saygılar sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın özcan. 

2. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek' 
in, Et ve Balık Kurumu Adıyaman Et Kombinasının 
Emniyet Genel Müdürlüğüne satılması konusunda 
gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Adıyaman'daki Et ve Balık Kurumu 
Et Kombinası hakkında Sayın Özbek gündem dışı söz 
istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Özbek. 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 1980 yılı ön
cesinde, Adıyaman Hinde, zamanın iktidarlannca ta
rımsal potansiyeli daha da yükseltmek için, hayvan
cılığın geliştirilmesi planlanmış, bu plan ve dahilinde 
yem fabrikası, süt fabrikası ve et balık kombinasının 
yapımına başlanmıştır. Bu arada Ziraat Bankası da 
çiftçilere besicilik ve süt inekçiliği kredisi vermeye 
başlamış, Adıyaman İlinde 100'e yakın süt ve besi 
çiftliği kurulmuştur. 

İnşaatı devam eden süt ve peynir fabrikası kısa 
sürede bitmiş ve faaliyete geçmiş, yem fabrikası 1985 
yılı sonunda faaliyete geçmiş, Et ve Balık Kurumu 
Kombinası da, bitmiş olmasına rağmen, faaliyete ge
çirilmemiştir. 

Yem fabrikasının faaliyete geçmesinin gecikmesi 
ve Et ve Balık Kurumu Kombinasının işletmeye açıl

maması, çiftlik sahiplerini büyük sıkıntılara sokmuş
tur. Sürekli artan yem fiyatlarıyla, artan taşıma üc
retleri, hem yem teminini, hem de besi hayvanlarının 
naklini giderek güçleştirmiştir. Sonuçta, 100'e yakın 
besi çiftliğinin büyük bir bölümü iflas etmiş, kredi 
borçlarını ödeyemez olmuş ve büyük bir ekonomik 
çıkmaza girmişlerdir. 

Bütün bunlar olurken, hükümet ve hükümetin, ka
fası 80 numara Tarım Bakanı hiçbir tedbir almamış, 
ülke, ekonomisine, bölgenin kalkınmasına ve işsizliğe 
kısmen çözüm getirecek bu dörtlü kompleksi; yani 
çiftlikler, süt fabrikası, yem fabrikası ve et kombina
sını korumak gerekirken, bunları dağıtma yoluna gi
dilmesi bizi hayretlere düşürmüştür. 

Bir taraftan, hükümet, Doğu ve Güneydoğu ille
rini kalkındırmak için yapılacak yatırımlara teşvik 
tedbirleri getirdiğini iddia ederken, diğer taraftan, iş
letmeye açılması gereken yatırımları dağıtmaya çalı
şıyor; bir taraftan, Ziraat Bankası iflas eden çiftçilere 
yeni çözümler bulmaya çalışırken, diğer taraftan Ta
rım Bakanı mevcut tesisleri satmaya çalışıyor... 

Sayın milletvekilleri. Adıyaman Et ve Balık Kom
binası, 200 milyon lirası peşin, 250 milyon lirası da 
1988'de ödenmek koşulu ile Emniyet Genel Müdür
lüğüne satılmıştır. Üretime katkısı olacak diye açıl
ması beklenen bu tesisin emniyete, içinde çevik kuv
vet personeli kalacak diye satılması, bizleri ve Adı
yaman halkını dehşete düşürmüştür. 

Sayın milletvekilleri, böyle bir tesis, emniyet men
suplarına niye veriliyor, burada ne yapacaklar? Kal
dı ki, Adıyaman Hinde polis lojmanları bol miktar
da yapılmış ve hâlâ yapılmaktadır. Bu tesislerin loj
manlarında, sadece bekâr polislerin oluşturduğu özel 
bir timin kalacağı söyleniyor. Bu amaç için dahi, Adı
yaman'da yeterli yer vardır. 1969 yılında yapılan ve 
o günden bu tarihe kadar hâlâ boş bulunan, Adıya
man 11 Merkezine 38 kilometre uzaklıktaki Ziraat 
Bölge Lisesi, bu iş için gayet elverişlidir. 

Bütün bunlara rağmen, bu tesisin satışını anlamak 
mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, bu örnek hükümetin ekono
mik politikalarının iflas ettiğini, kendi söylediklerine 
kendilerinin de inanmadığını göstermektedir. Hükü
met, KİT'leri satacağını söylüyordu; ama kime sata
cağını söylememişti bugüne kadar. Şimdi anlaşılıyor 
ki, bu iş, kaba tabiriyle «caka - cuka» ya dönüştü. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Ne demek bu Sayın 
Başkan? 
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AHMET SIRRI ÖZBEK (Devamla) — Devletin 
üretken tesis ve kuruluşlarını, devletin hizmet yapan 
kuruluşlarına devret; devret.ki, ülke kalkınmasın, bir 
avuç zümre vurgunlarına vurgun katsın, açlık, fuka
ralık, işsizlik ve çaresizlik artsın; artsın ki, önüne atı
lan ufak bir sadaka ile efendisine bağlansın, itaatte 
kusur etmesin... (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, yapılan bu işlemin, ülkenin 
ekonomik çıkarı için, Adıyaman'da bulunan insanla
rın menfaati için derhal iptal edilmesini istiyor, yüce 
Meclise saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Özbek. 
3. — Edime Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, denetim eksikliğinin ülkemizde yarattığı sorunlar 
ve bu sorunların giderilmesi için yapılması gereken 
işlemler konusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Ülkemizde denetim eksikliklerinin 
yarattığı sorunlar ve yapılması gerekenler hakkında, 
Sayın Türkân Turgut Arıkan; buyurun efendim. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

TÜRKAN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; her şeyden önce, 
müessif olaylar dolayısıyla kaybettiğimiz şehitlerimi
zin aziz hatırası önünde hürmetle eğiliyorum, Silahlı 
Kuvvetlerimize ve ailelerine başsağlığı diliyorum. 
(SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Ülkemizdeki genel denetim eksikliğini somut ra
kamlarıyla açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. 

Son üç yıldan beri, mahallî idarelere ayrılan kay
naklar gerçekten önemli boyutlara ulaşmıştır. Nite
kim 1987\le mahallî 'idarelere ayrılan kaynaklar 1 
trilyon 796 mülyar İradır. Birdenbire, böylesiine kay
nak tahsisi ile karşı karşıya bırakılan ve şaşıran be
lediyelerin denetiminde açmazlar vardır. 

1986'da 1 723 belediyeden-sadece 986'sı hesapla
rını Sayıştaya göndermiştir; kalan 737 belediye (ya
ni yüzde 43'ü) hesaplarını Sayıştaya göndermek gere
ğini duymamıştır. 

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişle
ri ve. mahallî idareler kontrolörleri tarafından son üç 
yılda, sırasıyla 542, 594 ve 504 belediye teftiş edil
miştir; yani son üç yılda, belediyelerin yaklaşık yüz
de 70'i içişleri Bakanlığınca teftiş edilmemiştir. Bu 
durumda yolsuzluk ve haksız kazanç olaylarının art
ması doğal değil midir? Yetersiz denetim, rüşvet ve 
yolsuzluklara ortam hazırlamıştır, teşvik etmiştir. Be
lediyelerdeki yoğun yolsuzlukların kaynağı kanımca 
buradadır. 

Kooperatiflerin durumu ise yürekler acısıdır, son 
yıllarda kooperatiflerin sayısındaki sınırsız ve çığ gibi 
artış, denetim sorunlarını da beraberinde getirmiştir. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığının teftişine tabi koope
ratiflerin sayısı 1984'de 29 088 iken, 1986'da 39 006 
olmuştur. Üç yıl içinde 10 bin dolayında yeni koope
ratif kurulmuştur. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı mü
fettişlerince 1985'te 198 kooperatif, 1986'da 379 koo
peratif denetlenmiştir; yani son iki yılda teftiş gören 
kooperatiflerin oranı yüzde yarım ve yüzde l'dir. Bu
na denetim diyebilir misiniz? 

Bu kooperatiflerin büyük bir bölümü konut ve ya
pı kooperatifleridir. 1984'te 20 984 olan konut koo
peratifi, 1986'da 29 388'e ulaşmıştır. Son üç yılda ba
kanlık müfettişlerince denetlenen konut kooperatifi 
sayısı, sırasıyla, 28, 115 ve 215'tir. Bu durumda ban-
kerzedeler olayına benzer, kooperatifzedeler olayının 
patlak vermesi ufukta görünmüştür. 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına bağlı ta
rımsal amaçlı kooperatiflerin sayısı 1986'da 11 765 
idi. Teşkilatlanma Genel Müdürlüğünce 1984'te 1 399 
kooperatif denetlenirken, 1986'da teftiş gören koope
ratif sayısı 842'ye düşmüştür; oran yüzde 7'dir. 

Kooperatifler yoluyla kullanılan kredilerin çapla
rı ise giderek genişlemiştir. Toplu Konut Fonundan 
Ekim 1986 itibariyle 358 bin kişiye 431 milyar lira 
konut kredisi kullandırılmıştır. Tarım satış ve tarım 
kredi kooperatiflerinin 1986 sonundaki kredi bakiye
leri de 573 milyar lira dolayındadır. Genel bütçenin 
yaklaşık yüzde 10'u dolayındaki bu kamu kaynakla
rının denetimindeki zafiyet, yolsuzluklar için uygun 
bir bataklık yaratmaz mı? 

Gelelim vakıflara : Sayıları 5 346 olan mazbut va
kıflar dışındaki vakıfların sayısı da giderek artmakta
dır. 1980'de 1 284 olan bu vakıfların sayısı 1986'da 
2 275'e ulaşmıştır; Fak - Fuk Fon vakıfları dahil. 

Vakıfların, en az iki yılda bir defa Vakıflar Ge
nel Müdürlüğünce denetlenmesi kanun gereğidir; ya
ni her yıl en az yarısının teftişi zorunludur ama, ge
lin görün ki, vakıfların denetiminde de derin açmaz
lar söz konusudur. 1980'de vakıfların yüzde 42'si de
netlenirken, daha sonraki bazı yıllarda sadece yüzde 
3'ü, 1986'da yüzde 31'i denetlenebilmiştir. 

Son yıllarda çeşitli amaçlı, özellikle dinsel ve poli
tik amaçlı vakıfların artışı göz önünde tutulursa, de
netim eksikliğinin yaratacağı çok yönlü sorunları 
şimdiden görmemek mümkün müdür? 

Vergi beyannamelerinin denetimi de âdeta kilit
lenmiştir. Hesap Uzmanları Kurulu 1983'te 1 941, 
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1984'ts 3 169 beyanname incelemişken, 1986'da in
celenen beyanname sayısı 1 365'e düşmüştür. Her ne 
kadar yıl içinde yaygın kontrola ağırlık verilmişse de, 
esas olan yıllık hesapların kontrolüdür. Bir milyonu 
aşkın Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefinin bulun
duğu düşünülürse, binde bir oranındaki incelemeyi 
komik olarak nitelemek herhalde abartma olmaz. 
Hiç kuşkusuz, böyle bir denetim, daha doğrusu, de
netimsizlik ortamında vergi kaçağı da büyür; teşvik
ler de yerinde kullanılmaz; hayalî ihracat da artar; 
naylon fatura ticareti de palazlanır; bedelini de her 
zamanki gibi ortadirek öder. 

Özel okulların ve özel dershanelerin denetimi ile 
ilgili rakamlar da gerçekten düşündürücüdür. Son üç 
yılda özel okullara büyük imkânlar sağlandı, beş yıl 
süreyle vergi muafiyeti tanındı. 1986'da özel okul sa
yısı 486'dır. Bu okullarda 73 binden fazla öğrenci 
vardır. Ne var ki, bu okullardan sadece 73'ü teftiş 
görmüştür, 413'ü, yani yüzde 85'i teftiş edilmemiştir. 
Bazı özel okullarda tarikatçılık eğitimi yapıldığı ko
nusundaki şikâyetler denetim zafiyetinin bir başka 
açıdan önemini sergilemektedir. 

1986'da özel dershane sayısı 476'dır. Bu dershane
lerde 265 bin dolayında öğrenci kurs görmektedir. 
Bu dershanelerden 404'ü denetlenmiştir, 72'si, yani 
yüzde 15'i teftiş edilmemiştir. 

özel öğrenci yurtları da hızla artmaktadır. 1984 
yılında 200 olan özel öğrenci yurtlarının sayısı, bugün 
900'e yaklaşmıştır. Bunlar iller düzeyinde görevlilerce 
de denetlenmektedir. Denetim grubunun içinde müf
tülerin bulunması da yüreklerimize su serpmektedir. 
Herhalde, yakında devlet okulları da müftülerimiz 
tarafından denetlenir de hepimiz rahatlarız. Dilimiz
de laiklik, dilimizde Atatürkçülük; ama fiiliyatta ta
mamen karşıtını uygulamak, bakalım bizleri nerelere 
kadar götürecektir?.. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim ya
pan Sayıştay denetimindeki yetersizlik âdeta kangrene 
dönüşmüştür. Sayıştaya hesap vermekle yükümlü ge
lir - gider ve mal saymanlıklarının sayısı 10 binin üze
rindedir. Mal saymanlıkları dışında, 1980 yılında 
3 579 gelir - gider saymanlıklarından sadece 1 888'i 
denetlenebilmiştir; yani bu saymanlıkların yüzde 47'si 
denetlenmemiştir. 1986 yılında ise bu durum daha ge
rilemiştir... 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim. 
TÜRKAN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 

3 125 gelir - gider saymanlığından, 1 034'ü denetlen
miş; yani yüzde 68'i denetlenememiştir. Görülüyor 

ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim ya
pan Sayıştay denetiminde de hastalık vardır. 

Ülkemizde, denetim mekanizması aksaktır, has
talıklıdır, âdeta felçlidir. Denetimdeki bu kilitlenme 
yolsuzluk kapılarını aralamaktadır, keyfîliği kamçıla
maktadır, savurganlığı teşvik etmektedir, demokrasiyi 
hırpalamaktadır. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
Toparlıyorum Sayın Başkan. 

Denetim kadroları yarı yarıya boştur, denetleme 
organları arasında ücret dengesizlikleri vardır, dene
tim kadroları en kısa sürede doldurulmalıdır; kadro
lar en az bir, hatta bazı birimlerde iki kat artırılma
lıdır. Herkesin arkasına bir müfettiş konulması müm
kün değildir. Şu halde, «Açık kamu denetimi» dedi
ğimiz kuralı da uygulamak suretiyle, denetimi etkin
leştirmek ve bir tür kamu kontrolü sağlamak müm
kündür. Çok özel ve devlet sırrı niteliğinde olmayan 
bütün bilgüerin kamuya belirli bir sistem içinde açık
lanması suretiyle otokontrol sağlanabilir. Bu yolla 
rüşvet ve yolsuzluklar azaltılabilir, savurganlıklar, ka
yırmalar önlenebilir, örneğin; fonlardan, düşük faizli 
kredilerden, gümrük muafiyetlerinden, vergi ertele
mesinden yararlananlar, ihaleleri alanlar ve benzer 
bütün bilgiler kamuoyuna açıklanabilir. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim, sözünüzü 
keseceğim. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
Çok az kaldı Sayın Başkan. 

Sarayların restorasyonu güzeldir, egemenlik park
ları güzeldir, havaî fişekler güzeldir; ama Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Sayıştayın etkinliği
ne ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetim fonk
siyonuna sahip çıkmak zorundadır. 

Sayın Özal denetimden korkmamalıdır, gocunma
malıdır. Generalini ihraç eden silahlı kuvvetleri ör
nek almalıdır. (SHP, DYP ve DSP sıralarından alkış
lar) Aktaş olayında, yolsuzluk yapanları korumama
lıdır. 

BAŞKAN — Son ihtarı yapıyorum efendim. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
Ülke çıkarını, parti içindeki dengeye tercih etmelidir. 

Varsın denetim olmasın, varsın yolsuzluklar art
sın, varsın rüşvet teşvik edilsin, varsın har vurulup 
harman savrulsun anlayışı benimsenmiyorsa, denetim 
mekanizmalarına işlerlik ve etkinlik kazandırıcı bü
tün önlemler acilen alınmalıdır. 
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Denetim, demokrasinin emniyet supabıdır; dene
timsiz devlet olmaz, denetimsiz demokrasi yürümez. 
İnanınız sayın milletvekilleri, denetimsizlik, ANAP ' J , 
özal hanedanlığını götürecektir. 

1. — Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/826) (S. Sayısı : 544) (1) 

BAŞKAN — Gündemin «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer îşler» kısmına 
geçiyoruz. 

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Tasarısı üzerin
deki görüşmelere kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 
Geçen birleşimde tasarının 1 ve 2 nci maddeleri 

kabul edilmişti, şimdi 3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Temel Esaslar 
MADDE 3. — Sağlık hizmetleriyle ilgili temel 

esaslar şunlardır : 
a) Sağlık kurum ve kuruluşları yurt sathında 

eşit, kaliteli ve verimli hizmet sunacak şekilde Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığınca, diğer ilgili bakan
lıkların da görüşü alınarak planlanır, koordine edi
lir, malî yönden desteklenir ve geliştirilir. 

b) Koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik veril
mek suretiyle kamu ve özel bütün sağlık kurum ve 
kuruluşlarının kurulması ve işletilmesinde kaynak 
israfı ve atıl kapasiteye yol açılmaksızın gerektiğin
de hiznıet satın alınarak kaliteli hizmet arzı ve ve
rimliliği esas alınır. Sağhk ve Sosyal Yardım Bakan
lığı ilgili Bakanlığın muvafakatini alarak, kamu ve 
özel bütün sağlık kurum ve kuruluşlarına koruyucu 
sağlık hizmeti görevi verir ve bu kurum ve kuruluş
ların bütün sağlık hizmetlerini denetler. 

c) Bütün sağlık kurum ve kuruluşları ile sağlık 
personelinin ülke sathında dengeli dağılımı ve yay
gınlaştırılması esastır. Sağlık kurum ve kuruluşları
nın kurulması ve işletilmesi bu esas içerisinde Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca düzenlenir. Bu 
düzenleme ilgili Bakanlığın görüşü alınarak yapılır. 
Gerek görüldüğünde özel sağlık kuruluşlarının her 
türlü ücret tarifeleri Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığınca onaylanır. Kamu kurum ve kuruluşlarına 
ait sağlık kuruluşları veya sağlık işletmelerinde ve-

(1) 544 sıra sayılı Basmayazı 22.4.1987 tarihli 
93 üncü Birleşim tutanağına eklidir. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. («BHP, DYP ve 
DSP sıralarından alkışla^ 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim 

rilen her türlü hizmetin fiyatları Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığınca tespit ve ilan edilir. 

d) Sağlık kurum ve kuruluşları, kişilerin hekim 
ve sağlık kuruluşunu seçme hakkı kısıtlanmaksızın 
sağlık hizmet zinciri oluşturulacak şekilde düzenle
nir. Acil vakalar hariç olmak üzere sevk sistemine 
uymayanlar hizmet karşılığı fazla ücret öderler. Sos
yal güvenlik kuruluşlarına bağlı olanlar bu farkı 
kendileri karşılar. 

e) Tesis edilecek eğitim, denetim, değerlendirme 
ve oto kontrol sistemi ile sağlık kuruluşlarının tespit 
edilen standart ve esaslar içinde hizmet vermesi sağ
lanır. . 

f) Herkesin sağlık durumunu takip edebilmek 
için gerekli kayıt ve bildirim sistemi kurulur. 

g) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı; sağhk ve 
yardımcı sağlık personelinin yurt düzeyinde dengeli 
dağılımını sağlamak üzere istihdam planlaması ya
par, ülke ihtiyacına uygun nitelikli sağlık personeli 
yetiştirilmesi amacıyla hizmet öncesi eğitim prog
ramları için Yükseköğretim Kurulu ile koordinasyo
nu sağlar. Serbest ya da kamu kuruluşlarında mes
leklerini icra eden sağlık ve yardımcı sağlık persone
line hizmet içi eğitim yaptırır. Bunu sağlamak ama
cıyla üniversitelerin, kamu kurumu niteliğindeki mes
lek kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının 
imkânlarından da yararlanır. Hizmet içi eğitim prog
ramının ne şekilde ve hangi sürelerle yapılacağı Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca çıkartılacak yö
netmelikle tespit edilir. 

h) Katılmakla yükümlü olduğu hizmet içi eğitim 
programlarına uymayan veya bu programlarda ba
şarılı olamayan sağlık personeline; kamu kuruluşun
da çalışanlar için ilgili Bakanlığın, serbest çalışan
lar için kayıtlı olduğu kamu kurumu niteliğindeki 
meslek- kuruluşlarının görüşü alınmak suretiyle Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca geçici veya daimî 
meslekten uzaklaştırma cezası verilir. 

Katılmakla yükümlü olduğu hizmet içi eğitim 
programına uymayan veya bu programlarda başarılı 
olamayan yardımcı sağlık personelinin meslekten ge
çici veya daimî uzaklaştırma cezası doğrudan Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığınca verilir. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
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i) Sağlık hizmetlerinin yurt çapında istenilen se
viyeye ulaştırılması amacıyla; bakanlıklar seviyesin
den en uçtaki hizmet birimine kadar kamu ve özel 
sağlık kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki mes
lek kuruluşları arasında koordinasyon ve işbirliği 
yapılır. Sağlık kurum ve kuruluşları coğrafik ve fonk
siyonel hizmet alanları, verecekleri hizmetler, yöne
tim, hizmet ilişki ve bağlantıları gibi konularda tespit 
edilen esaslara uymak ve verilen görevleri yapmakla 
yükümlüdürler. Çağdaş tıbbî bilgi ve teknolojinin ül
keye getirilmesi ve teşviki sağlanır. 

j) Vatandaşların hastalıklardan korunma, sağ
lıklı çevre, beslenme, ana çocuk sağlığı ve aile plan
laması ve benzeri konularda eğitilmeleri ve takipleri 
bütün kamu kuruluşlarının sorumluluğu, kamu kuru
mu niteliğindeki meslek kuruluşları, özel ve gönüllü 
kuruluşların işbirliği içerisinde gerçekleştirilir. 

k) Koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite ediet-
hizmetlerde kullanılan ilaç, aşı, serum ve benzeri bi
yolojik maddelerin üretiminin ve kalitesinin teşvik 
ve temini esas olup, her türlü müstahzar, terkip, mad
de, malzeme, farmakope mamulleri, kozmetikler ve 
bunların üretiminde kullanılan ham ve yardımcı mad
delerin ithal, ihraç, üretim, dağıtım ve tüketiminin, 
amaç dışı kullanılmak suretiyle fizik ve psişik ba
ğımlılık yapan veya yapma ihtimali bulunan madde, 
ilaç, aşı, serum ve benzeri biyolojik maddeler ile di
ğer terkiplerin kontroluna, murakabesine ve bunların 
yurt içinde ve yurt dışında ücret karşılığı kalite kont-
rollarını yaptırmaya, özel mevzuata göre ruhsatlan
dırma, izin ve fiyat verme işlerini yürütmeye Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı yetkilidir. 

Özel mevzuatına göre izin veya ruhsat alınmamış 
ilaç ve terkiplerin üretimi, ithali, satışı ile ruhsat ve
ya izin alınmış dahi olsa ilaç ve terkiplerin bilimsel 
araştırma amacıyla Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı ve ilgili kişinin rızası olmadan insan üzerinde kul
lanımı yasaktır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Demokratik Sol 
Parti Grubu adına Sayın Muzaffer Yıldırım; şahıs
ları adına da, Sayın Nuri Üzel ve Sayın Paşa Sarıoğ-
lu söz almışlardır. 

Sayın Muzaffer Yıldırım; buyurun efendim. 

İDRİS GÜRPINAR (Muğla) — Bizim de grup 
adına söz talebimiz var efendim. 

TURGUT SÖZER (Sakarya) — Grubum adına 
söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Tamam efendim, yazarız. 
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DSP GRUBU ADINA MUZAFFER YILDIRIM 
ıflKayjseri) — Sayın Başkan, değerli mili etivek ili arka
daşlarım; Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Tasarısı
nın «Temel Bsaslar»ı dlüızenleyen 3 üncü maddesiyle 
iUgili, grubumun görüşlerimi arız ötmek üzere huzur
larınızda bulunuyorum, hepinizi saygıyla selamla
rım. 

itfa) fıkrasında, «Sağlık kurum ve kuruluşları yurt 
<sallhm,da ©şi't, kaliteli ve veriımli hizmet sunacak şekil
de Sağlık ve Sosyal Yardımı Bakanlığınca, diğer "il-
ıgili bakanlıkların da görüşü alınarak planlanır, kiaor-
d'ne edilir, malî yönden desteklenir ve geliştirilir» 
deniliyor. 

Bu fıkradan -hareketle, geçen hafta televizyonda 
seyrettiğimiz sağlı'k evi ve sağlık ocağının durumunu, 
(köylü vatandaşın durumnnu, ulaşım imkânlarının dü-
ruimunıu düşünerek, Sayın Sağlıik Balkanının öncelikle 
şu hususları cevaplamdırmasunı istirham ediyoruz : 

Sağlık evi, sıağlılk ocağı, kasaba hastanesi, il has
taneleri, numune hastaneleri, ihtisas hastaneleri, üni
versite hastaneleri zinciri aynen mulhafaza edilecek 
midir; yoksa, bu zincir ne şekilde oluşacaktır? Eğer 
aynen kalacaksa, Türkiye'de, açtllması gereken sağ
lık evi ne kadardır ne kadarı açılmıştır, ne kadar ek-
ıg;k vardır? Yine, ne kadar sağlık ocağı ihtiyacı var
dır, ne kadar açıllmıışitır, ne kadar eksiği vardır? Ne 
Ikadar kasaba hastanesi ihtiyacı vardır, ne kadarı 
açılimışltır, ne kadar eksik vardır? Açılmış sağlık ev
lerinin, hepsinde eibe var mıdır, ebesi olmayan sağ-
lılk evi adedi ne kadarıdır? Açılmış sağlık ocaklarının 
hepsinde hekim var mıdır, hekimi olmayan sağlık 
ocağı ne kadardır? 

Faaliyette bulunan, fakat ûıiblb-î alet, edevat, mal
zeme, ilaç ve vasıta yokluğu nedeniyle tam ve verim
li çalışamayan sağlık evi ve ocakları mevcuttur. IBu 
.eksikliklerim bugüne kadar giderileimeme sebebi ne
dir? Bu Kasarı ile bu eksi'kl ilkler in giderileceğine ve 
bilhassa bu maddede önerildiği gibi, sağlık evlerinin, 
sağlık ocalkılarnnıın, kasaba hastanelerinin yurt sathın
da eşiti, kaliteli ve verimli hizunet sunabileceğine İna
nabiliyor musunuz? 

ıBiü'ruin bu eksikliklerin giderilmesi maddî imkân
lara bağlıdır. Tasarıda, bir fon kurulacağı, halkın, 
isteğe bağlı olarak buraya prim yatıracakları ve ge
rekli finansmanım bu yolla sağlanacağı ömgörülmüş-
(lıür. Sağlık tesislerine başvuranları prim ödemeye zor
lamakla fonda yeteri kadar para toplanamaz. He
lkeme başvuran veya hastaneye yatan kişi, ödediği 
primden fazla sağlık harcamasına sebep olur. Bu- sis-
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tem tam bir sağlık sigorta sistemi değildir. Sigorta 
isisıteminde aradaki fark, hlasta olmayanların ödediği 
primle kapanır. Bu durum karşısımda, genel bütçe
den jSağUk ve Sosyal Yardım Bakanlığına ayrılan 
payın artırılması düşünü'me'kjte midir? 

Koruyucu ve tedavi edici sağlık: hizmet hin en 
mühim ve en uç zincirini oluşturan sağlık evi ve sağ
lık ocaklarının yurt sathımda eşit, kaliteli ve verimli 
hizimtet sunacak şekilde planlanması, koordine edil
mesi, malî yöndjen desteklenmesi, geliıştirilımesi şarttır. 
Bu temin edilemez, ha'jkılmıza, böllgesinde ve anında 
koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmeti verilemezse, 
sağlık siorunları asla halledilemez. Zincirin ilk halka-
ları bugünkü gübi yetersiz olunca, büyük hastaneler
deki yığılmanın önüne de geçilemez. Dolayısıyla on
lar da istenildiği düzeyde sağlık hizmeti vere>mez'er. 

Sağlık evi ve ooağı en uıç bir yerde dahi olsa, 
ımıuhakkak, sağlık işletmesine alınacak imdir? Sağlık 
işletmesine dahil edilmeyen sağlık evi ve sağlık oca
ğında sözleşmeli peraonel çaljışlturılacak mıdır? Bunlara 
prim verilebilecek mildir? İşletme kapsamına alına
mayanlar için mümkün değil gibi, görünüyor. 

Maddenin (e) fiikr'asıının son cümlesinde, «Kamu 
kaıriuım ve kuruluşlarına ait sağlılk kuruluşları Veya 
ısağljk işletmelerimde veri'ıen her tlürlü hizmetin fiyat
ları Sağlık ve Sosyal Yandım Bakanlığınca tespit ve 
İlan edilir» denilmektedir. Bunlar arttıkça, SSüK prim
leri ve hiçlbir güvencesi olmayan vatandiaşın ödeyece
ği sağlık primleri de artacaktır. Bu ifadeyle, kamu 
kuıruım ve kuruluşlarıma ait sağlık (kuruluşları veya 
sağlık işletmeleri, ticarî zihniyetle işletilen birer iş-
le'lmieye dönüştürülmektedir. Bu durum karşısında, 
Iher fiyat tespitlinde hizmet iç'im alınacak para bu ke
sime oldluğu gibi yansıyacak, köylü, işisıiz tarım, ke
simi, sigortasız işçi direkt etlkilenecek ve giderek, zam 
görerek pahalılaşian sağlık hizmetinden yararlanama
yacak'ardır. Bunun adı da «Sağlıik sigortası» değil 
«Sağlık vergisi» olacaktır. 

Aynı maddenin (İd) fıkrasında, «Sağlık kurum ve 
(kuruluşları, kişilerim helklm ve sağlık kuruluşunu seç
me hakkı kısitl amma kıs izim sağlık hizmet zinciri oluş
turulacak şekilde düzenlenir. Acil vakalar hariç ol
mak üzere sevk sistemine uymayanlar hizmet karşılı
ğı fazla ücret öderler. Sosyal güvenlik kuruluşlarına 
'bağlı olanlar hu farkı kendileri karşılar» denilmekte
dir. Mkddîe çok adaletsiz bir hizmet zinciri kavramı 
getiriyor. Bir yandan, herkese dilediği sağlık kurulu
şuna başvurma hakkı tanınmış gibi görünürken, bir 
yandan da dar gelirli vatandaş çoğunluğu, bu tasarıya 
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göre çek yetersiz durumda kalmaları kaçınılmaz olan 
küçük sağlık kuruluşlarıyla yetinmeye mahkûm edi-
liyo:. 

Maddenin (İh) fıkrasında, «Katılmakla yükümlü 
olduğu hizmet içi' eğitim programlarına uymayan 
veya bıu programlarda başarılı olamayan sağlık per
soneline; kamu kuruluşunda çalışanlar için ilgili ba
kanlığın, serbest çalışanlar için kayıtlı olduğu ka-
ımu kurumıu niteliğindeki meslek kuruluşlarının görü
şü alınmak suretiyle Sağlıik ve Sosyal Yardım Bakan
lığımca geçici veya daimî meslekten uzaklaştırma ce
zaisi verilir» deriiİlmektedir. Tasarının bu maddesi 
meslekten ç;!k)aınmaya kadar varan disiplin cezaları 
yetkisini Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına vere
rek; başta hekimler, eczacılar, diş tabipleri ve tüm 
sağlık personelini tehdit altımda, siyasal iktidarların 
emrinde çalıştırmayı amaçlamaktadır. Sağlık Bakan-
lığîının hekimlere, meslekten sürekli çıkarma cezası 
veflraesii, cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir uygıula-
ımadır. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efemdı:m. 

MUZAFFER YILDIRIM (Devamla) — Bağlı
yorum. 

Bir hekime Ve diğer sağlık personeline meslekle
rini kazandıran, bir bakanlık kanarı değil, uzun yıl
lar sürdürdükleri meslekî eğitimdir. Bir sağlık çalışa
nımın mesteğiıni sürdürüp, sürdüremeyeceğine idare 
(karar veremez; bu takdiri, şu anda olduğu gibi, an
cak meslek odalarınım onur kurulları yapabilir. İda
rî yetkiyle kişiyi mesleğinden atma uygulamasının 
dünyada bir önnıeği yoktur. Böyle bir uygulama yal
nızca, hukukun temel öğelerinden olan açıklık ilke
sine değiU aynı zamanda akla, vicdana ve mantığa 
da aykırıdır. Ayrıca Sağlık Bakanlığüna, yargılama 
ve yasama yetkisi de verildiğinden, Anayasamıza dla 
aykırıdır. 

Netice itibariyle ve özetle, bu fıkra maddeden çı-
Jkarılmalı, şimdiye kadar oldluğu gibi, geçici veya dai
mî meslekten uzaklaştırma cezası tabip odaları ve 
meslek teşekküllerinin önerisiyle, Yüksek Sağlık Şû
rasına ve bağttnsız Türk, mahkemelerine bırakılmalı
dır. 

Grubum ve şahsım adına yüce Meclisi saygıyla 
selamlarım. (DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Yıldırım. 
Sbsyaldemckrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın 

Mris Gürpınar; buyurun. 
SOP GRUBU ADINA 1DR1S GÜRPINAR 

(IMuğla) — Sayın Başkan, yülce Meclisin değerli üye-
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leri; Sağlık'Hizmetleri Temel Yasla Tasıanısmın 3 üncü 
maddesi hakkında, grubumuzun görüşlerini bilgileri
mize arz etmek üzere söz almış bulunuıyoRiım; yüce 
Meclise saygılar sunuyorum. 

Bu maddenin özelliği, helmen bütıün yapılacak 
işlerin bu madde içinde toplanmış bulummasıdi'r. Ya
pılacak bütün işler, bütün sağlık sorunları madide için
de iısımen var; ama cismen yoktur. 

Sağlığım ıtüm sorunlar imim çeşitli fıkralar ile çö
zümlenmesine çalışılmıŞtur. Bunlardan, önemli gördü
ğümüz konular üzerinde duracağız. 

3 üncü maddenin ^a) fıkrası şu şekilde düzenlen-
mişltiır : «Sağlık kurum ve kur ulusları yurt sathında 
eşit, kaliteli vie verimli hizmöt sunacak şekilde Sağlık 
ve Sasıya! Yardım Bakanlığınca, diğer ilgili bakan
lıkların da görüşlü alınarak planlanır, köördine edi
lir, malî yönden desteklenir ve geliştirilir.» Görüldü
ğü gibi, bu fıkranın son 'bölümünde, «Malî yönden 
desteklenir ve geliştirilir» denilmektedir. 

Sayın Başbakan, yaptığı basın toplanışımda, bu 
yasıa tasarısını bülyük bir reform yasası olarak ka
muoyuna sunmuştur; ama bu büyük reform yasası 
için ne sari edileceği hesaplanmamış ve hiçlbıir para 
iaıyrılimamııştıır. Komisyonlarda da Sayın Bakana, «Bu 
iş için ne kadar para istiyorsun?» diye sorulduğu za
man kendisi «ıHiçjbir talöbi bulunmadığını» söyle-
ım'işltir. Yani, bu b'ülylük reform tasar ısının faturası da 
ma'lkım sırtıma yüklenecektir. Halkın, artık yeni yük
lere dayanacak güdünün kalmadığı unutulmuş görü
nüyor. Bu yönüyle bu yasanın işlemesi mümkün de
ğildir. İleride bu acı gerçeği herkes görecektir; ama iş 
işten geçmiş olacaktır. 

İktidar, bu yasa tSasarnsımı büyük iddialarla öne 
ısıürımüıştlür; hisr işte olduğu gibi sağlık işinde de re-
ıform yapacağını, sorunları çözlmeye kendisinin muk
tedir olduğunu bieyan etmiştir. Bu iddiayı duyunca, 
haklı olarak, aklımıza, «Çok güzel; ama iktidar bu 
iş için acaıba ne kadar para harcamayı göze almıştır?» 
sorusu geliyor. 

Türkiye'niıtı sağlık sorunlarını çözmek o kadar ba
sit bir şey değildir; bu iş için milyarlar, belki de tril
yonlarca lira harcama yapılması gerekecektir. Aynı 
(Hususu merak ©den bir üyemiz, Plan ve Bütçe Komis
yonunda da aynı soruyu Sayın Bakana sordu. 

Gerçekten de, komisyonlardaki müzakerelerden 
de anlaşılimıŞtur ki, hükümet, büyük reforma yapaca
ğını b)eyan etmiş; ama bu işin kendisine neye mal ola
cağına dair -kaba taslak bile olsa- herhangi bir he
sap yapmamıştır. İşin kolayı var; bu işi de, Sağlık 

Hikmetlerini Destekleme ve Geliştirme Fonuna yük
lemiştir. Böylece, meselenin içinden çıkacağını he
sap etimelktedir. 

Sayım milletvekilleri, hükümetin sağlık reformun
du ms derecede başarılı olacağını anlamak için başka 
Ibir şeye bakmaya gerek yoktur. Finansman için bul
duğu yol her şeyi açıkça göstermektedir. 

3 üncü (maddemin (id) bendimde, hizimet zinciri 
oluşturulacağından bahsedilmekte ve «Sağlık kurum 
ve 'kuruluşları, kişilerin hekim ve sağlık kuruluşunu 
seçme hakkı kısi'tlanmaksızın sağlık hizmet zinciri 
oluşturulacak şekilde düzenlenir. Acil vakalar hariç 
(olmak üzere sevk sistemine uymayanlar hizmet kar-
şılığ? fazla ücret öderler. Sosyal güvenlik kuruluşla
rıma bağlı, olanlar bu farkı kendileri karşıllarlar» de
nilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu fıkra sebebiyle, hizmet 
zinciri üzerinde durmak istiyorum, öncelikle, bu 
(hizimet zincirinin yeni bir şey olmadığımı belirtmek is
terim. 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştiril
mesi Yasasında hizmet zinciri zaten mevcuttu ve bu 

• yasa, sağlık hizmetlerinden sosyal adalete uygun bir 
şekilde faydalanmayı amaçlıyordu. Sistemin başarılı 
o'imaması, sistemim kusurlu olmasından değil, uygu
layanların bu s'steme inançsızlıklarından ve gerekli 
santiarı sağlayamamalarından ileri gelmiştir. Bu sis
temde hasta, evvela sağlık evime (Burada ebe ve sağ
lık memuru vardır), omun halledemediği vaka sağ
lık ocağına (Burada hekim ve yardımcı sağlık per
soneli vardır), onun halledemediği vakalarda sağlık 
ımerlkezleri, hastane ve doğumevlerine gönderiliyordu. 
Çolk nadir vakalar da buradan üniversite hastaneleri
nle ve yüksek ihtisas hasta ne teni ne sevk ediliyorlardı. 
Dştis, görüyorsunuz ki, zaten ortada bir sağlık zinciri' 
ımeveulttıur. 

Bizim, zaman zaman sağlık hizmetlerinin sosyal
le şjt'ir i lime s ine ilişkin 224 sayılı Yasayı savunur sekil
ideki konuşma!anımızın yadırgandığını ıgörüyoruz. As
lımda, 224 sayılı Yasaya yazık olmuştur diyebiliriz. 
'Bu yasa, başlangıçta pekala başarılı olmuştur. Teş
vik unsuru varken ve .bakanlık hekime verdiği sözü 
tülituğu müddetçe, en doğudaki illerimizde bile başa
rılı oldu, acil ihtiyacı karşılayacak miktarda hekim 
ve yardımcı sağlık personeli bulundu, sağlık ocak
ları çalıştı, bölge hastaneleri 'işledi; ama ne zamanki 
tteşvik unsuru kaldırıldı ve de hekime verilen söz tu
tulmadı, o zaman mukavelesi biten hekimler sosya
lizasyondan ayrılmaya başladılar. Zamanın Başbaka
nı, Sağlık Baklanına, «N)e yapabilirsen onu yap, işle-
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teibildliğim kaldır işlet» deyince de, sosyalizasyonda ba
şar usaızl ilk devri başladı. Halbulki, böyle dememek, 
«Aman sosyalizasyonun peşini bırakmayın» demek 
lazımdı. 

Geçen yıllarım tbÜJtçe müzakereler imde de sosyali
zasyona ait başarılı örmekler vermiştim, bunları tek
rar hatırlatmakta yarar görüyorum. Belki Sayım Ba
lkan, Etfırnesigüt, Eldirme Ve Çubuk'taki sosyalizasyon 
uygulamalarımı görmemiş olabilirler. Etimesgut, Çu-
Ibiulk ve Edirne sağlık ocaklarını yüce Mecliste geçen 
yıllarda Örnek olarak göstermiştim. Bu sağlık ocak
larında 224 sayılı Yasa uygulaması tam ıbir başarıy
la sonuçlanmış. Bakımız, Etimesgut Sağlık Ocağı ista-
tîsıtikler'ini inceleyince meler görüyoruz : 

ıDoğumila ilgili; itek bir anne ölümü yok. Çocuk 
ölümleri, Türkiye ortalaması binıdls.110 iken, binde 
5Ö'ye düşmüş, Bir tlek difteri vakası, yok, bir tek te
tanos vakası yjok, bir tek çocuk felci vakası yok; 
çünkü aşılamalar kampanya ite değil, normal görev 
olarak yapılıyor bu sağlık bölgelerinde. 

(Hasta olarak başvuranlarım yüzde 95'i sağlık oca-
ğımlda halledilmiş, yüzde 3 veya 4"ü bölge hastane
sinde halledilmiş, sadece yüzde 1 veya 2\\ daha üst 
'kademedeki hastanelere gitmiş. O halde, bu sağlık 
ocağımda âdeta Avrupa standardımı yakalamışız. Al
manya, Fransa ve İngiltere'de de durum budur. Bir 
memlekette sağlık hizmetlerimin yüzide 9;5'i birinci ka
demede Ihlalledili yorsa, orada sağlık sorunu çözüm
lenmiş demektir. 

'Peki, ıbiu başarı nasıl olmuş? Evvela, bu ocaklar
da, görevle göre yetişmiş grup başkamları var. Başa
rımın sırrı bu grup başkanlarında, yani eğitimde. Ne
rede iyi grup blaşjkanı varsa, sistem orada başarılı ol
muş. 

(Bu başkanlar sağlt'k ocaklarımda hekim ve yar
dımcı sağlık personelimi, hizımet ömcesi ve hizmet 
içimde hem eğitiyor, hem de denetliyorlar; bu saylede 
sağlık personeli, görevlerimi iyi bir şekilde başarabi
liyor. Buradaki hekimler, ebeler, hemşireler, sağlık 
teknisyenleri ve laborantlar Avrupa'dan gelmedi, her-
yendte bulıumam, kendi insanlarımız; ancak her bakım
dan santiarı hazırlanmış bir ocakta çalıştıkları için 
başlarımı oklular. Bunlara sağlanan şartların yarısı bile, 
Örneğin, Kars'ta, Ağrı'da, Erzurum'da, Sivas'ta sağla
nırsa, sistem orada da pekala çalışabilir; ama sağlık 
ocaklarına para harcamazsan, hekim ve yardımcı sağ
lık personeline araç ve gereç gönldermezsen, tabiatıyla 
bu mümkün olamaz. 
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(BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
İlDRKS GÜRPINAR (Devamla) — 3 üncü mad

denin (g) bendi eğitimle ilgili. Türkiye'nin sağlık so
runlarının en önemlilerinden biri de, şüphesiz ki, eği
tim sorunudur. Biliyorsunuz ki, tıp fakültelerinde 
önemli eğijtim sorunları mevcuttur. YÖK, yeni açı
lan fakültelere, eğitebileceklerimden fazla öğrenci al
mak suretiyle tıp eğitiminin kalitesini düşürmüştür. 
Asistanlarım eğitim sorunları vardır, hekimlerin eği
tim sorunları vardır; bütün bunlara çare bulmak la
zımıdır. 

Şimdi yasa tasarlısında, bu eğitim işinin, üniversi
teler ve meslek kuruluşlarıyla işjbirliği yapılarak çö
zümleneceğinden bahsedilmektedir; ancak yasa tiasa-
rısıına bu konuda bağlayıcı bir hüküm konulmamış
tır. Yönetimeliklerle, üniversitelere ve fakültelere emir 
veremezsiniz; yasıa tasarısına bu konuda bir madde 
koymak 1 azı midir. 

İBAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 

ÜDRtS GÜRPINAR (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. 

(Mesela tasarıya, «Sağlılk ve Sosyal Yardım Bakan
lığının koordinatörlüğünde YÖK temsilcileri, tıp fa-
Iküljteleri temsilcileri ve meslek kuruluşları temsilci
leri her yıl muayyen ayda toplanarak, Türkiye'nin 
sağlıkla ilgili eğitim sorunlarını tartışır ve karara bağ
larlar, herkes de bu kararlara uyar» şeklimde bir mad
de konulsaydı, o zaman bunları yapabilirdiniz. Yö
netimeliklerle, YÖK'e ve fakültelere nasıl emir vere
ceksiniz, bilemiyorum. 

Efendim, zamanın darlığı, diğer konulara değin
memize imkân vermedi. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (SıHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Gürpınar. 

Şahısları adına Sayım Nuri Üzel; buyurun efen
dim. 

,M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; Sağlık Hizmetleri Temel Kanu-
ımu Tasarıisıimın 3 üncü maddesinin görüşülmesi sıra
sında, her şeyden evvel, şöyle bir usulün kullanılma-
ısımda yarar olacağı gibi bir düşüncem var; Çünlkü, 
ıbiu 3 üncü madde onbir fıkradan ibaret ve her fıkra
da ayrı ayrı konuları ifade ediyor : 3 üncü madde 
üzerinde konuşmak, bülıün bu f der al ar üzerindeki 
görüşlerimizi teker teker izaha imkân Vermeyecek
tir; çünkü zaman kısıtlıdır. Kaldı ki, 3 üncü madde-
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ıtıin -temel esasları belirttiği için- 4 üncü, 5 inci, 6 
ncı vıe 8 imci ımadjdeleıie de çoik yakın bir irtibatı ve 
komu yakınlığı vardır. O itibarla, madfcbnin görüşül-
me&iınde büyük öınem getirici görüşler ortaya çıflc-
ımaktadıt\ O itibarladır ki, 3 ündü madde üzerimde 
Ibeış veya on dakikalık bir konuşlma, maalesef, gö
rüşlerimi izaha kafi gelmeyecektir. Bununla beraber, 
hızlı okumaya, görüşlerimi hızlı ifade etmeye çalı
şacağım. 

BAŞKAN — Zaten, ilki dakikanız gitti. 
.M. NURİ ÜZEL (jDevamla) — Bunu saymazsı

nız Sayım Başklan; çünkü, usule dair konuişimuş ol
dum. 

IS ayın Bakan, hu tasarının hazırlıaniması sırasın
da evbislltis ki çok geniş çevrelerle temas ettiğini ifa
de etti; fakait bu 3 üncü ımadjdle üzerinde tiop'layabile-
cıeğim gorüşlerim'i, Sayın Bakanım belki temas edeme
diği tıibjbî çevrelerim bazı görüşlerini de kendi görüş
lerimle ilave suretiyle arz 'etmeye •çalışacağımı. Bu su
retle, helik i, tvhbî çehrelerin görüşlerinin bir defa da
ha burada tekrarlanması ve belirtilmesi uygun ola
caktır. 

(Sağlıklarını, koruyamarnıış ve yükıseltemıemiş tlop-
lulmlar,- her alamda ,geri kalmaya mahkûm olurlar. 
Bu belli bir şey. Nitekim hükümet, sağlık hizmetleri
mi ele almakla toplumun en önemlli bir konusunu 
düzeltmek, gel işlüirımelk. iısbemiş ve Sağlık Hizmetleri 
Temel Kanunu adıyla hu tasarıyı hazırlamıştir. 

Cumhuriyetim ilamımdan beri, sağlık konuları hak
kımda çlkarılaın yasla ve sistemlere bakılarak bir özlet 
yapmakta fayda vardır; çürikü, bu tasarımın 3 üncü 
ımad/desiyle getirilen hizmetlerin temel esasları bakı-
ımıından, zannediyorum ,buna lüzum vardır. 

İHiç şüphesiz, cumhuriyet dönemi Sağlık Bakan
larımdan rahmetli Dr. Refik Saydam'ım adını ve hiz-
metleriilni yâd etmeden geçemeyiz. Sağlık Bakanlığı 
sırasında, 1923 - 1937 yılları arasındaki ondöırt yıldla, 
sağlık hikmetler in in ilkelerimi tesipit etmiş, koruyu
cu hizmetlere öncelik ve büyjülk önem vermiştir. 
1935 yılında Hılfzıiasilhlha Okulunun açılışında bunu 
açıkça vurgular : «Tabip, hastalıkların bertaraf ed,il-
nıes'iınde oymadığı rolden ziyade, sıhhatte olanların 
fbu hallerimi muhafaza e'timesi içim emek sarf edecek
tir» diyerek stratejiyi göstermiştir. 

Diğer taraftan, memleketimiz için meldikıosojsyal 
mrusilbeıt olan sıtma, fnenıgi, trahom gibi bulaşıcı has
talıklara karışı örgütler kurmuş, koruyucu hizmetle
ri köylere kadar giötürdbiLmiştir. Tedavi hizmetlerimi 
ise, belediye ve öızel idarelere hastane açtırarak sağ-
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laımak istemiş, Ankara, İıâtamibul, Sivas, Erzurum ve 
Diyarbakır'da numune hastaneleri açtırarak yol gös-
te'i'imi işitir. 

iHıellcim ilh&yacını. karşılamak için tıp talebe yurt
ları açtırmış ve bu yurtlarda okuyanlara mecburî hiz
met koyarak hekim açığımı kapatmak istemiştir. Bu
gün de geçerli olan Umumî Hıfzıssıhha Kanunu 1930 
islemesinde çıkmış olup, büyük bir eserdir. 

Hemüz, Avrupalda işçi sağlığı hikmetleri cididî bir 
yasa halinde ele alınmadığı bir zamanda, bu kamun 
«işiyeriinde hekim bulunldurulıması» giıbi önemli bir iş
çi sağlığı hizimetini kanunun 1810 inci maddesi ile 
açıkça vungull atmış ve işyerlerinde koruyucu işçi .sağ
lığı hizmetleri için önemli hükümler getirmiştir. 

İ k imci Dünya Harbimde memleketim izim sağlık 
durumu bozulmuş, sıtma, tifüs, çiçek salgınları öl
müş, beslenme durumu ileri derecede kötüleşmiş; o 
zamanları bitenler için bir hayal, bir ütopya olan Ola
ğanüstü Sıtlma Savaş Kanunu 1945 yıllında çıkarıl
mış ve DDT'nim dle keşifiyle sıtmamın kökü uzum za
manlar için kazımabilmişitir. 

1945 yılımda kurulan rşçi Sigorta lan, 1952 yılın
da analık ve umumî haısltalılk sigortasını uygulamaya 
koymuş, böylece büyük bir kesim sağlık yönünden 
ayrı biır sisteme oturtulmuştjur. Ancak, Sosyal Sigor
talar Kurumu koruyucu hizmetlere yeterince önem 
/ye rem emi iş ve «kloruma tedaviden ucuzdur» ilkesini 
iuygularnam ısıtır. 

Iİ94I6 - 1947 yıllarında rahmetli Dr. Behçet Uz, 
sağlık hizimet'ıs'rinıdle bir değişiklik teşebbüsünde bu-
ılunmuışltur. Her 40 köye, ıÇyaklaşik 20 b:m kişiye) bir 
sağlık merkezi kurulimasını; 10 yataklı, 2 hekimli ola
cak bu merkezlerde yalnız koruyucu tıp değil, teda
vi hizimeitlerinin de yapılımasıını amaçlamıştır. Bu 
amaçla, genel sağlık uzmanlığı için bir eğitim prog
ramı yapmıışltıır; bu plan Dr. Behçet Uz'un bakanlık
tan ayrılmasıyla, uygulamamamıştıır. 

19510 - 1960 devresinde tedavi hizmetlerinde ge
lişime .siağlamımıışltıir. 1953 yılında özel id'are bastame-
leri Sağlık Bakanlığı. bünyesine alınmış, hastanele
rin gelişme'sine hıülyülk önemi verilim iştir. Amcalk, koru
yucu hizmetler, bu gelişmeye paralel bir ilerleme gös
terememiştir. 

(Sağlık permindi ve bilhassa hekim açığı gitgide 
ibüVümıüışltür.' ıBu açığın büyümesinde, hekimlerin bü
yük bir kısmınım, başta Amerika Birleşik Devletle
rine olmak üzere, Kanada'ya ve Almanya'ya göçleri 
Ibüyük rol oynamıştır. 
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27 Mayıs 19601tan $onra büyük ümitlerle kabul 
edilen ve halen yürürlükte olan Sağlık Hizmetleri
nin Sosyalleştirilmesi Hakkımdaki Kanun, 1963 yı
lımda Muş'ta uygulanmaya başlanm ıştır. Bu kanun, 
sağlık hizmetlerimin bir devlet görevi olduğunu, hiz
meti köylere kadar yayarak büüün vatandaşların sağ
lılk hizmetlerinden yararlanmasını öngörmüş ve sağ
lık hizmetini koruyucu ve tedavi edici hizmetlerin bir-

. leştjiırilm'esi şeklinde planlamıştır. Buna göre planlar 
yapılmış, sağlılk evleri ve sağlık ocakları kurulmuş, 
örgüt zinciri oHuşltiurulmsulştur. Kanun olarak bilim
sel olan sosyalleştirme, uygulama olarak başarısız 
olmuş ve bugünlere kadar gelinmiştir. 

Çolk çeşitli nedenlerden ileri gelen başarısızlığa 
rağmen, bu siısltem yirmi ilki yıldır değiştirilememiş; 
çünlkü, yerine konulacak başjka bir rnolds! bulunama
mıştır. Yeni .tasarının da Sosyalizasyon Kanununun 
öingöridfüğü mıcıdeli muhafaza ettiği iz'animi vardır. 

ıBu arada, uygulama yetersizliği, hekimlere fatu
ra edilmiş ve 1978 yılında tamgün kamunu çıkarıla
rak yeni bir düzenleme yapılmak istenmiştir. Ancak, 
bu teşebbüs, daha başlangıçtan beri başarısız kalmış
tır. 

Daha sonra, tıp faikültesi mezunlarıma iki yıl, uz
manlara ayrıca ilki yıl olmak üzere yeni bir zorunlu 
hiızmeıt getirilmekle, hekim açığı kapatılmak istenmiş
tir. 

(Bütün bu girişimlere rağmen, ülkede sağlık temel 
hizmetlieri istenilen düzsye getirilememiş ve Sağlık 
Bakanlığı yeni «bir model arayışı içine girmiştıir. 

iSağlık Bakanı Sayın Mehmet Aydın'ın bakanlığı 
sünesinde, bir iki yerde kamu sağlığı dispanserleri 
kiurulımuış ve özellikle büyük kentlerdeki poliklinik 
isılkınttısmı giMerımiek ve poliklinik hizmetlerinin kali
tesi yükseltilmek i stienm işitir. Bu anada bakanlık, sağ
lılk küruluışlaırının işletmeye döndürülmesin i ve sağ
lık perisoneline prilm verime konusunu incelemeye 
başlamıştır. Sonuçta, son aylarda konu daha hızlı 
lolarak ele' alınmış, Sayım Balkan Musltafa Kalemli 
cüretle bu tasarıyı hazırlamış ve bu tasarı Sayın Baş
bakanın basın toplantısında yirmi küsur maddelik 
gerekçe ile kamuoyuna açıklanırmştır. 

ıBu gerekçeleri gözden geçirince, bunların hepsi
nin vatandaşların hastanelerden şikâyetlerine bağlı ol
duğunu; yanü, tedavi hizmetleriyle ilgili olduğunu gö
rüyoruz. 

Sağlık hizmetlerinin temel esaslarına taalluk eden 
esas konular, tasarının işte bu 3 üncü maddesinde 

. toplanıyor. Gerekçelerin hepsi doğru ve realist ola-

| rak ortaya konulmuştur. Vatandaşlarımızın hastane-
I lerle ilgili şikâyetlerinden oluşan bu gerekçelerin da-
I yandığı olayların bir realite olduğunu, elbette inkâr 
I edecek kimse yoktur. 
I Bir ülkede sağlık düzeyini yükseltmek için, koru

yucu sağlık hizmetleri de diyebileceğimiz genel sağlık 
I hizmetlerini, Türkiye'nin sağlık düzeyini gösteren bir-
I takım kriterlere, mesela bebek ölüm hızına, ana ölüm 
I hızına, en çok görülen ölüm sebeplerine, nüfusun 
I yüzde 2,7 olan artış hızına... 
I BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim. 

M. NURİ ÜZEL (Devamla) — Hayhay Sayın 
Başkanım. 

... hayat ortalamasına, iş kazalarının sıklığına, he-
I kim başına düşen nüfusa, hasta yatağı başına düşen 

nüfusa ve istihdam politikasına bağıl gibi kriterlere 
I bakınca, bozukluğun ve düş'ük sağlık seviyesinin, ko-
I ruyucu hizmetlerin eksikliğinde ve tedavi edici sağlık 

hizmetleri için personel ve imkânkrdaki çarpıklıkta 
I olduğu görülmektedir. 
I Tasarı, temel esaslar başlıklı 3 üncü maddesi ile, 
I daha ziyade, sağlık kuruluşlarından yakınmaları önle-
I lemeyi amaçlamakta ve bunun çaresini sağlık perso-
I nelini sözleşmeli yapmak ve bu personele prim vere

rek çalışmasını tahrik etmekte bulmaktadır. 
I Bu arada Genel Sağlılk Sigortası Destekleme Fonu 
I ve sağlık kuruluşlarının işletmeye dönüştürülmesi gi-
I bi, finansmanla ilgili yapısal önemli değişiklikleri ön-
I görmektedir. 
I Yalnızca, tıbbî bakımdan önemli olan husus, bu 
I tasarının, bu madde ile özellikle kırsal yörelerde sağ-
I lık hizmetini ve genellikle koruyucu hizmetlerin düze-
I yirti yükseltip yükseltemeyeceğidir; ülkedeki esas has-' 
I talik buradadır ve bu durumun düzeltilmesi Dünya 
I Sağlık Teşkilatının belirttiği gibi, ancak ilk basamak 

sağlık bizmeltinıin düzenlenmesiyle mümkündür. Ta
sarının 3/b fıkrasında, bu husus; yani, koruyucu sağ-

I lık hizmetlerine öncelik verileceği hususu açıkça be-
I lirtiliyor; ancak, bu koruyucu hizmetleri kim ve na

sıl yapacaktır? 

I Tasarıda açıkça belirtilmemekle beraber, anlaşı-
I labilen husus, tıpkı bugün olduğu gibi, bu görevi sağ-
I lık ocaklarının yapacağı, gjilbi ifade edilmektedir. Şu 
I halde, bugün yetersiz olan bu hizmetler devam mı 
I edecektir? 
I Tedavi edici sağlık hizmetleri için şöyle bir sis

tem geEştirilecektir: Hastalananların muayene ve te-
I davilerine sağlık ocaklarında başlanacak, tedavi edile-
I meyenler gerekirse başka sağlık kuruluşlarına sevk 
I edilecekler ve bu sevk zincirine uymayanlar daha 
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fazla ücret ödemek şartıyla, istediği kademedeki sağ
lık kuruluşuna başvurabileceklerdir. O zaman düşün
mek gerekir, hasta sevk zincirine neden uymaz? 

Kuşkusuz, hasta - hekim ilişkisi çok önemli bir ko
nudur. Bu nedenle, hastalananların istedikleri hekime 
başvurmaları olumlu ve insancıldır; ancak, kurulacak 
modelde hastalananların başvurabilecekleri ilk kade
me, bugünkü sağlılk ocaklarıdır ve hatta bu sağlık 
ocaklarında hastaların yüzde 90'ının iyileşeceği var
sayımına dayanılmaktadır. 

Demek M, bu tasarı ve 'bu madde ile koruyucu ve 
tedavi edici sağlık hizmetleri için ilk uygulayıcı, bu
günkü sağlık ocakları olacaktır. Teorik olarak bu doğ
rudur; fakat realist değildir. Çünkü, bugün de bu gö
revleri aynı sağlık ocakları yapmaktadır. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim. 

M. NURİ ÜZEL (Devamla) — Alınan sonuç da 
ortadadır. Bu sistemin muvaffakiyetinin tek şartı var
dır; sağlık ocaklarını 'bugünkü durumdan çıkarıp, hal
kın ihtiyaçlarını, tıbbın icaplarını yerine getirebilecek; 
bulunduğu yörenin gereksinmelerini ön plana alacak 
nitelikte bir örgüt haline getirmektir. Bugün yeterli 
bulunmayan bu örgüt, nasıl olacak da, temel esasları 
belirtmekle, bu madde ile düzenlenmek İstenilen dü
zeyde bir sağlık hizmeti verecektir? 

Tasarı bunun çaresinin, bir taraftan, sağlık perso
nelini sözleşmeli yaparak, iş güvencesini kısıtlamak ve 
gereğinde meslekten men cezası vererek korkutmakta; 
diğer taraftan, prim sistemi getirilerek, ücretle tahrik 
etmekte olabileceğini öngörmektedir. İş hayatındaki 
kalifikaltif motivasyon faktörleri içinde ücret, olduk
ça sonradan gelir. Ücretten önemlisi, işin emin olma
sı, yükselme imkânı gibi başka nedenlerdir. 

Bugün sağlık ocaklarında çalışan hekimlerden ye
terince faydalanılamamasının nedeni, ücret azlığı de
ğildir; meğer ki hekimin amacı ile kurumun amacı 
arasında fark vardır. Hekimin amacı, zorunlu olarak 
gittiği sağlık ocağında geçireceği iki yıl içinde... 

BAŞKAN — Sayın Üzel, onu da okuyacaksanız, 
çok uzun efendim; zamanınız çok geçti. 

M. NURİ ÜZEL (Devamla) — Bitiyor efendim. 
BAŞKAN — Nasıl bitiyor; daha dört sayfa var 

önünüzde. 
M. NURİ ÜZEL (Devamla) — Bitiyor efendim; 

iki dakika tutar Sayın Başkanım, bir dakika daha... 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen efendim... 
M. NURİ ÜZEL (Devamla) — Çünkü konu; 11 

fıkralık bir konuyu... 

BAŞKAN — Ne yapalım efendim, bu benim 
elimde olan bir şey değil ki? 

M. NURİ ÜZEL (Devamla) — Hekimlerin ama
cı, uzmanlık imtihanlarına hazırlanmak ve asistanlık 
sınavını kazanmaktır. Bu kurumdan beklenen, koru
yucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin ideal bir şe
kilde yerine getirilmesidir. Amaç farklılıkları bu ka
dar değişik olunca, alınacak sonuç da başkadır; orta
dadır. 

Bugün sağlık ocaklarından istenilen randımanın 
alınmamasının başlıca faktörü budur. Esasen, yüksek 
ücret vermekle sağlık hizmetleri düzeyi yükselebilisey-
di, tamgün kanunu ile yükselirdi; tıp fakülteleri has
tanelerinden şikâyet olunmazdı. 

Hastanelerden şikâyetler çok haklıdır. Büyük kent
lerde hem kent nüfusunun artmakta oluşu, hem başka 
yörelerden hasta akını, hasta yataklarımda ve bilhassa 
polikliniklerde büyük sıkışıklık yapmaktadır. 

Gelişmekte olan yörelerde ise, hekim azlığı nede
niyle, mevcut yataklardan yararlanma oranı düşüktür. 
İstanbul'da 10 bin kişiye, Sağlık Bakanlığının 21 ya
tağı vardır; bunun yatak işgal oranı yüzde 59'dur. Bir 
diğer il Malatya'da, 10 bin kişiye 14 yatak var; işgal 
oranı yüzde 34 dür. Gümüşhane'de 10 bin kişiye 7 
yatak var; işgal oranı yüzde 39'dur. Sosyalizasyonun 
ilk uygulandığı Muş'ta, 10 bin kişiye 6 yatak var; ya
tak işgal oranı yüzde 33'tür. Görülüyor ki, önemli 
olan, nispeten gelişmemiş yörelerdeki hasta yatağının 
azlığı değil, az yatağı" dahi kullanabilmek imkânıdır. 

O zaman, bu madde açısından düşünmek gerekir. 
Sayın Başkan, hep bu madde üzerindeyim ve fikirler 
bitmiyor. 

BAŞKAN — Bitmiyor; ama dakikalar da geçiyor 
efendim. 

M. NURİ ÜZEL (Devamla) — Temel sağlık hiz
metleri üzerindeki fikirlerimizi söylemeyelim mi, Sa
yın Başkan? 

BAŞKAN — Ben, tüzüğü uygulamakla mükelle
fim zatı âliniz 15 dakikadır konuşuyorsunuz. 

M. NURİ ÜZEL (Devamla) —Bu madde açısın
dan düşünmek gerekir. 

Bu yataklar neden kullanılamıyor? Karşımıza he
kim eksikliği, tıbbî olanakların yetersizliği, halkın sağ
lık eğitiminin olmaması ve hastaların büyük kentlere 
gitme eğilimleri çıkıyor. Bu da büyük şehirlerde sıkı
şıklıklara neden oluyor. 

BAŞKAN — Sayın Üzel, çok rica ediyorum... Sö
zünüzü keseceğim. 

M. NURİ ÜZEL (Devamla) — Sayın Başkan... 
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BAŞKAN — Sayın Üzel, şunu hatırlatmak istiyo
rum: Zatı âliniz usullere çok titiz riayet eden insan
sınız; benim yerime kendinizi koyunuz. 15 dakikayı 
mütecaviz konuşmanız sürüyor; daha nasıl müsamaha 
ederim? Sizden sonra gelene ne diyebilirim? 

M. NURl ÜZEL (Devamla) — Çok haklısınız Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 

M. NUR t ÜZEL (Devamla) — Çok haklısınız Sa
yın Başkan, bir sayfacık kaldı. Bir defacık için, bana 
şu müsaadeyi verin lütfen. 

Maddenin, (a) ve (b) fıkraları ile, üzerinde durdu
ğu çok önemli bir konu, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığının özel ve kamuya ait sağlık kuruluşlarını 
koordone edeceğidir. Özel 'sağlık kuruluşlarının koor
dinasyonundan ne anlatılmak istenildiği belli değil
dir. 

Kamuya gelince; öyle görülüyor ki, özellikle bü
yük kentlerdeki hastane hizmetlerini ferahlatmak ve 
şikâyetleri azalmak için, bütün sağlık kuruluşları, 
KİT'ler, Sosyal Sigortalar Kurumunun hastaneleri, bu 
sisteme sokulacaktır. Herhalde, böylece atıl kapasi
teler, rasyonel bir şekilde işletilmiş olacak diye düşü
nülmüştür. Bu takdirde, acaba atıl kapasite var mı 
diye bakınca, hemen Sağlık Bakanlığına ait hastane
lerle, Sosyal Sigortalar Kurumuna ait hastanelerin ya
tak işgal orarilanna bakmak gerekiyor: Sağlık Bakan
lığına ait Şişli Etfal Hastanesinin yatak işgal oranı 
yüzde 53, buna karşı SSK Okmeydanı Hastanesinin 
yatak işgal oranı yüzde 68, İstanbul Hastanesinde yüz
de 89. Ankara'ya bakıyoruz: Numune Hastanesinin 
yatak işgal oranı yüzde 67, SSK Ankara Hastanesinin 
yatak işgal oranı yüzde 79. Şu halde, yaltak (işgal ora
nı ve kullanım bakımından SSK hastaneleri, Sağlık 
Bakanlığı hastanelerinden çok daha fazla sıkışık du
rumdadır. 

Polikliniklere ait rakamlara bakınca; îstanbul Şişli 
Etfal Hastanesi yılda 482 bin, SSK Göztepe Hastane
si 529 bin... 

BAŞKAN — Efendim, şu misalleri lütfen geçin 
de, neticeyi verin. 

M. NURİ ÜZEL (Devamla) — Yatak 'işgal oran
ları ve poliklinik sayıları bakımından da bu hastane
ler arasında büyük farklılıklar var. Demek ki, tasa
rının... 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) J- 20 dakika 
oldu Sayın Başkan, 20 dakikadır konuşuyor. 

BAŞKAN — Efendim, müsaadenizle... 

Efendim, Doğru Yol Partisi Grubu konuşmadı, 
sayın sözcü herhalde onu da tamamlamak için konu
şuyor. 

Devam buyurun. 
M. NURİ ÜZEL (Devamla) — Sayın Başkan, ben 

burada hiçbir partinin ve hiçbir grubun adına konuş
muyorum; ben bir bağımsız milletvekiliy'im. 

BAŞKAN — Bakınız, bu kadar titizsiniz, bu ka
dar alıngansınız; lütfen sözünüzü kesmek mecburiye
ti inde bırakmayın. 

M. NURİ ÜZEL (Devamla) — Bağımsız olarak fi
kirlerimi açıklıyorum. Hiçbir partinin sözcüsü olarak 
konuşmuyorum. 

BAŞKAN — Bu kadar suiistimal edilmez. 
M. NURİ ÜZEL (Devamla) — Suiistimal etmi

yorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Ya, size ufak bir şey geldi mi he

men inciniyorsunuz; ama, bir de beni düşünün. 
M. NURİ ÜZEL (Devamla) — İncinecek laf edi

yorlar Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Ya, biraz da beni düşünün. 
M. NURİ ÜZEL (Devamla) — Lütfen, politik in

cinmelere sebebiyet verilmesin. 
BAŞKAN — Ben şimdiye kadar kimseye 20 daki

ka müsamaha etmedim. Onun için siz de biraz beni 
düşünün. Saygımız karşılıklı olsun. 

M. NURİ ÜZEL (Devamla) — Sayın Başkan, 
saygıda kusur eltmiyorum. 

BAŞKAN — Rica edeceğim Yani çok sevdiğim, 
saydığım bir arkadaşsınız. 

M. NURİ ÜZEL (Devamla) — Büyük Millet Mec
lisine karşı olan saygım da her zaman belliydi zanne
diyorum ve yine de bellidir. Saygıda hiç bir zaman 
kusur etmiyorum. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, yapmayın efendim. 
M. NURİ ÜZEL (Devamla) — Tasarı ile, özel, 

resmî bütün kuruluşları; ama, bilhassa iyi örgütlen
miş olan ve hizmet verdiği kitlenin özelliği bulunan 
SSK hastanelerini ayrı tutmak gerektiği ortaya çık
maktadır. (ANAP sıralarından sıra kapaklarına vur
malar). Nasıl, askerî hastaneler, özellikleri bakımın
dan, çok doğru olarak tasarının kapsamı dışında bı-
rakıldıysa, SSK hastaneleri de, üniversite hastaneleri 
de tasarının kapsamı dışında bırakılmalıdır. Üniver
site hasltanelerirtin eğitim ve araştırma hastaneleri ol
duğu unutulmamalıdır. SSK hastaneleri, aktif nüfu
sun özelliklerini dikkate alan ve onlara hizmet ver
mekle görevli kuruluşlardır. 

Sayın milletvekilleri, Türk toplumunun en önemli 
sağhk sorunu kırsal yörelere götürülecek ilk basamak 

• 
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sağlık balkımı ve büyük kentlerdeki poliklinik hizmet
leridir. Madldüde bu 'bakımdan, ayrıntılı hükümlerin 
getirilmesi nlde ve özellikle yönetmeliklere bırakılma-
masında büyük fayda olar idi. Görüşmelerde siyasî 
parti gruplarının verebilecekleri önergelerin bu istika
metlerde olması halinde, kendilerini, pek tabiîdir ki, 
bu görüşleri sağlayacak Öneriler olmak itibariyle des
tekler durumda olacağım. 

Sabrınızı bu kadar işgal ettiğim için özür dilerim. 
Ancak, bu nevi bir yakıştırmayla, falan grubun söz
cülüğünü yapıyorum şeklinde kabul edilmemesini is
tirham ederim* 

Saygılar sunarım. (SHP ve DYP sıralarından al
kışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Üzel. 
Ben, zatı âlinize, falan yerin sözcülüğünü yapıyor

sunuz 'demedim; o sözcünün süresini de sliziin süreni
ze ekledik dedim; başka bir şey söylemedim. 

Efendim, böyle durumlar karşısında tabiî Başkan 
da Divan da müşkül vaziyette kalıyor. Şimdi Sayın 
Sarıoğlu'na söz veriyorum, beş dakika sonra sözünü 
kesmeye kalktığım anda bunu misal gösterecektir. 

Buyurun Sayın Sarıoğlu. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkan, değer
li arkadaşlarım; sizlerin sabırlarınızı taşırmadan, bu 
madde üzerindeki kişisel görüşlerimi arz etmek istiyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, madde on fıkradan ibaret 
ve bunların aslında her birisi başlı başına birer mad
dedir. Onun için Sayın Başkan da, arkadaşlarım da 
haklıdırlar. 

Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz sağlık hizmet
leri sosyal bir devletin vatandaşlarına vereceği ana-
hizmetlerden birisidir. Binaenaleyh, sağlık hizmetle
rinde, eşitlik, sosyal adalet esastır ve devlet bu fonk
siyonunu yerine getirmek kendisine düşeni yerine 
getirmek ve bunu vatandaşlar arasında eşit vermek 
durumundadır. 

Şimdi, bu madde öyle bir şekilde düzenlenmiş ki, 
bunun her fıkrası üzerinde beşer dakika değil, onar 
dakika da değil, ancak yirmişer dakika, onbeşer da
kika- konuşmak lazım ki, bunu açabilelim. 

Şimdi, Türkiye'de bugün bozuk giden şey ne
dir; geçen gün ben buradaki konuşmamda bunları 
dile getirmeye çalıştım. Değerli arkadaşlarım, Türki
ye'de bugün bozuk olan şudur: Evvela sağlık hiz
metlerinin yaygınlaştırılmamasından şikâyetçiyiz. 

I İkincisi; sağlık hizmetleri yeterli ölçüde yerine ge-
I tirilmediğinden, vatandaşlar adına şikâyetçiyiz. Bunu 
I bütün vatandaşlarımız ve sizler biliyorsunuz. 
I Üçüncüsü; devlet adına bir zorluk vardır; nedir?.. 
I Devlet, finansmanda, sağlık hizmetlerini yerine getir-
I mede güçlük içerisinde olduğunu iddia etmektedir; 
I ama, kaynakların Türkiye'de bütçe içerisinde dengeli 
I olarak dağıtılmadığını ve bu sebeple de sağlık hiz-
I metlerinin yerine getirilmesinde, devletin kendisine dü-
I şen malî görevi yerine getirmek durumunda olduğu 
I inancındayım. 

1 Şimdi, bu tasarıya baktığımız zaman, Türkiye'de, 
I rahatsız olan, sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesin-
I de şikâyetçi olan kimdir; dar gelirlilerdir, kimsesizler-
I dir, köylülerdir, kırsal kesimdir ve bu vatandaşlara 
I maalesef bugüne kadar yeterli ölçüde hizmet verile

mediği aşikârdır.' Binaenaleyh, bu tasarı ile ne geti-
I rilmek isteniyor? Eğer bu tasarı ile bunlar ortadan 
I kaldırılacaksa... Biz bu tasarıyı, muhalefer olsun di-
I ye değil, gerçekten yürekten desteklemek isterdik; ama 

bu tasarı neyi getiriyor?.. Bu görüntü altında çok ka-
liteleşmiş üst düzeyde bir hizmeti belli bir kesime 

I vermek istiyor, ondan sonra da vatandaşlardan öde-
I yeceği prime göre yahut kabul edeceği malî külfete 
I göre hizmet vereceği hükmünü getiriyor. Kaldı ki 
I Anayasa ne diyor: «Eşitlik ilkesini...» Buradaki bu 
I maddede de eşitlik ilkesinden bahsediyor. 

I Şimdi düşünün, eğer vatandaşları Türkiye'de he
pinizin bildiği gibi, büyük bir kesimin devamlı bir 
akarı yoktur ve olanların da dardır. Siz bunları pri
me tabi tuttuğunuz zaman ve buna göre de hizmet 

I vermek istediğiniz zaman vatandaşlar arasında bi-
I rinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf hizmetler doğ

mayacak mıdır? Hastane kesimlerinde birinci sınıf, 
I ikinci sınıf, üçüncü sınıf hastaneler veyahut da hiz-
I met servisleri doğmayacak mıdır? 

I Şimdi, maddenin başını okuduğumuz zaman ne 
I diyor; «eşit, kaliteli ve verimli» diyor. Arkadaşlar, bu 
I üç kelime de çok güzel, ama bu madde metnine bâk-
I tığınız zaman, bunların üçünün de, bu dar gelirli 
I kesim adına getirilmesinde büyük zorluklar vardır; 
I getirilemeyecektir, getirilmesi mümkün değildir; çünkü 
I burada, hizmetlerin satın alınmasında, devlet kendi-
I sini Anayasada yazılı olan fonksiyonlarından soyut-
I layarak, özel hastanelere, özel doktorlara transfer yap-
I mak istiyor. 
I Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz bugün zaten 
I yataklar parsellenmiştir. Yanımda bir belge var, Sa-. 
j yın Bakanın bilgisine sunmak istiyorum : Kalbinden 
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rahatsız bir sigortalı hastayı, sosyal sigortalar hasta
nesi bir ihtisas hastanesine havale ediyor. Elimdeki 
belgede yazıyor, ismini okumuyorum. Hastaya anjiyo 
için verilen tarih, 22 Mart 1989; bu belgenin verildiği 
tarih, 22 Nisandır arkadaşlar. Şimdi, Sayın Bakana 
soruyorum, acaba bunları ortadan (kaldırabilecek mi
dir bu tasarı7 Diyelim ki, bu hizmet zinciri kuruldu, 
gerekli hizmetler orada görüldü; bu parsellenmeyi or
tadan kaldıracak mıdır, Sayın Bakan? 

Değerli arkadaşlarım, benim başıma geldi, hasta
neler parsellenmiştir, yataklar parsellenmiştir; oradan 
geçmeden size yatak vermeleri mümkün değildir, bunu 
Sayın Bakan da biliyor. Yanımda gazete kupürlerini 
getirmedim; çünkü vakit yok bunları göstermeye. Ga
zetelerde çıkmıştır, hastanelerin keşmekeşliğini, pisli
ğini, yetersizliğini gösteren resimler; hepsi devam et
mektedir. Şimdi, sağlık hizmetleriyle ilgili anailkeleri 
yaparken, bunları nasıl ortadan kaldıracağız? Tasarıda 
bulunan ilkelere, teker teker baktığımız zaman, sizi 
yürek dolusu güvenceye alacak herhangi bir ümit ver
miyor. Çünkü, demin de söylediğim gibi, Sağlık Ba
kanlığı burada, fonksiyonları başkasına aktarmak ve 
kendisi de koordinatör görevi yapmak istemektedir. 

Aslında, şunları yapacak diye koordinatör olarak 
bir yetki tasarrufunda bulunuyor; fakat, öbür taraf
tan sağlık hizmetlerini bir meta gibi, alınır satılır hale 
getiriyor; hastanelerden alacak, özel kurumlardan ala
cak, doktorlardan alacak... Bu kadar şeyi nasıl koor-
dine edeceksiniz? Siz, sağlık zincirini kurarken, her 
kişi için bu sicili getireceğiniz zaman, acaba bu zin
cir içerisinde bu kadar doktoru, hastana personelini 
nasıl yetiştireceksiniz? 

Yani, tasanda öyle hükümler var ki, bunların ger
çekleştirilmesi mümkün görülmüyor. Sayın Bakan da 
Amerika'dan geldi,, ben de o sıralarda Amerika'day
dım, televizyonda şunu gördüm : 4 200 yataklı 4 tane 
hastane kapandı. «Niye?» diyorlar? Hastane sahip
leri de diyor ki; «Hastanelerimiz kâr etmiyor, biz de 
kapatıyoruz.» 

Şimdi siz, eğitim düzeyi yüksek, gelir düzeyi belli 
bir seviyeye ulaşmış, disiplinli ve memleket çapında 
homojen bir gelir dağılımı olan bir.ülkede, -âdeta 
kapitalistçe düşünüyorum - böyle bir gözle Türkiye'yi 
görüp; aslında 30-35 milyonu herhangi bir sigorta
dan mahrum olan, sadece 15 - 20 milyonu yararlanan 
- bir yerde 15 milyon diyor, bir yerde de 35 mil
yon diyor - böyle bir kitleye, bununla nasıl hizmet ve
receksiniz? Vermeniz mümkün değil. 

Üniversitelerde bunlar birer ihtisas hastanesidir ay
nı zamanda. Şimdi ne yapıyorsunuz? Koordinasyon 
diyorsunuz. Bunlar da dışarıdadır.. Devlet Planlama 
Teşkilatının sözcüsünün zabıtlarda geçen ifadelerine 
baktım, sigorta hastaneleri de dışarıdadır diyor; bun
lar arasında koordinasyon yapacaksınız. Şimdi diyor
sunuz ki, tek elden yürüteceğiz. Arkadaşlar siz tek 
elden yürütmüyorsunuz. Siz mevcut olanı da desantra-
lize ediyorsunuz, dağıtıyorsunuz; kurumlara, kuruluş
lara, herkese görev veriyorsunuz. Bu fonksiyonları ye
rine getirmede, acaba, Sağlık Bakanlığı kendi kadro
suyla bunu nasıl denetleyecek? Burada bir denetim sis
temi yok, teftiş sistemi yok. Zaten bugün bizim şikâ
yetçi olduğumuz en büyük hususlardan birisi, hastane
lerin denetimsiz, bakımsız ve ilgisiz olduğudur. Bunu 
söylüyorum. Bu gerçekten bir vicdan yarasıdır. Yok
sa Sayın Bakana karşı herhangi bir tutumumuz' yok. 
Bu tasarıya da sırf muhalefet olsun diye muhalefet 
yapma görüşümüz yok; ama baktığınızda; tüm zabıt
ları okudum; kaç gündür okuyorum, tek tek bütün 
satırları akudum, inanın bunların içinden çıkardığım 
şudur ve bunların hiçbirisi bu yasa tasarısında dik
kate alınmamıştır. Hiçbirisi... Biz sadece kürsülere ko
nuşuyoruz. Eğer bunlar faydalı ise, bu kadar tecrübeli 
kişiler de konuşuyor; ama bunun rüyasını gören, - bir 
hastane başhekimimiz böyle diyor- rüyasını görmüş, 
ama arkasını getirmiyor, sadece bu kadar söylüyor -
«Benim rüyamdı, gerçekleşti» diyor. Nereye kadar? 
Yok orası. 

Değerli arkadaşlarım Türkiye de, koruyucu he
kimlik de, maalesef, sosyalizasyona rağmen - o zin
cirin ıkullanılmamasındaki sebepleri tabiî biliyoruz - o 
zincir niçin çalışmadı biliyoruz; ama, siz koruyucu he
kimliği bile özel kuruluşlara devrederseniz, o zaman, 
bu işin içinden çıkmanız mümkün değildir. Çünkü, 
devletin asıl fonksiyonlarından bir tanesi de vatanda
şın beden ve ruh sağlığını korumaktır. Siz bunu ko
rumuyorsunuz, siz başkalarına havale ediyorsunuz. 
Sayın Bakan bunların hepsine burada cevap verme
lidirler ki, aydmlanmalıyız. Soru sormalıyız. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Doktorlarla il
gili maddeler var, bu maddeler cezaî müeyyideler ge
tiriyor; hukuk devletiyiz, Avrupa Konseyine girdik, 
AET'ye gireceğiz. Sayın Bakan, «ben sizi beğenme
dim, siz başarısızsınız...» Onun nasıl olacağı da belli 
değil. Bu konularla ilgili önergeler de var, onlar hak
kında da konuşacağım. Bu vatandaşlarımıza, bu arka
daşlara ne diyor; başarısız olabilir. Başarısızlığın her-
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kes karşısındadır, ama bu, hukuk içerisindedir; siz 
mahkeme değilsiniz. Bunları hemen reddediyor, ondan 
sonra diyor ki, «özel hastanelerin fiyatlarını onaylar.» 
Devletinkini tespit ediyor, özel hastanelere gelince de 
«onaylar» diyor. 

Sayın Bakan, siz özel hastanelere gittiğinizde fi
yatların ne kadar tuttuğunu biliyor musunuz? 400-
500 bin lira tutuyor. Bunu niye tespit etmiyorsunuz 
da onaylıyorsunuz? Vatandaşları soygundan kurtara-
caksak, bu tespitlerin yapılması gerekir. 

Arkadaşlar, bir hırs başlamış vaziyette, inanın; 
hepsi değil ama, bazı doktorlarımızda bir hırs başla
mıştır, - vatansever ve hakikaten hizmet verenler var -
alabildiğine fiyatlar yükseliyor; dolayısıyla vatandaş 
size gelinceye kadar soyuluyor. Geçenlerde birisi ba
na geldi, 400 bin lirasını almışlar ve beş parafsız kal
mış. ' 

BAŞKAN — Bağlayın lütfen efendim. 
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Bağlıyorum Sa

yın Başkanım. 
Şimdi, siz bu soygun zincirini kaldıracak mısınız, 

kaldırmayacaksınız? 
NİHAT AKPAK (Sakarya) — Bağırmayın lüt

fen. 
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Evet kaldırma

yın, o zaman vatandaşa siz vicdan hesabını verirsi
niz; kim diyorsa onu. 

Değerli arkadaşlarım, siz bunların hepsini biliyor
sunuz. Eğer bu tasarıda bunları bulamıyorsanız bera
ber düşünelim bunu, illa da çıkması şart değildir. 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, Sayın Sarıoğlu... 
NİHAT AKPAK (Sakarya) — Bağırmadan konu

şun. Ne bağırıyorsun? 
BAŞKAN — Duyuramıyor efendim, duyuramıyor. 
Devam edin efendim. 
PAŞA SARIOĞLU {Devamla) — Güzel konuşu

yorum, güzel konuşuyorum da, dinlemek istemiyorsu
nuz. Çünkü, sizin bölgeniz benim bölgem gibi değil; 
fakir - fukaranın, hastanın olması nedeniyle her gün 
sizi de bölgenizden rahatsız edenler olsaydı, siz de 
benim gibi bağırırdmız. 

BAŞKAN — Lütfen... Lütfen efendim... 
NİHAT AKPAK (Sakarya) — Demagoji yapma; 

ne demek?.. 
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Ben size yakış

tıramıyorum, çünkü beraber komşuluk yaptık. 
BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu... Sayın Sarıoğlu... 
NİHAT AKPAK (Sakarya) — Ben de size yakış

tıramıyorum. Niye bana bakarak konuşuyorsun, Ge
nel Kurula karşı konuş yahu... 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — «Yahu, yahu» 
deme; ben size aynen iade ediyorum. Madem siz ter
biyeden anlamıyorsunuz, aynen iade eçjiyorum size. 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu... Lütfen efendim 
kürsüyü terk ediniz Sayın Sarıoğlu. 

NİHAT AKPAK (Sakarya) — Bağırma, niye ba
ğırıyorsun? 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Çünkü, bazen 
anlamak istemiyor. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — So

rum var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Madde üzerindeki müzakereler sona 

ermiştir. 
Buyurun Sayın Bayezit. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, görüşmekte olduğumuz 3 üncü maddenin 
(c) bendinde, personelin ülke sathında dengeli dağılı
mı esası vardır. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Plan
larında ve yıllık programlarda aynı esas mevcuttur ve 
bu metinlerde yüce Meclisten geçmiş olması nedeniy
le, bir kanun geçerliiiğindedir. Niçin dengeli dağılım 
buna rağmen tesis ve temin edilememiştir? Bir özel 
kanunla bu yetki verildiği takdirde, personelin dengeli 
dağılımı hangi değişik çarelerle temin edilebilecektir? 
Birinci sorum. 

ikincisi: Maddenin (c) bendinde, özel sağlık kuru
luşlarının gerek görüldüğünde fiyat tarifelerinin tasdi
ki vardır. Burada gerek görülmenin, anlamı nedir? 
Müesseseyi mi kapsamaktadır? Bakanlık gerek gördü
ğü bir müessesede mi bu tasarrufta bulunacaktır, yok
sa zaman bakımından mı? Bütün Türkiye genelinde 
önemli gördüğü bir zamanda mı bunu uygulayacak
tır? Bunu öğrenmek istiyorum. 

Maddenin (k) bendinde, ilaç konusunda bakanlığın 
fiyat verme yetkisi vardır; kayıtsız şartsız yetki var
dır, gereğe bağlı değildir; mutlaka fiyat verecektir. 
Niçin çifte standart uygulanmaktadır? ilaçta bakanlık 
fiyat veriyor, tasdik ediyor. Sağlık müesseselerinin hiz
metinin ücret tarifelerini gerek görürse tasdik ediyor. 
Aradaki çifte standardın sebepleri1 nedir? Malumu âli
niz, bu tasarı genellikle yönetmeliklere dayandığı için, 
bakanlığın görüşünü almaya mecburuz. 

Getirilmek istenilen hizmet zinciri ve kayıt siste-
m'nln, bugün uygulanmakta olan hizmet zinciri ve 
kayıt sisteminden farkı nedir? 

Hizmet içi eğitim nasıl yapılacaktır? Benim bazı 
deyimlerden edindiğim izlenim, Sağlık Bakanlığı ken-

18 — 



T. B. M. M. B : 97 

dişi bazı hastanelere hizmet içi eğitimi bütün özel ve 
resmî doktorlar ve sağlık personeli için yapacaktır. Bu 
neticeyi çıkarıyorum. Acaba yanılıyor muyum? Nasıl 
bir sistemle hizmet içi eğitim uygulanacaktır? Serbest 
tabipler için bu nasıl uygulanacaktır? örneğin; Çukur-
ca'da serbest icraî tababet yapan bir doktor, -har
cırah verilerek, tazminat verilerek, vesaire- nasıl bir 
yöntemle eğitilecektir? 

Efendim, tasarının 3 üncü maddesinin (j) fıkrası 
eğitim fıkrasıdır. Vatandaşların eğitilmelerinden ba
hisle, «takipleri» denilmektedir. Bu «takipten» kasıt 
nedir? Eğitilen bir insan takip edilmez, hasta takip edi
lir. Buradaki «takipten» amaç nedir onu öğrenmek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MUS

TAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, perso
nelin dengeli dağılımı konusundaki soruya cevabım şu
dur : Bugün, bilindiği gibi, ülkemizde, hekimler daha 
çok büyük şehirlerimizde kümelenmiş durumdadırlar. 
Sayın soru sahibinin ifade ettiği, eldeki bütün müey
yidelere rağmen, bu hekimlerin ülke çapında dengeli 
dağılımı sağlanamamıştır. Yeni bu bir düzenleme ile, 
bu dengeli dağılımı sağlamak için yetki alınmaktadır. 

özel sağlık kuruluşlarında gerek görüldüğünde fi
yat tasdiki konusundaki ikinci soruya cevabımız: Üc
ret tarifeleri konusunda, 2219 sayılı Hususî Hastane
ler Kanununun 28 inci maddesinde, «Hususî hastane
lerde yatan hastalardan sınıflara göre alınacak gün
delik ücret Sıhhat ve içtimaî Muavenet Vekâletince 
uygun görülecek miktardan fazla olamaz» ibaresi var
dır. Ayrıca 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin 10 uncu maddesi yataklı tedavi kurumlarından 
gerekenlerin yatak ve tedavi ücretlerini tespit ve tas
dik etmek yetkisi bakanlığımıza verilmiştir. 

«Gerek görüldüğünde» denilmesindeki maksat, za
manla ilgili değildir. Zaten bunu bizim görev olarak 
yapmamız lazımdır; ama vatandaştan daha fazla üc
ret almalarını önlemek bakımından bu madde kon
muştur. 

«Çifte stndart mı var?» şeklinde bir soru soruldu, 
(k) fıkrası ile ilgili. O soruyu pek anlamadım; ama 
herhalde yine bu maddeyle ilgiliydi. 

M. TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) — Ha
yır efendim, (k) fıkrasında, ilaç fiyatlarını bir tetkike 
gerek görmeden tasdik var. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MUS
TAFA KALEMLİ (Kütahya) — Anladım efendim. 
anladım. 
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Bu maddenin (k) fıkrasında koyduğumuz tedbir
ler, koruyucu, teşhis, tedavi edici ve rehabi-
lite edici hizmetlerde kullanılan ilaç, aşı, se
rum ve biyolojik maddeleri kapsamaktadır; diğer ilaç
lar bu fıkranın kapsamı dışındadır. Onun için, çifte 
standart bahis konusu değildir. 

Kayıt sistemi bugünkünden farklı. Bugün esaslı bir 
kayıt sistemimizin olduğunu söylemek imkânı yoktur. 
Yeni kompütürize edeceğimiz sistem içerisinde, vatan
daşlarımızın bir sağlık kütüğü oluşturulmasına çalışa
cağız. 

Hizmet içi eğitimden maksadımız; tasarıda da açık
ça yazdığımız gibi, üniversite, fakülte vs meslek oda
larıyla yakın işbirliği yapacağımızı ifade etmiştik. Bu 
üçlü işbirliği içerisinde, bütün hekimlerin, yılın belli 
günlerinde, belli yerlerde hizmet içi eğitimleri sağ
lanacaktır. Bu, kendi hastanelerimiz olabilir, üniversite 
hastanesi olabilir, yahut da, eğer bir teorik eğitim ve
rilecekse, başika bir yer olabilir, özel çalışan bütün 
tabipler de bu meslek içi eğitimine tabi olacaklardır. 
Meslek içi eğitimlerinin nasıl yapılacağı, ayrıca bü
tün tabiplere, bu üçlünün ortak çalışmasıyla bildirile
cektir. 

(j) fıkrasında geçen «takipleri» kelimesinden mak
sadımız, bu eğitimin verilip verilmediği konusunu ta
kip etmektir. 

Arz ©derim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Sözer. 
TURGUT SÖZER (Sakarya) — Sayın Başkanım, 

cğitirn konusunda daha önce birkaç defa arz etmiş
tim; mezun olan genç arkadaşlarımızın, pratisyen olan
ların, görev yerlerine gittiklerinde, o ildeki iki sene 
mecburî hizmetin bir senesini, en azından kendi ille
rindeki devlet hastanelerinde - dahiliye, kadın doğum 
ve cerrahü servislerinde yoğunlukta olmak üzere bu 
branşlarda - eğitilmelerinin ve bir şey bilen olarak 
o ocaklara gitmelerinin iyi olacağım arz etmiştim. Bun
da ısrar ediyorum. Bu konuda ne düşünmektedirler? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sözer. 
Buyurun Sayın Bakan. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MUS
TAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, bu 
konudaki düşüncelerimizi, 2514 sayılı Yasada yapaca
ğımız düzenlemeler sırasında gerçekleştireceğiz. Soru 
sahibine bunun için de teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Başka sorusu olan var mı?.. Yok. 

/ 
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önergeler var, geliş sırasına göre okutuyorum : 
Yüksek Başkanlığa, 

544 sayılı Tasarının 3 üncü maddesinin (c) ben
dinde yer alan. 

«Gerek görüldüğünde özel sağlık kuruluşlarının 
her türlü ücret tarifeleri Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığınca onaylanır» şeklindeki cümlede yer alan 
«Gerek görüldüğünde» sözcüklerinin metinden çıka-
rılmalsını arz ederiz. 

M. Turan Bayezİ 
Kahramanmaraş; 

Muhteşem Vasıl Yücel 
Zonguldak! 

Paşa Sarıoğlu 
Ağrı 

Yılmaz Demir 
Bilecik 

Muhittin Yıldırım 
Edirnel 

Yüksek Başkanlığa 
544 sayılı Tasarının 3 üncü maddesinin (b) bendi

nin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ederiz. 

M. Turan BayeziH 
Kahramanmaraş; 

Paşa Sarıoğlu 
Ağrı 

Muhteşem 

Muhittin Yıldırım 
Edime 

Musa Ateş 
Tunceli 

Vasıf Yücel 
Zonguldak 

Değişik metin : «Katılmakla yükümlü olduğu hiz
met içii eğitim programlarına uymayan veya bu prog
ramda başarılı olamayan sağlık personeline kamu 
kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için ilgili bakan
lık serbest çalışanlar için meslek kuruluşlarınca ge
çici veya daimi meslekten men cezası verilebilir.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

544 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Tasa
rısının 3 üncü madde (a) bendinin aşağıdaki tarzda 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. . 

Sümer Ora! 
'Manisa! 

Sabit Batumlu 
îstaribuJ 

Mazhar Haznedar 
Ordu 

Turgut Sözer 
Sakarya 

Ahimet Sarp 
Diyarbakır 

Musa öğün 
Kars 

544 sayılı «Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu» Ta
sarısı madde 3 bent (a) Anayasanın sağlık hizmetleri

nin tek elde toplanmasını amir hükmüne uyulmak üze
re, aşağıdaki biçimde değiştirilmiş/tıir. 

a) «Sağlık kurum ve kuruluşları yurt sathında 
eşit, kaliteli ve verimli hizmet sunacak şekilde; Sağlık 
ve Sosyal Yardım Biakanlığınca planlamr, kbordine 
edilir, malî yönden desteklenir ve geliştirilir.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
544 sayılı «Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu» Ta

sarısının 3 üncü madde (b) 'bendinin aşağıdaki tarzda 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Sözer 
Sakarya! 

Sabit Batumlu 
îstanibul 

A. Mazhar Haznedar 
ördü 

Sümer Oral 
Manisa 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

Musa öğün 
Kars 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

544 sayılı «Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu» Ta
sarısı 3 üncü madde (b) bendi noktalama işaretleri 
tamamlanarak anlaşılmasının kolaylaşmasını ve de 
Anayasamızın amir hükmü olan sağlık hizmetlerinin 
tek elde toplanmasını temin etmek üzere aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

b) «Koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik veril
mek suretiyle kamu ve özel bütün kurum ve kuru
luşların kurulması ve işletilmesinde, kaynak israfı ve 
atıl kapasiteye yol açılmaksızın, gerektiğinde ilgili 
kurum ve kuruluşlarca hizmet satın alınarak kaliteli 
hizmet arzı ve verimliliği sağlanır. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kamu ve özel 
bütün sağlık kurum ve kuruluşlarına koruyucu sağ
lık hizmeti görevi verir ve bu kurum ve kuruluş
ların bütün sağlık hizmetlerini denetler.» 

Türkiye Bü'yük Millet Meclisi Başkanlığına 
544 sayılı «Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu» Ta

sarısının 3 üncü madde (c) bendinin aşağıdaki tarzda 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Sözer 
Sakarya 

Sabit Batumlu 
fstan>büJ 

Sümer Oral 
Manisa 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

A. MazKar Haznedar Musa öğün 
Ördü Kars 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 
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T. B. M. M. B : 97 30 . 4 . 1987 Ö : İ 

544 sayılı «Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu» ta
sarısı 3 üncü madde (c) bendi, en azımdan DPTyi sol
lamış gibi bir görüntüyü izale etmiş olmak ve de Ana
yasamızda emredilen sağlık hizmetlerinin tek elde top
lanması kuralına uymak üzere, aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

c) «Bütün sağlık kurum ve kuruluşları ile sağlık 
personelinin ülke sathında dengeli dağılımı ve yay
gınlaştırılması esastır. Sağlık kurum ve kuruluşlarının 
kurulması ve işletilmesi, bu esas içerisinde DPT'nin 
vazettiği esaslara bağlı kalınarak, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığınca düzenlenir. Gerek görüldüğün
de özel sağlık kuruluşlarının her türlü ücret tarife
leri Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca onayla
nır. Kamu kurum ve kuruluşlarında verilen her türlü 
hizmetlin fiyatları Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı 
ğınca tespit ve ilan edilir.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
544 sıra sayılı «Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu» 

tasarısının 3 üncü madde (d) bendinin aşağıdaki tarz
da değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Sözer 
Sakarya1 

Salbit Batumlü 
Istan'bül 

A. Mazhar Haznedar» 
ördü 

Sümer Oral 
Manisa 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

Musa öğün 
Kars 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

544 sayılı «Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu» Ta
sarısı 3 üncü madde (d) bendi, ilk merkezlerde lüzum
suz ve ölümle sonuçlanabilecek bekletmeleri önlemek 
üzere, aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir. 

d) «Sağlık kurum ve kuruluşları, kişilerin, hekim 
ve sağlık kuruluşunu seçme hakkı kısitlanmaksızın, 
sağlık hizmet zinciri oluşturulacak şekilde düzenlenir. 
Yetersiz imkânlar sebebiyle, teşhis gecikmesi sonucu 
can kaybı olmaması esas olduğundan ilk merkezler, 
gerek mütehassıs hekim (en azından dahiliye müte
hassısı) gerek tıbbî teçhizat ve gerekse labbratuvar 
yönünlden yukarıda belirtilen hususlar sağlanacak 
tarzda donatılır. Bu durum sağlandıktan sonra acil 
vakalar hariç olmak üzere sevk sistemine uymayan
lar; hizmet karşılığı fazla ücret öderler. Sosyal güven
lik kuruluşlarına bağlı olanlarda bu farkı kendileri 
karşılar.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
544 sayılı «Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu» Ta

sarısı madde 3 bent (h)'nin, aşağıdaki biçimde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Söze» 
Sakarya 

Sabit Batumlü 
İstanbul 

A. Mazhar Haznedarı 
Ordu 

Sümer Oral 
Manisa 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

Musa öğün 
Kars 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

544 sayılı «Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu» Ta
sarısı, sağlık ve yardımcı sağlık personelinin siyasî 
baskılardan masun çalıştırılabilmesi için, (h) bendi aşa
ğıdaki tarzda değiştirilmiştir. 

h) «Serbest ya da kamu kuruluşlarında meslek
lerini icra eden sağlık ve yardımcı sağlık personeli
nin meslekî eğitimlerini temin*. Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığının görevidir. Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığının sağlayacağı bu eğitimden yararlanma ora
nı, gerek sağlık ve gerekse yardımcı sağlık personeli 
yönünden tespit için; Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı hastanelerinden, Tıp Fakültelerinden ve ilgili 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından 
seçimle gelecek üçer kişiden oluşan dokuz kişilik ku
rul geliştirilir. Sağlık ve yardımcı sağlık personelinin 
denetimini sağladığı gibi, takdir ve tekdir kararlarını 
da bu kurul verir. 

Yine de son müracaat mercii Yüksek Sağlık Şû
rası ve tarafsız mahkemelerdir.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına' 
544 saydı «Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu» Ta

sarısının 3 üncü madde (j) bendinin aşağıdaki tarzda 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Sözer 
Sakarya 

Sabit Batumlü 
İstanbul 

L. Mazhar Haznedar 
Ordu 

Sümer Oral 
Manisa 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

Musa öğün 
Kars 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

'544 sıra saydı «Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu» 
Tasarısı madde 3 bent (j) maddeye işlerlik kazandır
mak üzere aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
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j) «Vatandaşların hastalıklardan korunma, sağ
lıklı çevre, beslenme, ana çocuk sağlığı, aile planla
ması ve benzeri konularda eğitilmeleri ve takipleri bü
tün kamu kuruluşlarının sorumluluğu, kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşları, özel ve gönüllü ku
ruluşların işlerliği ile gerçekleşir. Bu kuruluşlar ara
sındaki koordinasyonu illerde balkan adına sağlık mü
dürleri sağlar.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 544 sıra sayılı yasa tasa

rısının, madde 3 "ün <h) bendi en sonundaki cümle
den «Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca verilir» 
bölümünün çıkarılarak, «Türk Tabipler Birliği Yüksek 
Onur Kurulunca verilir» cümlesinin ikamesini arz ve 
teklif ©deriz. 

Hilmi Nal'bantoğlü Hayrettin Ozansoy 
Erzurum Diyarbakır 

•E. Fahrettin özdilek İdris Gürpınar 
Konya Muğla 

Neriman Elgin 
Ankara1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına1 

Görüşmekte olduğumuz Sağlık Hizmetleri Temel 
Kanun Tasarısı, 3 üncü madde (h) fıkrasının, Anaya
samıza ve hukukun temel öğelerine aykırı olduğun
dan maddeden tamamen çıkarılmasını öneriyoruz. 

Muzaffer Yıldırım 
Kayseri 

Edip özgenç 
İçel 

Mustafa Kani Burk© 
Denizli 

Davut Abacıgiî 
Balıkesir 

Sururi Baykal 
Ankara 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz Sağlık Hizmetleri Temel 

Kanun Tasarısının 3 üncü maddesiniin (d) fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini öneriyoruz. 

Önerilen fıkra: 
d) Sağlık kurum ve kuruluşları, kişilerin hekim 

ve sağlık kuruluşunun seçme hakkı kısıtianmalksızın 
sağlık hizmet zinciri oluşturulacak şekilde düzenlenlir. 

Muzaffer Yıldırım 
Kayseri 

Davut Abacıgiî 
Balıkesir 

Sururi Baykal 
Ankara1 

Mustafa Kani Bürke 
Denizli 

Edip özgenç 
içel 

Yüksek Başkanlığa 
544 sayılı Yasanın 3 üncü maddesinin (g) fıkrası 

metninin sonuna aşağıdaki metnin eklenmesini öner
diğimizi 'bilgilerinize arz ederiz. 

Her yıl Eylül ayında Sağlık Bakanının koordina
törlüğünde YÖK temsilcisi + tıp fakültelerinin de
kanları veya temsilcileri, meslek kuruluşları temsil
cileri toplanarak sağlık hizmetleriyle ilgili tüm eği
tim sorunlarını tartışır ve karara bağlarlar. 

Neriman Elgin 
Ankara! 

Hayrettin Ozansoy 
Diyarbakır 

tdris Gürpınar 
Muğla 

Mustafa Çelebi 
Hatay 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 544 S. Sayılı Yasa tasarısının 

3 üncü maddesinin daha açık ve anlaşılır şekilde dü
zenlenmesi için komisyona havalesini arz ve teklif 
ederiz. 

Paşa Sarıoğlu 
Ağrı 

Coşkun Bayram 
Adana 

Yılmaz Önen 
izmir 

Mehmet Sait Erol 
Hakkâri 

Cevdet Karslı 
Giresun 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 544 sıra sayılı Yasa Tasarı

sının 3 üncü maddesinin (c) fıkrasının «Gerek görül
düğünde...» diye başlayan cümlesinin çıkarılarak, ye
rine, «özel sağlık kuruluşlarının her türlü ücret tarife
leri Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tespit edi
lir» şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Paşa Sarıoğlu Yılmaz Önen 
Ağn izmir 

Coşkun Bayram Mehmet Sait Erol 
Adana Hakkâri 

Cevdet Karslı 
Giresun 

Yüksek Başkanlığıa 
Görüşülmekte olan 544 sıra sayılı Yasa Tasarısı

nın 3 - h fıkrasının metinden çıkarılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Paşa Sarıoğlu Yılmaz Önen 
Ağrı izmir 

Coşkun Bayram Mehmet Sait Erol 
Adana Hakkâri 

Cevdet Karslı 
Giresun 
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Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 544 sıra sayılı Yasa Tasarısı

nın 3 - h fıkrasının metinden çıkarılarak, yerine aşa
ğıdaki metnin konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Paşa1 Sarıoğlu Yılmaz önen 
Ağrı İzmir 

Coşkun Bayram Cevdet Karslı 
Adana Giresun 

Mehmet Sait Erol 
Hakkâri 

Madde 3. — h) Katılmakla yükümlü olduğu 
programlarda, sağlık personelinin başarı durumu, Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığından üç, üniversiteden 
iki ve tıp, eczacılık ve dişheklitnleri meslek odaların
dan birer kişinin temsiliyie kurulacak komisyon ta
rafından değerlendirilerek, kendilerine başarı derece
leri yazıyla bildirilir. 

Buna aiit ölçüler yönetmelikle belirlenir. Üç defa 
üst üste başarılı" olamayanların ilgili bakanlıkça gö
revleriyle ilişkileri kesitir. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 544 sıra sayılı Yasa Tasarısı

nın 3 üncü maddesinin (b) fıkrasında yer alan «ve 
özel bütün» sözcüklerinin metinden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Paşa Sarıoğlu Yılmaz önen 
Ağrı İzmir 

Coşkun Bayram Cevdet Karslı 
Adana1 Giresun 

Mehmet Sai't Erol 
Hakkâri 

BAŞKAN — Efendim, önergeleri geliş sırasına 
göre okuttuk, şimdi de aykırılık sırasına göre oku
tup işleme koyacağız: 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 544 S. Sayılı Yasa Tasarısı

nın 3 üncü maddesinin daha açık ve anlaşılır şekilde 
düzenlenmesi için komisyona havalesini arz ve teklif 
ederiz. 

Paşa Sarıoğlu (Ağrı) ve arkadaşları. 
HİLMİ NAUBANTOĞLU (Erzurum) — Efen

dim, belkli komisyon geri alır. 
BA§KAN — Bir dakika efendim. 
Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
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SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MUS
TAFA KALEMLİ (Kütahya) —, Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sarıoğlu. 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkan, değer

li arkadaşlarım; 3 üncü madde, bu yasa tasarısının 
ert önemli maddelerinden birisidir. Ana ilkelerin bir
çoğunun bu madde içerisiine sıkıştırıldığı izlenimini 
edinmekteyiz; ancak me'tni okuyan arkadaşlarım, bu 
ilkelerin, açık, net ve birbirleriyle bağlantılı olmadı
ğını da bilmektedirler. 

Şimdi, bu yasa tasarısı, bir nevi, sağlık hizmet
lerinin anayasası niteliğini taşımaktadır. Onun için, 
- diğer maddelerde de vardır, fakat özellikle - bu mad
denin her bir fıkrasının - birbirleriyle ilişkisi olanlar 
hariç - anlaşılır, net ve çerçevesi bilinen b'ir şekilde 
yazılması lazımdır; çünkü buna dayanarak, yarın, 
yönetmelikler çıkarılmak istenecektir. Bunun gerek
çesini de dkudüm, bunlar gerekçede de birbirleriyle 
son derece iç içe gözükmektedir. Şimdi öyle ilkelere 
var ki, bunları birbirleriyle bağdaştırmak da müm
kün değildir. 

önemli hususlardan bir tanesi, özellikle koruyucu 
hekimlik hizmetlerinin, tedavi hizmetlerinden ayrıla
rak, maddede açık bir hale getirilmesi gerekmektedir. 

Ayrıca, sağlık personeli ve doktorlarla ilgili olan 
fıkranın, yine ayrı bir şekilde net ve açık olarak ge
liştirilmesi ve bugünkü şeklinden de tamamen sıyrı
larak, hukuk sistemimize uygun b'ir şekilde yeniden 
yazılması gerekmektedir. 

Ayrıca, burada yine madde içerisine sıkıştırılmış 
olmakla beraber, eczacılık hizmetlerinin ve özellikle 
de hastanelerdeki eczacılık hizmetlerinin nasıl verile
ceği ve bunun nasıl yönlendirileceği belli değildir. O 
yönden de buna gerek vardır. 

Hastanelerle olan koordinasyonun nasıl yapılacağı 
ve bunların kapsamlarının nereye kadar olacağı konu
ları da açık değildir. 

Maddeye baktığımızda; bu maidde,.birçok yönler
den, gerçekten uzun yazılmıştır; yani bir fıkraya bir
çok şey sıkıştırılmak istenmiştir, o itibarla, fıkrayı 
okuduğumuz zaman da başı ile Sonu arasında irtibat 
kurmada da güçlük çekilmektedir. $imdi, Sağlık Hiz
metleri Temel Kanunu Tasarısı dediğimiz bir yasa ta
sarısının bir daha ele alınması, en azından birkaç se
ne sonra mümkün olacaktır. Bence bunların teker te
ker yazılması lazımdır. 

Sağlık kuruluşlarına görev verilirken, özel sağlık 
kuruluşlarıyla devlet kuruluşları arasındaki koordinas-
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yon, bunlara verilecek yetki ve sorumluluklar; bun
ların hepsi ayrı -ayrı özellikler isteyen ve okunduğu 
zaman üzerinde net olarak anlaşılması gereken birer 
maddedir aslında. Şimdi, bunların hepsi bu madde 
içerisine sıkıştırılmış ve belki de on tane fıkra var. 

Buraya gelen teklif ve tasarılar içerisinde, hukuk 
tekniği bakımından da belki en çok müphem, anlaşıl
ması zor ifadeler bu tasarıdadır. Çünkü, bu öyle bir 
ıhizmetftir ki, bu hizmetin verilmesinde ve bundan son
ra yapılacak olan yönetmeliklerde buna dayanılarak, 
bu çerçeveye dayanılarak da orada gerekli açıklama
lar yapılacaktır. Gerekçelerini okuduğunuz zaman da, 
burada değişik görüşte gerekçeler olduğunu görür
sünüz. Bunlar birbirleriyle uyuşmaz haldeidir; ama 
vaktimiz olmadığı için, bunların birbirleriyle uyuş
maz olan taraflarını da söylemek imkânımız maale
sef yoktur. 

Sayın Başkan, o itibarla, fevkalade önemli gör
düğümüz bu maddenin çok daha net yazılması gere
kir. Sayın Komisyondan rica ediyorum, burada inat
laşmaya gerek yoktur; daha önce de bu hususta ya-
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pılmış olan beyanları vardır, komisyonda yapılmış 
olan beyanlar vardır; bunlar zabıtlara geçmiştir, ar
kadaşlarımızın görüşleri vardır, dışarıda yazılan ya
zılar vardır. Ne diyoruz?.. «Efendim, yasa tasarısını 
kamuoyuna açalım, kamuoyu bu husustaki görüşle
rini bildirsin.» E, bu kadar yazılmış, çizilmiş arka
daşlar, bütün o yazıları okudum; bunlardan bir tane
si buraya geçmemiş, bir tanesi bile dikkate alınmamış. 
Bunların hepsi, Türkiye'nin sorunlarını dile getiren 
ve bu hususta yazı yazma yetkisi de olan ihtisas sa-
hlJb'i kimselerdir. 

O itibarla, bu madde çok daha net yazılmaya 
muhtaçtır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ©deriz Sayın Sarıoğlu. 
Efendim, önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... 
Yetersayı yoktur efendim. Karar yetersayısını bu

lamadık, onun için 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.02 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 17.12 

BAŞKAN: Başkan vek i J İskender Cenap Ege 

KÂTİP ÜYELER: Yavuz Köymen (Giresun), Mehmet Zeki Uzun (Tokat) 

BAŞKAN — 9-7 nci Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER {Devanı) 

/. — Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyal isler ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/826) (S. Sayısı: 544) (Devam) 

BAŞKAN — Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu 
Tasarısının 3 üncü maddesinin komisyona havalesini 
isteyen önergenin oylamasında karar yetersayısı bu
lunmadığından ara vermiştik; şimdi, oylamayı tekrar 
ediyoruz. 

önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Efen
dim, karar için yetersayı bulunamamıştır. Onun içlin 
birleşimi... (ANAP sıralarından gürültüler) 

HİUMÎ BİÇER (Sinop) — Efendıim, yoklama ya
pın, yetersayı var. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) 
yapın efendim. 

Yoklama 

BAIŞKAN — Bir ara daha vereyim mi efendıim? 
(ANAP sıralarından «Verin, verin» sesleri) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, nasıl olsa yoklar. Nerede 101 kişi? Yok. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN 
veriyorum. 

Pekli efendim, 10 dakika daha ara 

Kapanma Saati: 17.15 

»>«-<ı 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 17.25 

BAŞKAN: Başkanvekili İskender Cenap Ege 

KÂTİP ÜYELER: Yavuz Köymen (Giresun), Mehmet Zeki Uzım (Tokat) 

BAŞKAN — 97 nci Birleşimin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KC 

1. — Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/826) (S. Sayısı: 544) (Devam) 

BAŞKAN — Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu 
Tasarısının müzakerelerine kaldığımız yerden devam 
ediyoruz. 

3 üncü maddenin komisyona geri verilmesiyle ilgili 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

544 sayılı «Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu» ta
sarısının 3 üncü madde (a) bendinin aşağıdaki tarz
da değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Sözer 
(Sakarya) 

ve arkadaşları 
544 sayılı «Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu» ta

sarısı madde 3, bent a, Anayasanın sağlık hizmet
lerinin tek elde toplanması amir hükmüne uyulmak 
üzere, aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir. 

a) «Sağlık kurum ve kuruluşları yurt sathında 
eşit, kaliteli ve verimli hizmet sunacak şekilde; Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığınca planlanır, koordine 
edilir, malî yönden desteklenir ve geliştirilir. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu önergeye?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

CENGİZ TU'NCER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Hükümet katılıyor mu?.. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MUS

TAFA KALEMLİ (Kütahya) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
önerge sahibi Sayın Sözer, buyurun efendim; öner

genizi açıklama babında. 

İSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

TURGUT SÖZER (Sakarya) — Değerli Başkan, 
saygıdeğer üyeler; tasarı maddesinin bu fıkrasının an
laşılması yönünden, bir cümle içinde bir kelimenin 
cümleden çıkarılması o cümlenin anlamını değiştirmi-
yorsa, iki virgül arasına alınır ve anlaşılması çok da
ha kolay olur tezinden hareket ederek, şöyle dedik : 
«Sağlık kurum ve kuruluşları yurt sathında Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığınca planlanır, koordine edi
lir, malî yönden desteklenir.» Ama, kaliteli ve verim
li hizmet sunacak şekilde. Arada bu var; bu ikisini vir
gül arasına almayı teklif etmiştim, «Böyle daha iyi» 
dediler, Allah razı olsun, kendileri bilirler; bu bir. 

İkincisi, Anayasamızın 56 nci maddesi «Herkes, 
sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sa
hiptir. 

Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve 
çevre kirlenmesiini önlemek Devletin ve vatandaşın 
ödevidir. 

Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı 
içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gü
cünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçek
leştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek eİden plan
layıp hizmet vermesini düzenler» demektedir. Bazı 
arkadaşlarımız «... planlayıp hizmet vermesini düzen
ler» cümlesindeki «planlayıp» kelimesini, «planlar» 
diye yanlış kullanmışlardı. Buradaki «planlayıp» keli
mesini çıkarırsanız «... hizmet vermesini düzenler» 
şeklinde olur. Yani, «Hem planlar, hem de hizmet 
vermesini düzenler» demektedir. 

Aynı madde şu şekilde devam ediyor: «... Dev
let, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve 
sosyal kurumlarından yararlanarak, onları denetleye
rek yerine getirir. 

Sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine geti
rilmesi için kanunla genel sağlık sigortası kurulabilir» 
demektedir. 
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Simdi, burada görüldüğü üzere, Anayasa, genel 
sağlık sigortası olayında olduğu gibi, işi, hükümetin 
reyine ve inisiyatifine bırakmamış; «Hem planlar, 
hem hizmet vermesini düzenler» diyor. Yani, Ana
yasada emir var; biz bu emri yerine getirememişiz. 

Tasarının ilk taslağında bu lazimeye uyulmuştur. 
Bizim duyduğumuza göre - ki, değiştirilmeden duy
muştuk - bazı bakanlıkların buna karşı çıkması üze
rine, sağlık hizmetlerinin tek elden yürütülmesi ka
rarından vazgeçilmiştir. 

Anayasalar niçin vardır?.. Tabiî ki, uymak için. 
Uyulmazsa ne olur?.. Neler olmaz ki... Ama, biz uy
muyoruz ve uymazken de kılımız kıpırdamıyor. De
mek ki, demokrasinin elifbesinden nasibimizi henüz 
alamamışız. 

«Tek elde toplayalım» deyince, Sosyal Sigortalar 
Kurumunun elindeki hastaneleri, Devlet Demiryolla
rının elindeki hastaneleri vesaire, kurumların elin
deki hastaneleri alıp özelleştirmek de gerekmez; o 
müesseseler kendi işçilerinin paraları ve prknlerüyle 
kurulmuştur. O bakımdan, o insanların haklarına 
her zaman saygılı olunacaktır ve olunmalıdır. 

Bu durum göz önünde tutularak, o müesseseler, iş
çilerimizin ve Sosyal Sigortaların hizmetinde bırakılır; 
ancak, ülkedeki bütün sağlık tesis ve sistemlerimin ilaç, 
tıbbî malzeme ve personel sorunu ile onların temiz
liği ve standartlara göre çalışıp çalışmadiğının deneti
mi tek elde rahatlıkla toplanır ve bunlar için kimse
ye danışılmaz. Danışılırsa, çeşitli sistemler doğar, 
standardizasyon sağlanamaz, Sosyal Sigortalar ve De
miryolları vesaire gibi kamu kesiminde olan, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı dışında yer alan bölüm
lerin sağlık hizmetleri verimini düşürür ve sağlık hiz
metleri Türkiye olarak bize pahalıya patlar. Her ko
nuda ekonomisini iyi ayarlayabilen kişiler, alileler ve 
toplumlar, güçlü ve başardı olurlar. 

Bu nedenlerle ve Türkiye insanının menfaati için, 
tasarının bu maddesinin, önergede arz ettiğimiz biçim
de, kabulünü arz ve teklif ediyoruz; bu tarzdaki de
ğişiklikle Anayasa emri de yerine getirilmiş olacaktır. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Sözer. 

Efendim, önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 
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I Diğer önergeyi tekrar̂  okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

£44 sıra Sayılı «Sağlık Hizmetleri Temel Kanu
nu» tasarısının 3 üncü madde (b) bendinin aşağıdaki 

I tarzda değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
I Turgut Sözer (Sakarya) 
I ve arkadaşları 
I 544 sıra Sayılı «Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu» 
I tasarısı 3 üncü madde (b) bendi noktalama işaretleri 
I tamamlanarak anlaşılmasının kolaylaşmasını ve de 
I Anayasamızın amir hükmü olan sağlık hizmetlerinin 
I tek elde toplanmasını temin etmek üzere aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir, 
I tb) «Koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik veril-
I mek suretiyle kamu ve özel bütün kurum ve kuruluş-
I ların kurulması ve işletilmesinde, kaynak israfı ve 
I atıl kapasiteye yol açılmaksızın, gerektiğinde IgÜlti ku-
I rum ve kuruluşlarca hizmet satın alınarak kaliteli 
I 'hizmet arzı ve verimliliği sağlanır. 

I Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kamu ve özel 
I bütün 'sağlık kurum ve kuruluşlarına koruyucu sağlık 
I 'hizmeti görevi verir ve bu kurum ve kuruluşların bü-
I tün sağlık hizmetlerini denetler. 
J 'BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu 

efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANİ 

CENGİZ TUNOER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKAİNİ MUS
TAFA KALEMLİ (Kütahya) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

I BAŞKAN — önerge sahibi olarak, »Sayın SÖzer, 
I buyurun. 

TURGUT 'SÖZER (Sakarya) — Biraz evvel arz 
I ettiğim veçhile; bir kelime çıkarıldığında cümlenin 
I manası değişmiyor. «Kaynak israfı ve atıl kapasiteye 
I yol açılmaksızın» ibaresinin başına ve sonuna birer 
I virgül koymuştuk, «olmaz» dediler, 

'İkinci bir nokta : Burada «gerektiğinde hizmet 
I satın alınarak» denmiş. Kim satın alacak hizmeti; 
I kanunda bu yok. Bilmiyorum, onu da mı yönetmeliğe 
I bırakıyorlar? «"İlgili kurum ve kuruluşlarla hizmet sa-
I tın alarak» dedik; onu da kabul etmediler. 
I «Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ilgili Bakan-
I lığın muvafakatim alarak, kamu ve özel bütün sağ-
I Iık kurum ve kuruluşlarına koruyucu sağlık hizmeti 
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görevi verir ve bu kurum ve kuruluşların bütün sağ
lık hizmetlerini denetler» diyoruz. Yani, ben o bakan
lığa sorduktan sonra, o kuruluşun denetimimi nasıl, ya
parım? «Bu, Sayın Sağlık Bakanınca da bellidir ama, 
'bir yerlerden böyle oldu, böyle de gidiyor; (böyle 
halldimaz şekilde 'bu kanun çıkar» diyor, hepinize say
gılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sözer. 

Efendim, önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil
memiştir. 

Diğer önergeyi tekrar okutuyorum : 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 544 Sıra Sayılı Yasa Tasarısının 
3 üncü maddesinin (b) fıkrasında yer alan «ve özel bü
tün» sözcüklerinin metinden çıkarılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Paşa Sarıoğlu (Ağrı) 
ve arkadaşları 

'BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

OBNÖlZ TUNOER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

'BAŞKAN — Hükümet?... 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANİ MUS

TAFA KALEMLİ: (Kütahya) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

Önergeyi açıklamak üzere; Sayın Sarıoğlu, buyu
run efendim. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkanım, de
ğerli arkadaşlarım; fıkra üzerinde durmak istediği
miz husus şu : Fıkra, «Koruyucu sağlık hizmetlerine 
Öncelik verilmek suretiyle kamu ve özel bütün sağlık 
kurum ve kuruluşlarının kurulması ve işletilmesinde...» 
diye başlıyor. Koruyucu sağlık hizmetlerinin teda
vi hizmetlerinden ayrı bir özellik taşımakta olduğunu 
biliyorsunuz; yani bu o kadar yaygındır kî, Türkiye 
çapında, koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi 
fonksiyonu, ancak devlet tarafından yerine getirilebi
lir; devlet tarafından organize edilip, yürütülecektir. 

Şimdi, burada mesela bir Hıfzıssıhha Enstitüsü 
var; 'bildiğiniz gibi, bu enstitüye fonksiyonu itibarıyla 
'belki bugün gerekli görevler verilmiyor; ama görev 
verildiği takdirde -biliyorsunuz gazetelerde yer aldı-
gıda sağlığından, diğer bulaşıcı hastalıklara kadar et
kili ola'bfir. Bu 'hastalıklar, çevreden gelen ve çevre 
ile ilgili olarak insanlara yaydan ve sonuçta da in
sanları sağlıksız duruma getiren faktörlerdir. 

Onun için, Sayın Bakanlığımız, bu tasarıda, ko
ruyucu hizmetleri başkalarına da vermek istemekte
dir; yani özel kuruluşlara da vermek istemektedir. Şim
di, devletin anayasal fonksiyonunu siz başka kurumla
ra verdiğiniz zaman, acaba kendi fonksiyonunuz ne 
olacaktır? Bunu sormak İstiyorum. 

Bugün, en büyük hastalıklar, koruyucu hekimliğe 
gerekli önemin verilmemesinden, çevrenin temiz ve 
sağlıklı tu'tulmamasından ortaya çıkmaktadır. Bende, 
Avrupa Konseyinin çıkardığı 'bir rapor var; fakat bu
rada bahsetmeme imkân yok, Sayın Bakanlığa bu ra
poru vereceğim; orada da birtakım şartları vardır ve 
bütün dünyada buna çok önem verilmektedir. 

Şimdi, eğer burada devlet olarak üzerinize düşen 
görevleri yerine getirmezseniz ve bunun masrafına 
katlanmazsanız, o zaman tedavi edici hekimlikte de 
büyük sıkıntılarla karşılaşırsınız. Onun için, bir defa, 
«özel» kelimesinin buradan çıkarılmasını istiyorum; di
ğer taraftan da bununla, maddede koruyucu hekimliğe 
bir açıklık getirilmesini istedik. 

Bu 'itibarla, bunun bir anayasal fonksiyon olarak 
devlete verildiğine ve yasada da bunun açıkça belir
tilmesi lazım geldiğine inanıyorum; onun için söz al
dım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Sarıoğlu. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
M. TURAN BAYEZÎT '(Kahramanmaraş) — Ek

seriyetleri olmaz, Meclis çalışmaz, ekseriyetleri olur, 
kendileri çalışmaz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 
544 S. Sayılı «Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu» 

tasarısının 3 üncü madde (c) bendinin aşağıdaki tarzv 
da değiştirilmesini arz ve teklif ederiz., 

Turgut Sözer* (Sakarya) ve arkadaşları 
544 S. Sayılı «Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu» 

tasarısı 3 üncü madde (c) bendi, en azından Devlet 
Planlama Teşkilatını sollamış gibi bir görüntüyü iza
le etmiş olmak ve de Anayasamızda emredilen sağ
lık hizmetlerinin tek elde toplanması kuralına uymak 
üzere, aşağıdaki şekilde değiştlirjitoiştir. 

c) «(Bütün sağlık kurum ve kuruluşları ile sağ
lık personelinin ülke sathında dengeli dağılımı ve yay
gınlaştırılması esastır. Sağlık kurum ve kuruluşlarının 
kurulması ve işletilmesi bu esas içerisinde, DYP'nin 
vazettiği esaslara bağlı kalınarak, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığınca düzenlenir. Gerek görüldüğün-
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de özel sağlık 'kuruluşlarının her türlü ücret tarifeleri 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca onaylanır. Ka
mu kurum ve kuruluşlarında verilen her türlü hizme
tin fiyatları Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca 
tespit ve ilan edilir. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOM43YONU BAŞKANİ 

CENGÎZ TÜNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MUS

TAFA KALEMLİ (Kütahya) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — önerge sahibi (Sayın Sözer, buyu
run. 

TURGUT SÖZER (Sakarya) _ Değerli Başkan, 
saygıdeğer üyeler; Devlet Planlama Teşkilatımız var; 
planlamaları o yapıyor, «Kurumlar şurada, 'burada 
olacak» diyor. Tasarıda, «Sağlık kurum ve kuruluş
larının 'kurulması 'Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğınca düzenlenir» denrnüş. 

Şimdi, siz planlama dönem'indeki 'bir hükümet mi
siniz, yoksa kendinizi planlamanın dışına mı taşır
dınız? Yani, Anayasanın içinde mislimiz, dışında mı
sınız? Ne yaptığınızı 'bilmekte misiniz? Bizito 'bildi
ğimize göre, kuruluşların, kurulmasının düzenlenme
si DPT'n'in görevidir. DPTyi sollamış görünmeniz 
btile, çok ters bir durum ortaya çıkarır ve sizin ne 
yapmak istediğiniz hususunda, ister istemez bazı kuş
kular doğurur. 

(Bu nedenle ve de Anayasamızın biir başka öneri
si olan sağlık hizmetlerinin tek elde toplanması ku
ralına da uymak üzere önergemizin kabulünü arz ve 
teklif etmekteyiz. 

Saygılar sunuyoruz. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sözer. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... önerge kabul editoıemfiştir. 
Diğer önergeyi tekrar okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
544 tS. Sayılı tasarının 3 üncü maddesinin (c) ben

dinde yer aîan; 
«Gerek görüldüğünde özel sağlık kuruluşlarının 

h!er türlü ücret tarifeleri Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığınca onaylanır» 

Şeklindeki cümlede yer alan «Gerek görüldüğünde» 
sözcüklerinin metinden çıkarılmasını arz ederiz. 

M. Turan Bayezit (Kahramanmaraş) 
ve Arkadaşları 
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I BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

CENGİZ TÖNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİ3YONU BAŞKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit? 
M. TURAN BAYEZİT '(Kahramanmaraş) — öner-. 

gemliz açık efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi tekrar okutuyorum : 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 544 Sıra Saydı Yasa Tasarı
sının 3 üncü maddesinin (c) fıkrasının (Gerek gö
rüldüğünde...) diye başlayan cümlesinin çıkarılarak ye
rine «özel sağlık kuruluşlarının her türlü ücret tari
feleri Sağltk ve ıSosyal Yardım Bakanlığınca tespit 
edilir» şeklinde değîştlirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Paşa Sarıoğlü (Ağrı) 
ve Arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

CENGÎ'Z TÜNOER 0Cayseri) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet? 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MUS-

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Katılmıyoruz 
efendüm. 
~" BAŞKAN — Konuşmak istiyor musunuz Sayın 

Sartoğlu? 
PAŞA SARIOĞLÜ (Ağrı) — Kısaca açıklamak 

istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
PAŞA ıSARK>GLU (Ağrı) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 'burada, Sağlık Bakanlığına verilen 
yetki ile bakanlık, kamu kuruluşlannın ücret tarife
lerini ve hizmet fiyatlarını tespit etmektedir. 

Şimdi, asıl sıkıntı orada değil, dışarıdadır. Ölü
yorsunuz, özel hastane sayısı azdır, herhangli bir re^ 

. ka'bet yoktur ve şimdi bunu bir piyasa ekonomisi içe
risinde başka kurumlarla mukayese etme imkânı yok
tur. Nihayet, hu bir sağlık hizmetidir, insan unsuru
nu içermektedir ve de vatandaşlar sıkıştığı zaman, 
kendi maddî gücünü de aşacak şekülde birçok yollara 
başvurmaktadır. Şimdi, bunun, biliyorsunuz bugünkü 
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şekli de son derece kontroküzdür, denetimsizdir ve I 
vatandaşların şikâyetlerimi haklı olarak çökmektedir. I 
Bunu önlemenin yolu nedir? Sağlık Bakanlığı «Tek I 
elden» diyor; 'başka hususlarda «Tek elden» denmiş I 
de, fiyat hususuna gelince «onaylar» d'iyor... İlgili ku- I 
ruluş tespit edecek her şeyi, siz Sağlık Bakanlığı ola- I 
rak onaylayacaksınız... Tespit başkadır, onay başka- I 
dır; «tespit» dediğiniz zaman, sizinki son sözdür, I 
«onay»a gelince; onay başkadır, ilgili kuruluş tespit I 
edecek ve sizinle pazarlık yapacak. I 

Bence, Sağlık Bakanlığı, kendi kriterlerini, memle- I 
ketin içinde bulunduğu koşulları, vatandaşın ödeme 
gücünü ve hizmetlin özelliğini dikkate alrnak sure- I 
tiyle fiyatları tespit etmelidir. Bir örnek vereyim; di- I 
şanda bulunduğum sıralarda, Amerika'da bir sigorta I 
«listemi vardı, «Blue shıeld, blue cross» diye; orada, I 
bütün fiyatlar yazılıdır, her bir operasyon için alına- I 
cak ücret karşısında yazılıdır. Vatandaş, tespit edilen I 
fiyatı ödeyebilecek mi, ödeyemeyecek mi, görür. Bu I 
neye benziyor?... Bilıîyorsunuz dışarıda en lüks lo
kantalara blile gittiğiniz zaman, kapılarında mönüler 
ve fiyatlar asılıdır; vatandaş bakar, işine gelirse oraya I 
girer, işine gelmezse girmez. Şimdi bir operasyonun I 
maliyetinin nerede biteceğini bilmeden, vatandaşın ken- I 
dis'ini can havliyle teslim etmesi ne demektir?. Ge- I 
rektiğinde istismar edilmesi demektir; çünkü herkesi I 
insaflı kabul edemezsiniz. Onun için, (c) fıkrasında- I 
ki «onay» kelimesinin, «tespit» şekline dönüştürülme- I 
sinde yarar vardır. I 

Arz ediyorum. I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 

.önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden- I 
Ier... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. I 

Diğer önergeyi tekrar okutuyorum : I 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına I 

544 S. Sayılı dSağlık Hizmetleri Temel Kanunu» I 
tasarısının 3 üncü madde (d) bendinin aşağıdaki tarz- I 
da değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. I 

Turgut Sözer '(Sakarya) I 
ve Arkadaşları 

544 S. Sayılı «Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu I 
Tasarısı, 3 üncü madde, (d) bendi, ilk merkezlerde I 
lüzumsuz ve ölümle sonuçlanabilecek bekletmeleri ön- I 
lemek üzere, aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir. I 

;d) «'Sağlık kurum ve kuruluşları, kişilerin hekim I 
ve sağlık kuruluşunu seçme hakkı kısıtlanmaksızın, I 
sağlık hizmet zincirli oluşturulacak şeJriîde düzenlenir. 
Yetersiz imkânlar sebebiyle teşhis gecikmesi sonucu I 
can kaybı olmaması esas olduğundan ilk merkezler I 

— 30 

gerek mütehassıs hekim (en azından dahiliye müte
hassısı), gerek tıbbî teçhizat ve gerekse laboratuvar 
yönünden yukarıda belirtilen hususlar sağlanacak tarz
da donatılır. Bu durum sağlandıktan sonra, acil vaka
lar hariç olmak üzere, sevk sistemline uymayanlar; 
hizmet 'karşılığı fazla ücret öderler. Sosyal güvenlik 
kuruluşlarına bağlı olanlar da bu farkı kendileri kar
şılar.» 

BAŞKAN — önerge Komisyon katılıyor mu?... 
PLAN VE BÜTÇE KOMJGYÖNU BAŞKANI 

CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyor Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MUS

TAFA KALEMLİ (Kütahya) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — önergeyi açıklamak üzere, buyurun 
Sayın Sözer. 

TURGUT SÖZER (Sakarya) — Değerli Başkan, 
saygıdeğer üyeler; bir üst kuruluş var; burada, genç, 
okuldan yeni çıkmış, 27 çeşit üniversiteden 27 çeşit 
çıkmış, sırasında teşhis koyma imkânından bile mah
rum olabilen arkadaşlar var oralarda, uç noktalarda. 
Çok zamandır söylüyoruz, «Bunları biraz eğitelim, 
ondan sonra gönderelim oraya» diyoruz, «Hiç olmaz
sa bu iki senenin altı veya sekiz ayında eğitelim, gön
derelim» diyoruz; olmadı, olmadı... 

Şimdi, bunlara vatandaş gidecek; icabında yanlış 
teşhis koyulacak. Her zaman hafif bir hastalık dola
yısıyla gidilmez ki oraya, ağır hastalık da olacaktır 
ve hasta, bekletilmekten ölebilecektir. 

Simidi, ben size bir misalini vereyim. Kars'ta çalı
şan arkadaşlarımızdan birinin annesi •hastalanıyor; 
doktor getiriyorlar, bir ilaç veriyor. Hastanın yanında 
bu arkadaşımız da var. Bu arkadaş sağlık memuru, 
bu işi de az çok biliyor, doktor yanlış reçete verince 
«Doktor bey, benim anam şu hastalıktan ameliyat 
oldu, bir kere daha oldu, durumu budur» d'iyor, dok
tor da o zaman «Aman, siz bunu bir doktora götü
rün» diyor. Bu, gerçek. 

Şimdi, bu yanlışlarla kötülük olsun istemiyoruz; 
istediğimiz, hem sizin, hem halkın iyiliğidir. Oraya 
gönderdiğimiz doktora imkânlar tanıyalım, oraya 
gönderdiğimiz doktorları, biraz bu işi bilenlerden gön
derelim; bu imkânı sağlayalım. Ondan sonra, oraya 
gitmezse, «Sen zindiri bozdun» diye ona ceza vere
lim, fazla ücret alalım; ama oraya gittiği zaman, o, 
hayatından emin olsun. Bunu sağlamak zorundayız; 
bunu vicdanî olarak sağlamak zorundayız. Allah için 
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sağlamak zorundayız, din içlin sağlamak zorundayız. I 
insanlık için sağlamak zorundayız diyorum. I 

Hepimize saygılar sunarım. I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sözer. I 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden- I 

ler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. I 
Diğer önergeyi tekrar okutuyorum : I 
Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım ve arka- I 

daşlarının önergesi I 

Görüşmekte olduğumuz Sağlık Hizmetleri Temel I 
Kanunu Tasarısının 3 üncü maddıesü (d) fıkrasının aşa- I 
ğıdaki şekilde değiştirilmesini öneriyoruz. 

Önerilen fıkra : I 
d) Sağlık kurum ve kuruluşları, kişilerin hekim 

ve sağlık kuruluşunun seçme hakkı kısıtlanmaksızın I 
sağlık hizmet zinciri oluşturulacak şekilde düzenlenir. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? I 

PLAN VE BÜTÇE KOMtSYONU BAŞKANI 
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. I 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

MUSTAFA KALEMLt (Kütahya) — Katılmıyoruz 
efendim. I 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım, önergeyi açıklamak I 
üzere, buyurun. I 

MUZAFFER YILDIRIM (Kayseri) — Sayın 
Başkan, değerli rrtilletvekilleri; madde, çok adaletsiz 
bir hizmet zinciri kavramı getiriyor. Bir yandan, her
kese dilediği sağlık kuruluşuna başvurma hakkı ta
nınmış gibi görünürken, bir yandan da, dar gelirli I 
vatandaş çoğunluğu, bu tasarıya göre çok yetersiz du- I 
ramda kalması kaçınılmaz olan küçük sağlık kuruluş- I 
larıyla yetinmeye mahkûm ediliyor. Büyük hastane
lerden, üniversite hastanelerinden ancak belli bir ke
sim yüksek ücretler ödeyerek yararlanabilecek; dar I 
gelirli bir hastanın, gereken durumlarda o büyük ku
ruluşlardan yararlanabilmesi imkânsız gibi bir şey. I 

İlke olarak, hizmet zincirinin yararlılığı elbette sa- I 
vunulabilir. O da, küçük sağlık kuruluşlarının hizmet I 
düzeyimi yükseltmekle mümkündür. Bu sistemin katı I 
bir şekilde uygulanması, fakir hastaları zincire vur- I 
mak olur. Böylece, dar gelirli halk çoğunluğu sağlık I 
alanında büyük ölçüde mağdur edilmiş olacaktır. Do- I 
layısıyla, bu maddenin (d) fıkrasının son cümleleri I 
olan, «Acil vakalar hariç olmak üzere sevk sistemine 
uymayanlar hizmet karşılığı fazla ücret öderler. Sos
yal güvenlik kuruluşlarına bağlı olanlar bu farkı ken- J 

I dileri karşılar» şeklindeki iki cümlesinin çıkarılarak, 
I sadece birinci cümlesinin kalmasını öneriyoruz. 
I Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
I BAŞKAN — Teşekür ederim Sayın Yüdırım. 
I Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden-
I ler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
I Diğer önengeyi tekrar okutuyorum :ı 

I Yüksek Başanlığa 
I 544 sayılı Yasanın 3 üncü maddesinin (g) fık-
I raisi metninin sonuna aşağıdlaki metmin eklenmesini 
I önerldiğimizi biıl/glerinize arz ederiz. 

Idrils Gürpınar (Muğla) ve arkadaşları 
Her yıl eylül ayında Sağlık Bakanının koord&na-

I törlüğünde YÖK termsİılcüsi + tıp faküMerinin de-
I kanları Veya temsilcileri, meslek kuruluşları temsilci-
I leri toplanarak sağlık hizmetleriyle idil'i tüm eğiltim 
I dorumlarını tartışır ve karara bağlarlar. 

İHAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? .. 

PLAN VE BÜTÇE KöMlüSYOİNU BAŞKANI 
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sayın 

I Başkan, 
İBAŞKAN — Hükümet?.. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAİKAINI 

MUSTAFA KALEMLİ (IKültialhya) — Katılmııyo-
I ruz Sayın Başkan. 
I önerlgeyi açıklamak üzere, Sayın Gürpınar; bu-
I yurun., 

DDRIÎİS GÜRPINAR flMuğla) — Sayın Başkan, 
yüce MeclMn değerli üyelerii; bu önerigeyi vermek
ten amacımız, eğitimle ilgili sorunların çözümlenme
sinde kolaylık getiılmelkltir. Biliyoruz ki, tıp fakülltele-

I rJnıde önemli eğiltim sorunları mevcuttur. YÖK, ye
ni açılan fakültelere, eğiltebiltecelklenınden fazla öğ
renci almakta; fakat bunların eğilimleri kusurlu ol-
malkta, yetersiz olmaktadır. Nitekim, son yapılan asüs-
tanlık imtihanlarında, yeni açılan faküîe mezunları-
nm başarı gösteremedikleri salbit olmuştur. Şandıi, 
teorik bilgileri çok olsa bile, fakülteden çıkar çık
maz sağlık ocManmda ve birinci basamak pol'ifcu> 

I riilklerde çalışan hekilmlerin praltlik bilgileri yöterM ol-
I mamalkfta, bu yüzden de zorunlu hizmeıt yasasıyla 
I doğu Jböljgelterine gönderilsder de, orada faydalı ola-
I malmakltadıdar. 
I Bu eğittim sorunlarını Sağlık Bakanlığı nasıl çö-
I zülmleyecek?.. Muhakkak ki, üniversitelerle arasında 
I bir diyalog kurması lazım. Yasa tasarısında, «Sağlık 

Bakanlığı ün'/vertsiMerle ve mestek kuruluşlarıyla iş-
fcCriiği yaparak bunu çözümler» deniyor; ama, nasıl 

J çözümleyeceğine da'ir hiçbir madlde konulmamış. 
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Verdiğimiz önergede diyoruz kıt, her sene Sağlık 
Bakanlığımın koordinatörlüğünde, YÖK. temsilcileri, 
tıp fakülteleri temisileiler>i ve meslek kuruluşları top-
lamsünlar, Türkiye'nin sağlılk sorunlarını tartışsınlar; 
üniversitedeki eğitimde şu küsurlar var, asistanların 
•eğitiminde şu küsurlar var, meslek içi eğicimde, öğ-
reniimde şu kusurlar var; bunları tespit ©teinler ve 
'bunlarım çözümlennıes'i için ün'iversilte ne gM öntom-
ler alacak, meslek kuruluşları ne yapacak, bakanlık 
ne yapacak; bunları bir çözüm yoluna bağlasınlar. 

Simidi, bu konu yönetmeliğe bırakılınca,- merak 
ediyorum, bakanlık, üniversitelere bu konuda yönet
melikle nasıl etkili olacak? Yani, yönetmelik çıkar
makla, Bakanlık, üniversiteye dliyebifr mi ki; sizin 
yetiştirdiğiniz öğrencilerde şu şu kusurlar vardır, bun
ları düzeltiniz? Dîyemez zannediyorum. Yönetmelikle 
olmaz bu; mutlaka, yasada bağlayıcı bir hüküm ol
malı. Eğer, bu önerge kalbul edilirse, o zaman, her 
yıl yapılacak toplantıda, Sağlık Bakanı şöyle diye
bilir : Ben, Türkiye'de en büyük işverenim, 13ıl4 bin 
hekiilm çalıştırıyoruz. Siz bu hekimleri yeitîşıtMrkon, 
'benim ihtiyacıma, dalha döğrulsu ülkenin ihtiyacına 
uygun heklim yeHüştirmiyorisunuz. Mezun olan hekim 
geliyor, ben bunu Mecburî Hizmet Yasasına göre do
ğuya gönderiyorum, ama orada hiçlbir faydası ol
muyor. 

'Sağlılk ocağında çalışacak bu hekimin bazı nite
likleri olmalı; bakanlık bunu üniversiteye söyletme
li. Şöyle bir düşündüğümüzde, sağlık ocağı hekimli 
neleri bilmeli; ilk yardım konularını gayet iyi bil
meli; kazalar, zehirlenmeler, suda boğulma, yanma
lar, tarım ilaçlarından zehirlenmeler gilbi otaiyları çok 
iyi çözümleyebilmelidir. Kırık çıkığı çok iyi bilmeli, 
mümkün olanlarını yapmalı, olmayanlarını kötü du
ruma düşmeden sevk eddblmeİdlir. Normal bir do
ğumu talkip etimesini çok iyi bilmeli; doğum pato
lojik hale gelince de, bunu vaktimde farkedip ilgili 
yerlere gönderdbimelM'ir. Klüiçük cerralhi dediiğitaliz 
ibaısilt konuları; mesela' yaralara d;ik;i§ yapılması, ag
raf konulması, apse açulimaisi! gilbi konuları çok iyi 
(bilmeli ve bunları yapabilmelidir, Sunî teneffüs, ağız
dan teneffüs müdahalelerini iyi bilmelidir. Hergün, 
hayatta çok rastladığımız -listelerde binlerce hastalık 
var, fakat bunların içinde 40-50 tanesi heriglün çok 
ralsitladığımız haislfcallıklardandır- 40-50yi bulan hasta
lık çeşidini, yeni yetişen hekimler çok iyi biılir ve 
ıteşhis ederlerse, o zaman ilk gMklîeri görevde o çok 
rastlanılan vakaların yüzde 95'imi çözümleyebilirler. 
Yukarıda beş altı maddede saydığım bu konuları 

I öğrenmek çok zor bir şey değildir. Ancak bunun 
I için ya mesleğe başlamadan önce bir eğitimi yapıl-
I ması lazım yalhut da tıp fakültelerinin, şu saydığım 
I konuları öğrencilere öğretömek içlin programlarına 
I koymaları lazım. Peki, Sağlık Balkaniığımız istediği 
I zaman, bunu nasıl halledecek? Yönetmeliklerle bu 
i mümkün olamaz. Yasada bir madde olursa, o za-
I man, Sağlık Bakanlığı, benim ihitiiyacıım olan heki-
I min bilgi ve becerisi şu şu şekilde olmalıdır, buna 
I göre hekim yetişjtirlin, diyelbiısim. İşte verdiğimiz öner-
I genin amacı budur. 
I Saygılar sunarım. 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürpınar. 
I önetlgeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden-
I ler... Etmeyenler... önerge kalbul edlilmemişltir. 
I Efendim, şimdi okultacağımız 10 uncu ve 11 inci 
I sırada olan önergeler aynı malh'iyeltltedlir; yalnız birisi 
t Sayın Sarıoğlu ve arkadaşlarımın, diığerli de Sayın 
I Yildırım- ve arkadaşlarınındır. Şimdi, bu önergelerin 
I ikisini de okıitacağıım, yalnız söz arzu edildiğinde, bi-
I rinoi önerge (dana önce verilen önerge) Sayın Sarı-
I oğlu'nundur, ona söz verdbîıleceğim efendimi : 

I Ağrı MiUtftJveklil'i Paşa Sarıoğlu ve arkadaşlarının 
I önergesfı 
I Görüşülmekte olan 544 S. Sayılı Yasa Tasar ıs ı-
I nın 3-h fıkrasının meltinlden çıkarılmasını arz ve 
I teklif öderiz. 
I (Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım ve ar'ka-
I daışlarınım önerges'i 
I .Görüşmekte olduğumuz Sağlık Hiametleri Temel 
I Kanun Taisiarısı, 3 üncü maddeisıi (h) fıkrasının, Ama-
I yalsamıza ve hukukun telmel' öğelerine aykırı oldu-' 
I ğundan maddeden tamamen çıkarulmaismı öneriyo-
I ruz.ı 

BAŞKAN — Efendim, ikisi de aynı mahiyette 
I olan bu önergelerim ikilslini birlikte işleme koyaca-
I ğıımu 
I IKomüsyon önergelere kaıtılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
CENGİZ TUNOER (Kayseri) — Kakmıyoruz Sayın 

I Başkan, 
IBAŞKAIN — Hükümet?.., 
ISAĞLIK VE SOSYAL YARDUM BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Kaitrlmıyoruz 
I ©fendim., 
j BAŞKAN — Buyurun Sayın Sarıoğlu. 

'PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Balkan, de-
I ğerl'i arkadaşlarım; bu tasarının 3 üncü maddeiskrn 
J en çarpıcı fıkralarından bir tanesi bu (h) fıkrasıdır; 

32 — 



T. B. M. M. B : 97 30 . 4 . 1987 0 : 3 

çünkü burada, kazanılmış olan bir meslek hakkını 
geri almaktayız. Bir sınav sonucunda başarısız ol
duğunu söylemek, kriterleri belli oiim-adığına göre 
mümkün de değildir; yani yöndbmeiliğe bırakılımış 
birtakımı hüküm tenle sağlık personelli zamanla sınava 
talb'i tutulacak, bunlarda başarısız olanlar [.İlgili oda
ların görüşü alınmak suretiyle meslekten ihraç edi
lecektir.. 

Simidi, bu o kadar ağır bir oeza ki, bir defa siz 
anayasal bir hakkı elimden anyonsunuz; meslekten 
İhraç ediyorsunuz. Yazılış şdkli öyle. Görevden değil 
meslekten ihraç ediyorsunuz. Burada biz ne diyo
ruz; sosyalizasyon başarılı olaımaldı, Tamigün Yasası 
başarılı olamadı, Zorunlu Hizmet Yakası başarılı ola-
maüı. Bunlardan Sosyalizasyon Yasasının niçin başa
rılı oılaimaldığı konusunda raporlara baktığıımız za
man, .gerekli miktarda ve kalitede sağlık personeli
nin -planlanmasına rağmen- hizmete verilemediğini 
görüyoruz. Binalar yapıldı; fakait hizmelt sunulanla-. 
dı. Sorun nsdlir? işim özü hekim ve sağlık psrsone-
fiıdir; özellikle kalite bakımından yardımcı sağlık per
sonelidir. 

iSiımdi, bütün bunlar aklımızda iken maddede teş
vik primi gefcir'ilecdktiir, şu yapılacaktır, bu yapıla
caktır şdklimde biırçıdk şeyler yazılı, gerekçede de 
var bunlar. Faikait, öbür taraftan, okşama yerine, bu 
mıaidde sağlık personelini, ddktorlıarı ısırmaktadır; ya
ni teşvfik yapacağına korku vermektedir. Zaiten 'bu 
komuşlmaların içerisinde bir açıklama var ve diyor
lar fel; «Efendim b'iz mesleği öyle cazip hale gdüire-
ceğiz ki, doktorlar muayenehanelerini bırakacaklar 
ve hastanelerde çalışacaklar.» 

Arkadaşlar, siz onu tehdit ©derseniz, korku içinde 
olan bir kimse hiçbir zaman tamgün çalışmayı kabul 
etmez; çünkü kaderi sizin elinizde. Bu kadar ağır bir 
ceza hükmünü buraya - bilmiyorum hukukçuların 
görüşü alındı mı? - nasıl koyuyorsunuz? 

İhraç ne demek arkadaşlar? Türk Ceza Kanu
nuna göre, ihraç, ancak yüz kızartıcı suçlardan ola
bilir; o zaman ihraç edebilirsiniz. |Onun da şartları 
vardır. Burada savunma hakkından falan da bahse
dilmiyor, belki yönetmelikte bir şeyler yazılacak. 
Eğer orada bir eğitim varsa, kurslara katılmışsa, ça
lışıyorsa - herkes başarılı olmak ister tabiatıyla, -
ama bir insan, yeteneğini aşan bir eğitim sistemiy
le karşılaşmışsa - bir öğrenci gibidir o da - ne ola
cak? Sonuçta siz, «Ben seni ihraç edeceğim» diyor
sunuz, ilk ıdefa duyuyorum bunu. Son derece garip ve 
anlaşılması mümkün değildir. 

Biz diyoruz ki burada, personeli tatmin edelim, 
teşvik edelim, okşayalım, güvence verelim. Sağlık 
personelinin burada asgarî güvencesi yok. Güvencesi 
olmayan bir personel, bir doktor, bu kadar emek 
verdikten sonra, kaderini, herhalde sizin iki duda
ğınızın arasına bırakmak istemez. Sayın bakan di
yor ki, «Ben güvence veriyorum. Raporlara bakıyo
ruz, 1950 senesinden beri, ortalama her yıl bir ba
kan değişmiş. Siz bugün bir yönetmelik yapacaksı
nız; yarın bir başka balkan gelir, o yönetmeliğin 
kriterlerini değiştirir, kendisine göre başka bir şey ko
yar. İlkeleri yasada yok. Yani siz böyle, ağır bir 
müeyyide öngörüyorsunuz; fakat bu müeyyidenin 
kriterleri, ilkeleri hiç olmazsa yasada olmalı. De
mek ki, tamamen bakanın İnsiyatifine bırakılmış ve 
o da istediği. zaman değiştirecek. Burada partizanlık 
olmayacağını kimse iddia ©demez. Maalesef, bu 'bir 
hastalıktır. İster beğenin, ister beğenmeyin, partiler 
iktidara geldikleri zaman bunu yapıyorlar. Bugün 
de vardır, yarın da olacaktır. Sizler için söylemiyo
rum; maalesef bu bir hastalıktır, rahat bırakmıyorlar. 
Sağlık personelinin böyle bir şeye bulaştırılması ve 
hastane başhekimlerini onların başında Demokles'in 
kılıcı gibi kullanmak son derece tehlikelidir; çünkü 
kaderi onun eline bırakılıyor. Sınavlar da öyledir. 

(Onun için, bunun tamamen buradan çıkarılması; 
bunun yerine, maddenin, komisyonda düzenlenmdk 
suretiyle adil bir şekle, korku vermeyecek bir şekle 
ve herkesin, - Özellikle sağlık personelinin - kabul 
edeceği bir şekle sokulması lazımıdır. Eğer, bunu bu 
şekilde bırakırsanız arkadaşlar, bu madde, korkutucu 
ve caydırıcıdır. Buna taraftar değiliz, şiddetle kar
şıyız; sağlık personelinin hepsi karşıdır. Sayın Ba
kan bu impulse'ı almıştır, raporlarda var..Buna rağ
men, hâlâ bu maddede lütfen ısrar etmesin. 

Saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 
İki önerge aynı mahiyette olduğu için, ikisini 

birden oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... önergeler kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi tekrar okutuyorum : 
Sakarya Milletvekili Turgut Sözer ve arkadaş

larının önergesi. 
544 sıra sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu 

Tasarısı madde 3, bent l(h)'nin aşağıdaki biçimde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

544 sıra sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanu
nu Tasarısı, sağlık ve yardımcı sağlık personelinin 
siyasî baskılardan masun çalıştırılabilmesi için„ (h) 
beridi aşağıdaki tarzda değiştirilmiştir. . 
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h) Serbest ya da kamu kuruluşlarında meslek
lerini icra eden sağlıik ve yardımcı sağlık personelinin 
meslekî eğitimlerini temin Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığının görevidir, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğının sağlayacağı bu eğitimden yararlanma oranı gerek 
sağlıik ve gerekse yardımcı »ağlık personeli yönünden 
tespit için; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı has
tanelerinde, tıp fakültelerinden ve ilgili kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşlarından seçimle gelecek 
üçer kişiden oluşan 9 kişilik kurul geliştirilir. Sağ
lı ve yardımcı sağlık personelinin denetimini sağladığı 
gibi takdir ve tekdir kararlarını da bu kurul verir. 

Yine de son müracaat mercii Yüksek Sağlık Şû
rası ve tarafsız mahkemelerdir. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

SAĞLIİK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ ((Kütahya) — Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

TURGUT SÖZER (Sakarya) — Önergemi izah 
etmek üzere söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN —Buyurun efendim. 
TURGUT SÖZER (Sakarya) — Değerli Başkan, 

saygıdeğer üyeler; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğının bugüne kadar sağlık ve yardımcı sağlık per
sonelinin eğitimi konusunda belirli bir mesaisi olmuş 
mudur ki, hemen karşılık beklemektedir? Önce eğite
cek, müeyyideler - o da onur kırmaksızın - sonradan 
işletilebilecektir. 

Bu bendin böyle konmasında iktidarın kastı ne
dir; onu arayalım. 6 Kasımdan sonraki ilk sene için
de yaptığım bir konuşmada, iktidar içerisinde dört 
eğilimden iki eğilimin güç kazandığını söylemiş ve 
bu durumun tehlikeli boyutlara vardığını ima et
miştim. Bu kanaatim, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığında ve taşra teşkilatında, tecrübeli kadrola
rın saf dışı bırakılarak, genç ve tecrübesi az kardeşle
rimizin, kendileri için henüz erken olan mevkilere 
getirilmiş ve getirilmekte olduklarını müşahede et
memden kaynaklanmıştı. Bu da, iktidarın, bakanları
nı, hükümet edecek olgunlukta seçemediğini veya 
seçti ise de onlara rahat çalışma vasatı veremediğini 
simgeliyordu. Bugünlerde bu sıkıntıları İktidar, her 
geçen gün biraz daha artan dozda yaşamaktadır ve 
seçim sathı mailinde bu sıkıntıları patlamalara neden 
olacaktır. Sağ olursak hep beraber göreceğiz. 

— 34 

Yine konumuza gelelim. Bu yanlışlar nedeniyle 
bakanlık, kendilerinden önce var olan düzenliliği 
sağlamakta müşkülat çekmektedir ve bu sıkıntıları 
secrî tedbirlerle aşabileceğini sanmaktadır. Aslında 
her arkadaşın bürokraside bir yeri vardır. Yerini bu
lursa faydalı olur. «Çengiyi sadrazam yaparsan ba
basını asar, ama onu bir meşveret âleminde oyna
tırsan etrafını şenlendirir» derler. Teşbihte hata ol
maz, hatasız teşbih de olmaz, sürçi lisan ettiysem 
kastî değildir, bütün arkadaşlarıma saygım sonsuz
dur. Tabir, bir işlte yenindeiliğtn önemini vurgulamak 
liçin kullanılmıştır. 

Aslında bakanlık, bu davranışı ile, sevgili genç 
arkadaşlarıma kötülük etmiştir, genç kardeşlerimi de 
kendi hevesleri uğruna kullanmıştır ve o genç kar
deşlerimizin lif a etmek zorunda kaldıkları görevler 
nedeniyle, yarınlarda büyük sıkıntıları olabilir. On
ları, hakkından gelemeyecekleri bir vasatın içine it
mek yerine, onları madem seviyordu İlmini ve pra
tiğini artıracak hizmetleri verseydi; şimdi bu arka
daşlarımızdan, kardeşlerimizden pekçoğu ihtisas imti
hanlarını kazanmış ve ihtisaslarını yapmakta olacak
lardı. Taşra teşkilatı da bu derece şirazesinden çık
mayacaktı ve sağlık teşkilatı hükümete bu derece 
sorun olmayacaktı. Hükümet de bu sıkışık dönemle
rinde vaziyeti idare etmek için apar topar bir sağ
lık 'Hizmetleri Temel Kanununu çıkarmak zorunda 
kalmayacaktı; tam seçim döneminde, İnsanların sağ
lığını satışa çıkarmak ve de tüm sağlık personelini de 
karşılarına almak gibi bir duruma düşmeyeceklerdi; 
milletvekili arkadaşlarımı da; gerek insanlar karşı
sında, gerek doktorlar ve sağlık personeli karşısında 
seçimlerde zor duruma koşmayacaklardı. 

Hekimleri baskıya almaya çalışmak kadar müpte-
dilik ve öngörmezlik olamaz. Bu, padişahlık döne
minde dahi tutmamıştır. Tıbbıye-i Şahane, Osmanlı 
tarihinden beri demokrasiye beşik olmuştur. Bu tasa
rı, Sağlık ve Sosyal 'İşler Komisyonunda ve palan 
ve Bütçe Komisyonunda 'görüşülürken, «meslekten 
geçici ve daimî çıkarmak dahil bütün tedbirler Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tespit edilir» tabi
rine itiraz ettiğimizde, Sayın Bakanımız, karakteri 
icabı hırçınlaşmış hatta bazı arkadaşları da azarlamış 
ve «Biz uygular demedik, tespit eder dedik, elbette 
mahkeme yolu açıktır» buyurmuşlardı. «Keşke uy
gular deseydik» diye de hayıflanmışlardı. Bugün 
tasan hemen hemen o noktaya da getirilmiştir. 

Değerli Bakan, bir gün gelir, yalnız kalırsınız, si
yaset kimseye yâr olmaz, döneceğiniz yer, yine he
kimlerin bağrıdır. 
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BAŞKAN — Lütfen Umumî Heyete hitap edi
niz efendim. 

TURGUT SÖZER (Devamla) — Çıkarmakta ne 
kadar ısrar ederseniz ediniz, bu madde bir gün el
bette değişecektir, hem de pek yakında, gün doğma
ya başladı; ama siz, politika için, haksız olarak mes
lektaşlarına kasteden bir insan olarak, onların arasın
da bundan böyle nasıl yaşayacaksınız bilemem. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen sadede gelelim. 
TURGUT SÖZER (Devamla) — Hekim, hekim, 

Sayın Başkan, hekim. 
Hekim zümresinin meslekî kontrolünün 'bir ne

zaketi ve nezaheti vardır, bir şekli vardır, mercii de, 
bugün olduğu gibi, Yüksek Sağlık Şûrasıdır ve hu
kuk mercileridir, yoksa, siyasîlerin görevli kılacak
ları bürokratlar değil. 

Tekrar ediyorum, tasarının 3 üncü maddesinin 
(h) bendi, gençlikleri nedeniyle yerlerini doldura-
ımayan, ısağlık müdürlerine kulluk etmeyen sağlık 
personelinden intikam almak üzere tanzim edilmiş
tir. Sağlık hizmetinde, kendi hatalarından doğmuş 
olan yavaşlama ve duraklamanın hesabını, sağlık hiz
metlerinden sormak istemektedirler. Garezle hazırlan-
nan bir kanun işlemez. Bu kanun da, bu nedenle, 
doğmadan kadüktür, rafta kalmaya mahkûmdur ve 
kalacaktır. 

(İnsan haklarını, en medenî, en kültürlü, topluma 
gecesini gündüzünü veren . insanlara uygulamazsa
nız, ikime uygularsınız ve bu demokrasi anlayışımız
la AET üyeliğini nasıl düşünürsünüz, şaşarım. 

Niyetiniz samimî ise, yeni antidemokratik girişim
lerden vazgeçmeniz gerektiği gibi, eski olaylardaki 
tutumunuzu da değiştirmeniz gerekecektir. Oysaki siz, 
bazı güçleri de yanınıza alarak, antidemokratik dav
ranışlarınızı pekiştirme sevdasındasınız. Diyelim ki, 
yasaklı bir seçim yaptınız, mümkün değil ya, diyelim 
ki iktidarda oldunuz... 

'BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
TURGUT SÖZBR (Devamla) — Bağlıyorum Sa

yın Başkan. 
Dünyanın, Avrupa'nın ve Türkiye'nin bu sos

yoekonomik yapısında ayakta durmanız mümkün 
olabilecek midir? 

Gelin, akıllı davranın, yeni yeni olaylara neden 
olmayın. 

Demokrasilerde, zorla iktidarda kalınmaz; tatlı 
gidip tatlı gelmek varken gelmemecesine gitmeye 
çabalamak niye? Anlamak mümkün değil. (ANAP 
sıralarından (Bravo» sesleri, alkışlar (!)) 

Sağlık hizmetleri ıgerek ekonomik durumları, ge
rekse teamül haline gelen bazı hakları nedeniyle, si
yasî baskılarınıza yeterince uyumlu halde değillerdir 
diye onlarla uğraşmaktan vazgeçiniz. Herkes, kanun
lar çerçevesinde, bildiğini söyleyecek ve istediği gibi 
hareket edecektir; buna alışınız. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, ıgündem dışı mı konuşuyor? 

BAŞKAN — Gündemin içinde efendim. (Gülüş
meler) 

Devam edin Sayın Sözer. 

TURGUT SöZBR (Devamla) — (insanlarımızın 
ayrılmasına neden olacak kadrolaşmalar yarar ge
tirmez; bundan da vazgeçiniz ve hekimlerin vakarıy-
la mütenasip olacak değiştirme önergemizi lütfen ka
bul ediniz diyor, hepinize saygı ve sevgiler sunuyo
ruz. (DYP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz ISayın Sözer. 
Efendim, önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul 
edilmemiştir. 

Diğer önergeyi tekrar okutuyorum : 
Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu ve. arkadaşlarının 

önergesi 
Görüşülmekte olan 544 S. Sayılı Yasa Tasarısı

nın 3-h fıkrasının metinden çıkarılarak yerine aşa
ğıdaki metnin konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Madde 3/Ih) Katılmakla yükümlü olduğu prog
ramlarda sağlık personelinin başarı durumu Sağlık ve 
Sosyal Yardım 'Bakanlığından üç, üniversiteden iki 
ve tıp, eczacılık Ve diş hekimlikleri meslek odaların
dan birer kişinin temsiliyle kurulacak komisyon tara
fından değerlendirilerek kendilerine başarı derece
leri yazıyla bildirilir. Buna ait ölçüler yönetmelikle 
belirlenir. Üç defa üst üste başarılı olmayanların 
ilgili bakanlıkça görevleriyle ilişkileri kesilir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE 'KOMİSYONU BAŞKANI 
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

MUSTAFA KALEMLÎ (Kütahya) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, önerge sahibi ola
rak söylemek istediğiniz bir şey var mı? 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkanım, 
önergemiz açıktır. 
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HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Öner
gem açık efendim. 

'BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul 
edilmemiştir. 

Diğer önergeyi tekrar okutuyorum: 
Sakarya Milletvekili (Turgut Sözer ve arkadaşları

nın önergesi 
544 sıra sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu 

Tasarısının 3 üncü madde (j) bendinin aşağıdaki tarz
da değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

544 sıra sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu 
Tasarısı madde 3, bent (j), maddeye işlerlik kazan
dırmak üzere aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

j) Vatandaşların hastalıklardan korunma, sağlık
lı çevre, beslenme, ana çocuk sağlığı, aile planlaması 
ve benzeri konularda eğitilmeleri ve takipleri; bütün 
kamu kuruluşlarının sorumluluğu, kamu kurumu ni
teliğindeki meslek kuruluşları, özel ve gönüllü kuru
luşların işlerliği ile gerçekleşir. Bu kuruluşlar ara
sındaki koordinasyonu, illerde bakan adına sağlık mü
dürleri sağlar. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu? 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
•Diğer önergeyi tekrar okutuyorum •: 
Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu ve arkadaşları

nın önergesi! 
544 S. Sayılı Tasarının 3 üncü madde <(h) bendinin 

birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ederiz. 

Değişlik metin : 
Katılimaiklla yükümlü olduğu hizmetiiçi eğittim prog

ramlarına uymayan veya bu programlarda başarılı 
olamayan sağlık personeline Ikatnu kurum ve kuru
luşlarında çalışanlar için ilgili bakanlık, serbest ça
lışanlar için meslek kuruluşlarınca geçici veya daimî 
meslekten men cezası verilebilir. 

'BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu 
efendim? 

'PUAN VE BÜTÇE (KOMİSYONU BAŞKANI 
CENGİZ TUNOER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

'BAŞKAN — (Hükümet?.. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ '(Kütahya) — Katılmıyoruz 
Sayın Başlkan. 

©AŞIK AN — Önerge sahibi söz istiyor mu? 
ıPAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — önergem açık 

efendim. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul 
edilmemiştir. 

IDiğer önergeyi tekrar okutuyorum : 
Erzurum 'Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu ve arka

daşlarının önergesi 
Görüşmekte olduğumuz 544 sıra sayılı Yasa Tek

lifinin Madde 3'ün ı(h) bendi en sonundaki cümleden 
«Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca verilir» bölü
münün çıkarılaratk, «Türk Tabipler Birliği Yüksek 
Onur Kurulunca verilir» cümlesinin ikamesini arz 
ve teklif ederiz. 

'BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

CENGİZ TUNOER ((Kayseri) — Katıtaıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Katılmıyoruz 
efendim, 

BAŞKAN — Konuşmak istiyor musunuz Sayın 
Nalbantoğlu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
CENGİZ TUNOER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ ^Kütahya) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Sözer, önergesini açıklayacak 
efendim. 

Buyurun Sayın Sözer. 
KÂMRAN KARAMAN (Hatay) — Ramazan 

özel eğlence programı. 

TURGUT SÖZER (Sakarya) — Bu ramazan de
ğil şimdi, bu bayram. (ANAP sıralarından gülüşme
ler) 

Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; daha önce de arz 
ettiğimiz veçhile, iktidar, yeterli,' meseleleri götüre
cek ve sağlık personeli arasında ağabey olarak otori
tesi olacak müdürler atamasını, var olanların vikaye
sini hiç düşünmemiştir. Her konuda olduğu gibi, sağ
lıkta da kadrolaşmayı esas almıştır. Hizmetin yürü
mesine hiç önem vermemişlerdir. Kendileri için en 
önde gelen husus, kadrolaşma ve Türkiye'yi istedik
leri yere getirmek üzere her fırsattan faydalanmaktır. 
Bunda da, ülke yararlarını değil, kendi egolarını ön 
planda tutmuşlardır. Kadrolaşmayı sağlamak üzere 
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genç ve yeni mezun doktorlarımızı, hastanelerdeki 
yaşlı ve tecrübeli başhekim ağabeylerinin başına amir 
yapmışlardır. Bu yanlış uygulamalar sonucu vukua 
gelen sürtüşmeler, daima, ülkeyi vardırmak istedik
leri istikamette sonuca bağlanmış ve bu haksızlıklar 
sağlık teşkilatında sessiz direnmeye neden olmuştur. 
Bu durum, işlerde aksama ve duraklamayla sonuçlan
mıştır. 

Bu neticelerden ders alınacağına, hatalardan dö
nülüp sağlık müdürlüğü müessesesi yeniden eski dü
zeyde ihya edileceğine, sağlık müdürlüğü lüzumsuz 
bir müessese gibi gösterilerek imhası cihetine gidil
mektedir; ellerinde olsa, adından sanından bile bahset
meyeceklerdir. Hatta bu konudaki bir ikazımıza Sa
yın Bakan, «Sağlık Müdürünün idare amirinden ne 
farkı var? En ufak meselede telefonla bana açıp soru
yorlar» diyebilmiştir. Mantaliteleri budur; yollan in
tikamdır. Mademki kendi istedikleri kadrolarla sağlık 
müdürlüklerini yürütememişlerdir, o kadroları yok 
edeceklerdir. 21 inci Asra girerken, ne kadar ilkel ve 
uygarca olmayan bir düşünüş. Her bakanlığın illerde 
temsilcisi olacak; ama Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığının olmayacak... İllerde 'bakanlıkla ilgili herkes, 
icap ettiğinde telefona sarılıp Sayın Bakanla muhatap 
olacak. Yeni, Sayın Bakana göre, koordinasyon lü-
zumsuzmuş, işler nasıl yürür bilemem, bu bir Abra-
kadabra işidir, inşallah hep beraber göreceğiz. 

Aslında, masraflı olan, karşılıksız olan, koruyucu 
hizmetlerdir. Sağlık müdürünün görevi de, daha zi
yade bu hizmetleri yürütmektir. Sağlık müdürlüğün
den vazgeçmiş görünmekle, bu iktidar, koruyucu hiz
metlerden, onları ifa etmekten ve dolayısıyla halka 
hizmetten kaçmaktadır. Vergileri almakta, her gün ço
ğalmakta, buna mukabil hizmet vermekten kaçınmak
tadır. Vergilerle alınan bu paralar, insanımız adına 
alınan bu borçlar, dış borçlar, sözde, köprü, baraj 
satarak elde edilen paralar nerelerdedir? Sanırım 
'bir gün bu paraların yerleri aranacak, bulunacaktır. 

Dedikodulara göre, yapılmakta olan trotuarlardan 
vesaireden, bazı yetkililerce bir sürü kârlar sağlan-
maktaymış. Böyle trotuarlar yaptırıp üzerinde işsiz
leri gezdireceğine, Sayın Demirel'in dediği gibi, fab
rikalar yap da, işsizlerin için trotuar yapmak zorunda 
kalmayasın. 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — Ne konuşu
yor yahu? 

TURGUT SÖZER (Devamla) — Bakın, bu aklı 
size herkes vermez. Biz deriz ki: Bu düzeni, içinden 
çıkamayacağınız biçimde bozmayınız, boş hevesler

den vazgeçiniz ve önergemizi kabul ederek, kendinizi 
de rahatlatınız. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Sözer. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Efendim, şimdi maddenin oylamasına geçeceğiz; 

ancak bir önerge var... 
M. TURAN B A YEZİT (Kahramanmaraş) — Be

nim önergem var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Bir önerge var, o önergeyi okutuyorum... 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Be

nim önergem var, işleme konmadı efendim; okundu, 
fakat işleme konmadı. 

BAŞKAN — Okundu efendim, bütün önergeleri 
okuttuk. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ta
mam, ama işleme konmadı şimdi efendim. (ANAP sı
ralarından, «Aynı mealde» sesleri) İşleme konmadı 
efendim." İki önergem vardı; biri işleme kondu, 
«Önergem açık» dedim, söz almadım; (h) bendinin bi
rinci fıkrasının değiştirilmesi hakkında ikinci önergem 
var. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Birleşti
rildi zannediyorum. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Bir-
leştirilmedi efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Birleştirildi, 
Sayın Sarıoğlu konuştu. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Bir
leştirilemez; çünkü benim önergem değişik. 

BAŞKAN — Efendim, bu önergeyi okuduk, zatı 
âliniz açık dediniz, oyladık. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, iki önergem var, birisi «gerek görüldü
ğünde» deyiminin çıkarılması. O okundu, ben «açık» 
dedim. İkinci önergem (h) bendinin birinci fıkrasının 
değiştirilmesi; o işleme konmadı. 

Ayn şeyler, birleştirilemez efendim. 
BAŞKAN — Efendim, işlem görmüş; sizin de

diğiniz gibi olsa, işlem görmezdi o zaman. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
bu önergede Sayın Paşa Sarıoğlu «açık» dediler. 

'BAŞKAN — Efendim, bu önerge okunmuş, işle
me konmuş. Yalnız buradaki hata, Sayın Bayezit'in 
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ismi yerine Sarıoğlu'nun ismi okunmuş ve kendilerine 
ben sorduğum zaman da «açıktır» dediler ve ondan 
sonra önergeyi oyladık. Yani burada hata varsa, o 
da Sayın Bayezit'in adının söylenmemiş olmasından
dır. Sayın Sanoğlu bu meseleyi daha çok yüklenmiş 
göründüğü için, herhalde gözümüz oraya kaydı. Ku
sura bakmayın. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ta
mam efendim, mesele yok, anlaşıldı. 

BAŞKAN — Tamam efendim, sağolun. 
Efendim, maddenin fıkra fıkra okunması hakkın

da bir önerge var, onu okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan yasa tasarısının 3 üncü mad

desinin birden çok fıkralardan oluşmakta olduğun
dan ayrı ayrı oylanmasını arz ve teklif ederiz. 

Ömer Necati Cengiz 
İstanbul 

Paşa Sanoğlu 
Ağrı 

Musa Aleş 
Tunceli 

Hüseyin Aydemir 
izmir 

Mehmet Sait Erol 
Hakkâri 

Hüseyin Avni Sağesen 
Ordu 

Enver Özcan 
Tokat 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

İdris Gürpınar 
Muğla 

Fikri Sağlar 
îçel 

Yılmaz Önen 
izmir 

A. Sırrı Özbek 
Adıyaman 

Mustafa Çelebi 
Hatay 

ÜNAL AKICA YA (Çorum) — İmza sahiplerinin 
hepsi yok Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Yetersayı var. 
Şimdi önergeyi oylayacağım. Önerge kabul edil

diği takdirde bu madde fıkra fıkra oylanacak, kabul 
edilmediği takdirde, 3 üncü madde olduğu gibi oya 
sunulacak. 

önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Önerge ka'bul edilmemiştir. 

Şimdi 3 üncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum... 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 101 

arayın lütfen Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Peki efendim. 

3 üncü maddeyi kabul edenler... Madde kabul edil
miştir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ka
bul etmeyenler demediniz Sayın Başkan. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Ekalliyeti siz de 
'böyle korursanız... 

BAŞKAN — Maddeyi oylatıyoruz efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ta

mam, ka'bul etmeyenler demediniz. 
BAŞKAN — Peki. 
Madeyi kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiş

tir. 
Özür dilerim; yaptığımız işlem hatalıdır. 
Madde kabul edilmiştir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Es
tağfurullah, Başkanlar hata yapmaz efendim. 

BAŞKAN — 4 üncü maddeyi okutuyorum efen
dim; 

Teşkilatlanma 

MADDE 4. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı 3 üncü maddede sayılan hizmet ve esasları bu 
sistem içerisinde gerçekleştirmek üzere ülke çapında 
teşkilat kurar veya kurdurahilir. 

Genel Sağlık Sigortasının tek elden yürütülmesini 
sağlamak amacıyla bütün sosyal güvenlik kuruluşla
rının Sağlık Sigortası bölümleri ie tahsi ettikleri sağ
lık primlerini, mevcut sosyal güvenlik kuruluşlarının 
biri veya bu amaçla kurulmuş yeni bir kurum bün
yesinde toplamaya ve bu şekilde görevlendirilen veya 
yeni kurulan kurumun çalışma usul ve esaslarını tes
pite Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
İDRİS GÜRPINAR (Muğla) — Grup adına söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Buyuaın Sayın Gürpınar. 

SHP GRUBU ADINA İDRİS GÜRPINAR 
'(Muğla) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üye
leri; 4 üncü madde, yasanın teşkilatlanma ile ilgili 
maddesidir. 4 üncü maddede sayılan hizmet ve esas
ları hu sistem içerisinde gerçekleştirmek üzere ülke 
çapında teşkilat kurar veya kurdurahilir» diyor. 

Bundan ne anlıyoruz? Acaha mevcut sağlık teşki
latını tamamıyla bırakıp, yeni bir teşkilat mı kurula
caktır. Yoksa, mevcut teşkilatı muhafaza etmek kay
dıyla bazı yerlerde yeni teşkilat mı kurulacakır? Bu 
husus belli değil. Öyle sanıyorum ki, kendileri de bu 
konuda ne yapacakları hususunda henüz kesin bir 
karar vermiş değiller. 
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Milyarlarca lira sarf edilerek kurulan sosyalizas
yona ait yatırımlar ne olacak? Sağlık ocakları, sağlık 
evleri kalacak mı, kalırsa yeni durumu ne olacak? 

Sadece yetki alınıyor; ama, aldıkları. yetkiyi nasıl 
kullanacakları, neler yapacakları yasada belli değil. 
Onu, inşallllah ileride göreceğiz. Belki de bu maddeyi, 
kurmayı düşündükleri sağlık işletmelerine yasal da
yanak olsun diye koydular. Herhalde Sayın Bakan 
bunu biliyordur. Nasıl bir teşkilat kuracaklarını açık
lığa kayuştururlarsa memnun oluruz. Bize bir çerçeve 
gösteriliyor, resmin çerçevesi var; fakat içerisinde re
sim yok. Sayın Bakan herhalde o resmi biliyor; bizim 
resim hakkında hiçbir fikrimiz yok. 

4 üncü maddenin ikinci paragrafı daha önemli; 
«Genel sağlık sigortasının tek elden yürütülmesini 
sağlamak amacıyla bütün sosyal güvenlik kuruluş
larının sağlık sigortası bölümleriyle tahsil ettikleri sağ
lık primerini, mevcut sosyal güvenlik kuruluşlarının 
biri veya bu amaçla kurulmuş yeni bir kurum bünye
sinde toplamaya ve bu şekilde görevlendirilen veya 
yeni kurulan kurumun çalışma usul ve esaslarını tes
pite Bakanlar Kurulu yetkilidir» diyor. Nihayet açık 
yazılmış bir paragrafa rastladık. Burada amacın 
genel sağlık sigortasına gitmek ve genel sağlık? 
sigortasını da bir elde toplamak olduğu açıkça belirtil
miştir. 

Grubumuz, sağlık hizmetlerinin tek elde toplan
masından yanadır; ancak, genel sağlık sigortasında, 
herkesten prim alınması gerekecektir. İktidar, bu mad
deyi hemen yürürlüğe koymaya cesaret edebilecek mi
dir? Bu konuyu bilemiyoruz tabiî. 

İkinci ve çok daha önemli bir nokta, Emekli San
dığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ - Kur'daki de
ğişik uygulamaları nasıl bağdaştıracaklardır? O ko
nuda da bir bilgimiz yoktur. 

Ülkemizde bu konudaki uygulama halen şöyledir: 
İşçilerle Bağ - Kur üyeleri aldıkları hizmet pek fark
lı olmadığı halde, farklı prim ödüyorlar, memurlar 
hiç sağlık primi ödemiyorlar, sağlık ocaklarına baş
vuran vatandaşlar ücretsiz muayene oluyorlar, pa
rası olan vatandaş da, bütün ücretleri kendisi ödeye
rek sağlık hizmeti alabiliyor. 

Gerçekten, çok büyük bir karışıklık vardır ve bun
ların hepsinin tek elde toplanmasında fayda görüyo
ruz; ancak işçiler bu girişime tamamıyla karşı bulu
nuyorlar ve sağlık hizmetlerinin kendilerine ait ol
masını istemektedirler; bunu isterlerken de haklı ol
dukları taraflar vardır. 

Bütün bu konuların açıklığa kavuşmasını dileye
rek yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Gürpınar. 
Demokratik Sol Parti Grubu adına, Sayın Muzaf

fer Yıldırım, buyurun efendim. 
DSP GRUBU ADINA MUZAFFER YILDI

RIM (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; teşkilatlanma ile ilgili 4 üncü maddede, bizce 
bazı eksiklikler vardır, bunlara değinmek istiyorum. 
Bu konularla ilgili önerge vermiş değiliz; zira, önerge
lerin hepsi reddediliyor. Sayın Bakanımız veya iktidar 
milletvekilleri arzu ederlerse bu hususları düzeltirler, 
bu bakımdan bir önerge vermeyeceğiz. 

Tasarının 4 üncü maddesinde, «Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı 3 üncü maddede sayılan hizmet ve 
esasları bu sistem içerisinde gerçekleştirmek üzere 
ülke çapında teşkilat kurar veya kurdurabilir» denili
yor. 

'Bizim buradaki önerimiz «ülke çapında teşkilat 
kurar veya ilgili bakanlığa kurdura'bilir» şeklindedir. 

«Genel sağlık sigortasının tek elden yürütülmesi
ni sağlamak amacıyla bütün sosyal güvenlik kuruluşla
rının sağlık sigortası bölümleri ile tahsil ettikleri sağlık 
primerini, mevcut sosyal güvenlik kuruluşlarının biri 
veya bu amaçla kurulmuş yeni bir kurum» diyor; biz 
buraya «kamu kurumu» tabirini ilave ediyoruz; «bün
yesinde toplamaya ve bu şekilde görevlendirilen veya 
yeni kurulan kurumun» diyor; biz gene, «kamu ku
rumunun» diye ilave ediyoruz; «çalışma usul ve esas
ların tespite Bakanlar Kurulu yetkilidir.» 

Yani, maddeye bu önerdiğimiz ilavelerle katıldığı
mızı beyan etmek istiyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum: 
Sağlık İşletmesi 

MADDE 5. — Bu Kanun kapsamına giren kamu 
kurum ve kuruluşlarına ait sağlık kuruluşları, ilgili 
Bakanlığın teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığının uygun görmesi halinde Bakanlar Kurulu ka
rarı ile kamu tüzelkişiliğini haiz sağlık işletmesine dö
nüştürürler. 

Yeterli işletme büyüklüğünde bulunmayan sağlık 
kuruluşları tek bir sağlık işletmesi altında toplanabilir. 

Sağlık işletmelerinde görevli olan ve meseklerini 
serbest icra etmeyen tabiper, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığının tespit edeceği usul ve esaslar çerçevesin
de ve sağlık işletmesi yönetiminin uygun görmesi ha-
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linde mesai, saatler i dışında kuruluşta özel teşhis ve 
tedavi yapabilirler. 

A) Sağlık işletmesinin gelirleri şunlardır: 

a) Sağık hizmetleri karşılığında elde edilen ge
lirler, 

b) Bağış ve yardımlar, 

c) Bu şekilde kurumlaştırılan sağlık işletmelerine 
gerek görüldüğünde yapılacak Devlet desteğinin yanın
da, kuruluşun bağlı olduğu Bakanlığın veya kurumun 
'her yıl bütçesine koyduğu personel ve yatırım ödeneği, 

d) Diğer gelirler. 
B) Sağlık işletmesinin giderleri şunlardır: 
a) Sözleşmeli personel ücreti, 

b) Kurum dışından satın alınacak her türlü sağ
lık ve laboratuvar hizmeti için sözleşmeli personel ve 
hizmet ücreti, 

c) IKuruluşun kapasitesi, niteliği, verilen hizmet, 
tedavi edilen kişi sayısı, sağlık işletmesine katkısı dik
kate alınarak ilgili sağlık işletmesinin bağlı olduğu 
Bakanlığın veya kuruluşun teklifi üzerine Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığının tespit edeceği esaslar çer
çevesinde sağlık kuruluşunun sözleşme ile çalışan sağ-
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lık ve yardımcı sağlık ve diğer personeli ile kuruluşun 
dışından sözleşme ile hizmeti satın alınacak personele 
yapılan işle orantılı olarak ödenecek teşvik primi, 

d) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tespit 
edilecek usûl ve esaslara göre mesleklerini serbest icra 
etmeyen tabiplerin kuruluşta özel teşhis ve tedavi 
yapmaları karşılığında tabip ve ilgili sağlık persone
line ödenecek prim, 

e) Sağlık kuruluşunun tevsii, modernizasyonu, her 
türlü cihaz ve malzeme tedariki, kurum cihazlarının 
bakım ve onarımı ile personelin yurt içi ve yurt dışı 
eğitimi ve lairaştırma iiçln gerıdklli harclamalllaır, 

f) Sağlık işletmesinin işletilmesi ile. ilgili diğer 
harcamalar. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, bu madde üze
rinde bir hayli değişiklik önergesi vardır. Maddeyi mü
zakereye başladığımız takdirde, çalışma saati dolunca
ya kadar bitirmemize imkân olmadığından; Meclis 
araştırması önergeleri ile sözlü sorulan görüşmek 
için, 5 Mayıs 1987 Salı günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.47 

40 — 
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VI. — SORULAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI I 
/. — Ankara Milletvekili Sururi Baykal'ın, işsiz- I 

lik konusundaki bir beyanına ilişkin sorusu ve Dev- I 
let Bakanı Mustafa Tınaz Titiz'in yazılı cevabı I 
(711777)0) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Mus

tafa Tınaz Titiz tarafından yazılı olarak aracılığınızla 
cevaplandırılmasını arz ederim. I 

16.3.1987 
Sururi Baykal 1 

Ankara 

Sorular I 
1. «Türkiye'de işsizliğin temel sorunlarından biri 

de iş arayan kişinin iş arama tekniğini bihnemesidir» I 
yolundaki beyanlarınızın anlamı nedir? 

«iş arama tekniği» hangi anlama gelmektedir? I 
Bunun, rüşvet, iltimas, torpil, partiye üye olma, 

partinin sempatizanı olma, partilinin yakını olma gibi 
ölçütlerle ilgisi var mı? I 

«Kaç metre ileriyi görüyorsunuz?» türünden so
rularla tanınan gayrı meşru yöntemlerle bu yüksek 
tekniğin bir ilgisi var mı? > 

2. «Torpilin en az uygulandığı dönem bu dönem- s 
dir» beyanınızdan, torpil yapıldığını kabul etiğinize i 
göre, bu gibi olaylar karşısında yaptığınız işlem ve 
aldığınız önlemler nelerdir? 

«İş arama tekniğini» Öğretecek isim, adres ve 
fiyatını açıklar mısınız? j 

T. C. i 
Devlet Bakanlığı 29.4.1987 

Sayı : 07-62/2217 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına [ 
İlgi : 2.4.1987 tarih ve 7/1777 - 8202/32049 sayılı 

yazıları. 
Ankara Milletvekili Sururi Baykal'ın yönelttiği ya

zılı soru önergesine hazırlanan cevabî yazımız ekte 
sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. I 
M. Tınaz" Titiz 
Devlet Bakanı 

(1) Soru cevabına ekli rehber yayımlanamamış 
olup, (711777) esas numaralı dosyasındadır. \ 
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VE CEVAPLAR 

Ankara Milletvekili Sururi Baykal'ın Yazth Soru 
Önergesine Hazırlanan Cevap Aşağıdadır. 

Soru 1. «Türkiye'de işsizliğin temel sorunların
dan biri de iş arayan kişinin iş arama tekniğini bilme-
mesidir» yolundaki beyanlarınızın anlamı nedir? 

«İş arama tekniği» hangi anlama gelmektedir? 
Bunun, rüşvet, iltimas, torpil, partiye üye olma, 

partinin sempatizanı olma, partilinin yakını olma gibi 
ölçütlerle ilgisi var mı? 

Cevap 1. İşsizliğin pek çok nedenleri bulunmak
tadır. İşsizliğin giderilmesi için alınması gerekli ted
birlerin de çok yönlü olması ve içinde, bütün toplum
lar için geçerli ve ortak olanların yanında her toplu
mun sosyal ve ekonomik yapısının gerektirdiği özel 
tedbirlere de gerek duyulmaktadır. 

Bakanlığımızda bu konuda başlatılan bir dizi ça
lışmanın biri de, iş arayanlara iş arama yöntemlerinin 
öğretilmesinde yardımcı olunmasıdır. Hiç şüphesiz 
bu tedbir eksik iş imkânlarının yaratılmasını sağla
maktan ziyade iş arayanların mevcut iş imkânlarına 
daha kolay erişmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. 

Bu nedenle İş Vakfınca «İş Edinme Rehberi» ya
yınlanmıştır. 

İş arama tekniği; mevcut iş imkânlarına kişinin 
daha kolay erişmesini sağlayacak bilgi ve becerileri 
kapsamasıdır. Kişilerin daha kolay iş bulmalarına yar
dımcı olmak amacıyla hazırlanan «İş Edinme Reh
beri»; 

a) İş arama kavramı, 
b) İş edinmede izlenecek yol, 
c) İş aramada yapılması gerekenler, 
Vbg. hususları kapsamaktadır. 

Bunun rüşvet, iltimas, torpil, partiye üye olma 
partinin sempatizanı olma partilinin yakını olma gibi 
ölçütlerle ilgisi yoktur. 

Soru 2. «Torpilin en az uygulandığı dönem bu 
dönemdir» beyanınızdan, torpil yapıldığını kabul et
tiğinize göre, bu gibi olaylar karşısında yaptığınız 
işlem ve aldığınız önlemler nelerdir? 

«İş arama tekniğini» öğretecek isim, adres ve 
fiyatını açıklar mısınız? 

Cevap 2. İlk çağlardan bu yana bütün toplum
larda az veya çok torpilden bahsedilegelmektedir. 
Yönetimimizde yasal olmayan yollara tevessül eden
ler hakkında gerekli kanunî işlemlere başvurulmakta-
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dır. Ayrıca Hükümetimizin uyguladığı ekonomik ted
birler, yasal olmayan tevessülleri en aza indirmiştir. 
Bu nedenle, toplumumuzun ekonomik gelişmesini sağ
layıcı bir dizi tedbir alınmış ve alınmaya devam edil
mektedir. 

İş arama tekniğini öğretmek amacıyla hazırlanan 
«tş Edinme Rehberi»ni edinmek isteyenler «PK 66 -
Maltepe - Ankara» adresinden bedelsiz olarak temin 
edebilirler. Adı geçen dokümandan bir adedi ekte 
sunulmuştur. 

• • • « < ' 



Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

97 NC1 BİRLEŞİM 

30 . 4 . 1987 Perşembe 

Saat : 15.90 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Çanakkale Milletvekili Cafer Tayyar Sadık
lar ve 12 arkadaşının, Hükümetçe uygulanan tütün 
ekimi ve sigara ithalatı politikasından kaynaklanan 
sorunları ve BEST Sigara Fabrikasıyla ilgili iddiaları 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

2. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu ve 12 arkadaşının, Hükümetin ekonomik politi
kasından kaynaklandığı iddia edilen enflasyon, öde
meler dengesi açığı ve artan dış borçlarımız gibi so
runlara karşı alınacak tedbirleri tespit etmek amacıy
la Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/56) 

3. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner ve 30 ar
kadaşının, belediye başkanları ve belediyelerle ilgili 
tüm iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/57) 

4. — istanbul Milletvekili Günseli Özkaya ve 10 
arkadaşının, vakıf kurumunun aksayan ve yıpranmış 
yönlerini ve gerekli yasal düzenlemeleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/58) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 

öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

3. — Tokat Milletvekili Enver özcan'm, Sivas 
ili Gemerek İlçesindeki TUöSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önerge
si (6/631) 

4. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-
ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

5. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın 
ölümüyle İlgili olarak yapılan işlemlere ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 

6. — istanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
yaşama ve yasal çalışma haklarını tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778) 

7. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, çay üreti
cilerinin AKFA Firmasından alacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/868) (1) 

8. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol-
tş Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kuruluna 
katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet 
edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/797) 

9. — Denizli Milletveküi Halil İbrahim Şahin'in, 
yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge
si (6/800) 

1.0. — 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) 

il 1- — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagii'in, YİBİ-
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) 



• 12. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına Mis
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 

13. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/813) 

14. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/817) 

15. — istanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

16. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Onur İşhanında çıkan yangının sebe
bine ve bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

17. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, be
lediyelerce yapılan yaya yolu ve trotuar çalışmalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

18. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş İlinde kaliteli pamuk 
yetiştirilebilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/844) 

19. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yılın
da meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) 

20. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in Kahramanmaraş - Andırın Orman İş 
letme Müdürlüğü sahasından elde edilen odunların 
üretici köylüye ve müteahhitlere tahsisine ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/879) 

21. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, terör 
olaylarına karıştığı iddia edilen bazı örgüt ve elçilik
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) 

22. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 
Kayseri İlinde yapılması düşünülen rayh sistem için 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 

I Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik belgesi verilip ve-
I rilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 

(6/883) 

I 23. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
I Denizli-Tavas İlçesi Kızıicabölük Kasabasındaki Kurs 
I ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Pansiyonu ile 
I ülkemizdeki bu tip diğer pansiyonların faaliyetlerine 
I ve denetimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner

gesi (6/885) 

I 24. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
r'KOBlRLtK Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak bazı 
I basın organlarında yer alan haberlerin tahkikine iliş-
I kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner

gesi (6/886) 

I 25. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldı-
I rır'ın, İstanbul'daki Patrikhane binasının ihyası için 
I inşaat izni verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın-
I dan sözlü soru önergesi (6/902) (1) 

I 26. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
I kar'ın, olgunlaştırma enstitülerine ilişkin Kültür ve 
I Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) 

27. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
I kar'ın, Diyarbakır İlinde turizmin geliştirilmesi için 
I ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Kültür ve Tu-
I rizm Bakanından sözlü sıoru önergesi (6/891) 

1 28. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Devlet 
I Planlama Teşkilatı Koordinasyon Dairesinde görevli 
I bir uzmanın şeriatçı faaliyetlerde bulunduğu iddia-
J sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/892) 

29. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di-
I yarbakır İlinde faaliyet gösteren yabancı bir firmada 

çalışan işçilerin iş akitlerinin feshedildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/893) 

30. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Mardin İli İdil İlçesi Jandarma Bölük Komutanı ile 
Belediye Başkanının bazı vatandaşlara baskı yaptıkla
rı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/894) 

31. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, lüks otellerde ve turMik bölgelerde 

I açılan kumarhanelerin toplumumuzda yol açtığı tah-
I ribata ve buna karşı alınacak tedbirlere ilişkin Kül

tür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/913) (1) 
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32. — İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu'nun, ı 

yurdumuza iltica eden Naim Süleymanoğlu'nun Lond
ra'dan Ankara'ya getirilişinin TRT dışında özel bir 
şirketin kameramanlarınca görüntülendiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/919) (1) 

33. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOBİRLİK ile ilgili olarak güney basınında yer alan 
iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz- I 
lü soru önergesi (6/898) 

34. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Gi- I 
resun - Tirebolu İlçesi Güce Bucağı Belediye Başka
nının rüşvet aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz- I 
lü soru önergesi (6/899) 

35. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun pamuk ürünüyle ilgili olarak alınan yeni ka- I 
radara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı- I 
sından sözlü soru önergesi (6/939) (1) 

36. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu* I 
nun, T.C. Ziraat Bankasınca 1979 yılından beri Do
ğu Anadoluıdaki süt ve besicilik işletmelerine verilen I 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/940) <1) 

37. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Ege 
yöresindeki bazı ilk ve orta dereceli okullarda din I 
kültürü ve ahlak derslerinin imamlar tarafından oku- I 
tulduğu iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/904) I 

38. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler* 
in, yurt dışına kaçtığı iddia edilen eski bir milletvekili I 
hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Başbakan
dan sözKI soru önergesi (6/907) 

39. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, Alman
ya'da ülkemiz aleyhine faaliyette bulunduğu ve ül- I 
kemizdeki işçi şirketlerinin hisse senetlerini topladığı I 
iddia edilen bir şahsın bu faaliyetlerine karşı ne gibi I 
tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/911) 

- 40. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, 1985 yılında Anavatan Partisine ka
tılan belediye başkanlarının temsil ettikleri belediye- I 
tere çeşMi kaynaklardan yapılan yardımlara ilişkin I 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/966) (1) 

41. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu- I 
ran Bayezifin, 1986 yılında Anavatan Partisine katı- I 
lan belediye başkanlarının temsil ettikleri belediyelere I 
çeşitli kaynaikliardaıı yapılan yardımlara, ilişkin Baş- I 
bakandan sözlü soru önergesi (6/967) (1) I 

42. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay
seri Fizik- Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin ne 
zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/958) (1) 

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

44. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
m, Diyarbakır - Lice İlçesinde deprem nedeniyle inşa 
edilen baraka - meskenler için verilen tapuların, ka
gir evler yapılacağı vaadedilerek topiatıldığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/914) 

45. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'uni Diyarbakır filinde cereyan edan anarşi ve 
terör olaylarına ve yapıüıan operasyonlara ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/915) 

46. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk* 
ün, Toprak Mahsulleri Ofisinin zarar etmesine neden 
olduğu iddia edilen bazı işlemlere ve sorumlularına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/960) (1) 

47. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş'da ilçeler itibariyle 
elektriği bulunan köy ve mezralara ve şebeke arıza
larının giderilmesi için görevlendirilmiş müstakil ekip
ler bulunup bulunmadığına ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) 

48. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Bursa İli Orhangazi İlçesinde mülkiye
ti Belediyeye ait olan bir çay bahçesinin tahliyesi ve 
yıkunıyla ilgili olarak yapılan işlemlere ve bu husus
ta alman tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/968) (1) 

49. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, da
ha ucuz ve kaliteli ekmek üretilebilmesi için alınacak 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/921) 

50. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, Ankara Belediyesince baca kontrollerinde 
kullanılmak üzere satın alındığı iddia edilen helikop
terin özelliklerine ve satın alma işlemlerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/969) (1) 

51. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğüne* 
ün, PTT kıyı telsiz istasyonlarında görevli persone
le ve bu istasyonların çalışmalarına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) 

52. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, 25 
Mart 1983 tarihinden bu yana parti değiştiren beledi
ye başkanlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/970) (1) 



53. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Sos
yal Yardımlaşma ye Dayanışmayı Teşvik Fonunda 
toplanan paralara ve yapılan harcamalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/971) (1) 

54. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
büyük şehirlerdeki arsa spekülasyonunun önlenmesi 
için alınmış ve alınacak olan tedbirlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/924) 

55. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
büyük şehirlerdeki kiralık konut sorununa çözüm 
getirmek için devletin alacağı tedbirlere ilişkin Baş
bakandan sözlü sora önergesi (6/925) 

56. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakır Öğünç' 
ün, dar gelirli vatandaşların geçim sıkıntılarının gi
derilmesi için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/926) 

57. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, işçi emeklilerinin sosyo - ekonomik sorunları
nın çözümlenmesi için alınacak önlemlere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/927) 

58. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, münhal 
bulunan hâkim ve savcı kadrolarına ve nedenine iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/929) 

59. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, belediye
lerden bazılarının «^başarılı belediye» olarak seçil
mesinin kıstasına ve amacına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/930) 

60. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, Sı
kıyönetim Koordinasyon Dairesi Başkanlığınca 1983 
yılında hazırlanan irtica raporumda önerilen tedbir
lerin uygulanıp uygulanmadığına ifişikin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/972) ı(l) 

61. — Adanıa Milletvekili Metin ÜstünePin, Ada
na ve Çukurova'da cörülen sivrisinek ve sıtma, tehli
kesine karşı ne gibi önlemler alınacağına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önerge
si (6/932) 

62. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır' 
in, pamuk ürününe uygulanan fiyat politikasına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından söz
lü soru önergesi (6/974) (1) 

63. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak 
İli Banaz İlçesinin Ahat ve Çamsu köylerine pancar 
kantarı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) 
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i 64. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 

Şanlıurfa İli Merkezi ile Siverek ve Viranşehir ilçe
lerinin 1985 yılı nüfus sayımı sonuçlarıyla ilgili ola-

I rak Devlet İstatistik Enstitüsünce alınan karara iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1004) (1) 

65. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemirln, 
I 3.6.1982 tarihli gazetelerde konu edilen milyarlarca 
I liralık kaçak malın <rsac» adı altında Türkiye'ye so-
I kulması olayı ile ilgili olarak ne gibi işlemler yapıl

dığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/975) (1) 

66. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, 1981 
I yılında, Mardin İlinde usulsüz demir satışı yapıldığı 

iddiasıyla ilgili olarak ne gibi işlemler yapıldığına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/976) (1) 

I 67. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Kamu Konutları Yönetmeliği gereğince hangi bakan
lara kiralama suretiyle konut sağlandığına ve bu ko
nutların kiralarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1005) (1) 

j 68. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu-
I ran BayezitMn, Kahramanmaraş Narlı - Türkoğlu 

yoluna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/934) 
69. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Sinop ili ve 

I köylerindeki öğrenci pansiyonlarında Atatürk ilke ve 
devrimlerine aykırı eğitim verildiği iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1006) (1) 

70. — Sinop Milletvekili. Barış Çan'ın, Sinop İli 
Boyabat Belediyesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1007) (1) 

71. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır'ın, 
rahatsızlığı nedeniyle Houston'da bulunan Başbakan 
Turgut Özal'ın maiyetindeki görevlilere ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
Önergesi (6/1010) (1) 

72. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu-
I ran Bayezit'in, Kahramanmaraş İlinde gerçekleştirilen 
I pamuk üretiminde verim ve kalite açısından düşüş 
I olduğu iddiasına ve bunun nedenlerine ilişkin Tarım 
I Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/935) 

73. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu-
I ran Bayezit'in, Balıkesir - Burhaniye İlçesinde balık-
I çı barınağı yapılması için çalışma yapılıp yapılmadı-
I gına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner-
I gesi (6/936) 



74. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşjdemir'in, Dağ
cılık Federasyonu yetkililerinin keyfî ve çıkara da
yalı uygulama yaptıkları iddiasına iliştkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge
si (6/1011) (1) 

75. — Siirt MiltatvekiH Mehirriet Abdurrezâk 
Ceylan'ın 1.3.1987 tarihinde T.R.T. bültenlerinde yer 
alan demecine ilişkin Başbakandan sözlü som öner
gesi (6/937) 

76. — Klontya Millertivıekili' Salimi Ererin, Kbnya-
spor - Sakaryaspor futbol maçında Konya Atatürk 
Stadyumunun şeref tribününde resmî protokole uyul
madığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/938) 

77. — Diyarbakır Mille'tlvfâkili Kadir Narin'in, Di
yarbakır - Merkez - Pirinçlik Jandarma Karakolun
da Cayılan Köyü halkından bazılarına işkence yapıl
dığı ve bir vatandaşın işkence sonucu öldürüldüğü id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/941) 

•78. — tçel MMletivekilİ Durmuş Fikri Sağkr'ın, 
1973 yılı genel seçimlerinden 1986 yılı sonuna kadar 
meydana gelen olaylarda hayatlarını kaybedenlere 
'ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1019) (1) 

79. — Eskişehir Mi'lteHvekil'i Mülnir Seviınç'in, Es
kişehir itine bağlı bazı ilçelerin vekil kaymakamları 
haklarındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/942) 

®Ü. — Diyarbakır MilîeDvekiıli Kadir Narin'in, Di
yarbakır - Dicle İlçesi Kırkpınar Köyü ve mezrala
rında yaşayanlara emniyet tim ekiplerince işkence ya
pıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/943) 

81. — Zomguilldak MiUeüvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, rüşvet ve yolsuzluk nedeniyle 1981 yılında 
tutuklandıkları iddia edilen gümrük memuru ve es
ki belediye başkariları hakkında yapılan işlemlerin 
sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/1020) (1) 

82. — Zorııguİdak MiTletivekiili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, 4.1.1981 tarihli gazetelerde yer aldığı ve 
kaçakçılık suçundan dolayı bir şahıs hakkında ya
pıldığı iddia edilen soruşturmanın sonucuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1021) (1) 

83. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, 15.11.1982 tarihli gazetelerde yer aldığı ve 
geride milyarlarca liralık borç bırakarak ortadan 
kayboldukları iddia edilen Ankara'lı iki kardeşin ya
kalanıp yakalanmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1022) (1) 
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ı 84. — Zomguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, 25.12.1980 tarihli gazetelerde yer aldığı ve 
Ege Denizinde batan esrarengiz şileple ilgili olarak 
yapıldığı iddia edilen tahkikatın sonucuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1023) (1) 

85. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'm, Bakanlar Kurulunca 4.3.1987 tarihinde yapı
lan Houston irtibatlı toplantının nedenine ve maliye
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/944) 

86. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
uydular aracılığıyla katıldığı 4.3.1987 tarihli Bakanlar 
Kurulu toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
pnergesi (6/945) 

8.7. — îsıfonbül Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Danışma Mec
lisi Anayasa Komisyonundaki müzakere tutanakları
na ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından 
sözlü soru önergesi (6/952) 

88. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, Sendikalar Kanunu ile Top'u tş Sözleşmesi, Grev 
ve Lokavt Kanununun Millî Güvenlik Konseyindeki 
müzakere tutanaklarına ilişkin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/953) 

89. — İsitanlbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, Sosyaldemokrat Halkçı Partili milletvekilleri tara
fından verilen sosyal içerikli kanun tekliflerinin mak
satlı olarak görüşülmediği iddiasına ilişkin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru öner
gesi (6/954) 

90. — İsitanlbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, Hükümet üyelerinin işçi kongrelerine katılmadık
ları ve yurt dışı gezilerine bu kesimden temsilci götür
medikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/946) 

91. — Istianlbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, grev ve lokavtlarda mülkî amirlerce alınacak ted
birlere dair tüzüğe ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/947) 

92. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, piya
sadaki tüpgazların eksik çıktığı iddiasına ve bu hu
susta ne gibi önlem alınacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/948) 

93. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, söz
leşmeli personelin ücret tavanını kaldıran Bakanlar 
Kurulu kararından sonra bazı kuruluşlarca eleman 
transfer edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/949) 



94. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üoer'in, An
kara Meşrutiyet Caddesi irriar planında 1987 yılında 
değişiklik yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/950) 

95. — Konya Milletvekilli Salim Erel'in, firarda 
olduğu iddia edilen Konya - Çumra İlçesi Ülkü Ocak
ları Derneği eski Başkanının yakalanamama nedeni
ne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/951) 

'96. — Şanlıurfa Milletvekilli Vecihü Ataklı'nın, 
Şanlıurfa İli Ceylanpınar İlçesinde jandarma tarafın
dan gözaltına alınan bir şahsın götürüldüğü kesir 
mahallinde kaçmak isterken öldürüldüğü iddiasına ve 
olayla ilgili olarak yapılan tahkikata ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/955) 

97. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, İran - Irak savaşına müdahalede bulunma
mız için ülkemize baskı yapılıp yapılmadığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/956). 

98. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, Sov
yetler Birlüğıinden alınacak doğal gazan alımına, 
nakline ve tüketimine ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/961) 

99. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ufai'ım NA
TO Genel Sekreterinin Türk-Yunan münasebetlerin
dik* tutumuna ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/962) 

1100. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardail'un, Ba
kanlık Müsteşarlığına yapılacak atamaya ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/963) 

101. — Ağrı Milletvekili Paşia Sarıoğllu'muın, pet
rol aramak için başvuruda bulunan şirketlere ve baş
vurularının sonuçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/978) 

102. — Kahramanmaraş MiMivekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, son ABD gezisi nedeniyle alınan yol
luk ve döviz miktarlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/979) 

103. — Kahramanmaraş Milletvekili MehmUet Tu
ran Bayezit'in, ABD'ye gidişinden bu yana hangi ta
rihlerde görevli hangi tarihlerde sağlık nedeniyle izin
li olduğuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/980) 

104. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydernıir'ih, 
sözleşmeli personel statüsüyle istihdam edilen üst ka
deme yöneticilerine ve KİT Personel Kanunu Tasarı
sıyla ilgili çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/981) 

105. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tuituım'un, ka
mu kurum ve kuruluşlarında emekli aylığı kesilmek-
sizin çalıştırümakta olan kamu görevlilerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/982) 

106. — Ankara Milletvekili Mehmet Seyfi Oktay* 
m, 6.11.1983 tarihinden bugüne kadar iktidar ve mu
halefetteki partilerle ilgili TRT yayınlarının süreleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/983) 

107. — Ağrı Milletvekili Paşa SarıoğlU'nıun," şişe
lenmiş su satan firmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/984) 

(108. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, 
Adana İli Ceyhan ve Kadirli ilçelerine bağlı köylerde 
sel felaketinden zarar gören çiftçilere yardım yapılıp 
yapılmayacağına ve yeni sel baskınlarının önlenmesi 
için bölgede alınacak tedbirlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/985) 

109. — istanlbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, kur
tarılacak şirketlerin hesaplarının Maliye müfettişle
rince incelemeye tabi tutulup tutulmayacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/986) 

)W0. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, sos
yal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışanlara ve 
bunların emeklilerine farklı yakacak yardımı ödenme
sinin eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasına ve bu 
uygulamanın düzeltilmesinin düşünülüp düşünülmedi
ğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/987) 

ilıll. — İsıtanibuİ Milletvekilli ibrahim Ural'ın, Ba
kanlık Müsteşarlığına tedviren atanan şahsa ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/988) 

1U!2. — İataıobul Milletvekili İbrahim Ural'ın, 
SEİA anlaşması ile Amerika'nın ülkemize karşı ne 
gibi taahhütlerde bulunduğuna ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/989) 

113. — Baihlkesir Milletvekili Cahit Tuıtium'un, ge
nel idare hizmetleri sınıfına dahil bulunanlardan kad
rolarına «tahsisli ek gösterge» belirlenmiş olanların 
sayısına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/990) 

114. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutam'un, özel 
dershanelere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/991) 

ılil'5. — Ankara Milletvekili Neriman Elgin'in, öğ
retmenlerin özel ders vermelerinin yaygın bir uygu
lama haline gelmesinin nedenlerine ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/992) 



116. — Eskişehir MiMeDvıekili MÜınir Sevinç'in, ta
şımacılık alanındaki ulaşım sorununa ye tonaj uygu
laması nedeniyle Devletin, zarara uğratıldığı iddiası
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
Soru önergesi (6/993) 

1117. — Kahramanmaraş MiilHetvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Başbakanın geçirdiği By - Pa'ss ame
liyatının Türk!iye*de yapılıp yapılmadığına ilişkin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/994) 

111*. — Malatya MiUetvfcfktili Ayhan Fırat'ın, ER-
DEMlR'de üretim düşüşü olup olmadığına ve bazı 
işçilerin dşten çıkarılmalarının nedenine ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/995) 

119. — Kahramammaıraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi
ne yönelik bir program olup olmadığına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner-
gesli (6/996) 

!İ20. — Amasya Milletvekili Kâzım İpek'in, işsiz 
oldukları iddia edilen tarım teknisyeni ve mühendis
lerinin istihdamıyla ilgili bir plan bulunup bulunma
dığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/997) 

121. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, So
ma Termik Santralında kullanılmak üzere depo edi
len kömürlerin yanarak heba olduğu iddiasına ve so
rumluları hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin 
(Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/998) 

122. — Ordiu Milletvekili Bahriye Üçok'un, İstan
bul - Şehzadebaşı Camii İmamı hakkında verdiği bir 
vaaz nedeniyle ne gibi bir işlem yapıldığına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/999) 

123. — Tokat Milletvekili Cemal özdenıir'ih, İs
tanbul - Eminönü Belediye Başkanına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1000) 

Jİ04. — Tokat Milletvekili Cemal özdetnk'in, Kı
rıkkale Belediyesine ait bazı otobüslerin Altındağ Be
lediyesi zabıtalarınca gaspedildiği iddiasına ve so
rumlular hakkında ne gibi muamele yapıldığına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1001) 

1125. — Balıkesir Milletvekili Davut AbacıgiPin, 
Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatiflerin
ce Karacabey'de kurulması öngörülen yem fabrika
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1002) 

1126. — Bilecik Milterviekili Yılmaz Demirin, as
garî ücrete ve asgarî ücret tespit komisyonunun ne 
zaman toplanacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1003) 
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127. — Tokat Miltetivekili Enver özcan'm, İstan
bul - Beyazıt semtinde 14.4.1987 tarihinde yürüyüş 
yapan öğrencilerden bazılarını tartakladığı iddia edi
len bir şahsa ilişkin İçişleri Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/1024)1 

128. — Bilecik Miîletvekili Yılmaz Demir'in, Sa
yıştay sınavmm ipjtal edilmesinin nedenlime ilişkin Baş-
blakanldan sözlü soru önengösi (6/1025) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İs

tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Ba-
lıbey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni Islimyeli'nin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum 
Milletvekili İhsan Tombuş'un, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (2/191, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri : 11.6.1985 - 21.11.1986) 

2. — İçel Millatvekliili Eldlip Öz@enç%ı, Arıcılık Ka
nunu Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri Komis
yonu Raporu (2/348) (S. Sayısı : 514) (Dağıtma tari
hi : 12.1.1987) 

3. — İçel MiAlellJvekiili Eldip Özgenç'in, İpekJböcek-
çiliği Kanunu Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri 
Komisyonu Raporu (2/139) (S. Sayısı : 515) (Dağıt
ma tarİKi : 12.1.1987) 

4. — SağÜık Hiızmleltfleır'i Temel Kanunu Tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1 /826) (S. Sayısı : 544) (Dağıtma tarihi : . 
25.3.1987) 

X 5. — Muş Milletvekili Alaattin Fırat ve İstan
bul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, 21.12.1959 tarih 
ve 7397 sayılı Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirümesi, Ba
zı Maddelerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna (8) Ek 
ve (4) Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet; Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komis
yonları raporları (2/317) (S. Sayısı : 554) (Dağıtma 
tarihi: 13.4.1987) 

6. — İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu ve 
13 Arkadaşının 11.11.1983 Tarih ve 2954 Sayılı Tür
kiye Radyo ve Televizyon Kanununun Bazı Madde
lerine Fıkralar Eklenmesi ve Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Adana Mil
letvekili Nuri Korkmaz ve 2 Arkadaşının, 2954 Sa
yılı Türkiye Radyo - Televizyon Kanununun 20 nci 



Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve 
Anayasa Komisyonu Raporu (2/310, 2/374) (S. Sa
yısı : 556) (Dağıtma tarihi : 17.4.1987) 

7. — Bir Partiden istifa Ederek D.S.P. Kurucu
ları Arasında Yer Alan Dört Milletvekili ile Bir Par
tiden Kesin İhraç Edildikten Sonra D.S.P.'ye Giren 
Bir Milletvekilinin, Anayasanın 84 üncü Maddesi Mu
vacehesinde Hukukî Durumlarına Dair Başkanlık Di
vanı Kararı ile Başkanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komüsyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyon Raporu (3/1016) (S. Sayısı: 546) (Dağıtma 
tarihi: 21.4.1987) 

8. — Bir Siyasî Partiden istifa Ederek Başka Bir 
Siyasî Partiye Giren; Mensup Olduğu Siyasî Parti 
Feshedilen ve Başka Bir Siyasî Partiye Giren Millet
vekillerinin, Anayasanın 84 üncü Maddesi Muvacehe
sinde Hukukî Durumlarına Dair Başkanlık Divanı 
Kararı ve Başkanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 

Raporları (3/1158) (S. Sayısı: 547) (Dağıtma tarihi: 
21.4.1987) 

9. — Bir Siyasî Partiden istifa Eden ve Daha Son
ra Yeni Bir Siyasî Partinin Kurucu Üyeleri Arasın
da Yer Alan; Bir Siyasî Partiden istifa Eden ve Da
ha Sonra Başka Bir Siyasî Partiye Giren; Mensup Ol
dukları Siyasî Parti Kapatıldıktan Sonra Başka Bir 
Siyasî Partiye Giren veya Yeni Bir Siyasî Partinin 
Kurucu Üyeleri Arasında Yer Alan Milletvekillerinin 
Anayasanın 84 üncü Malddesi Muvacehesinde Hukukî 
Durumlarına Dair Başkanlık Divanı Kararı ile Baş
kanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon-' 
lan Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları 
(3/1073) (S. Sayısı: 548) (Dağıtma tarihi: 21.4.1987) 

10. — 2872 Sayılı Çevre Kanununun 18 inci Mad
desinin Değişik (b) Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve içişleri Komisyonu Raporu (1/836) 
(S. Sayısı: 557) (Dağıtma tarihi: 21.4.1987) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 


