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Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP

TBMM Başkanı

Takdim

İ

nsan odaklı sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, doğal, kültürel ve beşeri zenginliklerinin yanı sıra son yıllarda pek çok alanda gerçekleştirmeye muvaffak olduğu ekonomik ve sosyal
kalkınma hedefleriyle küresel bir güç olma yolunda kararlı ve emin adımlarla ilerlemektedir. Bu
kapsamda yakın geçmişte milletimizin yüzünü güldüren, geleceğin güçlü Türkiye’sine yakışan çok büyük
ve değerli yatırımların hayata geçirildiğini görmek mutluluk vericidir. Cumhuriyetimizin bütün kurumları ve Milletimizin her bir ferdi, büyük bir özveri ve seferberlik ruhuyla Türkiye’nin milli kalkınma
hedeflerine omuz vermekte ve böylece yurdumuzun her köşesinde, 2023 yılında 100. yaşına girecek olan
Cumhuriyetimize yakışan kalıcı eserler yükselmektedir.

100. YILA ARMAĞAN

Gelişmiş dünyanın önemli aktörlerinden biri olma yolunda Türkiye’nin ciddi mesafe kat ettiği alanların
başında sağlık gelmektedir. Gerek yurt içinde gerek tüm dünyada taraflı tarafsız herkes, Türkiye’nin
sağlık alanında elde ettiği başarıyı takdir etmektedir. Vatandaşlarımız bugün, güçlü sosyal güvenlik sistemimizin de etkisiyle, gelişmiş çoğu ülke toplumlarına nazaran daha nitelikli sağlık hizmetine daha kolay
şekilde erişebilmektedir. Bu tablo, sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriyetimizin 100. yılının arifesinde
ülkemiz ve milletimiz için gurur vericidir. İnsanımıza sunulan sağlık hizmetlerinin nicelik ve nitelik itibarıyla bugün ulaştığı seviyenin yanı sıra, sağlık teknolojileri ve araştırma geliştirme çalışmalarıyla sağlık
alanında kendi ihtiyaçlarımızı tamamıyla üretebilme yolunda attığımız adımlar geleceğe dair umutlarımızı da güçlendirmektedir.
Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne kadar yaşadığımız her türlü zorluk ve felaketle mücadelede,
kalkınmış müreffeh bir Türkiye’ye ulaşma yolunda bizi hedefe taşıyan, daima birliğimiz, umudumuz ve
azmimiz olmuştur. Bu çerçevede Cumhuriyet tarihimiz boyunca göreve gelen tüm hükümetlerin sağlık
alanındaki yöneticileri, siyasi görüşlerinden bağımsız olarak, insanımızın sağlık hizmetlerinden en iyi
şekilde yararlanabilmesi amacıyla özverili çalışmalarda bulunmuş; Türkiye’nin sağlık alanında bugün
bulunduğu noktaya erişebilmesi için önemli katkılar yapmışlardır.
Büyük bir onurla Başkanlığını yürüttüğüm Türkiye Büyük Millet Meclisimizin çatısı altında, bir asır
boyunca milletimizin temsilcileri tarafından Türkiye’nin geleceğine yön veren nice kararlar alınmıştır.
Bu kararlar alınırken, yüce Meclisimizin hür kürsüsünden bugünlere miras kalan binlerce konuşma irat
edilmiştir. Söz konusu konuşmalar arasında hükümet üyeleri tarafından yapılanlar, belirli alanlarda konuşma dönemine kadar sunulan ve konuşma döneminden sonra sunulması planlanan kamu hizmetleri
açısından fikir vermeleri sebebiyle şüphesiz, ayrı ve özel bir öneme sahiptirler.
Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanları’nın TBMM kürsüsünden yapmış oldukları konuşmaların Meclis arşivinden yararlanılarak derlendiği “Meclis Kürsüsünden Yüzyılın Sağlık Bakanları”
isimli bu eserin, kuruluşundan bugüne, sağlık alanında başarılarıyla konuşulan günümüz Türkiye’sine
nasıl ulaşıldığına ışık tutması açısından son derece değerli olduğuna inanıyorum. Çalışmanın okuyuculara faydalı olmasını diliyor, bu kıymetli eserin hazırlanmasında ve yayımında katkı sunan herkese
teşekkürlerimi sunuyorum.
Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP
TBMM Başkanı
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Dr. Fahrettin KOCA

SAĞLIK BAKANI
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T

arih boyunca bütün fikri ve ilmi gelişmeler insanlık için ideal hayatı bulma arayışıyla gerçekleşmiş,
sağlık, bu ideal hayatın ihmal edilemez unsuru olduğunu her zaman insanoğluna hissettirmiştir. Derinden çekilen sağlıklı bir nefesin en değerli hazine olduğu hakikati, insanoğlunun hayattan aldığı en
önemli ders olmuştur. Üzerinde yaşadığımız topraklarda bir medeniyet umdesi olarak yükselmiştir sağlık.
Cihanda hüküm sürmenin yüceliğini insana hizmette bulan bir ahlakla, yurdun her köşesinde şifahaneler
kurulmuştur. Anadolu, doğal kaynakları ve tarihi birikimiyle binlerce yıl insanı yaşatma idealinin sahiplerine yuva olmuştur. Hayata saygı duyan, bir hayat kurtarmayı bütün insanlığı kurtarmayla eş sayan irfan
medeniyetini büyütmüştür bağrında.
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Bugünün dünyası ise maalesef Anadolu’nun ruhuna yabancılaşmış olmanın bedelini ödemektedir. Dünya
bugün, “Önce insan, önce sağlık”, “Her yerde sağlık”, “Tüm politikalarda sağlık” gibi mottolarla küresel
bir mücadele yürütmeye çalışırken, bunu tesis edecek kolektif ruha ulaşmakta ne yazık ki zorlanmaktadır.
Dünyanın Covid-19 ile verdiği sınav, bu gerçeği daha da gün yüzüne çıkarmıştır. Özellikle gelişmiş ülkelerde şahit olduğumuz, insanlığın sağlık ve huzurunu göz ardı eden yaklaşımlar batı medeniyetinin değerler
sisteminin ruhunu tümden kaybettiğini ortaya koymaktadır. Teknolojinin, bilginin ve üretimin güçlü aktörleri olarak dünyaya yön vermeye çalışan sistemlerin, insanla temas noktasında acı bir zaaf içinde oldukları
görülmektedir. İnsanı merkeze almayan medeniyet, insanlığı buhrana sürüklemekte ve dünya bu hakikatin
acı sonuçlarını başına gelen pek çok küresel sorunla fark ederken, kendisine çıkış yolu aramaktadır.
Türkiye ise, bin yıllık irfan medeniyetinin varisi olarak, çıkış arayan insanlık için tünelin ucundaki ışık
olmaya namzettir; çünkü genç Cumhuriyetimiz, kuruluşundan bugüne en güçlü şekilde yaşattığı muasır
medeniyet iddiasını bugün insan merkezli milli kalkınma hedefleri ile tüm dünyanın dikkatini çeken bir
boyuta taşımıştır.
Türkiye Cumhuriyeti Yüzyılına büyük hedeflerle ilerlemekte ve en büyük ilerlemenin kaydedildiği alanların başında sağlık gelmektedir. Anadolu’nun sağlıktaki tarihi misyonunu, dünyanın en modern şifahaneleri olan şehir hastanelerimizle, insanımıza ve tüm insanlığın hizmetine sunarak sürdürüyoruz. Aşıda, ilaçta,
medikal sanayide kendi ihtiyaçlarını üretebilen ve dünyaya ihraç eden ülke hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. Dünyanın neresinden gelirse gelsin, maddi imkanlarımızla, bilgi ve tecrübelerimizle sağlık hizmeti
talep eden ülkelerin yardımına koşuyoruz. İrfan medeniyetimizin gereği olarak, insanın sağlık hizmetine
en etkin şekilde erişimini, her türlü ekonomik çıkarın önünde tutan bir anlayışla hareket ediyoruz.
Bağımsızlığımızı, Cumhuriyet ideallerimizi ve kadim medeniyet mirasımızı, ağır bedeller ödeyerek koruduk ve bugünlere taşıdık. Bugün dünya arenasında, her alanda “İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın” anlayışıyla büyüyen, güçlenen ve bu şekilde insani değerlerin hakim olacağı yeni dünya umudunu da güçlendiren
bir Türkiye var. Özellikle Anadolu’nun tarihi misyonu haline gelmiş bir alanda, sağlıkta dünyanın en
gelişmiş imkanlarına sahip bir ülke olmamız bizler için ayrı bir onur vesilesidir. Bu onur Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne insanımızın sağlığı için mücadele etmiş her vatan evladı başta olmak üzere
topyekün milletimize aittir.
Yahya Kemal’in ifadesiyle kökü mazide atiyiz biz. Mazimiz, geleceğimize ışık tutan en kıymetli hazinemiz.
“Meclis Kürsüsünden Yüzyılın Sağlık Bakanları” adlı bu değerli eser, mazide yaşanmışlıklardan kesitler
sunmakta ve bugünün sağlık sistemine kavuşurken Türkiye’nin kat ettiği yolculuğa ışık tutmaktadır. Başta
eserin editörlüğünü yapan, sağlık politikalarımızın oluşum ve icrasında büyük katkıları olan sayın Necdet
Ünüvar beyefendi olmak üzere emek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum.
Dr. Fahrettin KOCA
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı
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YÜZYILIN
SAĞLIK BAKANLARI
sözün değeri,
hatibin ve konuşulan mekânın
ağırlığıyla ölçülür

Öte yandan sözün değeri, hatibin ve
konuşulan mekânın ağırlığıyla ölçülür. Türkiye
Büyük Millet Meclisi (TBMM), bu çerçevede
sözün değerini en fazla yükselten mekânların
başında gelir. Bütçe görüşmelerinde Bakanlar,
Bakanlıklarının mevcut durumu ve gelecek
beklentileriyle ilgili olarak milletvekillerine
geniş kapsamlı bir sözlü sunum yaparlar.
Milletvekillerinin bu sunuma ilişkin eleştiri
ve değerlendirmelerde bulunacakları göz
* Ankara Üniversitesi Rektörü.
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B

ütçe görüşmeleri parlamentonun
hükümeti denetlemesinin en eski, en
etkili ve en önemli aracıdır. Söz konusu görüşmelerde hükümet, hem
kendi öngördüğü harcama planı için Meclisin
onayını almaya çalışır hem de bir önceki yılın
harcamalarının hesabını verir. Bu bakımdan,
bütçe görüşmeleri Bakanlıklar açısından ayrı
bir önem taşır. Bütçesi görüşülen Bakanlık diğer devlet birimleriyle koordineli şekilde aylar
öncesinden hazırlıklarını tamamlar. Bu görüşmeler aracılığıyla ilgili Bakanlığın yaptığı faaliyetleri değerlendirmenin yanı sıra gelecek
vizyonunu anlamak mümkün olur.

Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR*
önünde bulundurulacağından söz konusu
konuşmanın Bakanlığın personel yapısından
yatırım projelerine, sorunlarından gelecekteki
projelerine dek geniş bir yelpazede ifade
edilmesine büyük önem verilir. Dolayısıyla söz
konusu konuşmadan ilgili Bakanlığın gerçekçi
bir resmini görmek mümkündür.
Bir milletvekili ya da Bakanın faaliyetlerinin izini takip etmek için müracaat edilen en
önemli kaynak bu tutanaklardır. Bu tutanaklara bakarak bir ülkenin herhangi bir konuda tarihi geçmişini öğrenmek mümkündür. Bunun
için başvurulacak metinler, ilgili Bakanların,
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda yaptıkları bütçe sunuş konuşmalarıdır.
Bakanlar en önemli mesajlarını bütçe sunuş
konuşmalarında verirler, en hararetli tartışmalar bütçe görüşmelerinde yaşanır. Bütçe
görüşmeleri âdeta ülkenin aynası gibidir; biten
yılın muhasebesi yapılır, iktidar o yıl kendisine
sunulan bütçeyle neler yaptığını, ülkeyi nereden alıp nereye taşıdığını, hangi hizmetleri geliştirdiğini anlatır. Başlayacak yılda ise Bakanlıklarına verilecek bütçeyle neler yapacağını,
Yüzyılın
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nasıl yapacağını, bunun planlarını, projelerini
ve programlarını açıklar. Bu çalışmada, 3 Mayıs 1920’de kurulan Sağlık Bakanlığının ve 23
Nisan 1920’de açılan TBMM’de Bütçelerini
sunan Sağlık Bakanları üzerinden Türkiye’nin
sağlık fotoğrafı ortaya koymaya çalışılmıştır.

100. YILA ARMAĞAN

Bugün 2020 rakamlarıyla, 58 milyar 876 milyonluk devasa bütçesi, 165 bin doktor, 200 bin
hemşire olmak üzere toplamda 1 milyon 61 bin
kişilik müthiş sağlık ordusuyla tüm dünyanın
gıptayla baktığı işleri yapan Sağlık Bakanlığının; 1921’de sadece 180 doktorla hizmet ettiğini, Cumhuriyetin ilk elli yılının bir yanıyla
savaş, muharebe öbür yanıyla verem, sıtma,
trahom, çiçek, kolera gibi salgın hastalıklarla
mücadeleyle geçtiğini Bakanların bütçe konuşmalarından öğrenmek mümkündür.
Sağlık Bakanlarının yüz yıl boyunca bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmalara bakıldığında
genellikle 6 konuya ağırlık verildiği söylenebilir:
1) Bütçe ve Mali Konular: Her
bütçede kendilerine sunulan rakamlar,
bunun genel bütçe içerisindeki oranları
ve çoğunlukla da bütçe rakamlarının
verilmesi planlanan hizmetler için
yetersiz olduğu vurgusu,
2)    Sağlık Personeline İlişkin Konular: Doktor, ebe, hemşire, eczacı,
sağlık memuru sayıları, hekimlerin
uzman ya da pratisyen olarak ülke
genelindeki dağılımları, sağlık personeli
yetersizliği sorunu ve personel sayısını
artırma çabaları, tıp fakülteleri ve
diğer sağlık personeli eğitimi veren
fakültelerin sayısı ve kapasitelerinin
artırılması çabaları, ebe ve hemşire
yetiştirmek için gösterilen gayretler,
3) Hastane, Sağlık Ocağı vb. Sağlık Yatırımları: Malum olduğu
üzere sağlık hizmeti bina, donanım
Yüzyılın
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ve personel şeklinde üçlü sacayağı
üzerine kuruludur. Bakanların bütçe
konuşmalarında bu üçgenin her bir
köşesiyle ilgili çok dramatik rakamlar
verdiği ve ilerleme çabaları,
4) Salgın Hastalıklarla Mücadele: Özellikle cumhuriyetin ilk yıllarında
sıtma, trahom, verem, frengi, cüzzam,
kolera, çiçek, kızamık gibi salgın
hastalıklarla nasıl mücadele edildiği,
bunun için ayırılan bütçe, tahsis edilen
personel ve bunlara yönelik aşı çabaları,
5) Nüfus Hareketleri, Çocuklar, Yaşlılar ve Sosyal Hizmetler:
1950’li yılların sonuna kadar nüfusu artırma ve sağlıklı nesiller yetiştirme çabalarının yoğunlaştığı, 1980 darbesinden
sonra gelen Sağlık Bakanlarının ise nüfus
planlaması çerçevesinde bu konuyu dile
getirdiği, özellikle Bakanlık kurulduğunda1 ülkemize o yıllarda Balkanlardan,
Bulgaristan’dan, Romanya’dan gelen
Türk kökenli soydaşlarımızın istihdamı,
iskânı, onların yaşadığı gerek sağlık
gerekse diğer toplumsal birtakım
problemlerle ilgili Bakanlığın yaptığı
çalışmalar, yine çocuklara yönelik
koruyucu ve tedavi edici, huzurevi gibi
yaşlılara yönelik hizmetlere de Sağlık
Bakanlığı bütçelerinde yer verildiği
anlaşılmaktadır.
6) Genel Sağlık Sigortası ve Sistemde Reform Çalışmaları: 2008
yılında Genel Sağlık Sigortası Kanunu
çıkıncaya kadar Bakanların, Türkiye’de
bir sağlık sigortası olması yönündeki çabaları,
Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk Hükûmetinin Sağlık Bakanı Adnan Adıvar’ın bütçe konuş1 Sağlık Bakanlığı, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı adıyla
kurulmuştur.

Türkiye’nin o yıllarda nüfusunun 10-12 milyon olduğu tahmin edilmektedir. Tahmin edilmektedir, zira Türkiye’de ilk nüfus sayımı 1927
yılında yapılmış ve nüfus 13 milyon 648 bin
270 kişi olarak tespit edilmiştir. 10-12 milyon
civarında bir nüfusa 613 bin liralık bir Sağlık
Bakanlığı bütçesi ayrılmıştır. Keza bu 613 binin 55 bin lirasının “emrazı sariye’’ yani salgın
hastalıklar için ayrıldığı, bunun 15 bin lirasının
frengi, 50 bin lirasının o dönemlerde sıtma için
kullanılan kinin dağıtımı için kullanıldığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla ilk Sağlık Bakanlığının

bütçesini sunan Adnan Adıvar’ın gerçekten
ciddi ölçüde bir mahrumiyet döneminin fotoğrafı şeklinde tarihe ışık tutacak bir bütçe sunumu yaptığı bir gerçektir.
***
1- Bütçe ve Mali Konular
Sağlıkta hedeflere ulaşmak için öncelikle bütçe rakamlarının ve ayrılan ödeneklerin uygun
seviyede bulunması gerektiği açıktır. Sağlık Bakanlığı bütçesinin, 1921’de 63 milyonluk Genel Bütçenin sadece yüzde 0,9’unu teşkil ettiği,
613 bin lira olduğu ifade edilmiştir; o rakam
1922’de 851 bin liraya çıkmıştır.
Esasında, 100 yıllık seyrine baktığımız zaman
Sağlık Bakanlığı bütçelerinin Genel Bütçenin
genellikle yüzde 2’si ila 4’ü arasında seyrettiği
de görülür.

100. YILA ARMAĞAN

ması âdeta o dönemin fotoğrafı gibidir. Adnan
Adıvar o gün yaptığı konuşmada 290 doktora
ihtiyacı olduğu hâlde sadece 180 doktorla hizmet vermek durumunda olduğunu söylemiştir.
Bugün sadece Gümüşhane ilimizde 176 doktorun bulunduğu düşünülürse Türkiye’nin ilk
yıllarında ne kadar ciddi bir sağlık personeli
ihtiyacı olduğunu da görmek mümkündür. Adıvar aynı konuşmasında yine kısıtlı bütçeyle sadece Zonguldak’ta bir Amele Birliği Hastanesi
yapılması kararının alınabildiğini ifade etmiştir.
1920’li yılların da hâlâ ordunun cephede savaştığı yıllar olduğunu unutmamak gerekir ve yine
kayıtlara bakıldığı zaman o yıl 63 milyon 18
bin 354 liralık bir Genel Bütçenin olduğu, en
büyük bütçenin Millî Müdafaa Vekâletine yani
Millî Savunma Bakanlığına ayrıldığı görülür,
27 milyon 576 bin lira, Genel Bütçenin yüzde
43’ünü oluşturmuştur. Diğer Bakanlıkların bütçelerinin ise oldukça cüzi miktarlarda olduğunu
da görmek mümkündür. Örneğin, Sağlık Bakanlığı bütçesi 613.141 liraydı, Genel Bütçenin
binde 9’una, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi de
577.061 lira, o da Genel Bütçenin binde 9’una
tekabül etmiştir. 63 milyonluk bütçe içerisinde
gerek Sağlık gerekse Millî Eğitim Bakanlığının
-ki bunlar Cumhuriyet’ten önce kurulan 3 Bakanlıktan 2’sidir- bütçesinin oldukça sınırlı bir
seviyede olduğu açıkça anlaşılmaktadır.

1946’da Sadi Konuk “Sağlık Bakanlığı tarihi
bir çok zaruretler, mahrumiyetler ve mecburiyetlerle mücadele ederek geçmiştir.’’ ifadesiyle Sağlık Bakanlarının bütçe miktarından hep
mustarip olduğunu veciz bir şekilde ortaya koyan bir cümle kurmuştur. 1947’de Behçet Uz,
Sağlık Bakanlığı bütçesinin 1941’de 4 milyon
860 bin lira iken 1947’de 41 milyon 807 bin liraya çıktığını yani altı yılda yaklaşık 10 katına
yakın bir artış olduğunu ifade etse de, Kemali
Bayazıt 1950’de salgın hastalıklarda hudut sağlık teşkilatlarının çok zayıf kaldığını ve 1 milyon
200 bin liralık doğu kalkınma ödeneğinin 750
bin lirasını bu bölgeye gönderdiğini ifade ederek kronikleşen ama iyileştiği düşünülen bütçe
eksikliğinin iyileşmediğinin altını çizmiştir.
Menderes hükûmetinin son Sağlık Bakanı
Lütfi Kırdar’ın 377 milyon ve Genel Bütçenin
yüzde 5,187’si olarak açıkladığı 1960 bütçesi
cumhuriyet tarihinde Sağlık Bakanlığı bütçesinin Genel Bütçe içerisindeki en yüksek orandı. 1963’te Yusuf Azizoğlu nüfus başına tahsis
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edilen Sağlık Bakanlığı bütçesinin 1960’da 11
lira 40 kuruş, 1961’de 13 lira, 1962’de 15 lira,
1863’te ise 19 lira olarak ilginç bir mukayese
yapıyordu. 1964 bütçe görüşmelerinde ise Kemal Demir bir yıl önce başlayan sosyalizasyon
uygulamasının önemini ifade babında diğer
yerlerde bir hastanın 177 lira olan maliyetinin
Muş bölgesinde 603 kuruş olduğunu açıklamıştır. Azizoğlu ile birlikte istatistiksel hesaplamaların sağlık yönetimi alanında kullanılmaya
başlandığı anlaşılmaktadır.
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Diğer yandan, ilk kez 80’li yıllarda milyarlı rakamlar görülür. Örneğin, 1987’de Mustafa Kalemli sağlık bütçesinin 304 milyar olduğunu,
1989’da Nihat Kitapçı 898 milyar olduğunu
ifade etmiştir. 1990’da ise ilk kez 1 trilyon olduğu edilmiştir. Dönemin Sağlık Bakanı Halil
Şıvgın, Sağlık Bakanlığı bütçesinin 2 trilyon 633
milyara çıktığını belirtmiştir. Yine Bakanlardan
Yıldırım Aktuna 1997’de Sağlık Bakanlığı bütçesinin gayrisafi millî hasılaya oranını mukayese
ederken kendi bütçesinin oranının büyüklüğünü
ifade babında bu oranın 1983’te 0,54’e; 1984’te
0,45’e; 1985’te 0,39’a; 1986’da 0,38’e; 1987’de
0,41’den 1997’de 0,83’e çıktığını açıklamıştır
ama Bakanlar genellikle bütçelerinin yetersizliğini farklı şekillerde dile getirmiştir.
Sağlık Bakanlığı bütçesi, ilk kez 2000 yılında
katrilyon seviyesine ulaşmıştır. Osman Durmuş, 2000 yılı bütçesini sunarken rakamın 1
katrilyon 59 trilyona çıktığını ama oranın bir
önceki yıla göre Genel Bütçe içerisindeki Sağlık Bakanlığı bütçe oranının yüzde 4,71’den
yüzde 2,26’a düştüğünü yakınarak ifade etmiştir. Yine 2003’te AK Parti iktidarının ilk Sağlık
Bakanı Recep Akdağ, bütçesini 3 katrilyon 570
trilyon, oranını da yüzde 2,45 olarak açıklamıştır. Mehmet Müezzinoğlu tarafından açıklanan
2014 yılı sağlık bütçesinin yüzde 4,1’e yükseldiği görülür. Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin ilk Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise
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bütçenin genelini ifade etmekten ziyade bütçe
içerisindeki koruyucu sağlık hizmetleri için ayrılan miktara vurgu yapmış ve 2019’da koruyucu sağlık hizmetleri için ayrılan miktarın 17
yılda 17 kat arttığını ifade etmiştir. 2020’de ise
bunu orandan ziyade rakam olarak ifade etmiş
ve 20 milyar 846 milyonluk bir rakamın koruyucu sağlık hizmetlerine ayrıldığını belirtmiştir.
2- Sağlık Personeline İlişkin Konular
Sağlık hizmetlerinin sunumu için gerekli olan
personel, donanım ve bina üçgeninin olmazsa
olmazı sağlık çalışanıdır. Sağlık Bakanlığı ilk
kurulduğu zaman doktor, ebe, sağlık memuru
ve eczacı olarak dört tane sağlık mesleğinin
olduğunu ve bakanların da sunumlarında bu
sağlıkçıların genellikle sayılarından, maaşlarından veya istihdamından söz ettiklerini görüyoruz. Personel konusu ile ilgili cümle kuran
Sağlık Bakanlarının ortak kanaati sağlık çalışanlarının fedakarlığıdır.
1921’de Adnan Adıvar ilk bütçeyi sunarken
290 doktora ihtiyacı olduğu hâlde sadece 180
doktorla hizmet görmeye çalıştığını ifade etmişti; 1922’de Rıza Nur, doktor maaşını 12
liradan 15 liraya çıkarttığını; 1924’te ise Refik
Saydam, emekli bir doktorun 25 lira verilse
bile yekûnun 60-65 lira olacağını ve bunların
da uzak yerlere gitmekten imtina ettiklerinden
beyan ederek sağlık çalışanlarının mali hakları
konusuna odaklandıklarını göstermişlerdir.
1927’de Sağlık Bakanı Refik Saydam, doktor
sayısını 1039, 1936’da eczacı sayısını 1200, eczane sayısını da 476 olarak açıklarken, 1943
bütçesini sunan Sağlık Bakanı Hulusi Alataş,
on köye bir ebe planı yapmış ve 40 bin köy için
4 bin ebeye ihtiyaç olduğunu, tabii ki o ihtiyaç
duydukları ebenin de olmadığını hatta nüfusu
sağlıklı çoğaltmak için tahsilli ebeye ihtiyaç olduğunu özellikle vurgulamıştır.

1947’deki bütçeyi sunan Sağlık Bakanı Behçet
Uz ise personel eksikliğini tamamlama noktasındaki umutsuzluğunu “Her köyde bir doktor
bulundurabilmek bizim için belki asırlarca bir
hayal olarak kalacaktır.’’ şeklinde ortaya koymuştur ve çözüm olarak da “Her 40 köye bir
hekim verilebilse iyi olur.’’ diyerek “en azından
bir çare’’ şeklinde teklif etmiştir.
1953 bütçesini sunan Ekrem Hayri Üstündağ
“20 bin hemşireye ihtiyacımız var ama 800
hemşiremiz var.’’ serzenişinde bulunduğu konuşmasında uzman doktor sayısını 3.723 olarak açıklamış ve bu uzmanların sadece 688
tanesinin Sağlık Bakanlığında olduğunu belirterek “Kibritle, mumla arıyoruz ama bulamıyoruz.’’ şeklinde yakınmıştır.
1956 bütçesini sunan Nafiz Körez “Asistan ücreti çok azdır. 150 lirayla çoluk çocuk sahibi
olanlar için ihtisas yapmak imkânsızdır.’’ derken sacayağının en önemlisinin çok büyük bir
sıkıntı içerisinde olduğunu dile getiriyordu.
1958 bütçesinde Lütfi Kırdar, doktor sayısını
3.416, hemşire sayısını 1.030, sağlık memuru
sayısını 2.951 olarak açıklamıştı. Ancak söz
konusu rakamlarda bazı çelişkilerle karşılaşılabileceği görülmektedir. Bu durumun bazı
bakanların tüm kurumları, bazı Bakanların
da sadece Sağlık Bakanlığı mensuplarını göz
önünde bulundurmalarından kaynaklandığını
özellikle ifade edilmelidir.
Suat Seren, 1962 bütçe sunumunda, hekim maaşının 450 lira olduğunu, bu maaşın kazadaki

şoförden ve doktorun yanındaki daktilograftan
daha az olduğuna sitem etmiş ve bunun sonucu olarak Bingöl’de ve Hakkari’de tek hekim
bulunurken, Bitlis’te hiç hekim olmadığını da
bununla gerekçelendirmiştir. Yine Suat Seren
devlet hastanesi hekimleriyle, özel muayenehane hekimleri ayrımına dikkat çeken ilk Bakandı.
77 özel hastanede 3 bine yakın yatak bulunduğunu da bu bütçe sunumunda dile getirmiştir.
1963’te Yusuf Azizoğlu 14.600 hekimden yalnızca 3 bininin Sağlık Bakanlığında olduğunu
açıklarken, 1964 bütçe sunumunu yapan Kemal Demir 9.818 doktor, 13.717 yardımcı personelin varlığını ifade etmiş, yurt dışında Türk
vatandaşı 2.500 doktor bulunduğundan üzüntüyle bahsetmişti.
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1945’te Sadi Konuk’un doktorların mecburi
hizmet işinin kurayla yapıldığını söylemesinden o dönem doktorlar için bir mecburi hizmetin olduğu da anlaşılmaktadır. Aynı Bakan Sadi
Konuk, 1946 bütçesinde 19 milyon nüfusa 3
bin küsür sivil, askerî hekimle hizmet etmenin
zorluğundan da bahsetmektedir.

Yine, 1964 bütçe görüşmelerinde daha sonraları da yoğun şekilde karşılaşılacak “tam zamanlı’’ çalışma tartışmaları ortaya çıkmıştı.
1967’de bütçe görüşmelerinde “Diş teknisyenlerine diş hekimliği diploması verilip verilmeyeceği’’ tartışılmış ve Bakan Edip Somunoğlu
bunu net bir şekilde reddetmiştir.
Vedat Ali Özkan 1969’da atamalarla Hakkâri’de ilk defa fıtık, mide, apandisit ameliyatı
yapıldığını bizzat gördüğünü iftiharla anlatmış
ve tıp fakültesinden 600 doktorun mezun olduğunu bir müjde olarak sunmuştur. Aynı Bakan
bir yıl sonraki bütçe sunumunda tıp fakültesinden mezun sayısının 900’e çıktığını, yeni açılacak tıp fakülteleriyle bu sayının 1.500-2.000’e
çıkacağını ifade etmiş ve ayrıca mahrumiyet
yörelerinde uzman doktorlara bir yıl çalışma
mecburiyetini dile getirmiştir. Vedat Ali Özkan
Sağlık Bakanlığı emrinde o yıl 136 diş hekiminin bulunduğunu hâlbuki bu sayınının sekiz on
sene evvel 15-20 adetle sınırlı olduğunu açıklamıştır. Keza Vedat Ali Özkan 1971 bütçe sunumunda 15.500 hekimin 10.160’ının uzman, 5
bin kadarının pratisyen olduğunu dile getirmiş
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ve hekim sıkıntısını anlatmak için de “Balıkesir’e göz mütehassısı bulamıyorum.’’ ifadesini
kullanmıştır.

1972 sunumunu yapan Sağlık Bakanı Cevdet Aykan doğudaki sağlık ocaklarının yüzde
90’nın hekimsiz olduğunu, daha önceki dönemlerde yapılan 10, 25 ve 50 yataklı hastanelerinin çoğunun boş ve çalışmaz durumda olduğunu ifade ederken belki de en fazla sorunu
dile getiren konuşmalardan birini yapmıştır.

100. YILA ARMAĞAN

1975 bütçe sunumunu yaparken Kemal Demir
enteresan bir öngörüde bulunmuştu. Demir, o
yıl eczacılık fakültelerinde 10.200 öğrencinin
okuduğunu, istihdam alanı bulunamazsa ileride eczacı fazlalığı sorunu olacağını iddia etmiştir. Doktor ve yönetici bulma sıkıntısı yaşandığını da ifade eden Bakan “Diyarbakır’a Sağlık
Müdürü bulamıyorum.’’ diyerek asıl ihtiyaca
dikkat çekmeye çalışmıştır.
Ayrıca o yılki bütçe konuşmasında Kemal Demir “Türkiye’de tıp fakülteleri artıyor ama doktor sayısı artmıyor.’’ diye serzenişte bulunmuştur.
1977 bütçe sunumunu yaparken Kemal Demir
aynı durumun sebebi olarak 22.943 hekimin sadece yüzde 21,4’ünün Sağlık Bakanlığında, yüzde 13’ünün üniversitelerde, yüzde 13 kadarının
da Sosyal Sigortalarda bulundurmasını göstermiş ve üniversitelerdeki doktor sayısının fazlalığını şu şekilde ifade etmiştir: “16 tıp fakültesinde
8 bin hasta yatağı var, buna karşılık 4 bin asistan
bulunuyor, halbuki Sağlık Bakanlığında daha az
sayıda doktor var.’’
Öte yandan yine 1977 bütçe sunumunda
Kemal Demir sosyalleştirme bölgesinde bir
doktorun aldığı 13 bin liranın dolgunluğunu
ifade etmek için otuz üç yıllık hizmeti olan
Sağlık Bakanlığı Müsteşarının 7 bin 335 lira
maaş almasını örnek göstermiştir.

Yüzyılın

Sağlık Bakanları

6

1980 bütçe sunumu esnasında Ali Münif İslamoğlu “26 bin doktor var ama 57 vilayette sağlık kurulu kurulamıyor.’’ diyerek dağılımdaki
sorunları işaret etmiştir. “60 bin hekime ihtiyaç
var, bu gidişle ancak 3500 yılında ulaşacağız.’’
diye acı bir ironi yapan Bakan Ali Münif İslamoğlu, Cumhuriyet Senatosu görüşmelerinde
ise “Eczacılar için de tahsil imkânlarını devam
ettirerek onları da hekim olarak hizmete sokmayı uygun bulmaktayız.’’ gibi ilginç bir cümle
telaffuz etmiştir.
12 Eylül darbesinden sonra göreve gelen Sağlık Bakanı Kaya Kılıçturgay 1982’de 27 bin
hekimin yüzde 40’ının serbestt tababet icra ettiğini söyleyerek, 1981 yılında çıkarılan Devlet
Hizmeti Yükümlülüğü Kanunundan sonra 386
doktorun atamasının yapıldığından; 1983 bütçe
görüşmelerinde yine Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kanunu ile 1638 pratisyen, 420 uzman hekimin atandığından ve sağlık ocaklarının yüzde
70’inin doldurulduğundan övgüyle bahsetmiştir.
Turgut Özal Hükûmetinin ilk Sağlık Bakanı
olan Mehmet Aydın, 1985 yılında “Doktorlarımızın yüzde 60’ı üç büyük ilimizde toplanmıştır.’’ diyerek doktor dağılımındaki dengesizliğin
daha da büyüdüğüne dikkat çekmek istemiştir.
İlerleyen yıllarda, 1988’de Bülent Akarcalı,
Sağlık Bakanlığının 16 bini hekim, 26 bini
hemşire ve 21 bini ebe olmak üzere 140 bin
çalışanının bulunduğunu, 1990 bütçe sunumunu
yapan Halil Şıvgın ise personel sayısı artsa da
ebe ve hemşire açığının 65 bin, sağlık memuru
açığının 34 bin olduğunu belirtmiştir.
Recep Akdağ’ın 2011 bütçe sunumu, taleplerin
artık doktorun sayısından ziyade yan dal uzmanına doğru yöneldiğini göstermesi bakımından
ilginçti. Milletvekillerinin Bakan Akdağ’dan
Nefrolog, Onkolog ve Endokrinolog atanması

3- Hastane, Sağlık Ocağı vb. Sağlık Yatırımları
İlk bütçeyi sunan Adnan Adıvar’ın yatırım
olarak sadece Zonguldak Kilimli’de bir amele (işçi) hastanesi yapılabildiğini dile getirdiği
görülür. Daha sonraki bütçe konuşmalarından
1923’lü yıllarda sağlık birimleri 4.595 civarında yatak kapasitesine ulaştıkları anlaşılmıştır.
1922’de Rıza Nur’un açıklamasından 8 tane
hastane, 10 tane dispanserin mevcut olduğunu öğreniyoruz. Sonraki yıllarda daha çok
salgınlarla ilgili yatırımların ön plana çıktığını
-en azından belli bir süre- görüyoruz. Örneğin
1924’te Refik Saydam veremin köylerden ziyade şehirlerde olduğunu, dolayısıyla veremle
ilgili dispanser ve hastane yatırımlarına ağırlık
verildiğini ve bu amaçla Ankara ve Bursa’da
birer verem dispanseri, Heybeliada’da 25 yataklı bir hastane yaptırdıklarını ifade etmiştir.
Aynı süreçte Heybeliada Hastanesinin 100
yatağa çıkarıldığı da bütçe konuşmalarından
anlaşılmaktadır. Yine bütçe konuşmalarından
1930’da 8 tane doğumevinin bulunduğunu,
Ankara Numune Hastanesi ve İstanbul Gureba Hastanesinin yapımında ciddi ödenek sıkıntıları yaşanıldığı öğrenilmektedir.
1939’da Sağlık Bakanı Hulusi Alataş’ın belki ilk
kez 10 bin nüfusa düşen yatak oranından bahsettiğini ve bu oranın 2,6 olduğunu, bu oranın
Bulgaristan’da 17, Yunanistan’da 38 olduğunu
öğrenmek mümkündür. Aynı konuşmada 300
yataklı bir verem hastanesi yapılacağını ve bunun parasının Yugoslavlardan temin edildiğini
bu bütçe konuşmasında açıklamıştır.
1940 bütçesinde ise eczane açma şartı olarak 50
bin nüfusa kadar 3 bin liralık, 50 bin nüfustan
fazla yerlerde de 5 bin liralık ilaç bulundurma

zorunluluğu getirilmiştir. 1943’te yine Hulusi
Alataş Ankara Tıp Fakültesi inşaatının 8 milyona bitebileceğini düşünürken 25 milyona mal
olabileceğini ve onun da ödeneklerinin olmadığını açıklıyordu. 1944’te de Ankara Tıp Fakültesinin 175 yataklı olduğu anlaşılmaktadır.
Sağlık tesisi sayısı arttıkça bundan kaynaklı
memnuniyetler de konuşmalara doğal olarak
yansıyordu. Nafiz Körez 1956 yılı Bütçe konuşmasında 1950’de 10.366 olan yatak sayısının
1955’te 27.633’e çıkmasını müjdeleyerek dile
getirmiştir.
1961’de Sağlık Bakanı Ragıp Üner yatak sayısının 50 bin olduğunu ama 84 bin yatağa ihtiyaçlarının olduğunu ve bunun için de 1 milyar
700 milyon liraya ihtiyaçlarının bulunduğunu
ifade etmiştir.
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isteği Türkiye’nin doksan yılda personel açısından nereden nereye geldiğinin de göstergesidir.

1962 bütçesini sunan Suat Seren 3 büyükşehirdeki yatakların yüzde 90-95 oranında dolu
olduğunu açıklarken, tabii olarak yatak sayısı
arttıkça ayakta ve yatarak tedavi gören insan
sayısının da arttığını söylemiştir.
Örneğin; 1963’te bütçeyi sunan dönemin
Sağlık Bakanı Yusuf Azizoğlu 3,5 milyon
kişinin ayakta, 607 bin kişinin de yatarak
tedavi gördüğünü, 870 bin kişiye laboratuvar
tetkiki yapıldığını, 443 bin kişiye de röntgen
çekildiğini bildiren bir konuşma yapmıştır.
1964’te Kemal Demir bütçe konuşmasında
“Fakir hastalara, yine fakirlik ilmühaberi beyanı esaslı, ücretsiz bakım ve tedavinin devam
edeceğini ama “durumu iyi’’ vatandaşların ücret karşılığında Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi’nde ücretli hasta olarak tedavi olabileceklerini’’ ifade etmiştir.
Vedat Ali Özkan 1968 bütçe konuşmasında
biri Kanser Hastanesi, diğeri Numune Hastanesi olmak üzere iki kobalt cihazının alınacağını bildirmiş, 1970’te akıl ve ruh sağlığı konusuYüzyılın
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nu ciddiyetle ele aldıklarını; Bakırköy, Manisa
ve Elâzığ’da 5 bin yatak kapasitesine sahip 3
hastanenin yapıldığını açıklamıştır.
1972’de bütçe konuşmasında İstanbul’da 23 bin,
Ankara’da 9 bin hasta yatağı olduğunu açıklayan Cevdet Aykan’ın “Bugün itibarıyla Türkiye’de 7 elektron mikroskobu, 1 tane de “computer’’ var; o da sadece Sağlık Bakanlığında, çok
verimle çalışan bir alet, cihaz değil.’’ demiştir.
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Hastanelerde yatak sayısı, sağlık ocağı yatırımları arttıkça Bakanların konuşmalarında
da farklı yatırım alanlarının gündeme geldiği
görülür. Mesela, Kemal Demir 1974’de ilaçların kalite ve piyasa kontrolünü yapacak İstanbul’da Devlet İlaç Kontrol Enstitüsünün temelinin atıldığını açıklamıştır. Ayrıca, Ankara’da
100 yataklı rehabilitasyon merkezine 100 yatak
daha ilave edileceğinin müjdesini de yine o yıl
ki bütçe konuşmasında vermiştir.
Bazı Bakanlar istemeseler de bütçe konuşmalarına olumsuz bir konuyla girmek zorunda kalabilirler. Tıpkı, Mehmet Aydın’ın 1986 bütçe
konuşmasında hastane fiyatlarına yapılan zam
konusundaki yoğun eleştirilere cevap vermek
durumunda kalması gibi. Bakan Mehmet Aydın’ın beş yıldır hastane fiyatlarına zam yapılmadığını ve zammın zaruri bir gerekçeyle yapıldığını izah etmeye çalışırken nasıl yorulduğu
tutanaklar okunurken açıkça görülebilmektedir.
1988 bütçesini sunan Bülent Akarcalı, 800’e
yakın hastanenin 508’inin Sağlık Bakanlığına
ait olduğunu; sağlık ocaklarında 17 milyon,
hastanelerde de 23 milyon poliklinik hizmeti
verildiğini açıklamıştır.
Osman Durmuş 1999’da 5 tane acil yardım ve
trafik hastanesi planladıklarını, 2000 yılında
112 acil yardım istasyonu sayısının 41’den 63’e
çıktığını, keza 2001’de 71 ilde 358 istasyonda
541 ambulansla hizmet verdiklerini ve 2002’de
de 81 ilde 415 istasyonda 562 ambulansla acil
sağlık hizmeti verdiklerini ifade etmiştir.
Yüzyılın
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Aynı sayıyı Recep Akdağ 2006’da, acil sağlık
istasyonu sayısının 400’lerden 971’e çıktığını
izah etmiş. 2009’da ise hava ambulans sisteminin 4 ilde, 7 helikopter ve 3 uçakla başlattıklarını, 2010’da ise bu helikopter sayısının 17’ye
çıktığını, ayrıca kar üstü ambulans sayısının da
80’e ulaştığını açıklamıştır.
Daha sonraki yıllarda hastane sayısından ziyade, niteliğinin konuşulduğunu görüyoruz. Örneğin, 2018 bütçesini sunan Ahmet Demircan,
2002’deki yüzde 6 olan nitelikli yatak oranının
2018’de yüzde 59’a çıktığını açıklamıştır. Nitelikli yatak oranını, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
2019 bütçe konuşmasında yüzde 70, 2020’de
de yüzde 74 olarak kamuoyuyla paylaşmıştır.
Yine, 2020 bütçesinde Sağlık Bakanı Koca
-ilginç bir değerlendirmeyle- 2003 yılında 48
olan hastanelerin yaş ortalamasının, yeni yatırımlar, şehir hastaneleri ve bir çok ildeki yatırımlarla 2019 sonu itibarıyla 48 olan yaşın 13’e
düşürüldüğünü bildirmiştir.
4. Salgın Hastalıklarla Mücadele
Sağlık Bakanlığı tarihine baktığımız zaman
ilk 80 yılın neredeyse salgın hastalıklarla mücadele tarihi şeklinde geçtiğini görürüz. İlk 80
yıldaki Bakanlardan Bütçe konuşmasına salgın
hastalıklarla başlamayan veya en azından konuşmasının içerisinde salgın hastalıklarla ilgili geniş bir yer tutmayan Bakan yok denecek
kadar azdır. Bakanlığın ilk yılları salgın hastalıklarla mücadele ile geçtiğini Bakanların bütçe
konuşmalarında görmek mümkündür.
İlk Sağlık Bakanı Adnan Adıvar konuşmasında
aşılardan bahsetmiş ve ‹›Sıhhiye hizmetlerinin
buradan başladığını›› vurgulamıştır. Sonraki
Sağlık Bakanı Rıza Nur, veba salgınından bahisle,
‹›dışarıdan gelen göçmenlerin aşı yaptırmadığı
takdirde içeriye alınmayacağını›› ifade etmiştir.
Yine Rıza Nur’un yaptığı bütçe sunumundan Lozan Anlaşmasıyla bulaşıcı hastalıklarla
mücadele için 3 ecnebi mütehassısın geleceği

1936’da 54 bin kişiye trahom teşhis konulduğunu ve yaklaşık 2 milyon civarında vatandaşın
da ayaktan tedavi edildiğini; Hulusi Alataş’ın
1938’deki konuşmasından 140 bin frengili, 2
bin kadar cüzzamlı olduğunu; 1940’da frengili
vaka sayısının 16 bin civarına düştüğünü; 64 bin
trahomlu olduğu bilgisine ulaşmaktayız. 1943’te
ise yine Sağlık Bakanı Hulusi Alataş sıtma olan
bölgelere İktisat Vekaletiyle iş birliği sonucu yaptırılan cibinliklerin dağıtılacağını müjdelemiştir.
1945’te Sadi Konuk sivrisinek, tahtakurusu,
pire ile mücadelede DDT’nin icadının devrim
olduğunu, Millî Eğitim Bakanlığının bir profesörle Türkiye’de de DDT’nin üretileceğini ifade etmiştir.
1947 bütçe sunumunda ise Behçet Uz başka bir
müjde vermiştir. Uz, çiçeğin o yıl sadece 7 vakayla sınırlı kaldığını, trahomda körlük oranının
yüzde 3’lerden yüzde 1’e indiğini ifade etmiştir.
Ama aynı Behçet Uz, 1947’de verem sayılarını verirken yüz bin nüfusta Ankara’da 44, İzmir’de 65, İstanbul’da 195 olan sayıların; Londra’da 52, Madrid’te 105, Paris’te 215 olduğunu,
buna karşılık verem hastaları için tahsis edilen
yatağın Türkiye’de on binde 0,25, İngiltere’de
on binde 5,41, Yunanistan’da 3,89 olduğunu
açıklayacaktı. Yani, vaka sayıları birbirine benziyor ama yatak sayıları açısından Türkiye’de
oldukça az sayıda yatak bulunmaktadır.
1948 bütçe sunumunda Behçet Uz, tifüs sayısının 1.288’den 522’ye, çocuk ishallerinden
ölüm oranının da yüzde 3,5’tan yüzde 1’e
düştüğünü dile getirmiştir. O yıllarda grip salgını da söz konusu olmuştur. Kemali Bayazıt
1949’daki bütçe konuşmasında “Grip salgını
var, dışarıdan geliyor, tedbirleri alıyoruz ama
yeni alevlenmelerle seyredebilir. Sadece hükûmetin tedbirleri yeterli değil, vatandaşımızın

da kendisini koruması gerekiyor ve topluklara
ihtiyari olarak katılmanın riski söz konusu.’’
ifadeleriyle vatandaşları uyarmıştır.
Verem sayıları bütçe konuşmalarında yine geniş bir şekilde yer edinmeye devam etmiştir.
Nafiz Körez, 1957’de 13 milyon vatandaştan
5,5 milyona BCG aşısının tatbik edildiğini,
1961’de Ragıp Üner veremden yılda 22 bin
kişinin öldüğünü söylemiş, 1963’te Yusuf Azizoğlu, “Verem o kadar yaygın ki, öyle ki, Ankara Palas’ın garsonlarında bile verem var.’’ şeklinde örneklendirmiş ve durumun vahametini
ortaya koymuştur.
1964 bütçe konuşmasında ise Kemal Demir
“Sayısal anlamda Türkiye’de 750 bin vatandaşın
arasında dolaşan veremli hasta var.’’ sözleriyle,
trahom, frengi ve sıtma hastalıklarının da ciddi
bir risk olmaya devam ettiğini ifade etmiştir.
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ifade edilmiştir. Bu yıllarda en fazla dile getirilen
hastalıklar sıtma, trahom, verem ve frengiydi.

Zaman zaman ülkemiz dışındaki sınırlarımızda da salgın hastalıkların Türkiye’ye gelip gelmediği tartışma konusu olmuştur. Örneğin,
1966 bütçe sunumunda İran sınırında kolera
olup olmadığının tartışıldığını ve Sağlık Bakanı
Edip Somunoğlu’nun muhtemel koleraya karşı
alınması gereken tedbirleri 14 madde hâlinde
sıraladığı görülmüştür.
1968 bütçe sunumunu yapan Vedat Ali Özkan
veremden ölümlerin ciddi oranda azaldığını şu
ifadelerle açıklamıştır: “1945’te 20 milyonluk
Türkiye’de 550 bin kişi veremden vefat ederken; 1967’de 33 milyonluk Türkiye’de 13 bin
kişi ölmüştür.’’ Aynı Vedat Ali Özkan, bir yıl
sonraki bütçede, Türkiye’de 500 ila 750 bin
çocukta kızamık olduğunu, frenginin 17 bine
indiğini ifade etmiştir.
1971 bütçe sunumunda Vedat Ali Özkan, sıtmanın bir milyonlardan binli rakamlara indiğini ve
Türkiye’de ciddi aşılamaların yapıldığını, İstanbul’da dört günde 4 milyon aşı tatbikinin dünyada örneğinin az olduğunu gururla anlatmıştır.
Yüzyılın
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1975’te Kemal Demir, veremin ülkemiz için
tehlikeli olmaktan çıktığını müjdelerken, sıtma vakalarının bir önceki yıla göre 3 binden
7 bine çıktığını, ayrıca frengi vakalarının da
arttığını ifade etmiş, bu duruma da dünyadaki
“hippi’’ hareketi ve seyahatin artışını gerekçe
göstermiştir.
1989 bütçe sunumunda Sağlık Bakanı Nihat
Kitapçı, 1978’de 12 bin olan kızamık sayısının 1987’de 2 bine, 261 olan çocuk felcinin 8’e
düştüğünü açıklamıştır.
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Sıtma sayısının 1991 bütçe sunumunda Halil
Şıvgın tarafından 7.804, 2006’da Recep Akdağ
tarafından 2 bine indirildiğinin açıklandığı,
2007’de yine Recep Akdağ’ın sunumunda sıtma sayısının 780’e, 2008’de 200-300’lü sayılara düştüğü görülür.
Kızamık da özellikle bir çocuk hekimi olan
Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın bütçe sunumlarında yer almıştır. Akdağ 2007’de kızamık sayısının 2001’deki 31 binli rakamlardan sadece
34’e indiğini, 2008’de 3’e indiğini ve 2009’da
da hiç kızamık vakası görülmediğini gururla
ifade etmiştir.
Tabii, burada aşılama oranlarında yüzde 78’lerden yüzde 96’lara çıkılmasının çok ciddi rolünün olduğunu vurgulamak gerekir. 2009’dan
sonraki yıllarda bütçe konuşmalarında salgın
hastalıklardan pek de bahsedilmediği görülür.
5. Nüfus Hareketleri, Çocuklar, Yaşlılar
ve Sosyal Hizmetler
1920’li, 1930’lu yıllarda dünyada ve Türkiye’de nüfus konusu ve nüfusun artırılması çalışmaları önemliydi. Türkiye’de bir yandan savaş
şartları, diğer yandan beslenme sıkıntısı, ebe
noksanlığı, aşı yokluğu gibi problemlerle bebek
ve çocuk ölüm oranları yüksekti.
Sağlık Bakanlarının bütçe konuşmalarına bakYüzyılın
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tığımız zaman, bebek ve anne ölüm oranlarının
farklı yıllarda zaman zaman gündeme geldiği
görülmektedir. Bebek ölüm oranını ilk dile getiren Sağlık Bakanı Ekrem Hayri Üstündağ’dı;
1951’de binde 138 olarak açıklamıştı. Üstündağ 1954 konuşmasında da “Çocuk vefatı, binde 250’ye, binde 160’a ve nihayet binde 100’e
kadar indirilmiştir.’’ ifadesini kullanmıştır.
1961’de Ragıp Üner, 0-6 yaş çocuk ölüm oranını binde 300 olarak açıklıyor, aynı konuşmada anne ölüm oranının da İngiltere’den 8 kat
yüksek olduğunu ifade etmiş ama Türkiye için
net bir oran vermemiştir.
Bebek ölüm oranları binde 165; 1979’da binde 150; 1983’te binde 122; 1989’da binde 75;
1991’de binde 59,3; 1994’te binde 54, 1999’da
binde 38,3; 2002’de binde 34, 2010’da binde
13,6; 2011’de binde 9; 2014’te de binde 7,4
olarak açıklanmıştır.
Sağlık Bakanlığı, aynı zamanda, uzun yıllar
Sosyal Yardım Bakanlığı olarak da çalışmıştır.
Dolayısıyla göç, göçmen meselesi Sağlık Bakanlığının gündeminde hep olagelmiştir.
Göç ve göçmen meselesiyle ilk olarak 1937’de
Refik Saydam’ın Bulgaristan, Romanya ve Yugoslavya’dan 63.936 kişinin geldiğini ve Anadolu’nun çeşitli yerlerine yerleştirildiğini açıklamasıyla karşılaşılmıştır.
1950’de Kemali Bayazıt 1940’tan 1949’a kadar yaklaşık 25 bin göçmenin iskân edildiğini
ifade etmiştir. Aslında, nüfusla ilgili 1980 yılına
kadar Sağlık Bakanları hep nüfusu artırmaktan ve özellikle sağlıklı artırmaktan söz etmiş;
ebe, aşı konusu gündeme geldiği zaman da
genellikle çocukların korunması adına, nüfusu
artırma noktasında ifadeler kullanılmıştır.
İlk defa 1982 yılında Kaya Kılıçturgay nüfus
artışını konu etmiş, iki yıl sonraki bütçe
konuşmasında da yine nüfus artışından şikâyet

2018 ve 2019’daysa çocuk meselesi bambaşka
bir boyutuyla, çocuk obezitesi üzerinden konuşulmaya başlanmıştır. O dönemlerde tabii
ki bebek ölüm oranları oldukça azalmıştı ama
Bakanlar bir başka sıkıntıya işaret etmekte idi.
2018’de Ahmet Demircan çocukluk çağı obezitesinin on yılda yüzde 6,5’tan yüzde 9,9’a çıktığını, 2019 bütçe konuşmasında da Fahrettin
Koca her 4 çocuktan 1’inin obez olduğundan
duyduğu kaygıyı ifade etmişlerdir.
Sağlık Bakanlarının gündeminde sosyal hizmetler konusu da yer almıştır. 1963 bütçe konuşmasında Yusuf Azizoğlu, sosyal hizmetler
kaleminin azlığından şikâyet ediyor; 1962’de
14 milyon olan miktarın 1963’te 22 milyon liraya çıkartıldığını, bunun da oldukça yetersiz
olduğunu; ellerinde şu anda 8 çocuk yuvasının
var olduğunu, 1963 yılı içinde de 6 yuvanın
daha açılacağını ifade etmiştir.
Yine, 1976’daki bütçe konuşmasında Kemal
Demir, Adana ve İstanbul’da 100’er yataklı
2 huzurevinin hizmete gireceğinin müjdesini
vermiştir. Bu hizmetler daha sonra önce Devlet Bakanlığı, sonra Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığına devroldu. Ama Sağlık Bakanlığı,
özellikle, 2003’te başlayan Sağlıkta Dönüşüm
Programı’yla ilgili bilhassa yaşlı vatandaşlarımıza evde sağlık hizmetini başlattı.
Evde sağlık hizmetinin 2014’te Mehmet Müezzinoğlu’nun bütçe konuşmasında 225 bin kişiye ulaştığını, 2019’da Fahrettin Koca’nın bütçe
konuşmasında 1 milyon 200 bin kişiye ulaştığı,
yine, Fahrettin Koca’nın 2020’deki açıklamasıyla 1 milyon 427 bin kişiye ulaştığı görülür.
6. Genel Sağlık Sigortası ve Sistemde
Reform Çalışmaları:
Yüzölçüm olarak geniş, nüfus olarak büyük

bir ülkenin bütçesi ve imkanları kısıtlıysa sağlık
hizmetlerini en etkili ve verimli şekilde sunmak
için değişik dönemlerde sistemde reform arayışlarına girmesi tabiidir. Sağlık Bakanlarının
bütçe vesilesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisinde yaptığı konuşmalara bakınca Genel Sağlık sigortası, doktorların tam zamanlı çalışması,
ülkedeki doktor dağılımını düzeltme çabaları,
özellikle mahrumiyet yörelerindeki sağlık hizmet sunumunu iyileştirmek için atılan sosyalleştirme gibi adımlar, yeşil kart uygulaması,
hava ambulansı ve acil sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, aile hekimliği, performansa dayalı
ödeme sistemi, evde sağlık hizmeti sunulması
ve şehir hastaneleri gibi pek çok önemli adımın
atıldığını söylemek mümkündür .
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ederek 1983 yılında yürürlüğe giren Nüfus
Planlaması Hakkında Kanun’dan bahsetmiştir.

Sağlık sigortasının ilk olarak 1953’te Ekrem
Hayri Üstündağ tarafından “İki buçuk senedir
üzerinde çalışıyoruz.’’ ifadesiyle dile getirilmiştir. Ayrıca o yıl devlet hastanelerinden hastalardan 50 kuruş alınması tartışmalarının da yoğun
bir şekilde yaşandığını görmek mümkündür.
Lütfi Kırdar 1959’da “Türkiye her biri 4-5 vilayetten oluşan 16 bölgeye ayrılacak; her bölgeye hastane, verem, akıl hastanesi planlanacak.’’
demiş, ayrıca 25 milyon nüfusta 21 milyon antibiyotik sarfiyatından duyduğu endişeyi dile
getirmiştir.
Bakanlar müjdelerini ve kamuoyunda heyecan
uyandıracak icraatlarını genellikle bütçe konuşmalarına saklarlar. Nitekim, 1963 bütçe sunumunu yapan Yusuf Azizoğlu 1963 yaz ortasında
Muş ilinde sosyalleştirme programına başlanabileceği müjdesini veriyordu. Bu programda çalışacak doktor ve yardımcı personel için oldukça
tatminkâr ücret -ki doktor için net 4.000 lira
olarak- verileceğini söylemiş, ayrıca mukaveleli
hekimlik kanununun çıkartılacağını açıklamıştır.
Nitekim, sosyalleştirmenin ilk yılları fena da gitmiyordu. 1964 bütçe sunumunda Kemal Demir,
Muş sosyalizasyon bölgesinde muayene sayısıYüzyılın
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nın bir yılda 13 binden 123 bine, aşılama oranının da on kat artığını söyleyecekti. Ancak daha
sonraki yıllarda sosyalleştirmeyle ilgili bazı sıkıntıların olduğu da anlaşılmaktadır. Edip Somunoğlu 1966’da, sosyalleştirme bölgesine uzman
doktorların gitmediğini ve sebebinin de ücret
azlığından kaynaklandığını belirtmiştir. Bakan,
uzman hekimin 3.200 lira, pratisyenin ise 2.200
lira aldığını ve çözümün de “tam zamanlı (full
time)’’ olduğuna inandığını ifade etmiştir.
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1968 yılı bütçe sunumunda Vedat Ali Özkan,
sosyalizasyon uygulamasının 17 vilayette uygulandığını, 6 vilayette daha başlayacağını ve
7,5 milyonluk bir nüfusa tekabül ettiğini ifade
etmiştir. Ayrıca, o yıl Bakan, halkın eğitimi için
her ile bir film makinası ve onu işleten bir memur istihdam edileceğini de yine bütçe konuşmasında dile getirmiştir.
1969 bütçesinde Vedat Ali Özkan, “tam zamanlı çalışmanın’’ mecburi hâle geleceğini
söylemiş ama şubat ayında ret olunan bütçenin
mayıs ayındaki tekrar görüşmelerinde “tam zamanlı çalışmanın’’ mecburi değil ihtiyari olacağını ifade etmiştir.
1971 bütçesinde Vedat Ali Özkan, milletvekillerinin sorularına verdiği cevaplardan, o
yıllarda hekim bulmanın zor olduğu ve hekim
göndermenin zor olduğu yerlere doktorların
rotasyonla gönderildiği anlaşılmaktadır.
1972’de Cevdet Aykan, sosyalizasyon bölgesinde plan hedeflerinin çok gerisinde kaldığını ifade ederek kötümser bir tablo ortaya koymuştur.
Kemal Demir 1974’te, konuşmasında çok enteresan bir bilgiyi aktarmış ve sosyalleştirme
bölgesinde çalışan hekimlere “full time’’ tazminatı yanında her ay için ihtisas sınavında bir
puan ilavesinin yapıldığını açıklamıştır.
1977’de çok ilginç bir tartışmaya şahit olunmuştu. Sisteme katkıyı sadece Sağlık Bakanları
Yüzyılın
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ya da bürokratlar yapmaz, bazen milletvekilleri de yapar. Bunun güzel bir örneği 1977 bütçe
görüşmeleri sonunda yaşanmıştır. Samsun Milletvekili İlyas Kılıç, taşra hastanelerinde ameliyat olan hastaların aynı problem için Ankara’ya geldiklerinde önceki durumunu belirten
“epikriz’’ verilmesini önermiş, Bakan Demir
de bu öneriyi inceleteceğini ifade etmişti ve
daha sonra da bu öneriyi hayata geçirmişti.
1978’deki Sağlık Bakanı Mete Tan, doktorların
ücretlerini tatminkâr noktaya getirip mesailerinin tamamını devlet hizmetinde harcamaları
için “Tam Süre Kanunu’’nu çıkartmak gerektiğini ifade ediyor, 1979’da ise sosyalizasyonun
iyi yürümediğinden ve doğu illerindeki doktor
eksikliğinden yakınıyordu. “Tam Süre Kanunu’’ çıkmadan Sağlık Bakanlığındaki bir doktor 7-8 bin lira alırken SSK’deki doktorların
17-18 bin lira aldığını; “bu kanunun Maliyeye,
iddia edildiği gibi 20 milyarlık değil, 4,5 milyar liralık bir yükünün olacağını’’ belirtiyordu. Ancak bir sonraki yıl Sağlık Bakanı Ali
Münif İslamoğlu, 1980 bütçesinde Tam Gün
Yasası’nın yanlış bir uygulama olduğunu, dönemin Maliye ve Millî Savunma Bakanı’nın
Kanunu savunamadığını, dönemin Başbakanı Bülent Ecevit’in de Tam Gün Kanunu’nun
aceleye getirildiğini söylediğini, Genelkurmay
Başkanı’nın, “Ordunun moralini çökertmiştir
bu kanun. Bir sağlık astsubayı tümgeneralden
fazla maaş alırsa o ordunun moralini ben tutamam.’’ dediğini aktarmıştır.
12 Eylül darbesinden sonra göreve gelen Kaya
Kılıçturgay, 1983’te farklı bir konuya değiniyor ve Kızılay vasıtasıyla toplanan kanın yüzde 90’ının Silahlı Kuvvetlerden toplandığını,
1983 yılını “kan yılı’’ ilan edeceğini söylüyordu; nitekim bir yıl sonraki bütçe konuşmasında
Kan ve Kan Ürünleri Kanunu’nun yürürlüğe
girmesiyle kan alımının 4 kat arttığını memnuniyetle ifade etmiştir.

1987’de Sağlık Bakanı Mustafa Kalemli, Bakanlıkta diş hekimleriyle ilgili bir Daire Başkanlığı kurulduğunu, ayrıca “Diş Hekimleri Odası
Kanunu’’nun da çıkarıldığını ifade etmiştir.
1988 Sağlık Bakanı Bülent Akarcalı farklı kurumların farklı sağlık hizmetleri sunmasından
doğan sıkıntılara dikkat çekmiş ve koordinasyon
sağlanması gerektiğini söylemiştir. Nihat Kitapçı
bir sonraki bütçe konuşmasında Ağrı, Erzurum,
Hakkâri, Sivas ve Van illerine 14 adet kızak
çeken kar motosikleti dağıtıldığını ifade etmiştir. Halil Şıvgın 1990 bütçe sunumunda sağlık
sigortasının, “hekim ile hasta arasındaki para
ilişkisini ortadan kaldıracak yegâne yöntem’’ çözüm olduğu iddiasını dile getirmiştir.
Her hükûmet değişiminde doğal olarak yeni
projeler, yeni politikalar, yeni tartışmaların olduğu açıktır. Nitekim 1992 bütçe sunumunda
muhalefet Yeşil Kart uygulamasını sert şekilde
eleştirmiş, Yıldırım Aktuna da Yeşil Kart için
370 milyar liralık ödenek ayrıldığını söylemiştir. Aktuna, 1993’te ise Yeşil Kart yanında Genel Sağlık sigortası ve aile hekimliğini de içeren

bir reform paketi için çalıştıklarını açıklamıştır.
Aktuna ayrıca, o yıl hiçbir hastanede bilgisayarlı tomografi bulunmadığını, 30 tane alacaklarını; ayrıca, 1993 yılında helikopter ambulans sisteminin hizmete gireceğini söylemiştir..
1994 bütçe sunumunu yapan Sağlık Bakanı
Kazım Dinç 76 ilde fenilketonüri taramasına
başlandığını, 1995 bütçe sunumunu yapan Doğan Baran da Genel Sağlık sigortası ve aile hekimliğine geçileceğini bir kez daha tekrarlıyor,
hastanelerin de işletmeye dönüştürüleceğini
beyan ederek yeni rotayı açıklıyordu.
Bir sonraki yıl Sayın Baran, yeşil kartlı sayısının 5 milyon olduğunu ve 8 trilyon lira para
harcandığını açıklayacaktır. 97 yılında tekrar
Sağlık Bakanı olan Yıldırım Aktuna, İstanbul
ve Bilecik’te kısmen güçlendirilmiş sağlık ocakları projesini başlattıklarını söylemiştir. Daha
sonra göreve gelen Osman Durmuş, 2001
yılında 36 ilde, 64 hastanede vardiyalı çalışma sistemine başladıklarını ifade etmiştir. AK
Parti Hükûmetlerinin ilk Sağlık Bakanı Recep
Akdağ, bugüne kadar hep konuşulan ama uygulanamayan aile hekimliği modelini hayata
geçireceklerini, 2004 yılında da “Sağlıkta Dönüşüm Programı’’ adıyla yeni bir uygulama
başlattıklarını, ilk icraat olarak da hastanede
rehin tutulma uygulamasının kaldırıldığını ifade ederek reform gerekliliğine dikkat çekmiştir.
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Turgut Özal döneminin ilk Sağlık Bakanı Mehmet Aydın 1985 bütçe sunumunda doktorların
uzmanlığa duyduğu ilgiden bahsederek sistem
tartışmasına bambaşka bir boyut katmıştır. “Aile
hekimliği’’ müessesesinin kurularak doktorları
bu branşa yönlendirmenin öneminden bahsetmiştir. Bakan Aydın’ın açıkladığı bir başka
yenilik, sağlık ocaklarındaki araç, personel gibi
ihtiyaçları gidermek için bir “Sağlık Kuruluşları
Vakfı’’ kurma niyetiydi. Mehmet Aydın ayrıca
modern anlamda bir acil yardım sistemi bulunmadığını, Ankara’da 21 istasyon kurarak 21
cankurtaranla buna başlanacağını, “Hızır 1’’
“Hızır 2’’ gibi adlarla hizmet vereceğini ifade
ediyordu. Ayrıca, bir başka yeni fikir olarak da
Ankara Yüksek İhtisas Hastanesinin temizlik işinin bir özel firmaya verileceğini, bundan memnun kalırlarsa yaygınlaştırılacağını belirtmiştir.

Aile Doktorluğu için yeni bir yapılanma hazırlıkları içinde olduklarını ifade eden Recep
Akdağ, bir sonraki bütçe sunumunda, yani
2005’te, Sağlıkta Dönüşüm Programıyla ilk
olarak mevcut sağlık potansiyelini tespit etmek
için Türkiye sağlık envanteri çalışması yaptıklarını, sağlık çalışanlarının motivasyonunu
artırmak için performansa dayalı katkı ödemesini başlattıklarını, ayrıca hekim seçme uygulamasını ve Düzce’de Aile Hekimliğini pilot
olarak başlattıklarını açıklamıştır.
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2010 yılında Recep Akdağ’ın açıklamalarından
aile hekimliği uygulamasının 40 ile genişletildiğini, 2013’te de tacize uğrayan çocukları korumak için Çocuk İzleme Merkezlerini oluşturulduğunu anlaşılmaktadır. 2014 bütçe sunumunu
yapan Mehmet Müezzinoğlu, Türkiye Sağlık
Enstitüleri Başkanlığını kurduklarını, 2016’da
Uyuşturucuyla Mücadele Yüksek Kurulunun
kurulduğunu, ALO 191 Uyuşturucuyla Mücadele, Danışma ve Destek Hattı kurduklarını,
şehir hastanelerini inşa etmeye başladıklarını
söylemiştir.
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2017’de tekrar Sağlık Bakanı olan Recep Akdağ başka tıp fakültelerine 2002’de 4.500 öğrenci alınırken o yıl itibarıyla 12-13 bin öğrenci
alındığını, ayrıca sigarayla mücadele anlamında sigarada düz paket uygulamasına başladıklarını açıklamıştır.
Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin ilk Sağlık Bakanı olan Fahrettin Koca, 2019 bütçe sunumunda şehir hastanelerine özellikle değinmiş
ve şehir hastaneleri ile üniversiteler arasında
sinerji oluşturmak istediklerini; Adana, Isparta,
Mersin, Yozgat, Kayseri, Elazığ, Eskişehir ve
Manisa’da faaliyete geçen şehir hastaneleriyle
Türkiye’yi sağlık turizminde marka hâline getirmeyi amaçladıklarını, yine sağlık turizmini geliştirmek için USHAŞ’ın kurulduğunu bildirmiştir.
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2020’de ise Fahrettin Koca, yeni hizmete giren
10 şehir hastanesinin 10 bin 423 yatak kapasitesinin olduğunu, yapım maliyetini de 5 milyar
dolar olarak açıklıyordu. Ayrıca Fahrettin Koca,
şehir hastanelerinde hasta garantisi verildiği iddialarının da gerçek dışı olduğunu dile getirmişti. Bakan Koca, bunun dışında sağlık çalışanlarına yönelik sağlıkta şiddeti önleme eylem planı
hazırladıklarını, aşı reddi konusuyla mücadele
edilmesi gerektiğini özellikle vurgulamıştı.
Ayrıca, konuşmasının son bölümünde sağlıklı
bir gelecek için bağımlılıkla mücadelenin öneminden bahsetti, tütünle mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini, sigara paketlerini tek tip yapan dünyadaki 7’nci ülkenin Türkiye olduğunu
belirtti.
Sağlık Bakanlarının yaptıkları Bütçe konuşmalarına bakınca 100 yılda sağlık hizmetlerinin
her alanda fevkalade geliştiğini, kalkınmanın
ve gelişmenin çok önemli bir göstergesi olan
sağlık hizmetlerinde tüm dünyanın hayranlıkla
baktığı bir noktaya geldiğini görüyoruz. Sağlık
hizmetlerinin bu seviyeye gelmesinde rol alan
bütün Sağlık Bakanları ve sağlık çalışanlarından yaşayanlarına sağlıklı ve huzurlu bir ömür,
vefat edenlerine Allah’tan rahmet diliyorum.

Teşekkür
Bu kitabın ortaya çıkmasında bir çok kişinin emeğinin olduğunu söylemek isterim.

Öncelikle Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin KOCA’ya teşekkür etmek istiyorum. Kitap
projesini ilk konuştuğumuzdan itibaren desteklerini hiç esirgemedi.
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Kitabın yayımlanma sürecini üstlenen Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Mustafa
TAŞDEMİR ve ilgili Daire Başkanı Mustafa ÖRNEK’e,

Bakanların bütçe konuşmalarını tutanaklardan özenle çıkarıp yeniden yazılmasındaki
katkılarından dolayı TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanı Doğan AYTOP ve Ekibine,

Sağlık Bakanlığı Tarihi ile ilgili kısım yazılmasaydı şüphesiz kitabın bir bölümü eksik kalırdı.
Bu eksikliği gideren Mahmut TOKAÇ’a,

Kitabın görsel açıdan daha iyi görünmesi için çaba gösteren Gözde KİRİŞÇİOĞLU,
Ayşenur AYGÖREN ve Raif KUTLU’ya,

Titiz bir okuma ile kitabın redaksiyonunu gerçekleştiren Ayten DOĞAN KESKİN, Deniz
AYDOĞDU ve Doğuş DURMAZ’a

Tüm kitap çalışmalarımda katkı ve desteklerini esirgemeyen ekip arkadaşlarım Ümmet
ARTUÇ ve İsmail KARAMAN’a,

Son olarak kitabın tasarım görevini üstelenen Piri Reis Kültür Ajansı çalışanlarına
ve bu çalışmanın ortaya çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
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İlk Sağlık Bakanlığı Binası, Ulus, 1923
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Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye
Vekaletinden Sağlık Bakanlığına
- Sağlık Bakanlığının Kısa Tarihi -

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde her
alanda görülen modernleşme çabaları sonucunda sağlık kurum ve kuruluşlarının da değişmesiyle birlikte sağlık yönetiminde parçalı
bir yapı hakim oldu. 1827 yılında ilk modern
tıp okulu “Tıbhâne ve Cerrahhâne’’nin açılışı ve
1839’da “Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne’’ adıyla organizasyonunu tamamlamasının ardından
1849 yılında Hekimbaşılık müessesesi lağvedilip özellikle eğitim ve icazetname (diploma) ile
ilişkili bazı yetkileri 1850’de kurulan “Mekteb-i
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T

ürklerin Anadolu’yu yurt edinmelerinden itibaren bu topraklarda sağlık hizmetleri vakıf sağlık kuruluşları
aracılığıyla görülmeye başlanmıştır.
Darüşşifa, bimaristan gibi isimlerle anılan bu sağlık
kuruluşlarında görev alacak yönetici ve personelin yönetimi “Reisü’l-Etibba’’ denilen ve daha
sonra “Hekimbaşı’’ unvanıyla anılan bir hekim
tarafından yürütülürdü. Bu şahıslar o dönem
itibariyle her türlü sağlık hizmetinin koordinasyonundan sorumlu olduklarından bugünkü anlamda “Sağlık Bakanı’’ görevini görüyorlardı.

Mahmut TOKAÇ
Tıbbiye Nezareti’’ne devredildi.1 Ancak o dönemde Mekteb-i Tıbbiye sadece askeri hekimleri yetiştirmek amacıyla kurulduğu için halk
kitlelerine götürülecek yaygın sağlık hizmetleri
için 1866’da ilk sivil tıp mektebi olan “Mektebi
Tıbbiye-i Mülkiye’’ kuruldu. Buradan yetişen hekim ve diğer sağlık personelinin yönetimi için
de 1870 yılında Mekteb-i Tıbbiye Nezareti’ne bağlı olarak “Sivil Tıp İşleri Bakanlığı’’ anlamına
gelebilecek “Nezaret-i Umur-u Tıbbiye-i Mülkiye’’
adıyla bir merkezi birim kuruldu. Ancak bu
bildiğimiz anlamda bağımsız bir bakanlık olmayıp Hariciye Nezareti’ne (Dışişleri Bakanlığı) bağlı bir kurumdu. 1871 yılında yürürlüğe
giren “İdare-i Umumiye-i Tıbbiye Nizamnamesi’’ ile
illerde Sıhhiye Müfettişlikleri ve ilçelerde Memleket
Tabiplikleri kurularak yaygın örgütlenmenin altyapısı oluşturulmuş oldu. Koruyucu ve tedavi
edici sağlık hizmetlerini sağlamak amacıyla taşraya gönderilen hekimlerin tayinleri “Nezaret-i
Umur-u Tıbbiye-i Mülkiye’’ tarafından yapılmaya
1

Nezaret tabiri günümüzdeki Bakanlık ile eş anlamlı olsa da
o dönemde müstakil bir bakanlık olmadan da nezaretler
mevcuttu.
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başlandı. 1 Mart 1913 (16 Şubat 1328) tarihli
“muvakkat’’ (geçici) olarak çıkartılan Teşkilat Kanunu gereğince, “Sıhhiye Müdüriyet‐i Umumiyesi’’
(Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü) oluşturulmuş
ve ilk müdürü Dr. Besim Ömer Paşa olmuştur.
Ondan sonra Dr. Esat Paşa, Dr. Adnan (Adıvar) ve Dr. Abdullah Cevdet müdürlük yapan
tanınmış hekimlerdir.
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12 Mart 1916 (28 Şubat 1331) tarihinde
çıkartılan bir kanunla Nezaret-i Umur-u Tıbbiye-i
Mülkiye kaldırılmış ve Hariciye Nezareti’ne (Dışişleri Bakanlığı) bağlı olan Nezaret, Dahiliye
Nezareti’ne (İçişleri Bakanlığı) nakil olunarak
Nazırı (Bakanı) Dahiliye Nazırı olmak üzere
“Sıhhiye Nezareti’’ kurulmuşsa da adı “Nezaret’’
olmakla birlikte müstakil bir bakanlık haline
gelememiştir. Ancak parçalı yapıdaki sağlık
hizmetlerini yürütme görevi de “Sıhhiye Müdüriyet‐i Umumiyesi’’ne verilmiştir. Sadece 1837
yılında karantina amacıyla kurulan Meclis-i Tahaffuz (sonradan Meclis-i Umur-u Sıhhiye) yerine
“Hudud-u Sıhhiye Müdüriyet-i Umumiyesi’’ (Bugünkü Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü)
ile “Hicaz Sıhhiye Müdüriyet-i Umumiyesi’’ (Hac
dönemi sağlık işlerini yöneten ayrı bir Genel
Müdürlük) ayrıca oluşturulmuştur.

lis-i Umuru Tıbbiye-i Mülkîye ve Sıhhiye-i
Umumiyeye ait bilumum vezaifle mükellef ve
Sıhhiye Nezaretine merbut bir Sıhhiye Müdiriyeti
Umumiyesi teşkil olunmuştur.’’2
Büyük Millet Meclisi Dönemi
23 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisi’nin açılışından sonra çıkartılan ilk kanunlar arasında yer alan 3 sayılı “Büyük Millet Meclisi
İcra Vekillerinin Sureti İntihabına Dair
Kanun’’ ile İcra Vekilleri Heyeti (Bakanlar Kurulu) oluşturulurken sayılan onbir Vekalet3 arasında ikinci sırada “Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye’’
(Sağlık ve Sosyal Yardım) adıyla müstakil bir
bakanlık kurulması kabul edilmiştir.
“Birinci Madde- Şeriye ve Evkaf, Sıhhiye ve
Muavenet-i İçtimaiye, İktisat (Ticaret, sanayi,
ziraat, orman ve maadin), maarif, adliye ve mezahip,
maliye ve rüsumat ve defteri hakani, nafia, dahiliye (Emniyet-i umumiye, posta ve telgraf), Müdafaa-i
milliye, Hariciye ve Erkân-ı harbiye-i umumiye işlerini
görmek üzere Büyük Millet Meclisinin on bir zattan
mürekkep bir Îcra Vekilleri Heyeti vardır.’’4

18 Şubat 1331 (2 Mart 1916) tarihli Ayan Meclisi tutanaklarında bu oluşum aşağıdaki şekilde
yer almıştır:
“Birinci Madde- Nezareti Umur-u Tıbbîye-i Mülkiye lağv ve Hariciye Nezaretine mülhak
Sıhhiye Nezareti naklolunarak Nazırı Dahiliye
Nazırı olmak üzere bir Sıhhiye Nezareti teşkil
olunmuştur.
İkinci Madde- Sıhhiye Nezareti, Sıhhiye ve
Hudud-u Sıhhiye ve Hicaz Sıhhiye Müdiriyeti
umumiyelerinden müteşekkildir.
Üçüncü Madde- Lağvolunan Nezaret-i
Umur-u Tıbbiye-i Mülkiye ve ona merbut Mec-
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3

4

18 Şubat 1331 tarihli Meclîs-i Âyân Zabıt Ceridesi, 3.
Devre 2. Cilt, 2. İçtima Senesi, Otuzbeşinci İnikad. TBMM
Kütüphanesi (TBMM Kütüphanesindeki Latinize edilmiş
tutanaklarda 18 Şubat 1331 (1915) olarak yazılmışsa da
Rumi takvimin Mart ayından başlayıp Şubat ayının yılın
son ayı olması ve Miladi takvimle arasında 13 günlük fark
bulunması dolayısıyla Rumi 18 Şubat 1331 tarihi Miladi 2
Mart 1916 tarihine denk gelmektedir.)
Osmanlıda bugünkü “Bakanlık’’ anlamına gelen “Nezaret’’
kullanılırken Ankara’da kurulan Büyük Millet Meclisi’nde
“Vekalet’’ kavramı kullanılmaya başlanmıştır.
Ceride-i Resmiye ile neşir ve ilânı: 7 şubat 1337 - No. 1

1911’den beri süregelen savaşlar dolayısıyla sağlık açısından
oldukça kötü olan durum nedeniyle 1920’de kurulan ilk
TBMM hükümeti sağlık konusuna özel bir önem vermiştir.

Büyük Millet Meclisi’nde bu Kanunun müzakereleri yapılırken müstakil bir Sağlık Bakanlığı konusu tartışılmış ve tutanaklardan öğrendiğimiz kadarıyla bazı vekiller daha önceden
olmadığı gerekçesiyle ayrı bir bakanlığa gerek
olmadığını ifade etmişlerdir.

İlk Sağlık Bakanı Dr. Adnan Adıvar
İlk Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekili (Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı) olarak bir dönem
Sıhhiye Umum Müdürlüğü görevini de yapmış
olan Doktor Adnan (Adıvar) Bey seçilmiştir.
3 Mayıs 1920’de yapılan ilk Bakanlar Kurulu
toplantısına ilk Sağlık Bakanı olarak katılan
Doktor Adnan Bey 11 Mayıs 1920’de yanına
kâtip olarak aldığı bir Küçük Sıhhiye Memuru
ile, Ankara Vilâyet Konağının bir odasında göreve başlamıştır.
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Ceride-i Resmiye’nin (Resmi Gazete) 7 Şubat 1337 tarihli
ve 1 nolu ilk nüshasında yayımlanan 3 Nolu Kanun

Doktor Adnan Bey bakanlık
görevine başladığında elinde
sağlık sistemine ait herhangi bir
kayıt ya da bilgi olmadığından
ilk olarak memleket sathında
görev yapan hekimlerin isimlerini telgrafla isteyerek kayıt altına almıştır. İstanbul’da halen cari olan bütün
kanun ve nizamnameleri temin ederek bunların işe yarayanlarını tespit etmiştir. Söz konusu
mevzuatın ihtiyacı karşılamadığı durumlarda
Bakanlıkça duruma uygun yeni mevzuat ve
kadro oluşturulmuştur.
Yeni ihdas edilen Bakanlıkça hazırlanan ilk
bütçe tasarısında; Bakanlık Merkez teşkilatında, Hıfzıssıhha Dairesi, Sicil Dairesi, Muhasebe ve
Evrak Kalemi olması kabul edilmiştir. Taşra örgütünde ise; eski yapıda mevcut olan Sağlık Müdürlükleri, Hükûmet Tabiplikleri, Belediye Tabiplikleri
ve Karantina Tabiplikleri ile Küçük Sıhhiye Memurlukları aynen muhafaza edilmiş, Teftiş kadrosu
da 3 müfettişe çıkarılmıştır. Meclis-i Âlî-i Sıhhî
kaldırılmış, Daülkelp Müessesesi (Kuduz Tedavi
Merkezi), Telkihhane (Aşıhane) ve Bakteriyolojihane kurulması kabul edilmiştir.
Doktor Adnan Bey’in 27 Şubat 1921 tarihinde
vekâletin bütçesine dair görüşmelerin yapıldığı meclis oturumunda yapmış
olduğu konuşmadan; o dönemde
vekâlete bağlı olarak çalışan doktor sayısının 180 olduğu anlaşılmaktadır. İhtiyaç duyulan doktor
sayısını ise 290 olarak ifade etmektedir.

Ulus’ta Vilayet Konağı ve Meydanı (Cumhuriyet ve Başkent Ankara Kitabından)
Yüzyılın
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Doktor Adnan Bey döneminde ordunun ihtiyacı olan hekimlerin öncelikle hastane ve
belediye hekimlerinden seçilerek alınması ve
hükümet tabiplerinin mümkün mertebe görevlerinde bırakılmalarına dair bir talimatname
yayınlanmıştır. Ayrıca 14 Eylül 1920 tarihinde
içkiyi yasaklayan 22 sayılı Men’i Müskirat Kanunu
yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunun 5 ve 6. Maddeleri doğrudan Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekâleti ile ilgilidir. 5. Maddede; “Tababette
kullanılacak her nevi ispirtolu mevat ihtiyaç nisbetinde
Sıhhiye Vekâletince eczanelere tevzi ve sarfiyatı kontrole
tabi tutulur.’’ ve 6. Maddede ise; “Tababette istimal olunacak ispirtolu mevaddın sureti istimal ve sarfı
hakkında Sıhhiye Vekâletince bir talimatname kaleme
alınacaktır.’’ denilmektedir. Bu maddelere göre
tıbbi amaçla kullanılacak alkolün eczanelere
dağıtımı ve kontrolü Sağlık Bakanlığına bırakıldığından buna istinaden Bakanlıkça “İspirto
ve İspirtolu İçkiler Nizamnamesi’’ uygulanmaya
başlanmıştır.5

Dr. Refik Saydam
Doktor Adnan (Adıvar) Bey’in 10 Mart
1921’de Vekâletten ayrılması üzerine Doktor
Refik (Saydam) Bey ikinci Sağlık Bakanı olarak
seçilmiştir.
Daha sonra iki kez daha Bakanlık koltuğuna
oturacak olan Doktor Refik Beyin bu ilk Bakanlık döneminde Balkan Savaşlarıyla başlayan göçmen ve mülteciler sorunu, kaybedilen
bölgelerden Anadolu’ya sığınan yeni göçmen
ve mültecilerle daha da arttığından bu mülteci
ve göçmenlerin yerleştirilme ve barındırılmalarına çok önem verilmiştir. Daha önce Dahiliye
Vekaleti’ne bağlı olan göçmenlerle ilgili Genel
Müdürlük Muhacirin Müdüriyet-i Umumiyesi’nin
mülteci ve göçmenlerin yerleştirilme ve barındırılmaları görevi 5 Haziran 1921 tarihli “Dâhiliye Vekâleti’ne Bağlı Olan Muhacirin Müdüriyet-i
Umumiyesi’nin Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekâ5
Yüzyılın
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leti’ne Bağlanması Nizamnamesi’’ ile Sıhhiye ve
Muavenet-i İçtimaiye Vekâleti’ne verilmiştir.
İkinci Sağlık Bakanı Doktor Refik Bey, 10 Mart
1921’de devraldığı ve 9 ay 10 gün süren Bakanlık görevinden 20 Aralık 1921’de ayrılmıştır.

Dr. Rıza Nur
Doktor Rıza Nur Bey üçüncü Sağlık Bakanı
olarak göreve getirilmiştir. 24 Aralık 1921 günü
başladığı ve iki yıla yakın süre ile yaptığı Bakanlık görevi esnasında en önemli icraatı “Türkiye’nin Sıhhî-i İçtimai Coğrafyası’’ isimli çok değerli
eser serisinin basılmaya başlanmasıdır. Doktor
Refik Bey’in ilk Bakanlığı döneminde başlatmış
olduğu ve ilk baskısı 1922 yılında Doktor Rıza
Nur Bey döneminde basılmış olan “Türkiye’nin
Sıhhî-i İçtimai Coğrafyası’’ isimli kitaplar 1932
yılına kadar toplam 18 cildi bulmuştur. Doğrudan Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekâleti tarafından yapılan çalışmalar sonucunda
basılan eserlerde vilayetler ile ilgili çok ayrıntılı
bilgiler bulunmaktadır. Doktor Rıza Nur Bey
eserin birinci cildinin mukaddimesinde eserin
önemini şu şekilde izah etmektedir:
“Selef-i acizi Refik Beyefendi zamanında yurdumuzun sıhhi ve içtimai tetkiki gibi mühim
bir nokta Vekâlet-i Muavenet-i İçtimaiye Müdürü Doktor Muhyiddin Celal Bey tarafından
vekâlete teklif olunarak sıhhiye müdürlerinden
bu babda malumat taleb edilmiş, sıhhiye müdürleri tetkikat yaparak istenilen malumatı cem
eylemişler. Vekalete geldiğim zaman bu malumatı buldum. Bunların bir kısmı güzelce, bir
kısmı kıymetsiz idi ki sıhhiye müdürlerinin iktidar ve faaliyetleriyle mütenasibdi. Bunlardan
en mükemmel olanlar Sinop, Niğde, Kayseri,
Kastamonu, Erzurum, Zonguldak ve Menteşe
sıhhiye müdürlüklerinden gelenlerdir. Bunların
arasında da Sinop’unki birincidir. Bu halde
Sinop nüshasını numune olmak üzere intihab
edip bazı tadilat ve tekemmülat icrasından son-

Umur-ı Sıhhiye ve Muavenet-i
İçtimaiyye Vekili ve Sinop Mebusu.
Doktor Rıza Nur’’

Cumhuriyet Dönemi (Dr. Refik Saydam
Dönemi)
Doktor Rıza Nur’un görevi Cumhuriyetin ilanından 2 gün öncesine kadar (27 Ekim 1923)
devam etmiştir. O tarihe kadar günün kısıtlı
şartları altında yürütülen çalışmalar; 30 Ağustos Zaferi sonrası 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’in ilan edilmesinden sonra Doktor Refik
Bey bir yılı biraz aşkın bir süre görev yapacağı
Bakanlık koltuğuna ikinci defa oturmuştur.
Doktor Rıza Nur’un Bakan, Dr. Refik Bey’in
ise Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Encümeni
(Meclis Sağlık Komisyonu) Başkanı olduğu dönemde Büyük Millet Meclisi gündemine gelen
ve hekimlere mecburi hizmet öngören Etibbanın Hizmeti Mecburesi Hakkında
Kanun teklifinin görüşmeleri sürerken Doktor
Rıza Nur Bey’in sağlık durumu dolayısıyla verdiği istifası da görüşülerek kabul edilmiş ve söz
konusu Kanun’un kabulü ikinci kez göreve gelen Doktor Refik Bey’in Bakanlığı döneminde
gerçekleşmiştir.
Cumhuriyetle birlikte tüm diğer kurumlarda
olduğu gibi Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye
Vekâletinde de örgütlenme yeniden yapılandırılmıştır. Merkez teşkilatın yanı sıra taşra teşkilatı, illerde bulunan sağlık müdürlükleri, hükümet, belediye ve karantina tabiplikleri ile küçük
sıhhiye memurluklarından oluşmaktaydı.

Bu yeni durumdan alınan güçle Bakanlık merkez teşkilatı ve taşra yapılanmasıyla gelişmeye
başlamışsa da asıl büyük gelişme üç ay kadar
Doktor Mazhar (Germen) Bey’e bıraktığı
Bakanlık koltuğuna üçüncü defa ve en uzun süreli (4.3.1925-25.10.1937 arasında 12.5 yıldan
fazla) Sağlık Bakanlığı yapmak üzere seçildiği
dönemde olmuştur. Sağlık Bakanlığı bu dönemde hızlı bir ilerleme sürecine girmiştir.
Dr. Refik Saydam döneminin başındaki
mevcut durum ve çözümlenmesi zorunlu sağlık sorunları, Bakanlığın 1925 yılında hazırlamış olduğu ilk çalışma programında özetle şu
şekilde tespit edilmiştir:
1- Devletin Sağlık Teşkilâtını kurmak,
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ra - ekseriya olduğu gibi bunların da bir dolap
içinde çürümek ve zayi olmak taliinden kurtulması ve enzar-ı istifadeye konulması maksadıyla - neşrediyorum. Eserde yapılan tashihler
meyanında bir de o alışılmış eski münşiyane dil
mümkün olduğu kadar Türkçeleştirilmiştir. …
10 Mart 338.

2- Hekim, sağlık memuru ve ebe yetiştirmek,
3- Numune hastaneleri ile doğum ve çocuk bakımevleri açmak,
4- Sıtma, verem, trahom, frengi ve kuduz gibi
önemli bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmek,
5- Sağlık ve sosyal yardıma dair gerekli olan
kanunları yapmak,
6- Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Teşkilatını
köylere kadar götürmek,
7- Hıfzıssıhha müessesesi ve okulu açmak.
Doktor Refik Bey’in bu program doğrultusunda 1937 yılına kadar Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekili olarak yaptığı hizmetlerin en dikkat
çekenleri Emraz-ı Sâriye Mücadele Teşkilâtı, Hıfzıssıhha Müessesesi, illere rehber olmak üzere ilk
olarak 1924’te Ankara, Diyarbakır, Erzurum,
Sivas Numune Hastaneleri ve 1936’da Haydarpaşa Numune Hastanesi, Emraz-ı Sâriye (Bulaşıcı
Hastalıklar) Hastaneleri, Verem Mücadele Dispanserleri, Heybeliada Verem Sanatoryumu, Doğum ve Çocuk Bakımevleri, Kuduz Müesseseleri, Akıl Hastaneleri
ile 51 Kanun, 18 Nizamnamedir.
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Dr. Ferudun Frik’in ifadesiyle Dr. Refik Saydam: “... En zecrî ve en modern programlarla işe
başlayan hükümet teşkilâtı, 1920 de tesis ettiği Sıhhat Vekâleti ile sağlık işlerine de esaslı çalışma plânı
çizmiştir. Bu plânın tanzim, tertip ve tatbiki şerefi,
hemen sürekli denebilecek kadar uzun sıhhat vekilliği
etmiş olan değerli Dr. Refik Saydam ve onun çalışma
arkadaşlarınındır...’’
Doktor Refik Bey’in en önemli icraatları arasında 1928-1930 yıllarında çıkartılan ve halen
de geçerli olan sağlıkla ilgili 3 temel kanunu
sayabiliriz:
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1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanun
(Tıp mesleklerinin anayasası hükmündedir.)
1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi
Müstahzarlar Kanunu (İlaçların piyasaya arzını düzenleyen mevzuattır.)
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu.(Koruyucu sağlık hizmetlerinin yürütülmesi hakkındadır.)
1930 yılında çıkarılan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile vilayet, kaza ve nahiye merkezlerinde vilayet sıhhiye müdürleri emrinde
çalışacak birer hükümet tabipi görevlendirilmeye başlanmıştır. Hükümet tabiplerinin asıl
görevleri halk sağlığını gözetmektir.
1927 yılında çıkartılan ve 1953 yılına kadar
cari olan 964 sayılı Eczacılar ve Eczahaneler Hakkında Kanun da Dr. Refik Saydam’ın icraatları arasında sayılabilir.
Toplamda 5291 gün ile en uzun süre Sağlık
Bakanlığı yapan Dr. Refik Saydam 25.10.1937
tarihinde görevinden ayrılmıştır.
Dr. Hulusi Alataş, Sağlık Bakanları arasında görevde kalma süresi açısından 4140 gün ile
ikinci sırada yer alan Dr. Recep Akdağ’ın arkasından 2642 gün (7 yıl 2 ay 24 gün) ile üçünYüzyılın
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cü sırada yer almasına rağmen selefi Dr. Refik
Saydam’ın gölgesinde kalmış olduğundan pek
fark edilemeyen bir Sağlık Bakanı’dır. 1928 yılında kurulmuş olan Hıfzıssıhha Müessesesini
1940 yılının sonunda çıkan 4.1.1941 tarihli
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 3959 sayılı Kanun’la Hıfzıssıhha Enstitüsü
ve Hıfzıssıhha Okulu şeklinde yeniden yapılandıran Sağlık Bakanı’dır. Hıfzıssıhha Enstitüsü’nün adını da bir vefa örneği göstererek 1942
yılında Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü olarak değiştirmiştir.
25.10.1937’den 18.01.1945’e kadar 6 Hükümet (9-14) ve 3 Başbakan’la (Celal Bayar, Refik
Saydam, Şükrü Saracoğlu) 7 yıldan fazla kesintisiz Sağlık Bakanlığı yapan Dr. Hulusi Alataş,
aynı zamanda 2. Dünya Savaşı yıllarının da
Sağlık Bakanı olmuştur.

Çok Partili Dönem
Dr. Sadi Konuk, 18.01.1945-05.08.1946 tarihleri arasında yaklaşık 1,5 yıl Sağlık Bakanlığı yapmıştır. Döneminin en önemli icraatı,
Dr. Refik Saydam’ın yıllarca hayalini kurduğu
ve kurulması için uzun uğraşlar verdiği
Türkiye’nin ikinci tıp fakültesi olan Ankara
Tıp Fakültesi’nin kuruluşunun 20.06.1945
tarihinde gerçekleşmesidir. Kuruluş Kanununa göre Ankara Tıp Fakültesi’nin, öğretim ve
yönetim işlerinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenecek esaslara göre olacağı, hocaların seçim ve tayinlerinin ise İstanbul Üniversitesinde uygulanan esaslara göre yapılacağı
hükme bağlanmıştır. Bugünkü afiliyasyonun ilk
örneği de bu fakültenin kanununda yer almış,
stajlar için Gülhane Askeri Tatbikat okul ve klinikleri ile Ankara Numune Hastanesi ve Doğumevinden faydalanacağı belirtilmiştir.6
6

Henüz bir Üniversiteye bağlı olmadan kurulan ilk fakülte
bu değildir. 1925’te kurulan Hukuk Mektebi, 1933’te

Dr. Behçet Uz Dönemi
07.08.1946 tarihinde göreve gelen Recep Peker
Hükümeti (15) ile 10.09.1947’den 08.06.1948’e
kadar görev yapan Hasan Saka Hükümetinde
(16) peş peşe iki yıla yakın kesintisiz Sağlık Bakanlığı görevini yürüten Dr. Behçet Uz, ayrıca
Adnan Menderes’in Başbakanlık yaptığı 21.
T.C. Hükümetinde 17.05.1954-09.12.1955 tarihleri arasında 1.5 yılı aşan bir dönem tekrar
Sağlık Bakanlığı yapmıştır. Toplamda yaptığı
1244 günlük görev süresi ile Sağlık Bakanlarından biri olmuştur.7
İlk yazılı sağlık planı olarak adlandırabileceğimiz “Birinci On Yıllık Milli Sağlık Planı’’
Yüksek Sağlık Şurası’nca onaylanarak Dr. Behçet Uz tarafından 12 Aralık 1946’da açıklanmıştır. Plana göre kırsal bölgelerde her 20 bin nüfus
için ya da 40 köye bir tane olmak üzere hem
koruyucu ve hem de tedavi edici hizmet veren
sağlık merkezleri kurulması önerilmekteydi. Her
ne kadar bu plan kanunlaşamasa da esaslarının
bir kısmı uygulamaya konulmuştur. Ancak Dr.
Behçet Uz’un asıl etkili olduğu dönem son kez
Sağlık Bakanlığı yaptığı 3. Dönemidir.
Dr. Kemali Bayazıt Demokrat Partiden
önceki dönemin son Sağlık Bakanı’dır. Onun

7

öğretime başlayan Yüksek Ziraat Enstitüsü, 1935’te açılan
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi kurulmuş ve nihayet
17.09.1943 yılında çıkartılan 4492 sayılı Ankara’da bir Fen
Fakültesi kurulması hakkında kanun ile Maarif Vekaletine
Ankara’da bir Fen Fakültesi kurulması için yetki verilmiştir.
Yukarıda bahsettiğimiz ilk üç sıradaki Refik Saydam, Recep
Akdağ, Hulusi Alataş’ın ardından Kemal Demir (1622 gün),
Vedat Ali Özkan (1436 gün), Ekrem Hayri Üstündağ (1335
gün), Osman Durmuş (1264 gün) kendisinden fazla görev
yapan diğer dört Sağlık Bakanı’dır.

en önemli icraatı 5368 sayılı Verem Savaşı
Hakkında Kanun olmuştur. Ayrıca yine bu
dönemde bazı temel kanunlarda yapılan değişiklikler yanında İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar
Yapılan İmalâthane ve Lâboratuvarlar Yönetmeliği
15.07.1949 tarihli ve 7259 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Demokrat Parti Dönemi
Prof. Dr. Nihat Reşat Belger Adnan Menderes’in birinci Başbakanlığı döneminin ilk Sağlık Bakanı olmuş ancak 4 aydan kısa süren bir
Bakanlık dönemi olmuştur.
Prof. Dr. Ekrem Hayri Üstündağ döneminde
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Ayrıca Yurt İçinde Yapılmasına ve Yurt İçine Sokulmasına Ruhsat Verilmiş ve Verilecek Olan Bütün
Tıbbi ve İspençiyari Müstahzarların Satış Şartları
ve Azami Satış Fiyatları Hakkında Tebliğ ile ilaç
fiyatlarıyla ilgili kapsamlı bir düzenleme bu
dönemde yapılmıştır.

6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği
Kanunu ile bazı tıp mesleklerinin hukuki altyapılarını yeniden düzenleyen kanunlar çıkartılmıştır.
6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler
Hakkında Kanun (1927 yılında çıkartılmış olan 964 sayılı Eczacılar ve Eczahaneler Hakkında Kanun yerine geçmiştir.)
6283 sayılı Hemşirelik Kanunu (1219
sayılı Kanunda bir bölüm olarak yer alan
hemşireliğin hukuki altyapısını yeniden
düzenleyen kanun)
yürürlüğe girmiştir.
Dr. Behçet Uz 3. Döneminde daha dar kapsamlı “Milli Sağlık Programı’’ adıyla yeni
bir sağlık planı gündeme getirmiştir. Bu programda “Milli Sağlık Bankası’’ ve “Sağlık
Sigortası’’ gündeme getirilmiştir. Ayrıca yerel
yönetimlere bağlı olan hastaneler Sağlık Bakanlığına devredilmiştir.
Dr. Nâfiz Körez döneminde
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6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu 1956 yılında çıkmıştır.

yapmıştır. İstifası üzerine 11 gün Dr. Nusret
Fişek vekaleten bakmıştır.

Ayrıca ilaç fiyatlarıyla ilgili

Prof. Dr. Ragıp Üner Milli Birlik Hükümetinde ikinci Sağlık Bakanı olarak bir yıldan biraz fazla görev yapmıştır.

21.11.1956 tarihli ve 9463 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 8242 sayılı Kararname (Karar tarih ve sayısı: 10.11.1956
- K/1059) ile
24.05.1957 tarihli ve 9615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 8962 sayılı Kararname (Karar tarih ve sayısı: 12.04.1957
- K/1087)
yine bu dönemde çıkmıştır.
Dr. Lütfi Kırdar Demokrat Parti döneminin
son Sağlık Bakanı’dır. Bu dönemde
100. YILA ARMAĞAN

Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi
1960 yılında yayımlanmıştır.

60 Darbesi ve Müsteşar Dr. Nusret
Fişek Dönemi

Sağlık Bakanlarından çok Sağlık Bakanlığı
Müsteşarı Dr. Nusret Fişek’in etkili olduğu bu dönemde Türkiye’nin sağlık sisteminde
köklü değişiklik olarak sayılabilecek olan 224
sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun çıkartılmıştır. Bu
Kanun tüm sağlık hizmetlerinin devlet görevi
olduğunu, özellikle birinci basamak sağlık hizmetlerini köylere kadar yayarak herkesin sağlık
hizmetlerinden yararlandırılmasını, koruyucu
ve iyileştirici hekimlik hizmetlerinin bir arada
yürütülmesini, kamu sektöründe sağlık hizmetlerinin bir elden yönetimini ve kamuda hekimlerin tam süre çalışma ilkesini öngörmüştür
Kısaca Sağlıkta Sosyalizasyon Dönemi
olarak adlandırılan dönem 1980 Darbesi ile
getirilen 181 sayılı KHK’nin uygulanmasına
kadar devam etmiştir.

Dr. Nusret Fişek’in 27 Mayıs darbesinden 2 ay
sonra Müsteşarlığa atanma kararı

27 Mayıs 1960 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti
tarihinde ilk kez ordu tarafından yönetime el konularak Milli Birlik Komitesi adıyla bir yönetim
oluşturulmuş, bu dönemde atanmışlar tarafından Milli Birlik Hükümeti kurulmuştur.
Prof. Dr. Nusret Karasu Milli Birlik Hükümetinde üç aya yakın Sağlık Bakanlığı
Yüzyılın
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Müsteşar Dr. Nusret Fişek’in Bakanlığa vekaleten
atanma kararı

MBK Askeri Hükümetlerinden sonra askeri
vesayet altındaki seçimler sonucu iktidara gelen İsmet İnönü ve Suat Hayri Ürgüplü koalisyon hükümetlerinde sırasıyla;
- Dr. Suat Seren,

- Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay
- Dr. Kemal Demir
Sağlık Bakanlığı yaptılar.
Sağlık alanında önemli değişikliklerin olduğu
tüm dönemler ilgili Sağlık Bakanı’nın adıyla
anılırken, Nusret Fişek’in resmi olarak Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Müsteşarlığına atandığı 27.07.1960 tarihinden itibaren
(05.01.1962-04.12.1962 arasında 11 aylık Alaaddin Erkmen dönemi hariç) 1966 yılına kadar
MBK Askeri Hükümetleri ile İnönü ve Ürgüplü koalisyon dönemlerinde sürekli Müsteşarlık
görevinde bulunması ve 6 yılda 6 Bakan değişikliğine rağmen istikrarlı bir şekilde görevine
devam eden güçlü bürokrat olması nedeniyle
bu dönem Müsteşar Nusret Fişek Dönemi olarak anılmaktadır.
Süleyman Demirel Hükümetinin Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanı Dr. Faruk Sükan döneminde görevden alınmak istenmişse de her
seferinde Danıştay kararıyla dönmüş ve nihayet çalışma imkanı kalmadığı gerekçesiyle
1966 yılında istifa etmiştir.
557 sayılı Nüfus Planlaması Hakkında
Kanun 01.04.1965 tarihinde; yine bu dönemde çıkmıştır.

Darbe sonrası normalleşme çabaları
27 Mayıs darbesinden sonra darbecilerin gölgesi olmadan yapılan ilk seçim olan 1965 seçimlerinden sonra 12 Mart 1971 Muhtırası olarak
adlandırılan ikinci askeri müdahaleye kadar Süleyman Demirel Hükümetlerinde sırasıyla
- Dr. Faruk Sükan,
- Dr. Edip Somunoğlu,
- Dr. Vedat Âli Özkan Sağlık Bakanlığı görevlerine getirilmişlerdir.

Bu üç Bakan döneminde sadece tek Müsteşar
(Dr. Faruk İlter) görev yapmıştır. Kesintisiz en
uzun görev yapan Sağlık Bakanları arasında 4.
sırada yer alan Vedat Âli Özkan dönemimde
15.01.1968 tarihli ve 12800 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İlaçlarla ilgili Fiyat Kararnamesi (30.12.1967 tarihli 6/9311 sayılı) çıkmıştır.

12 Mart Muhtırası
Demokrasiyi ikinci kez kesintiye uğratan 12
Mart Muhtırasından sonra Süleyman Demirel
Hükümetinin istifasıyla başlayan Nihat Erim,
Ferit Melen ve Naim Talu Başbakanlıklarında
kurulan teknokrat hükümetleri döneminde sırasıyla
- Dr. Türkân Akyol,
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- Dr. Yusuf Azizoğlu,

- Dr. Cevdet Aykan,
- Dr. Kemal Demir,
- Dr. Vefa Tanır
kısa dönemlerle Sağlık Bakanlığı yapmış olmaları dolayısıyla bu dönemlerde de (Cevdet Aykan döneminde 07.04.1972 tarihli ve
14125 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
29.03.1972 tarihli 7/4129 sayılı İlaçlarla ilgili
Fiyat Kararnamesi dışında) önemli bir bir gelişme
yaşanmamıştır.

Koalisyonlar Dönemi
1973 seçimleri sonrası yeniden demokratik
hayata geçilirken artık koalisyonlar dönemine
girilmiş ve 12 Eylül 1980 darbesine kadar devam edecek bu dönemde de hükümetlerin ve
bakanların ömürleri maalesef pek uzun olamamıştır.

Selahattin Cizrelioğlu, Bülent Ecevit Başbakanlığındaki CHP-MSP koalisyonunda bir hukukçu olarak Sağlık Bakanlığı tarihinde hekim
olmayan ilk Sağlık Bakanı olmuş ve görev süresi
koalisyonun süresi olan 292 gün olabilmiştir.
Yüzyılın
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Hükümetin istifası üzerine Sadi Irmak Başbakanlığında kurulan geçici bir hükümet kurulmuştur.
Dr. Kemal Demir geçici hükümette üçüncü
defa Sağlık Bakanı olmuştur.8
Dr. Vefa Tanır bir önceki dönemde olduğu
gibi yine Dr. Kemal Demir’in ardından göreve
gelmişse de seçimler dolayısıyla bu ikinci dönemi 2 ay kadar olmuştur.
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Prof. Dr. Celal Ertuğ 1977 seçimlerinden
sonra Bülent Ecevit Başbakanlığında kurulan
azınlık hükümetinde Sağlık Bakanı olmuş ancak hükümetin güvenoyu alamaması sebebiyle
görev süresi sadece 1 ay sürmüştür.
Av. Cengiz Gökçek 22. Milliyetçi Cephe
Hükümetinde hekim olmayan ikinci Sağlık Bakanı olmuştur. Ancak bu hükümetin ömrü de 6
aydan daha kısadır.
Dr. Mete Tan, Bülent Ecevit Başbakanlığında kurulan yeni bir koalisyon hükümetinde
Sağlık Bakanlığı yapmıştır. İki yıla yakın süren
Bakanlık döneminde yaptığı icraatlarla nispeten etki bırakmıştır.
Tam Gün yasası diye bilinen ve 29.06.1978
tarihinde kabul edilen 2161 sayılı Sağlık Personelinin Tam Süre Çalışma
Esaslarına Dair Kanun,
29.05.1979 tarihinde kabul edilen 2238
sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun
Dr. Mete Tan’ın Bakanlığı döneminde çıkmıştır.
8
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Darbe dönemlerinin Bakanı olarak anılan Dr. Kemal
Demir’in bu defaki bakanlığı Süleyman Demirel
Başbakanlığındaki
Milliyetçi
Cephe
Koalisyonu
döneminde de devam etmiş ve bu dönemde yaptığı 882
günlük görev süresiyle birlikte toplamda 1622 günle Refik
Saydam, Recep Akdağ, Hulusi Alataş’ın ardından 4. en
uzun görev yapan Sağlık Bakanı olmuştur.

Dr. Münif İslamoğlu, Süleyman Demirel’in Başbakanı olduğu 10 aylık azınlık hükümetinin Sağlık Bakanı olarak görev yapmış,12
Eylül darbesi ile Bakanlığı sona ermiştir.

80 Darbesi ve Sonrası Dönemi
12 Eylül 1980 darbesi ile demokrasi üçüncü
kez kesintiye uğramış ve bu defa Milli Güvenlik Konseyi dönemi başlamıştır. Bülent Ulusu
Başbakanlığında 3 yıldan biraz fazla süren bu
askeri dönemde iki akademisyen peş peşe Sağlık Bakanlığı yapmışlardır.
Prof. Dr. Necmi Ayanoğlu döneminde
önemli iki Kanun çıkartılmıştır.
2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun,
(31.12.1980 tarihinde kabul edilen ve yaklaşık
2.5 yıl önce Dr. Mete Tan zamanında çıkartılan “Tam Gün Yasası’’nı kaldırmıştır.)
2514 sayılı Bazı Sağlık Personelinin Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne Dair Kanun (Hekimlere mecburi hizmeti yeniden
getirmiştir.)
Prof. Dr. Kaya Kılıçturgay 23.12.1981’de
görevi devralmıştır. Bu dönemde oldukça
önemli kanunlar kabul edilmiştir:
14.04.1982 tarihinde kabul edilen 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanunu,
24.05.1983 tarihinde kabul edilen 2827 sayılı
Nüfus Planlaması Hakkında Kanun,
23.06.1983 tarihinde kabul edilen 2857 sayılı Kan ve Kan Ürünleri Kanunu,
17.11.1983 tarihinde kabul edilen 2955
sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi
Kanunu.
Ayrıca ilaç fiyatlarında bir düzenleme yapan
83/6167 sayılı Türkiye’de İmal Edilen Tıbbi ve

181 Sayılı KHK
80 darbesinin askeri yönetiminin ardından
demokrasinin yeniden başladığı 1983 seçimlerinde tek başına iktidara gelen ve bir döneme
damgasını vuran ANAP iktidarının ilk günü
imzalanarak yürürlüğe giren9 ve Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesine Dair Kanun’u
hükümsüz kılan 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık
Bakanlığının yapısı tümüyle değiştirilmiştir.
ANAP iktidarı döneminde daha çok hekim olmayan Sağlık Bakanları dönemi yaşanmıştır.
Bu dönemde görev yapan 7 Sağlık Bakanı’ndan sadece ikisi hekimdir.
Mehmet Aydın, ANAP iktidarının ilk ve
en uzun süre görevde kalan ve aynı zamanda
hekim kökenli olmayan Sağlık Bakanı’dır. 3
yıla yaklaşan Bakanlığı döneminde 181 sayılı
9

60 darbesinin ürünü olan ve MBK’nin yasa çıkarmaya
yetkili olduğu son gün çıkartılan Sağlık Hizmetlerinin
Sosyalleştirilmesine Dair Kanun’u hükümsüz kılan
181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 80 darbesinin
askeri yönetiminin ardından demokrasinin yeniden
başladığı 1983 seçimlerinde tek başına iktidara gelen
ve bir döneme damgasını vuran ANAP iktidarının ilk
günü imzalanarak yürürlüğe girmiş olması bakımından
önemlidir. 13.12.1983 günü görevi devralan Turgut Özal
Hükümetinin henüz güven oylaması bile yapılmadan
ilk icraatı olarak 14 Aralık 1983 tarihli ve 18251-1 sayılı
432 sayfalık Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan
Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnameler çıkararak tüm bakanlıkların
yapılanmasını değiştiren 17 adet KHK arasında yer alan
181 sayılı KHK’de Sağlık Bakanı olarak Mehmet Aydın’ın
imzası bulunmaktadır.

KHK ile oluşturulan yeni yapılanmanın ilk uygulayıcısı olmuştur.
Bu Kararname ile Bakanlık merkez teşkilatı, ana
hizmet birimleri ile danışma ve denetim birimleri ve yardımcı birimler şeklinde örgütlenmiştir.
Ana hizmet birimleri arasında Temel Sağlık
Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü,
Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü, Ana Çocuk Sağlığı
ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Sıtma Savaşı
Dairesi, Verem Savaşı Dairesi, Kanserle Savaş Dairesi, Dış İlişkiler Dairesi yer almaktadır. Bunlara
sonradan Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi
eklenmiştir. Ayrıca Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğü ile Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi
Başkanlığı bağlı kuruluşlar olarak sayılmaktadır.
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İspençiyari Müstahzarlarla Galenik Preparatlar ve
Kodeks Ampullerinin Fiyatlarının Tespitine Ait Karar’da Bazı Değişiklikler Yapılmasına İlişkin Karar,
31.03.1983 tarihli ve 18004 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu Kararnamede taşra teşkilatı için “Bakanlığın
yürürlükteki kanunların hükümlerine uygun olarak taşra teşkilatı kurmaya yetkili olduğu’’ şeklinde oldukça basit bir hüküm yer almaktadır.
Mehmet Aydın döneminde ilaç mevzuatında
önemli değişiklikler olmuştur:
İspençiyari
ve
Tıbbi
Müstahzar
İmalathaneleri Yönetmeliği (01.11.1984
tarihli ve 18562 sayılı RG)
İthal Edilecek İlaç Ham, Başlangıç
Maddeleri, İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Yönetmeliği (01.11.1984 tarihli
ve 18562 sayılı RG)
Türkiye’de İmal Edilen Tıbbi ve İspençiyari Müstahzarlarla Galenik Preparatlar ve Kodeks Ampullerinin Fiyatlarına
Dair Karar (28.12.1984 tarihli ve 18619 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan bu Karar yaklaşık 20 yıl boyunca geçerliliğini korumuştur.)
Doç. Dr. Mustafa Kalemli döneminde;
3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel KaYüzyılın
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nunu (Kabul tarihi: 07.05.1983) ile Sağlık
İşletmeleri, Sözleşmeli Personel ve Genel Sağlık Sigortası kavramları getirilirken Bakanlar Kuruluna
Genel Sağlık Sigortası kurma yetkisi veren çok
önemli olan aşağıdaki madde yasalaşmıştır:
“Genel Sağlık Sigortasının tek elden yürütülmesini
sağlamak amacıyla bütün sosyal güvenlik kuruluşlarının Sağlık Sigortası bölümleri ile tahsil ettikleri sağlık
primlerini, mevcut sosyal güvenlik kuruluşlarının biri
veya bu amaçla kurulmuş yeni bir kurum bünyesinde
toplamaya ve bu şekilde görevlendirilen veya yeni kurulan kurumun çalışma usul ve esaslarını tespite Bakanlar Kurulu yetkilidir.’’ Ancak Genel Sağlık Sigortası bu dönemde kurulamamıştır.

Sigara ile Mücadele Başlıyor
Bülent Akarcalı, hekim olmayan bir Sağlık
Bakanı olarak kapalı alanlarda sigara içme yasağı sürecini başlatmıştır. 1988 yılında Sağlık
Bakanlığı döneminde ve 1991 yılında milletvekili olarak iki kere yasalaşmasını sağladıysa
da ikisi de uluslararası sigara lobisinin tesiriyle
veto edilmiştir.10
- Cemil Çiçek (Hekim olmayan Sağlık Bakanlarındandır. T.C. tarihinin en kısa süreli görev yapan Sağlık Bakanı olmuştur.11 )
10 1996 yılında Ahmet Fevzi İnceöz ve arkadaşları tarafından
verilen bir başka teklif ile Bülent Akarcalı ve 40 arkadaşının
teklifi üzerine 09.01.1991 tarihinde kabul edilen ancak
Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından bir daha
görüşülmek üzere geri gönderilen 3694 sayılı Kanun ile
birlikte değerlendirilmiş ve Adalet Komisyonunda kabul
edilen konsolide metin 07.11.1996 tarihinde kabul edilen
4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine
Dair Kanun ile sağlık, eğitim, kültür ve spor alanları gibi
bazı kapalı mekanlarda ve toplu taşıma araçlarında sigara
içme yasağı uygulanmaya başlamıştır. 2008 yılında ise
4207 sayılı Kanun’da değişiklik yapan 03.01.2008 tarihli
ve 5727 sayılı Kanun ile sigara içme yasağı lokanta ve
kafeteryalar dahil tüm kapalı alanları kapsayacak şekilde
genişletilmiştir.
11 Nusret Fişek’in 11 günlük Bakanlığı vekalet etme şeklinde
olduğu için onu hesaba katmıyoruz.
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- Nihat Kitapçı (ANAP döneminin 9 aya yakın görev yapan ve hekim olmayan bir başka
Sağlık Bakanı’dır.)

Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığından Sağlık
Bakanlığına
Halil Şıvgın döneminde Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığı’ndan sosyal yardım ile ilgili
görevleri alınarak adı Sağlık Bakanlığı’na
dönüştürülmüştür.12
Dr. Yaşar Eryılmaz ANAP döneminin son
Sağlık Bakanı olmuştur. Yaklaşık 5 ay Bakanlık
yapmıştır.

Yeniden Koalisyonlar Dönemi
ANAP’ın tek başına iktidar olma dönemi bitince tekrar koalisyonlar devri başlamıştır. Bu devrenin ilk Sağlık Bakanı Dr. Yıldırım Aktuna’dır.
Dr. Yıldırım Aktuna döneminde Yeşil
Kart uygulamasıyla ilgili 3816 sayılı Ödeme
Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi
Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet
Tarafından Karşılanması Hakkında
Kanun çıkartılmıştır.
İlaç ve eczacılıkla ilgili bazı yönetmelikler de
bu dönemde yayımlanmıştır;
Eczaneler ve Eczane Hizmetleri
Hakkında Yönetmelik (13.10.1992
tarihli ve 21374 sayılı RG)
12 14.03.1991 tarihinde kabul edilen, 23.03.1991 tarihli ve
20823 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3703 sayılı 2828
Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu,
3289 Sayılı Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 179 ve 181
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığı’ndan sosyal yardım görevi alınarak Sağlık
Bakanlığı’na dönüştürülmüştür.

Rıfat Serdaroğlu döneminde;
Diyaliz Merkezleri ile Organ Nakli Merkezleri hakkında yönetmelikler çıkartılmıştır.
Ecz. Kazım Dinç (İlk ve tek eczacı Sağlık Bakanı) döneminde özellikle ilaç ve kozmetik
mevzuatıyla ilgili önemli düzenlemeler
gerçekleştirilmiştir:
3960 sayılı Kalıtsal Hastalıklarla Mücadele Kanunu (Kabul tarihi:
28.12.1993),
3977 sayılı Kozmetik Kanunu (Kabul
tarihi: 23.02.1994),
Kozmetik Yönetmeliği (08.04.1994 tarihli ve
21899 sayılı RG),
Radyofarmasötik Yönetmeliği (23.12.1993 tarihli ve 21797 sayılı RG),
Farmasötik Müstahzarların Biyoyararlanım ve
Biyoeşdeğerliğinin Değerlendirilmesi Hakkında
Yönetmelik (27.05.1994 tarihli ve 21942
sayılı RG).
Dr. Doğan Baran döneminin önemli icraatları;
Sağlık Reformu çalışmaları,
Dünya Bankası Kredili İkinci Sağlık Projesi başlatılmıştır.
Dr. Yıldırım Aktuna ikinci kez Sağlık Bakanı olduğu dönemde;
4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında
Kanun (1996),

na Dair Yönetmelik (1996),
Üremeye
Yardımcı
Tedavi
Merkezleri Yönetmeliği (1996),
Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği
(1996),
Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri Yönetmeliği (1997)
çıkartılmıştır.
- Nafiz Kurt (Hekim olmayan Sağlık Bakanlarındandır. 2 haftalık görev süresi vardır.)
- İsmail Karakuyu (1.5 aylık görevlendirmesiyle artık hekim dışı Sağlık Bakanları dönemi sona ermiş ve 30.06 1997’den günümüze
değin gelen tüm Sağlık Bakanları hekim kökenli olmuştur.)
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İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik
(29.01.1993 tarihli ve 21480 sayılı RG).

- Dr. Halil İbrahim Özsoy (1.5 yıl kadar
Bakanlık yapmıştır.)
- Dr. Mustafa Güven Karahan (Bakanlık
görevi 2 ay kadar sürmüştür.)
Doç. Dr. Osman Durmuş 29.05.1999 tarihinde göreve başlamış olup yaklaşık 2,5 yıl
Bakanlık yapmıştır. Bu dönemde;
İlk Yardım Yönetmeliği (22.05.2002 tarihli ve
24762 sayılı RG),
Kan Ürünlerinin Ruhsatlandırılmasına Dair
Yönetmelik (20.05.2002 tarihli ve 24760
sayılı RG),
Tıbbî Cihaz Yönetmeliği, (13.03.2002 tarihli
ve 24694 sayılı RG),
Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tibbî Cihazlar
Yönetmeliği (12.03.2002 tarihli ve 24693
sayılı RG) yayımlanmıştır.

Beşerî İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarların Tibbi Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik YapılmasıYüzyılın
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AK Parti Dönemi ve Recep Akdağ’ın
Sağlıkta Dönüşüm Hamlesi
Prof. Dr. Recep Akdağ 3 Kasım 2002 seçimlerinde AK Parti’nin tek başına iktidar
olması üzerine Sağlık Bakanı olmuştur. 20032013 yılları arasında kesintisiz 10 yıldan fazla
Sağlık Bakanlığı yaptığı birinci Bakanlığı döneminde sağlıkta temel anlamda büyük bir değişim yaşanmıştır. En önemli değişiklikler özetle
şu şekildedir:
SSK Hastanelerinin Sağlık Bakanlığına
devri,
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SSK’lıların eczanelerden ilaçlarını almaları,
Genel Sağlık Sigortasına geçiş,
Aile Hekimliği sitemine geçiş,
Eczane sınırlamasının getirilmesi.
Ayrıca
Optisyenlik Kanunu,
Kozmetik Kanunu,
Kan ve Kan Ürünleri Kanunu
Tıp meslekleriyle ilgili kanunlarda
değişiklikler (1219 sayılı Kanunda yeni tıp
mesleklerinin tanımlanması, Diş hekimliği,
Hemşirelik gibi mesleklerle ilgili yeni düzenlemeler) bu dönemde gerçekleştirilmiştir.
Bu dönemin en önemli icraatı 2011 yılında
663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı
Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığının yeniden yapılanması olmuştur.
663 sayılı KHK ile Sağlık Bakanlığının teşkilat
şeması tümüyle değiştirilerek hizmet sunma,
politika belirleme, denetleme, kontrol, izleme ve
Yüzyılın
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planlamaya yönelik hizmetler arasında bir ayrıma gidilmiştir. Bakanlığın doğrudan icra fonksiyonlarını bağlı kuruluşlar olarak Türkiye Halk
Sağlığı Kurumu, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu,
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu üstlenmiştir.
Kararname ile yöneticilerinin sözleşmeli olduğu, performans esaslı ve yerinde yönetim benimsenmiş ve bu kurumlara yetki devirleri yapılması öngörülmüştür. Ayrıca Tıpta Uzmanlık
Kurulu, Sağlık Meslekleri Kurulu, Sağlık Politikaları
Kurulu gibi yeni kurullar eklenmiştir.13
Prof. Dr. Recep Akdağ’ın 18.11.200224.01.2013 tarihleri arasında 10 yıl 2 ay 6 gün
(yani 3720 gün) devam eden Dr. Refik Saydam’ın ardından ikinci kesintisiz en uzun Sağlık Bakanlığı görevinden ayrılmıştır.
Dr. Mehmet Müezzinoğlu zamanında
Sağlıkta Dönüşüm Programının icrasıyla ilgili
Anayasa Mahkemesince iptal edilen bazı maddelerle ilgili değişiklikler yanında
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’nın (TÜSEB) kuruluşu,
Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin kuruluşu,
Eczacılıkta Uzmanlık düzenlemesi,
E-Nabız sistemi
gibi önemli değişiklikler yapılmıştır.
Prof. Dr. Recep Akdağ 25.05.201619.07.2017 tarihleri arasında ikinci kez Bakanlık yapmıştır.
13 Yeni teşkilat yapısında bağlı kuruluşlardan Türkiye Halk
Sağlığı Kurumu’nun taşra teşkilatı olan İl Halk Sağlığı
Müdürlükleri ile Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun taşra
örgütü olan Kamu Hastane Birlikleri, İl Sağlık Müdürlüğü ile
birlikte üçlü bir yapı oluşturmuşsa da illerdeki bu parçalı
yapı rahatsızlık doğurduğundan 2017 yılında çıkarılan
694 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler
Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu dışındaki diğer iki kurum
yeniden Genel Müdürlük şekline döndürülmüştür.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
2017 yılında yapılan Anayasa Değişikliği Referandumu sonrası 24 Haziran 2018 seçimleri ile
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçildikten sonra kurulan ilk hükümette 10.07.2018
tarihinde parlamento dışından Sağlık Bakanı
olan Dr. Fahrettin Koca halen Sağlık Bakanlığı görevine devam etmektedir. Kendisi iş
dünyasından gelen bir hekim olarak başarılı
bir sağlık işletmecisi ve üniversite kurucusudur.
2020 yılının başlarından itibaren tüm Dünyayı
etkisi altına alan COVID-19 salgınında gösterdiği başarılı performansla dikkatleri çekmiştir.

Sonuç olarak
Cumhuriyet tarihimizde sağlık sisteminde
önemli dönüşümlerin yaşandığı dönemleri
dörde ayırmak ve bu dönemleri dönüşümleri
başlatan şahsiyetlerinin isimleriyle anmak bir
gelenek halini almıştır. Bu arada dönüşümlerde, başlatanlardan sonra gelenlerin katkılarının
yadsınamayacağı gerçeği de unutulmamalıdır.
Bu dönemler:
1- Dr. Refik Saydam dönemi: Cumhuriyetin kuruluşundan çok partili döneme kadar
olan 1923-1945 yılları arasında Sağlık Bakanlığının ve sağlık sisteminin kuruluş ve gelişme
yıllarıdır. Daha çok teşkilatlanma ve koruyucu
hekimlik faaliyetleri ön planda tutulmuştur.
Tedavi edici sağlık hizmetlerinin sunumu yerel

yönetimler eliyle sürdürülürken Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan Numune Hastaneleri
ile yerel yönetimlere örnek olunmaya çalışılmıştır. Sağlık hizmetlerine ilişkin bir çok yasal
düzenleme yapılmıştır. Bu yasal düzenlemelerin önemli bir kısmı halen geçerlidir.
2- Dr. Behçet Uz dönemi: Çok partili döneme geçişten 60 darbesine kadar olan 19451960 yılları arasında koruyucu ve tedavi edici
sağlık hizmetleri Sağlık Bakanlığının elinde
toplanılmaya çalışılmış, yerel yönetimlerin
elindeki sağlık kuruluşları Sağlık Bakanlığına devredilmiştir. 1945 yılında hazırlanmaya
başlanıp 1946 yılında Yüksek Sağlık Şurasınca
onaylanıp ilan edilen “Birinci On Yıllık Milli Sağlık Planı’’ her ne kadar TBMM’de onaylanmasa
da kısmen icra edilmeye başlanmış, Demokrat
Parti döneminde 1954’te “Milli Sağlık Programı’’
ile biraz değişikliklerle program uygulanmaya
devam edilmiştir.
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Dr. Ahmet Demircan’ın döneminde ise
2011 yılında 663 sayılı KHK ile getirilen bağlı
kuruluşlar Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Türkiye
Kamu Hastaneleri Kurumu kaldırılarak, yerlerine
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve Kamu
Hastaneleri Genel Müdürlüğü şeklinde
hizmet birimlerine dönüştürülmüşlerdir. Ayrıca hizmet birimlerine Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği eklenmiştir.

3- Dr. Nusret Fişek dönemi: İki darbe
arasındaki 1960-1980 yılları arasında Müsteşar Dr. Nusret Fişek’in öncülüğünde Sağlık
Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi dönemidir ki
yerele yayılmış sağlık kuruluşları aracılığıyla
koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin
ülke sathına yaygınlaştırılmaya çalışıldığı bir
dönemdir. Sağlık Ocakları şeklinde yaygın bir
örgütlenme ile koruyucu ve tedavi edici sağlık
hizmetleri bir arada sunulmaya başlanmıştır.

4- Dr. Recep Akdağ dönemi: AK PARTİ
iktidarının başladığı 2003 yılından günümüze
kadar devam eden ve Sağlıkta Dönüşüm olarak adlandırılan dönemdir. Bu dönemde Sağlık
kuruluşlarının tek çatı altında toplanması, Genel Sağlık Sigortası, Aile Hekimliği, Şehir Hastaneleri, Sağlık Bilgi Sistemleri gibi çok önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Özellikle
sağlık yönetiminin merkezden yerele kayması
anlamına gelen 663 sayılı KHK ile 2011
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yılında illerde oluşturulan kısmen özerk yapılar
2017’den itibaren yürürlükten kalkmıştır.

Sağlık Bakanlığı Binaları

100. YILA ARMAĞAN

3 Mayıs 1920’de yapılan ilk Bakanlar Kurulu
toplantısına ilk Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı olarak katılan Dr. Adnan (Adıvar) Bey 11
Mayıs 1920’de yanına kâtip olarak aldığı bir
Küçük Sıhhiye Memuru ile, Ankara Vilâyet
Konağının bir odasında göreve başlamıştır.
Bakanlık memurlarının sayısı arttıkça Ulus’ta
müstakil bir binaya geçilmiştir.

Milli mücadelenin başlarında Türk ordusunun
henüz yapılanmasını tam tamamlayamadığı sırada 1921 yılı Temmuz ayında Yunan birliklerinin üstün gelmeleri sonucunda Türk ordusu
Sakarya Irmağı’nın doğusuna çekilmek zorunda kalmıştır. 22 Ağustos 1921 günü Büyük Millet Meclisi’ndeki görüşmelerde, Bakanlıkların
ilke olarak Ankara’dan Kayseri’ye taşınması
kararı verilmiştir. Ancak taşınma, hem düşman
devletleri cesaretlendireceği hem de vatandaşlar arasında olumsuz etkiler yapacağı gerekçesiyle bir süre ertelenmişse de bir süre sonra
Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekâleti de
önce Kırşehir’e ardından Kayseri’ye nakledilmiştir. Ancak kısa bir süre sonra Sakarya Zaferi
kazanılınca tekrar Ankara’ya dönülmüştür.
1926 yılında Avusturyalı mimar Theodor Jost
tarafından modern mimarinin Ankara’daki ilk
ürünlerinden olarak inşaatına başlanılan ve
semte adını verecek olan Sıhhiye Vekaleti
binası 1927 yılında tamamlanarak uzun yıllar
hizmet emiştir.

Bakanlığın Ulus’ta hizmet verdiği ilk binası (Sağlık
Hizmetlerinde 50 Yıl Kitabından)

Bakanlıkların Ankara’dan taşınması (Cumhuriyet ve Başkent Ankara Kitabından)
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Vekâleti’nin inşaatı bitiyor, bina Ankara’nın en güzel ve en asri binası oldu’’
ara spotuyla verdiği haberde “Sıhhiye Vekâleti’nin
Yenişehir’de yaptırmakta olduğu binanın kargir aksamının yapısı bitmek üzeredir. Bina bu kışa kadar ikmal
edilecektir. Vekâlet binası, cidden Ankara’mızın en asrî
bir binası olmuş- tur. Avrupa’nın en son yapılan en modern binalarına benzemektedir. Aynı zamanda binanın
Yenişehir’de yapılmış olmasının ayrıca bir kıymeti vardır.
Ankara’mızın imarı dâvasında Yenişehir ve Yenişehir’in
amudu fıkarisini teşkil eden Gazi Caddesi üzerinde muazzam ve monumantal binalar yapmayı prensip olarak
kabul etmiştik. Sıhhiye Vekâleti bunu ilk evvel tahakkuk
ettirmek suretiyle Yenişehir’in inkişafı dâvasına hizmet etmiş oldu.’’ denilmektedir. Haberde inşaatı devam

eden Sıhhiye Vekaleti binasının bir de fotoğrafı
Yenişehir’de yaptırmakta olan Sıhhiye Vekaleti binası’’
yazısıyla birlikte verilmektedir.
Sağlık Bakanlığının ‘‘Sağlıkta 50 Yıl’’ isimli kitabında haberin tarihi olarak 1 Temmuz 1922
görülüyorsa da o tarihte Kurtuluş Savaşının en
ateşli zamanları olması ve Yunan birliklerinin
Ankara’ya doğru ilerlemesi dolayısıyla Ankara’da böyle bir inşaat faaliyetine başlamanın
henüz mümkün olmaması ve ayrıca Sıhhiye
Vekaleti binasının mimarı Theodor Jost’un
ülkemize 1926 yılında gelmesi dolayısıyla binanın büyük ölçüde ortaya çıktığı tarihin 1927
olması daha muhtemeldir. Bu kaynaktan yararlanarak yapılan diğer tüm yayınlarda 1922
tarihinde Sıhhiye Vekaleti binasının 1922 yılında büyük ölçüde bittiği şeklinde yorumlar gerçekle uyuşmamaktadır.
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Hakimiyeti Milliye Gazetesinin 4 Temmuz 1922
(? 1927) tarihli nüshasının 1. Sayfasında “Yenişehir’deki Sıhhiye Vekaleti Binası’’ başlıklı
haberde “Yenişehir’deki Sıhhiye

Sıhhiye Vekaleti binası (Sağlık Hizmetlerinde 50 Yıl Kitabından)
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Sağlık Hizmetlerinde 50 Yıl kitabından Hakimiyet-i
Milliye Gazetesinin haberinin yer aldığı sayfa

Binanın mimari yapısıyla ilgili aşağıdaki alıntı binanın değerini göz önüne sermektedir:
“Bodrum üzerine üç kat olarak yapılan ve
simetrik bir düzenlemeye sahip olan yapı,
derinliği daha fazla olan bir orta bölüm ile
yan kanatlardan oluşmuştur. Yapının giriş
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cephesindeki payeler ikinci kattan itibaren
duvar payesine dönüşerek katlar boyunca yükselir ve yapıya anıtsal bir görünüm
kazandırır. Merdivenli üçlü giriş düzeni
daha sonra çeşitli kamu yapılarında da
uygulanmıştır. Yapıya arka cepheden de
girişler mevcuttur. Ulusal Üslup’dan farklı
anlayışta tasarlanan yapının pencereleri,
girişin iki yanındaki bölümlerde düşey, iki
uç kanatta ise yatay bordürler içine yerleştirilmiştir. Mekânlar yan kanatlarda bir
koridor boyunca dizilmişlerdir. Üst katlarda toplantı salonları bulunur. Cepheler değişik renklerde taşla kaplanmıştır, anıtsal
merdiven ise mermerdendir. Ön cephede
zemin kat bitimine kadar ve giriş cephesinin ikinci kata kadar devam eden payelerinde Ankara taşı kullanılmıştır. Önündeki
meydana da ismini veren bina (Sıhhiye),
zamanla başka renklerle boyanarak ilk
özelliğini kaybetmiştir.’’
2017 yılına kadar Sağlık Bakanlığının ana
binası olarak kullanılan bu bina yanına yapılan ek binalar, yine Theodor Jost tarafından
1927-1932 yılları arasında inşa edilen Refik
Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü bahçesine
yapılan ek binalar ile yakın ya da uzak civarda kiralanan ek binalarla oldukça dağınık

Sağlık Bakanlığı Eski Binası, Sıhhıye

Sağlık Bakanlığının yeni Bilkent Yerleşkesi

Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye
Vekaletinden Sağlık Bakanlığına
Bakanlığın İsmi
1920 yılında “Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekaleti’’ adıyla müstakil bir bakanlık
kurulmuştur.

kalet’’e, “Bakanlar Kurulu’’ da “İcra Vekilleri
Heyeti’’ne değişince bu sefer de Bakanlığın
ismi Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaleti’’
olmuştur.
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bir durumda olan Sağlık Bakanlığı Ağustos
2017’de Bilkent’te inşa edilen, 120.779 m2
kapalı alana ve 40.627 m2 arazi alanına sahip modern binası Bilkent Yerleşkesine taşınmak
suretiyle dağınık durumdan kurtulmuştur.

27 Mayıs 1960 darbesinin ardından 30.05.1960
tarihinde ilan edilen MBK Hükümetinin Sağlık Bakanı olan Prof. Nusret Karasu’nun görev
unvanı olarak “Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili’’
yazmaktadır. Yani Bakanlığın adı artık yeniden “Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti’’dir. Bu durum ancak 15 gün sürmüştür.

1929 yılı başından
itibaren Bakanlığın adı “Sıhhat ve
İçtimai Muavenet Vekaleti’’ olarak değiştirilmiştir.
1945 yılında “Vekaleti’’ yerine “Bakan- 1945 yılından iki Resmi Gazete nüshası. İlkinde Sıhhat ve İçtimai Muavenet Bakanlığı
lık’’ tabiri kullanıl- denilirken ikincisinde ise Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı şekline dönüşmüştür.
maya başlanmış ve
Bakanlığın adı önce “Sıhhat ve İçtimai Mu- 12.06.1960 tarihinde 1 numaralı olarak kabul
avenet Bakanlığı’’ olmuş ancak kısa bir süre edilen ve 14.06.1960 tarihli Resmi Gazetede
sonra “Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’’ yayımlanan 1924 tarih ve 491 sayılı Teşşeklinde değiştirilmiştir.
kilâtı Esasiye Kanunu’nun Bazı Hüküm1953 yılı başında “Bakanlık’’ tabiri tekrar “Ve- lerinin Kaldırılması ve Bazı HükümleYüzyılın
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rinin Değiştirilmesi Hakkında Geçici
Kanun ile “Bakanlar Kurulu’’ ve “Bakanlık’’
kavramları geriye gelince Sağlık Bakanlığının
adı da yeniden “Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı’’ şekline dönmüştür.
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Söz konusu Geçici Kanun’dan sonra
17.06.1960 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Geçici Kanun öncesi ve sonrası iki Kararname ilginç bir görüntü arz etmektedir. Birinde İcra Vekilleri Heyeti Kararı yazıyorken
diğerinde Bakanlar Kurulu Kararı yazmaktadır. Her iki Kararda da N.Karasu imzası yer
almasına rağmen unvanı birinde Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili olarak, diğerinde ise Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanı olarak yazılmaktadır.
14.03.1991 tarihinde kabul edilen, 23.03.1991

tarihli ve 20823 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3703 sayılı 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler
ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, 3289
Sayılı Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
ile 179 ve 181 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek
Kabulüne Dair Kanun ile Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı’ndan “sosyal yardım’’ görevi alınarak
adı “Sağlık Bakanlığı’’na dönüştürülmüştür.
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Bakanlığın Merkez Teşkilatının
Dönemlere Göre Yapılanması
1920 yılında Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye
Vekaleti Merkez Teşkilatı:
Müfettişler (3 adet)
Hıfzıssıhha Dairesi
Sicil Dairesi
Muhasebe
Evrak Kalemi
Ayrıca “Hududu Sıhhiye Müdüriyet-i Umumiyesi’’
vardır.
1925 yılında Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye
Vekaleti Merkez Teşkilatı:

Hususi Kalem
Teftiş Heyeti
Hıfzıssıhha İşleri Dairesi
İçtimaî Muavenet İşleri Dairesi
Sicil Müdürlüğü
İskan Şubesi
İstatistik ve Neşriyat Şubesi
Muhasebe
Evrak

Bağlı kuruluş: Hududu Sıhhiye Müdüriyet-i
Umumiyesi.

Umum Müdürlüğü
Hukuk Müşavirliği

1933 yılında yayımlanan Bakanlığın bir dergisinin 10. yıla özel nüshasında o günkü Bakanlık
Merkez Teşkilat Şeması aşağıdaki şekilde yer
almıştır:

Muhasebe Müdürlüğü
Seferberlik Şubesi Müdürlüğü
Evrak Müdürlüğü

1936 yılında çıkartılan 3017 sayılı Sıhhat ve
İçtimai Muavenet Vekaleti Teşkilat ve
Memurin Kanunu ile Bakanlığın Merkez
Teşkilatı

Ayniyat Muhasibliği
Levazım Memurluğu
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Hıfzıssıhha
Müessesesi ve Merkez Hıfzıssıhha Mektebi.

Müsteşarlık
Yüksek Sıhhat Şûrâsı

Bağlı kuruluş: Hudud ve Sahiller Sıhhat
Umum Müdürlüğü.

Hizmet birimleri:
Hususî Kalem
Teftiş Heyeti Reisliği
Hıfzıssıhha İşleri Dairesi
İçtimaî Muavenet İşleri Dairesi
Sicil ve Memurlar ve Muamelât Müdürlüğü
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Sağlık Hizmetlerinde 50 Yıl Kitabından 1973
yılı Merkez Teşkilatı Şeması:
1983 yılında çıkarılan 181 sayılı Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname ile Bakanlık Merkez Teşkilatı:

Sağlık Propagandası ve Tıbbî İstatistik

Müsteşar ve Müsteşar Yardımcıları

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKALETİ

İçtimai Hastalıklar
Şubesi

Umumi ve Mahalli
Sıhhat İşleri Şubesi

İçtimai Muavenet
Umum Müdürlüğü

Sıhhat Mühendisliği

Hususi İçtimai
Hizmetler Şubesi

Sicil ve Memurlar
Müdürlüğü

İçtimai Muavenet
Tedrisat İşleri Şubesi

Neşriyat Şubesi

İstatistik Şubesi

İstatistik ve
Neşrıyat Müdürlüğü

Yüksek Sıhhat
Şurası

Ayniyal Muhasıp ve
Levazım Memurluğu

Etibba adaları ve
Haysiyet Divanı

Hıfzısıhha İşleri
Umum Müdürlüğü

Hudut ve Sahiller
Sıhhat Umum
Müdürlüğü

Muhasebe
Müdürlüğü

Uyuşturucu Maddeler ve
Milletler Cemiyeti Muhaberatı Şubesi

Evrak Müşavirliği

Husisi Kalem
Müdürlüğü

Eczacılık ve
Müstahzarları Şubesi

MÜSTEŞARLIK

Sıtma Mücadelesi

Hukuk Müşavirliği

Sari Hastalıklar
Şubesi

TEFTİŞ HEYETİ

1933 yılında yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Sıhhiye Mecmuası Fevkalade
Yüzyılın
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Yüksek Sağlık Şûrâsı
Hizmet birimleri:

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü

İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü

Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
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Denetim Hizmetleri Başkanlığı

Verem Savaşı Dairesi

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Kanserle Savaş Dairesi

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Dış İlişkiler Dairesi

Özel Kalem Müdürlüğü

Bağlı kuruluşlar:
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı
2011 yılında çıkartılan 663 sayılı Sağlık
Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığının
Merkez Teşkilatı:
Müsteşar ve Müsteşar Yardımcıları
Kurullar:
Sağlık Politikaları Kurulu
Yüksek Sağlık Şûrası
Tıpta Uzmanlık Kurulu,
Sağlık Meslekleri Kurulu
Hizmet birimleri:
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
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Hukuk Müşavirliği

Sıtma Savaşı Dairesi

Ayrıca sonradan Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi eklenmiştir.
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Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü

Sağlık Bakanları

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Bağlı Kuruluşlar:
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğü
2014 yılında Sağlık Bakanlığının ilgili kuruluşu
olarak Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) kurulmuştur. Ayrıca 2015 yılında
Mütevelli Heyeti Başkanının Sağlık Bakanlığı
Müsteşarının14 olduğu Sağlık Bakanlığı ile ilişkili
Sağlık Bilimleri Üniversitesi kurulmuştur.
2017 yılında 663 sayılı KHK’da yapılan değişiklikle bağlı kuruluşlar olan Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
kaldırılarak yerlerine Halk Sağlığı Genel
14 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişle birlikte
Müsteşarlıklar lağvedilince bu hüküm 2018 yılından
itibaren Mütevelli Heyeti Başkanının Rektör başkanlığında
yapacağı ilk toplantıda kendi arasından seçileceği şeklinde
değiştirilmiştir. Müsteşar yerine ikame edilen Bakan
Yardımcılarından eğitim ve araştırma konularıyla görevli
olan Bakan Yardımcısı Mütevelli Heyet Başkanı olarak
devam etmektedir.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI MERKEZ ÖRGÜTÜ 1973
TEFTİŞ
KURULU BAŞK.

ÖZEL KALEM

BAKAN

MÜSTEŞAR

VEREM SAVAŞ
KONSEYİ

BAKANLIK ENC.

BAKANLIK DİSİPLİN
KOM.

KODEKS KOM.

SOSYAL HİZMET.
DANIŞMA KON.

SOSYALLEŞTİRME
GENEL KURULU

HEMŞİRELİK
İSTİŞARE KON.

HARP SAĞLIK
KOMİTESİ

KOORDİNASYON
KURULU

BÜTÇE GRUBU

SITMA ERADİ.
KOOR. KOM.

GIDA KONSEYİ

PLÂN GRUBU

İDARİ GELİŞTİRME
KOMİTESİ

DANIŞMA VE İN.
KURULU BŞK.LIĞI

PLÂN VE KOOR.
BŞK.

HUKUK MÜŞA.

MUHASEBE MD.

MÜSTEŞAR BAŞ.
MUAVİNLİĞİ

MÜSTEŞAR MUA.

MÜSTEŞAR MUA.

MÜSTEŞAR MUA.

TEDAVİ KURUMLARI
GN. MD.

SAĞLIK VE NÜFUS
İSTATİSTİKLERİ KU.

SAVUNMA SEK.

ZATİŞLERİ VE MUAMELÂT
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK PROPAGANDASI VE
TIBBİ İSTATİSTİK GN. MD.

ECZACILIK VE TIBBİ MÜS.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SITMA SAVAŞI GN. MD.

VEREM SAVAŞI GN. MD.

SOS. HİZMETLER GN. MD.

MES. ÖĞRETİM GN. MD.

DONATIM GENEL MD.

NÜFUS PLÂN. GN. MD.

DIŞ MÜN. DAİRESİ BŞK.

SOSYALLEŞTİRME DAİ. BŞK.

ANA VE ÇOCUK SAĞ. MD.

TRAHOM SAVAŞ MD.

KANSERLE SAVAŞ MD.

RUH SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

EVRAK MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK İŞLERİ GENEL MD.

HUDUD VE SAHİLLER
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

100. YILA ARMAĞAN

YÜKSEK SAĞLIK
ŞÛRASI

DAİRE MÜDÜRLÜĞÜ

HIFZISIHHA ENSTİTÜLERİ

SOSYAL HİZMETLER
AKADEMİSİ

KREŞ VE GÜNDÜZ
BAKIMEVLERİ

HIFZISIHHA OKULU

FLORANSE NIGHTINGALE
Y.H.O.

YAŞLI HUZUR VE DİNLENME
YURTLARI

SITMA SAVAŞ BÖLGE
BAŞKANLIKLARI

GEVHER NESİBE SAĞ.
EĞ.ENSTİTÜSÜ

DEPO VE TAMİRHANELER

TRAHOM SAVAŞ BÖLGE
BAŞKANLIKLARI

SAĞLIK İDARESİ
YÜKSEK OKULU

ADANA SITMA ENSTİTÜSÜ

FRENGİ-LEPRA
SAVAŞ BŞK.LIKLARI

REHABİLİTASYON MERKEZİ

GAZİANTEP TRAHOM
ENSTİTÜSÜ
İLLER ÖRGÜTÜ

Sağlık Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından 1973 yılında yayımlanan “Sağlık Hizmetlerinde 50 Yıl’’adlı kitapta
1973 yılına ait ayrıntılı teşkilat şeması

Yüzyılın

Sağlık Bakanları

39

SAĞLIK BAKANI

YÜKSEK SAĞLIK ŞÛRASI

BAĞLI KURULUŞLAR

TEFTİŞ KURULU
BAŞKANLIĞI

HUDUT VE SAHİLLER
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
REFİK SAYDAM
HIFZISSIHHA MER. BAŞK.

100. YILA ARMAĞAN

MÜSTEŞAR

MÜSTEŞAR YARDIMCISI
(ANA HİZMET BİRİMLERİ)

MÜSTEŞAR YARDIMCISI
(DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ)

MÜSTEŞAR YARDIMCISI
(YARDIMCI HİZMETLER)

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

PERSONEL GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ

TEDAVİ HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BAKANLIK MÜŞAVİRLİĞİ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ
BAŞKANLIĞI

İLAÇ VE ECZACILIK
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER
MÜŞAVİRLİĞİ

SAVUNMA SEKRETERLİĞİ

SAĞLIK EĞİTİMİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ARAŞTIRMA, PLANLAMA VE
KOOR. KURULU BAŞK.

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

AÇSAP GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SITMA SAVAŞI DAİRE
BAŞKANLIĞI

VEREM SAVAŞI DAİRE
BAŞKANLIĞI
DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
AVRUPA TOPLULUĞU KOOR.
DAİRESİ BAŞK.

Şekil 1. 181 Sayılı KHK Döneminde Sağlık Bakanlığının Teşkilat Yapısı
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2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçildikten sonra Bakanlık
Merkez Teşkilatı:
Bakan Yardımcıları
Kurullar:
Tıpta Uzmanlık Kurulu,
Sağlık Meslekleri Kurulu
Hizmet birimleri:
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Teftiş Kurulu Başkanlığı
İç Denetim Birimi Başkanlığı
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
100. YILA ARMAĞAN

Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Genel
Müdürlüğü şeklinde hizmet birimlerine dönüştürülmüşlerdir.

Özel Kalem Müdürlüğü
Bağlı Kuruluşlar:
Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğü
İlgili kuruluş:
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı
Bakanlığa bağlı olarak Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) isimli şirket
kurulmuştur.
Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Sağlık Bakanlığının dışında Cumhurbaşkanlığına bağlı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu vardır.
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T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI GÖREV DAĞILIMI

BAKAN
DR. FAHRETTİN KOCA

100. YILA ARMAĞAN

TEFTİŞ KURULU
BAŞKANLIĞI

ÖZEL KALEM
MÜDÜRLÜĞÜ

HUKUK HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN VE HALKLA
İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ

İÇ DENETİM BİRİMİ

YÖNETİM HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PROF. DR. MUHAMMET GÜVEN
BAKAN YARDIMCISI

PROF. DR. EMİNE ALP MEŞE
BAKAN YARDIMCISI

DR. ŞUAYİP BİRİNCİ
BAKAN YARDIMCISI

HALİL ELDEMİR
BAKAN YARDIMCISI

SAĞLIK HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HALK SAĞLIĞI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK YATIRIMLARI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMU HASTANELERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME
BAŞKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ
İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER
SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE YÖNETİMİ DESTEK
BİRİMİ

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ
KURUMU

TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ
BAŞKANLIĞI (TÜSEB)

Sağlık Bakanlığının resmi internet sitesinde merkez teşkilatın güncelleme tarihi: 15/04/2019
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SAĞLIK BAKANLARI VE GÖREV SÜRELERİ
GÖREVE
BAŞLAYIŞ TARİHİ

GÖREVDEN AYRILIŞ
TARİHİ

GÖREV SÜRESİ
YIL/AY/GÜN

GÖREV SÜRESİ
(GÜN)

Dr. Adnan ADIVAR

03.05.1920

10.03.1921

10 ay 7 gün

311

Dr. Rıza NUR

24.12.1921

27.10.1923

1 yıl 10 ay 3 gün

675

Dr. İ. Refik SAYDAM

30.10.1923

21.11.1924

1 yıl 22 gün

388

Dr. Mazhar GERMEN

22.11.1924

03.03.1925

3 ay 11 gün

101

Dr. İ. Refik SAYDAM

04 03.1925

25.10.1937

12 yıl 7 ay 21 gün

4618

Dr. Hulusi ALATAŞ

25.10.1937

18.01.1945

7 yıl 2 ay 24 gün

2642

Dr. Sadi KONUK

18.01.1945

05 08.1946

1 yıl 6 ay 18 gün

563

Dr. Behçet UZ

07 08.1946

10.06.1948

1 yıl 10 ay 3 gün

673

Dr. Kemalî BAYAZIT

10.06.1948

22.05.1950

1 yıl 11 ay 12 gün

701

22.05.1950

19.09.1950

3 ay 28 gün

120

20.09.1950

17.05.1954

3 yıl 7 ay 27 gün

1335

Dr. Behçet UZ

17.05.1954

09.12.1955

1 yıl 6 ay 22 gün

571

Dr. Nâfiz KÖREZ

09.12.1955

25.11.1957

1 yıl 11 ay 16 gün

716

Dr. Lütfi KIRDAR

26.11.1957

27.05.1960

2 yıl 6 ay 1 gün

913

Prof. Dr. Nusret KARASU

27.05.1960

25.08.1960***

2 ay 28 gün

85

Prof. Dr. Ragıp ÜNER

05.09.1960

20.11.1961

1 yıl 2 ay 15 gün

440

Dr. Suat SEREN

20.11.1961

26.06.1962

7 ay 6 gün

216

Dr. Yusuf AZİZOĞLU

26.06.1962

26.10.1963****

1 yıl 4 ay

485

05.11.1963

26.12.1963

1 ay 21 gün

51

26.12.1963

20.02.1965

1 yıl 1 ay 24 gün

421

Prof. Dr. Nihat Reşat
BELGER
Dr. Ekrem Hayri
ÜSTÜNDAĞ

Prof. Dr. Fahrettin
Kerim GÖKAY
Dr. Kemal DEMİR

100. YILA ARMAĞAN

ADI*

Yüzyılın

Sağlık Bakanları

43

Dr. M. Faruk SÜKAN

20.02.1965

27.10.1965

8 ay 7 gün

249

Dr. Edip SOMUNOĞLU

27.10.1965

01.04.1967

1 yıl 5 ay 4 gün

519

Dr. Vedat Âli ÖZKAN

01.04.1967

12.03.1971

3 yıl 11 ay 11 gün

1440

Dr. Türkân AKYOL

26.03.1971

13.12.1971

8 ay 18 gün

257

Dr. Cevdet AYKAN

13.12.1971

23.05.1972

5 ay 10 gün

162

Dr. Kemal DEMİR

23.05.1972

16.04.1973

10 ay 23 gün

335

Dr. Vefa TANIR

16.04.1973

26.01.1974

9 ay 10 gün

285

26.01.1974

18.11.1974

8 ay 24 gün

292

Dr. Kemal DEMİR

18.11.1974

18.04.1977

2 yıl 5 ay

882

Dr. Vefa TANIR

18.04.1977

21.06.1977

2 ay 3 gün

64

Prof. Dr. Celal ERTUĞ

21.06.1977

21.07.1977

1 ay

30

Cengiz GÖKÇEK

21.07.1977

05.01.1978

5 ay 16 gün

169

Dr. Mete TAN

05.01.1978

12.11.1979

11 yıl 0 ay 7 gün

676

Dr. Münif İSLAMOĞLU

12.11.1979

11.09.1980

9 ay 29 gün

304

12.09.1980

23.12.1981

1 yıl 3 ay 11 gün

467

23.12.1981

13.12.1983

1 yıl 11 ay 20 gün

720

13.12.1983

17.10.1986

2 yıl 10 ay 4 gün

1041

17.10.1986

21.12.1987

1 yıl 2 ay 4 gün

430

Bülent AKARCALI

21.12.1987

26.06.1988

6 ay 5 gün

188

Cemil ÇİÇEK

26.06.1988

06.07.1988

10 gün

10

Nihat KİTAPÇI

06.07.1998

31.03.1989

8 ay 25 gün

268

Halil ŞIVGIN

31.03.1989

23.06.1991

2 yıl 2 ay 23 gün

815

Dr. Yaşar ERYILMAZ

23.06.1991

20.11.1991

4 ay 28 gün

150

Dr. Yıldırım AKTUNA

20.11.1991

25.06.1993

1 yıl 7 ay 5 gün

583

Dr. Selahattin

100. YILA ARMAĞAN

CİZRELİOĞLU

Prof. Dr. Necmi
AYANOĞLU
Prof. Dr. Kaya
KILIÇTURGAY
Mehmet AYDIN
Doç. Dr. Mustafa
KALEMLİ
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25.06.1993

28.11.1993

5 ay 3 gün

156

Ecz. Kazım DİNÇ

28.11.1993

15.08.1994

8 ay 17 gün

229

Dr. Doğan BARAN

15.08.1994

07.03.1996

1 yıl 6 ay 21 gün

629

Dr. Yıldırım AKTUNA

07.03.1996

26.04.1997

1 yıl 19 gün

384

Nafiz KURT

30.04.1997

13.05.1997

14 gün

14

İsmail KARAKUYU

13.05.1997

30.06.1997

1 ay 17 gün

49

Dr. Halil İbrahim ÖZSOY

30.06.1997

11.01.1999

1 yıl 6 ay 11 gün

560

11.01.1999

29.05.1999

4 ay 18 gün

138

Doç. Dr. Osman DURMUŞ

29.05.1999

18.11.2002

3 yıl 5 ay 20 gün

1269

Prof. Dr. Recep AKDAĞ

18.11.2002

24.01.2013

10 yıl 2 ay 6 gün

3720

24.01.2013

25.05.2016

3 yıl 4 ay 1 gün

1217

Prof. Dr. Recep AKDAĞ

25.05.2016

19.07.2017

1 yıl 1 ay 24 gün

420

Dr. Ahmet DEMİRCAN

19.07.2017

10.07.2018

11 ay 21 gün

356

Dr. Fahrettin KOCA

10.07.2018

Dr. Mustafa Güven
KARAHAN

Dr. Mehmet
MÜEZZİNOĞLU

* Sağlık mesleği mensubu olmayan Sağlık Bakanlarının isimlerinin başına unvan konulmamıştır.
Akademisyen olan hekimlerin görev esnasındaki
mevcut akademik unvanları gösterilmiştir.
** Görev süresinde hakkında değişik kaynaklarda
farklı süreler yer alabildiğinden görev süreleri yeniden hesaplanmıştır. Görev süreleri gün olarak
hesaplanırken göreve başladığı gün hesaba katılırken görevi bıraktığı gün hesaba katılmamıştır. Yılay-gün hesabında ise görevde geçirilen gerçek ay

100. YILA ARMAĞAN

Rıfat SERDAROĞLU

üzerinden (28-29-30-31) hesaplanmış, eksik günlü
aylarda ise biten ayın günü başlanılan ayın gününden fazla ise başlanılan ay tam ay olarak hesaplanarak aya ilave edilmiş ve kalan günler gün olarak
sayılmış, az ise her iki aydaki günler toplanmıştır.
*** 25.08.1960-05.09.1960 tarihleri arasında MBK
Hükümetinde Nusret Fişek 11 gün süreyle Sağlık
Bakanlığına vekalet etmiştir.
**** 26.10.1963-05.11.1963 tarihleri arasında Fahrettin Kerim Gökay vekaleten bakmıştır.
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YÜZYILIN SAĞLIK BAKANLARI

Dr. Abdülhak Adnan Adıvar (1882 - 1955)

Dr. Abdülhak Adnan Adıvar
1882 yılında Gelibolu’da doğdu.
1. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Sağlık Bakanı’dır. (03.05.1920-10.03.1921)
İhtisasını Berlin Üniversitesinde İç Hastalıkları alanında yaptı.
1925 ve 1946 yıllarında Demokrat Parti İstanbul listesinden Bağımsız Milletvekili olarak seçildi.
İlk muhalefet parti olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurucularındandır.
Çocuk Esirgeme Kurumu kurucularındandır.
1940 yılından vefatına (1955) kadar İslam Ansiklopedisi Yayın Kurulu Başkanlığı yaptı.
1947’de kurulan Doğu Araştırmaları Derneği kurucularındandır.
100. YILA ARMAĞAN

Osmanlı devri İstanbul velîlerinin büyüklerinden Aziz Mahmut Hüdayi’nin soyundandır.
Yazar Halide Edip Adıvar’ın eşidir.
1 Temmuz 1955 günü İstanbul’da hayatını kaybetti.
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‘‘

Biz buraya geldiğimiz zaman 290
hekim lazım olduğu halde elimizde
ancak 180 hekim vardı ve şimdi
yavaş yavaş gelen hekimlerle
tedarik ettiğimiz ve bize iltihak eden
hekimlerle bu işleri
tanzime çalıştık ve çalışıyoruz.

‘‘

S

IHHİYE VEKİLİ DR. ADNAN BEY
(İstanbul) - Efendim; bendeniz de Basri
Beye arzı teşekkür ederim. İsterdim ki:
bu Meclisin karşısında, ben de daha
ziyade Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekili
gibi beyanatta bulunayım… Ben de isterim ki:
değil böyle tenkitlere, daha ağır tenkitlere mâruz
kalayım ve nitekim ayni bu suretle itirazlara,
tenkitlere İstanbul Meclisinde de mâruz kaldım
ve uzun beyanatla cevap verdim. Ben de isterdim
ki: değil böyle suallere; memlekette vetiyatı etfal
niçin yüksektir; böyle bir suale mâruz kalayım ve
bunlara verebileyim. Biliyorsunuz ki: Hükümetin
diğer makineleri, diğer idareleri gibi, Sıhhiye de
yeniden kuruluyor.

Sonra buraya geldiğimiz zaman ilk olarak
karşısında kaldığımız şey; sıhhat için elzem olan
bir çok müesseselerin mevcut olmaması idi. Fena
bir itiyet neticesi olarak bu gibi müesseseleri
hep İstanbul’a hasretmişiz ve oradan da fekki
irtibat edince mustar bir vaziyette kaldık. İşte o
Yüzyılın
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zamanlar; hayatı bahsına olan bazı müesseseler
burda yoktu. Meselâ Daülkelp müessesesi.
Bu müessese biliyorsunuz ki insanların hayatı
behasınadır. Bir adamı bir kuduz köpek ısırdımı
bu müesseseye gidip tedavi edilmezse muhakkak
ölür.
MUSTAFA BEY- (Tokat) - Yunan Kralı meydanda.
(Handeler)
SIHHİYE VEKİLİ DR. ADNAN BEY (Devamla) -

100. YILA ARMAĞAN

Biz de bin türlü müşkülâtla bir Daülkelp müessesesi açabildik. Böyle müesseseler İstanbul
gibi yerlerde on günde yapılabilen şeylerdir.
Sofya’ya bir adam gönderilir ve levazım getirtilip tesis olunabilir. Halbuki biz burada bunu
bin müşkülâtla yaptık, çünkü her taraf kapanmış olduğu halde kaçak şişeler içerisinde bir
çok müşkülâtla levazım ve edviye getirerek bu
Daülkelp müessesesini açabildik. Sonra tabiî
bunları hiç birinize söylemedim ve bin korku
içerisinde idim, vicdanen muazzeb oluyordum.
Vakıa Sivas’ta benim İstanbul’da bulunduğum
sırada açılmış bir Daülkelp müessesesi vardı. Fakat Sivas ile burasının arası; gerek havalardan ve
gerekse diğer bir takım esbabtan dolayı günlerce
sürebilirdi. Halbuki bu hastalık on günde tedavi
edilmelidir, bu müddeti geçerse hasta mahvolur.
Onun için yine müthiş bir azab içerisinde idim.
Fakat Lehülhamd burada açıldı ve en mühim
tehlikenin bir kısmı atlatıldı.
Aşılar meselesine gelince; zaten asıl Sıhhiyenin
hizmetleri buradan başlar.
Yine

‘‘

Vaktiyle Sivas’ta tesis edilmiş bir
aşı müessesesi vardı ve bir takım aşılar
yapıyordu. Fakat bir kısmı tutmuyordu.
O müessese de mütarekeyi müteakip
ne olmuş bilmiyorum. Onların islâhına
çalıştım ve bu müessese bugün iki yüz
Yüzyılın
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elli bin kişilik aşı yetiştirebiliyor. İşte
yapabildiğimiz şeyler bunlardır
ve bu müesseseler işliyor.
Yoksa esaslı büyük bir şey, hastane filân
yapamadık. Meclisi Âliniz
yalnız Zonguldak’ta ameleler için bir
hastane tesisini benim dahlim olmadığı
halde bir arkadaşınızın
teklifi üzerine kabul etmişsiniz.
Parasını da koymuşsunuz.

’’

İdarei hususiyeden de değilmiş, bunu yaptırmakla meşgul olacağız ve yaptıracağız inşallah.
Gelelim asıl Basri Beyefendinin Muavenet-i İçtimaiye meselesine: ben de karşınıza böyle çıktığımdan dolayı çok müteessirim.
Ve elbette bunun da bir sebebi vardı ve dedikleri gibi Muavenet-i İçtimaiye namı altında bir
vekâletten pek çok şeyler anlaşılıyor efendim. Bu
evvelki zabıtlarda uzun uzadıya anlaşılmıştır. Bu
vesile ile de bir kerre daha izah etmiş olurum.
Kanun kabulünden sonra Heyeti Vekileye intihap olunduğum zaman zannediyorum ki: aradan bir ay geçmeden Muhacirin Müdüriyeti
Umumiyesinin Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye
Vekâletine raptını rica ettim ve bir kanunla Heyeti Âlinize müracaat ettim. Heyeti Âliyeniz de
bilâkis o kanunu belediyelere raptı suretiyle halle
kalktı ve tam müzakere edileceği sırada idi tekrar
birşey oldu, o da başka yere reptedilmedi ve yine
Dahiliyeye merbut kaldı. Bendeniz Muhacirin
Müdüriyeti Umumiyesinin Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiyeye raptımı, doğrudan doğruya bu
işlerle meşgul olayım diye istemiyorum.
Muhacirin işleriyle Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye de hemen muvaffak olamazdı. Bunun
için bir muavenet kanunu ve bir takım varidat lazımdır. Memlekette böyle bir kanun yok.
Nizamname ile de bu işler yapılamaz. Şimdi
Muavenet-i İçtimaiyeye, bütçeden yüz bin lira

Düşündük ki; Muavenet-i İçtimaiye namı al-

tında halka ne suretle müracaat edersek edelim
yine iane olacaktır. Bunun için yaptığımız kanun hazırdır ve Heyeti Vekilededir. Ufak tefek
bazı noktaları tashih edildikten sonra Heyeti
Âliyenize gelebilecek bir halde olacaktır ve bunun hirine de vicdanen razı oldum. Basri Beyin
haklı olarak tenkitlerine mâruz olmayı da kabul
ettim ve buraya çıktım. İnşaallâh 1338 bütçesinde bunu tatbik ederiz.

100. YILA ARMAĞAN

muavenet istersek bu olur şey değildir ve bunu
tekrar bütçeye mal etmeye de imkân yoktur. Bir
kanun hazırlayalım diye düşündük ve böyle bir
kanunu kısmen bendeniz hazırlamıştım. Fakat
yine düşündük ki efendiler; geçen senenin bir
kısmı mühimmi yaptığımız bütçenin en acı noktalarından birisi de ahaliden alınan paralardır.
Bunu da hepiniz tasdik edersiniz.
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Dr. Rıza Nur (1879- 1942)

Dr. Rıza Nur*

100. YILA ARMAĞAN

1879 yılında Sinop’ta doğdu.
1901 yılında Askeri Tıbbiyeyi Tabip Yüzbaşı olarak bitirdi.
Gülhane Hastanesinde Cerrahi ihtisası yaptı.
Sağlık Bakanı olmadan önce, Milli Eğitim Bakanlığı, sonrasında Dışişleri Bakanlığı yaptı.
Çok sayıda edebi eseri yayınlandı.
Uzun süre yurt dışında yaşadı.
2 Dönem Sinop Milletvekilliği yaptı.
Moskova Anlaşması ve Lozan Anlaşması Müzakere Heyetinde bulundu.
1942 yılında vefat etmiştir.
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S

IHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Sinop) - Efendim, bendeniz burada bulunmadığım esnada Vekâleti Acizi
bütçesinin heyeti umumiyesi hakkında
müzakere cereyan etmiş ve maddelere geçilmiştir. Bu meseleyi daha ziyade encümen bilmektedir. Encümen mazbata muhariri bey,
rica ederim, izah etsinler. Çünkü Meclisi Âlice arzu buyrulan tadilât yapılmak üzere bütçe
encümenine gitmiştir. Encümen ise o tadilâtı
yapmıştır. Meclisi Âlinin Sıhhiye Encümen,
tetkikatta bulunduktan sonra bütçe Muvazenei
Maliye Encümenine gitmiştir. Muvazenei Maliye Encümeninde esnayı müzakerede bendeniz de bulundum ve beraberce müzakere ettik.

Neticede şu mevcut olan tabı ve tevzi edilen
bütçe meydana gelmiştir. Onun için bendeniz
rica ediyorum ki maddelerden müzakerata devam buyurulsun.
REİS - Efendim yarınki ziraat meselesine dair
Yasin Bey’in bir takriri vardır. Okuyoruz:
SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Sinop) -

Heyeti umumiyesi hakkındaki müzakerenin
reye vaz’ını teklif ederim.
REİS - Efendim benim hatırımda kaldığına göre

evvelce bütçenin heyeti umumiyesi hakkındaki
müzakere kâfi görülmüştü. Belki de ben hata
ediyorum. Şimdi reyinize vaz’ediyorum. Sıhhiye Vekâleti bütçesinin heyeti umumiyesinin
müzakeresini kâfi görerek maddelere geçilme-

* TBMM Hükümeti’nin ikinci Sağlık Bakanı Dr. İbrahim Refik Saydam olmasına rağmen bütçeyi Dr. Rıza Nur sunduğu için kitaptaki sıralamada Dr. Rıza Nur öne alınmıştır.
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sini kabul buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın.
Kabul edilmiştir. 182’nci fasıldan başlıyoruz.

(182’nci fasıl tekrar okundu.)
Efendim; şuabatı idare meydanında Hıfzıssıhha Şubesi
vardır. Encümene evvelce düşündüğümüz Hıfzıssıhha Şubesinin bir müdürü bir de müdür
muavini bulunacaktı ve müdür muavini aynı
zamanda karantina idaresinin müdürü olacaktı. Binaenaleyh bu karantina idaresinin az evvel arz ettiğim veçhile çok mühim bir dairedir.
Bilhassa beynelmilel mesaili sıhhiye ile mütevellittir. Bunun hakkında lûtfen Vekil Beyefendi
ne yaptığını ve ne yapacağını izah etsin.

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) -

100. YILA ARMAĞAN

SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Sinop) -

Efendim, Emin Bey’in arzusuyla vaktiyle buraya Hıfzıssıhha müdür muavinliği konmuş.
Bendeniz bunun tamamıyla aleyhindeyim ve
fazladır. Evvelce de Moskova’ya gitmeden evvel koymamıştım. Hıfzıssıhha için bir mütehassıs vardır ki; bu mütehassıs asıl bu ilmin mütehassısıdır, merci olacak zat demektir. Bütün bu
hususati o bilir. Kezalik beynelmilel hususatı da
o bilir. Emrazi sâriye hususatını da o bilir ve o
bakar. Bu mevcutken diğer bir muavine çünkü,
umumi bir hıfzıssıhha müdürü vardır ki hıfzıssıhha mütehassısına, ispençiyari mütehassısına, istatistik ve neşriyat mütehassısına nezaret
edecek bu zattır, diğer bir muavine ihtiyaç yoktur ve bir de muavin ilâvesi lüzumsuzdur. Kırk
lira maaş da fazladır. Onun için encümenle
anlaştık ve bunu kaldırdık, bendeniz, vaktiyle
Maarif Vekâletinde iken de daima bütçe yaparken düşündüğüm şey, en az masraf ile çok
iş görmekti. Daima iktisat, en büyük gayemdir,
en büyük prensibimdir çünkü, milletin hali
malûmdur. Fazla fazla fantazi yapacağız diye
bilûzum memurlara, para vermeyiz. (‘‘Bravo!’’
sadaları) (Alkışlar) (‘‘Teşekkür ederiz!’’ sesleri)
Fantazi lazım değil. Az para ile çok iş gördürYüzyılın
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meli. Memur öyle üç, dört saat çalışacağına sekiz saat çalışsın hiç, hiç boş durmaksızın. Mesele bundan dolayıdır.
OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) - Efendim fikri iktisat ile hareket ile Vekil Beyefendiye tabiî
teşekkür olunur. Encümen namına arz ediyorum... (‘‘Hangi encümen namına?’’ sesleri.)
SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Sinop) -

Bendeniz arz edeyim efendim. Bittabi Meclisin
Sıhhiye Encümeni vardır. Bu vaktiyle orada
müzakere edilmiştir. Binaenaleyh; onun vazifesi bitmiştir. Asıl mesele, Muvazenei Maliye
Encümeni ile Vekâlet arasındadır. Başka encümen namına bilmem söz söylenebilir mi? Ve
bu usulden de değildir.
OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) - Hüküm Heyeti Âliyenizindir. Eğer Sıhhiye Encümeninin
hiçbir mevkii olmayıp da bütçe Vekil Bey’in
reyi hudiyle hallolunacaksa bendeniz aşağı
ineyim. Fakat bendeniz celseden evvel Sıhhiye
Encümenini dâvet ettim. Bu meseleyi birlikte
konuştuk. Onu arz ediyorum. Eğer meseleyi
Vekil Bey’in reyi hudiyle hareket etmek suretiyle halledeceksek inerim efendim. Şunu da rica
ederim ki, efendiler, encümen sizi temsil ediyor.
Ben de encümenin noktai nazarını arz ediyorum. Arkadaşlar fikri iktisat iyi bir şeydir fakat
mahalline masruf olursa iyidir. Yoksa İktisat
yapacağım diye memleketin ahvali sıhhiyesini
berbat etmek doğru değildir. Vekil Beyin iktisad etmek istediği bir mütehassısa karşı evvelce
koskoca bir karantina idarehanesi vardı ki kırk
sekiz tane kodaman memurlardan mürekkepti.
Halbuki şimdi ona mukabil üç tane istiyoruz.
Sorarım Vekil Beye; İstanbul’da veba vardır.
Bugün ne yapabilir, ne yapmaya muktedirdir?
Yarın, öbür gün bu memleketinizi de, ordunuzu
da berbat eder. Bu suretle hareket eden vekilinize ben şahsım namına teessüf ederim. Zira
bugün bir karantina idaresi yok ve hiçbir ted-

biri sıhhi yapmak mümkün değil. Buna hiçbir
arkadaşım iştirak etmiyor. Yani karantina teessüsünü istiyorlar Binaenaleyh siz ne yaparsanız
yapınız. Ben size hakikatı arz ediyorum.
kâfi midir?

Bir kişi bunlar için

---

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) - Şimdi efendim

üç tane karantina enspektörü istemiştik.

SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Sinop) -

Cevap vereyim efendim. Kendileri dediler ki,
bilmem ne kadar enspektör lazımdır. Bu kadar
bir heyet için bir kişi koyuyorlar ki; bu kadar
memurun vazifesini bir kişinin göremeyeceği
mâlum ve gün gibi aşikârdır. (‘‘Bu fasla gelmedik.’’ sesleri) Zaten gelinmeden söylendiği için
şimdiden cevabını vereyim. Zararı yok. ‘‘Şimdi
İstanbul’da veba çok, ne yapalım?’’ diyorlar ve
bana teessüf ediyorlar. Ben de kendilerine sırasız söyledikleri için teessüf ederim. Siz bana bu
vekâleti verdiniz ve bu suretle vâkı olan itimadınıza her suretle lâyık olduğumu ispata hazırım.

‘‘

İstanbul’da veba zuhur etmiştir ve ben
bunun için derhal emrimi verdim…

’’

Bakınız efendiler, bu nasıldır? Karantinalardan bahis buyurdular. Ben bunları kaldırdım.
Enspektörlükleri kaldırdım. Zira bunlar bilüzum masraftı. Hepsini attım. Bugün fende karantina yoktur ve yapılmaz ve böyle ticarete on
ilâ on beş gün mâni olan şey bugün kalmıştır.
Bugün için ne vardır, onu arz edeyim;

‘‘

’’

(‘‘Bravo!’’ sadaları)

veba için İstanbul’a aşı göndermelerini
yazdım ve onlara da gönderecekleri
bütün muhacirini aşılamalarını
bildirdim. Bittabi oradan gelecek
muhacirin elindeki aşı
şahadetnamesini ibraz ettikten sonra

SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY - Fransız ve
İngilizlerin kapitülâsyonların âbidesi gibi koydukları doktorları kaldırmışımdır masrafları
gitmiştir, Karantinalar duruyor, yerlerine Türkleri koymuşumdur. Fareler itlâf ediliyor, hepsi
ölüyor. (Alkışlar) İyi tetkik etsinler, anlasınlar.

--SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Sinop) - Arkadaşlar, Sıhhiye bütçesi müzakere olunurken
böyle bir hâdisenin vâkı olmasından çok müteessirim. Arkadaşlar arasında böyle sözler teati
edilmesi ne kadar şayanı teessüftür ve görüyorum ki; o da sırf bir şeyden zuhura geliyor, O
da; sırf Emin Beyin bana karşı olan tenkit etmek, muarız bulunmak hissinden ileri gelmiştir.
Görüyorsunuz ki, bana nâhak yere mükerrer
surette teessüfler ediyor.

100. YILA ARMAĞAN

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) -

gelebileceklerdir. Aksi takdirde içeriye
hiçbir suretle giremezler.

Halbuki bendeniz kendisinin hocasıyım. Kendisine ilk bıçağı veren benim. Burada bulunan
doktorlar biliyorlar. Gülhane Hastanesinde eline ilk bıçağı veren ve bütün yaptığı ameliyatları ona öğreten benim.
OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) -

Hâşâ.

SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Devamla)
- Evet öğreten bendenizim, Öyle olduğu halde

târiz ediyor. Bundan dolayı çok teessüf ederim.
(‘‘İnkâr ediyor!’’ sesleri) İnkâr da eder, her şey
eder, işte Doktor Haydar Bey.
OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) - Sen Viting Pa-

şanın muavini idin.

SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Devamla)
-

Ben muallim muavini idim. Sen talebe idin.
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Konu

Sıhhiye Vekâletinin 1338 Senesi Bütçesi Münasebetiyle

Yasama Yılı

3

Birleşim

124

Tarih

23.10.1922

SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Sinop) -

Cevap vereyim efendim; bunların evvelce Heyeti Celilenin arzusu veçhile, miktarları tezyid
edilmiştir. Bu bütçe mucibince inşallah

‘‘
100. YILA ARMAĞAN

bundan sonra, her kazaya bir doktor
göndereceğiz ve bulunduracağız, çünkü
doktorsuzluk yüzünden memleketin her
tarafından şikâyetnameler alıyoruz. Bu;
büyük bir ihtiyaçtır.

’’

Fakat ne yapalım ki şimdiye kadar elimizdeki bütçe ile bunun yapılmasının imkânı yoktu.Çok yerler doktorsuz kalıyordu. Bendeniz
Heyeti Celilenin bu arzusuna müteşekkirim.
Bizim de tamamıyla arzu ettiğimiz bir şeydir.
İnşallah hunu derhal tedarik edeceğiz. Fakat
denebilir ki; bu kadar doktor nereden bulacaksınız; evet; bu, bir meseledir. Lâkin orduda bir
çok doktoru, elimizden alınmış bir çok doktorlar vardır ki onları istiyoruz. İnşallah bunlar
gelecektir. Sonra İstanbul ‘da bir çok Etibba
vardır. Onları da hizmete davet edeceğiz, tabiatıyla hizmet etmeleri lazımdır. Onlar da bu
memleketin evlâdıdırlar, gelmeleri mecburidir.
Onlarla da kadroyu dolduracağız.
RÜŞDÜ B. (Ergani) - İslâm olanlardan getirtiniz

yani Hıristiyanlardan getirtmeyin rica ederim.

SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Devamla)

Bu münasebetle bunu söylemiye bendenize
vesile olduğunuzdan dolayı teşekkür ederim,
Bendeniz zaten Rum, Ermeni filân kullanmam
(Handeler) Üç senedir burada halis Türk kullanmak taraftarıyım.
-
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MÜFİD EF. (Kırşehir) - Efendim bendeniz bu
184’üncü Faslın ihtiva ettiği üç maddeden
ikinci maddeyi arz edeceğim. Eğer bu bendenizin anladığım gibi bir mesele ise şayanı şükrandır. Malûmuâlileri doktorlar daimî suretde
merkezi kaza veya merkezi livada bulunuyor.
Köylerimizde doktor yok. Köylüler doktora gidebilmek için bir çok masraflar ihtiyar etmektedir. Sıhhıye Vekaleti eğer Memurinî Sıhhiyei
Seyyare namı altında bir Heyeti Sıhhiye teşkil
ederse, bu seyyar sıhhiye heyetleri bütün köyleri dolaşarak ahalinin dertlerine, hastalarına
gidip, bakıp, tedavi eder ve ilâç verecek olursa
şayanı şükran bir şey olur. Bunu anlamadığımdan dolayı soruyorum. Eğer bunlar küçük sıhhiye memurlarından ibaret ise, onun için başka
bir söz söylemek icap ediyor. Küçük sıhhiye
memuru mektebi demişler, ona da para koymamışlar. Acaba talebeyi nerede yetiştirecekler? Bunun adına küçük sıhhiye memuru denmeli. Sıhhiye Mektebi tahsisatı konmamış. Bir
memuriyeti seyyare demişlerdir. Eğer bunun
ismini değiştirmek ve Meclisi Âlinizde ittihaz
edilen bundan evvelki kararı başka bir şekilde
almak istiyorlarsa bunda bendeniz biraz düşüneceğim, Bunun için; ya Küçük Sıhhiye Mektebi memurini diye paya konmalıdır veya memurini seyyarei sıhhiyeden maksat ne ise onu
Vekil Beyefendi bize izah etmelidir.
SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Devamla) - Arz edeyim efendim. Bizde malûmuâliniz

bâzı usuller vardır. Eskiden beri gelir, babadan oğula intikal eder. Onu değiştirmek âdeta güç olur. Bendeniz Moskova’ya gitmeden
evvel bu memurini seyyarei sıhhiye tâbirinin
doğru olmadığını söyleyerek - çünkü bunlar

Memleketimizde cahil birtakım berberler vardır. Anadolu’nun muhtelif mahallerinde, aptal
denilen kimseler vardır, kimi yerde birtakım
başka isimlerle yâdedilmektedir: kamışlarla,
tahtalarla filân sünnet yaparlar, bazan fazla
keserler kanlar akar, kandan ölen çocuklar vardır, hattâ frengi gibi hastalıklar bu gibi şeyden
dolayı sirayet eder. Meselâ, tutarlar gübreleri
ilâç diye alırlar. Onları ekerler sonra; yaralar
kurtlanır, bunlardan yılancıklar ve türlü şeyler
hâsıl olur. Bunları da bu memurlara öğretmek
çok iyi bir şeydir. Evet efendim; bunun için İstanbul’da bir mektep vardı; fakat maatteessüf
orada da iyi surette tahsil ve terbiye yapılamamıştır çünkü, nazariyata çok kaçmışlardır,

ameliyata o kadar gitmemişlerdir. Bendenizin
itikadınca bunlar daha amelî yetiştirilmelidir.
Mektep yerine hastanelerde yetiştirilmelidir,
nazari dersler de talî olarak verilmelidir. Nazari dersleri esas ittihaz edip de ameliyatı ihmal edecek olursak hiçbir faidei ameliye hâsıl
olmaz. Burada Hükümeti milliye teşekkül ettiği
vakit de Adnan Beyefendi bu mektebi burada
açmıştı fakat küçük sıhhiye memurlarını istediğimiz derecede, ihtiyaca lazım surette yetiştirmek için lazım gelen bir hastane bulamamıştır
ve müddeti tahsili de az olmuştur. Keza oraya
lâyık olacak derecede iptidai tahsili tali görmüş talebe miktarı kâfi bulamamıştır. Onun
için iyi netice verememiş sonra kapanmış kalmıştır. Bendeniz Moskova’ya gitmezden evvel
yine mektep açıp bu memurları yetiştirmek
hususuna ehemmiyet verdim fakat olamadı.
Şimdi senenin nihayetine dört ay kadar bir şey
kalmıştır. Dört ayda tahsil olamaz. Onun için
bendeniz tekrar ipka etmedim. Boşuna fuzuli
masraf olacaktır. İnşallah senei âtiyeye - Allah
nasib ederse- daha müsait bir tarzda mektebi
açıp bunları talim ve terbiye ederiz. Yalnız ne
yaptık: Elimizde küçük sıhhiye memurları vardır, bunların bu kısmı İstanbul’daki mektepten
yetişmiştir bir kısmı da eskiden orduda cerrahlar vardı - bilirsiniz - o cerrahların mütekaitleri,
müstafileri var, bunlar bu gibilerden mütekeptir. Buradan yetişenler olsun mevendolan küçük sıhhiye memurları olsun bunların burada
yüzde sekseni belki matluba muvafık değildir.
Bunları bir mektebe getirip okutmak icap ediyor. O da şimdi mümkün değildir. Bunun için
şöyle bir tedbir düşündük - bâzı yerlerde yapılıyor- sancaklarda, merkezlere bunlar cemediliyor. Orada bir hastaneye veriliyor, iki üç ay
talim ve terbiye ediliyor, bir şırınga nasıl yapılır,
timar nasıl yapılır falan Hastanesi ve doktoru
iyi olan bir yerde oldukça iyi yetişiyorlar, olmadığı yerde yetişemiyorlar.

YÜZÜNCÜ
ARMAĞAN
100. YILAYILA
ARMAĞAN

küçük sıhhiye memurudur- fakat eskiden beri
âdet olmuş bütçe ile bu isim kullanılıyor. Bunu
bendeniz kaldırmak isterim. O suretle kullanıyordum. Geldiğim vakit de tekrar bu tâbire
avdet edilmiş buldum. Hakikaten bu tabiri değiştirmek lazımdır. Bunlar doğrudan doğruya
küçük sıhhiye memurlarıdır. Fakat bunlar seyyardır. Yani o tâbir doğrudur efendim. Bugün
yapabileceğimiz ancak her kazaya bir doktor
göndermektir. Halbuki bir doktor bütün kazanın umuru sıhhiyesine bakamaz. Bütün köyleri
bizzat dolaşıp da köy köy hastalara baksın bunun imkanı yoktur. Onun için böyle bir yerde
olduğu gibi bir sınıf memurini sıhhiye yetiştirilmiştir. Onlara küçük sıhhiye memuru deniyor.
Her memlekette, Avrupa’da türlü türlü adları
vardır. Bunlar hususi bir mektepte tâlim ve
terbiye edilir. Bir sene, iki sene, altı ay velhasıl
yerine göre, bunlara emrazı sâriye nedir, nasıl
tanılır ve tanıldığı vakit de âcilen ne gibi tedabir yapılmalıdır, bir yaralı zuhur ederse ona ilk
tedbir nasıl yapılır, şırınga ne türlü yapılır, aşı
ne türlü yapılır filân falan gibi şeylerdir. Hattâ
bendeniz buna dahi ilâve etmek istiyorum. Eskiden beri bunun için çok uğraştım. Sünnetten
de bu hususta pek çok zararlar olmaktadır.
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Başka türlü bir şey yapmak mümkün olamıyor.
Eskiden bunların adedi 124 kadardı. Halbuki
bu vazaifi bitemamiha ifa edebilmek için her
beş köy, hiç olmazsa her on köy için bir tane
küçük sıhhiye memuru lazımdır ki, mütemadiyen o on köyde gezsin ve dolaşabilsin. Lazım
gelen şeyleri yapsın, yapamadığı şeyleri doktora haber versin. Halbuki biliyorsunuz ki, bir
kazanın vasati yüz bu kadar köyü var. Ya sancakta kaç köy vardır? Demek ki, 66 sancak,
300 kadar kaza, yüzerden otuz, kırk bin eder.
Eğer efendiler, bu memleketin ciddi bir surette sıhhatine hizmet edelim derseniz; bir defa
küçük sıhhiye memuru olarak beş bin tane
koymak lazımgelir. Halbuki bu olamaz ben bu
kadar sıhhiye memuru istiyemem çünkü başka
bir şey düşünülmelidir. Her halde munfisane
bir şey koymak lazımdır değil mi efendim? Burada mutlaka benim dediğim olsun denemez,
daha âcil şeyler vardır. Umumi, millî mesail
vardır. O noktai nazardan tabiî bu işte biz ileri
gitmedik. Yalnız ne yaptık: Emrazı sâriye zuhurunda muvakkat birtakım sıhhiye memurları kullanmak İstanbul’dan beri mûtudolmuştur
ve bunlar bütçeye dâhil edilmemiştir.Emrazı
sâriye tahsisatı diye gelecek bir tahsisat vardır.
O tahsisattan maaş verilirmiş, bunlar muvakkatmiş fakat daima da kullanılırmış. Bendeniz
de bunları daimî bir hale sokarak, yani adını
düzelterek bunlar için Meclisi Âliden tahsisatını, maaşını istiyorum. Öyle ilâç için tahsisat
isteyip de memur maaşına vermek doğru olamaz. Bendeniz bunu doğru bulmadım. Doğrudan doğruya bunların tahsisatını memur
olarak koydum, maaşını veririz. O tahsisat da
emrazı sâriye zuhur ettiği vakit onun tedabiri
için sarf edilir. Bu doğru olur. Millet de bize
ne diyorsa, bütçesinde ne emrediyorsa, ayniyle
onu yapmış oluruz. Onun için buraya onları
da deredince; 493 tane küçük sıhhiye memuru
olmuş oluyor ki bu hesaba göre hemen hemen
her kazaya bir tane düşüyor. Maatteessüf görüYüzyılın
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yorsunuz ki, ne kadar azdır. Bir defa düşünün
bunlardan bâzıları da bâzı hastanelerde lazım
oluyor; gidip gelmek için filân. İşte mesele bundan ibarettir.
Bir sualim efendim.
Şark vilâyetlerinin; livalarının ekserisinde sıhhiye memurları, sıhhiye müdürleri, hulâsa sıhhiyeye ait hiçbir memur yoktur. Buralara memur tâyini hususunda teşebbüsü âliniz nedir?

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) -

SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Devamla)
- Arz edeyim efendim hakikaten vilâyatı Şarkiye umuru sıhhiye cihetinden çok fakir ve çok
muhtaçtır. Bu, böyle olduğu gibi diğer hususta
da böyledir.

‘‘

Doktorlar vilâyatı Şarkiyeye gitmek
istemiyorlar. Oraya göndermek bir
emri azim; çünkü bir defa hayat
oralarda malûm. Ondan dolayı, oraları
istemiyorlar, sonra doktorlar gittikleri
yerde hastalara bakıp da para kazanmak
isterler. Malûm oralarda o kadar
kazanamıyorlar.

’’

O cihetten dolayı da gitmek istemiyorlar. Şimdi bendenizin bu husustaki söyleyeceğim zaten
sırası gelecek- doktorların maaşının tezvid edilmesidir.

‘‘

Meselâ bir doktora on iki lira
veriyorduk. Bizde doktorların maaşı pek
azdır. Bir doktor maaşını on beş liraya
çıkarıyoruz. Sonra daha yirmi beş lira
vesaire vereceğiz. Onları arz edeceğim.
Oralara gitmek için, doktorlara maaşı
fazla vereceğim.

’’

Sonra bir usul ittihaz ettim; bahusus son zamanlarda doktorlar daha çoğaldı. Bir çok doktorlar müracaat ediyorlar. Son zamanlarda

Oralara gitmeyenler
hakkında ne yapıyorsunuz? Arzunuz nedir?

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) -

SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Devamla)

Şimdi efendim arz edeyim; onlar için bir şey
yapamayız. Bizim elimizde bu hususta bir kanun yoktur. Onların Vilâvatı Şarkiyeye gitmeleri
için keşke elimizde tecziye için bir şey olsaydı;
gitmelerini temin için fazla bir maaş verilmeli
veya gitmedikleri takdirde, tecziye edilmelidir.

-

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) -

Bir ceza yapmalı.

SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Devamla)
- O halde o Meclisi Âliye ait, bir şeydir. Meclisi

Âli böyle bir kanun yapar, elime verirse; derhal
tatbik ederim.
YUSUF ZİYA B. (Bitlis) -

mesi arzusunda mısınız?

Bunların teziye edil-

SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Devamla)
- Şimdi efendim arz edeyim, bir mesele daha
vardır ki o halde bunlar cebren gönderilecektir.
Acaba cebren gittikleri vakit hüsnü suretle hizmet edecekler mi? Bu da bir meseledir efendim.

O halde efendim fazla
maaş verilmek suretiyle gönderecek misiniz? O
ciheti arz etmediniz.
YUSUF ZİYA B. (Bitlis) -

SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Devamla)

- İşte arz ettim efendim; fazla maaş vereceğiz.
HÜSEYİN B. (Elâziz) -

Bir kuruş verilecek yerde

iki yüz, üç yüz kuruş vermek suretiyle tabiîdir ki
gitmez. Bunu iki, üç misli yapmalıdır ki gitsin.
SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Devamla)

Eğer Heyeti Celile öyle bir şey kabul ederse
çok iyidir fakat korkuyorum ki bütçe fazla kabaracaktır.

-

Arkadaşlarımdan hiçbirisi bir memleketin doktorsuz kalmasını arzu
etmezler. Hattâ bir merkezdeki doktorları üçe
iblağ etmek icap ederse yine onun lüzumunu
da bilirler ve kabul ederler.
HÜSEYİN B. (Elâziz) -

SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Devamla)
- Evet doğrudur ama efendim bir de muvazene
meselesi var. Bendeniz onu nazarımda çok tutarım. Muvazenei Maliye Encümeni buna razı
olmaz.

100. YILA ARMAĞAN

daha fazlalaştı. Eskiden rağbet etmiyorlardı.
Onların her birisi bana mektup yazıyorlar, yahut bir dost vasıtasiyle yazdırıyorlar, resmî bir
surette doğrudan doğruya müracaat edenler
de bulunuyordu. Meselâ Bursa Hastanesinde
vazife ister. (Handeler) İnebolu ‘ya gelir. Oraya
gelince, nereyi istediği sorulduğu vakit, Bursa
gibi yerler, filân deniliyor. O gibiler iptida Vilâyatı Şarkiyeye gönderilir, oradakiler de yavaş,
yavaş Garba alınır.

HÜSEYİN B. (Elâziz) - Meselâ Muş’ta bir doktor

tâyin edilse, oraya hiç gitmez. Niçin?... Çünkü
para yok.. Maaşları da, İdarei hususiyeden veriliyor, oradan alamıyorlar.
FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgat) -

Meclisi belediden

verilsin.
Efendim burada
bütçe münasebetiyle mevzusu bahsolan mesele
ancak Hükümet etıbbası ve seyyar sıhhiye memurlarıdır. Halbuki malûmuâliniz Hükümet tabipleri vardır. Vekil Bey vait buyuruyorlar, her
kazaya bir tane tâyin edeceklerini söylüyorlar.
Bendeniz bunların bulunarak tâyin edildiğini
farz ettikten sonra hidematı sıhhiyemizin lâyikıyle cereyan etmeyeceğine kaaniyim. Çünkü,
bir tek doktor, köyleri mi dolaşsın, kasabadaki
hastalara mı baksın? Muamelâtı resmiyeye mi,
muamelâtı kalemiyeye mi devam etsin?... Sonra
adliye keşiflerine. filân mı gitsin? tabiî hepiniz
devairi İntihabiyenizi ve devairi sairereyi gezdiniz, gördünüz. Bir çok yelerde dehşetli bir
hekimsizlik vardır. Bâzı yerler vardır ki, hasta

ÖMER LÜTFİ B. (Amasya) -
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başına çağıracak bir hekim bulamamışlardır.
Maalesef kendi nefsimde tecrübe ettim. Geçen
sene otuz bin nüfuslu Merzifon kasabasında bir
tek doktor bulamadım ve bulmak mümkün olmamıştır. Binaenaleyh Vekil Beyefendiden pek
rica edeceğim, biraz imali nüfuz buyursunlar
teşebbüsatta bulunsunlar, belediye doktorlarını
artık yerlerine iade etsinler. Orduda da hidematı sıhhiye biraz kasrolunabilir. Hamdolsun
büyük yaralılarımız yoktur, müstevli hastalıklar
yoktur. Ordu hali sükûndadır. Ledeliktiza yine
verilmek üzere doktorlar ordudan alınarak,
memleketlere iade olunabilir. Eğer bu yapılırsa
efendiler hiç olmazsa büyücek kazalarda ikişer
doktor olmuş olur.Birisi şehirle uğraşır, birisi de
köylülerle uğraşır. Aksi halde yanlız hükümet
tabipi koymakla mesele halledilemez. Binaenaleyh belediye doktorlarının bir an evvel vazifeleri başına irea buyurulmasını rica ederim.
SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Devamla)
- Efendim, beyefendinin fikirleri çok doğrudur.
Bendeniz şimdiye kadar birkaç defa Müdafaai
Milliyeye müracaat ettim ve hattâ Müdafaai
Milliyeyi bir sureti hal de gösterdik. Bugün bizim askerde (180) doktorumuz vardır. Dedik ki,
bu doktorları bize verin. Arazii müstahlâsada
Yunan idaresinde veya İstanbul Hükümetinde
belki de Yunanlıların orada muhtariyet ilân ettikleri zamanda hekimlik etmiş bir çok etıbba
var, bunlardan da alabilirsiniz dedik. Yani bu
suretle kendilerine müracaatta bulunmuştum,
Kendilerinden pek çok talep ettim.

Vekil Bey müsaade eder misiniz? Belki bugünkü vaziyete nazaran ordudan ettibba almak imkânı olamaz.
Fakat bendeniz öyle biliyorum ki: İstanbul’da
oldukça etibba vardır. Yani, adeden büyük bir
miktara baliğ olacak kadar etıbba vardır.
DR. MUSTAFA BEY (Kozan) -

ÖMER LÜTFİ B. (Amasya) -

sınlar.
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Onları askere al-

DR. MUSTAFA B. (Kozan) - İşbu etıbba için talip

olurlarsa, siz kendilerini buraya getirir misiniz?
Ve getirmek için nereden nereye kadar harcırah verirsiniz?
SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Devamla)
- Efendim eğer bunlar gelmek istiyorlarsa, iptida tahkik ederiz. Dâvayı Millîye karşı harekette
bulunmuş mu, bulunmamış mı? Evvelâ bunu
tahkik ederiz, Muzır eşhastan ise, bunları katiyen sokmayız. Bunlar bize müracaat edince iyi
oldukları tahakkuk ederse, iptida vilâyatı Şarkiyeye buyuracaklardır. Sonra da harcırahlarını
oradan itibaren verebiliriz. Yani harcırah usulü
ne ise, ayniyle onu verebiliriz.
DR. MUSTAFA B. (Kozan) - Müsaade buyurunuz

efendim; harcırah dolayısıyla bir şey arz edeceğim. Meselâ ben; tabip sıfatıyla İstanbul’da bulunuyorum. Ahvalimi tahkik ettiniz, bir tarafa
beni tâyin ettiniz geldim, nereden nereye kadar
harcırah veriyorsunuz? Meselâ Trabzon ‘dan
Tirebolu’ya kadar filân veriyorsunuz. Niçin İstanbul’dan itibaren vermiyorsunuz?
SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Devamla)
- Efendim elimizdeki kanun ne ise, bizim yapa-

cağımız odur. Değil mi efendim?
Rıza Nur Beyefendi! Bu
seyyar kelimesinin tebdiline razı oluyor musunuz? Memurini sıhhiyeyi seyyareden maksat
nedir?

MÜFİD EF. (Kırşehir) -

SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Devam-

Razıyım efendim; küçük sıhhiye memuru
tâbiri kulanılsın. Doğrusu öyledir.

la) -

Efendim bendeniz,
Vekil Beyefendinin bir iki hususu dair mütalaaları almak istiyorum. Şimdiye kadar olan
ifadelerinden bendenizin muttali olduğum şey
Vilâyatı Müstahlasada hekimlerin olmamasıdır. Ve şu bütçe mucibine biz para korsak oraya

SALÂHADDİN B. (Mersin) -

Sonra muhtacîne muavenet hakkında harici yardımlar ne yolda bir plânla sarf ettiriliyor? Her
halde bendeniz öyle zannediyorum ki oralar için
ayrıca bir bütçe ile memurlar tâyini keyfiyeti asıl
olmakla beraber doktorların oralarda daha kesif
bir surette bulundurulmaları lazımdır. Bu yapılmış mıdır? Bunu anlamak isterim. İkinci anlamak istediğim bir mesele de malûmu ihsanımız;
memleketmizin umuru sıhhiyesinin ruhu ve esası köylünün sıhhatine, nesline hizmettir çünkü,
mesele, nüfusu umumi memleket itibariyle fasla
tamamıyla taallûk eder. Acaba Sıhhiye Vekâletince köylülerin vaziyeti sıhhiyesini ıslah için
takip olunan prensip nedir, bu tâyin olunmuş
mudur? Bendeniz diyorum ki ne bir çok sıhhiye memurları bulup tayin edebileceğiz ve ne de
kaza memurları ile memleketin umuru sıhhiyesi
düzeltilir. Memleketin umuru sıhhiyyei halkı hıfzıssıhhaya alıştırmak ve bidayetinde cebren âlakadar etmektir. Bunun için bâzı esasları mutlaka
Hükümet marifetiyle ahaliye yaptırmak, sonra
mektep marifetiyle çocukları yetiştirmek lazım
gelir. Yani iki suretle hem aşağıdan, hem yukardan teşebbüsatta bulunmak lazım gelir. Bunun
için ortada bir çok şeyler var. Biz biliriz ki, memleketimizin bâzı yerlerinde insanlarla hayvanlar
beraber yatıyorlar ve bir çok yerini biliyorsunuz
ki taharetle, ademitaharet arasındaki farkı idrak
eder bir kudretleri yoktur. Bir çok mesail yani

şer ile sıhhatin iktiza ettiği mesail yapılmaktadır.
Bunları yaptırmak hususunda acaba Hükümet
icbarda bulunamaz mı? Bunlar yapılıyor mu?
Efendiler, bunları yapmıyorsak ve yapmayacak
isek; bendenizce Sıhhiye Vekâletinin vaziyeti
havadadır, çünkü mesele yalnız kasaba halkının
sıhhatiyle uğraşmak değildir. Onlar kendi kendilerini düşünsün. Teşkilâtı bırakınız, paydos ediniz. Her mahallin belediyesi kendi işini kendisi
görsün illâ umuru sıhhiye lazım ise ve var ise,
ancak ve ancak karınları şişmiş, bir çok mevaddı
mühlike içinde yaşamakta bulunmuş ve dünyada yaşamak nedir anlamamış ve umuru sıhhiye hususunda kendilerine hiçbir vesaya, hiçbir
emir ve icbar görmeyen köylülerin haline kim
bakıyor? Teşkilâtın bunlara dair olan kısmı nedir? Bunlara dair Sıhhiye Vekili Beyefendi’den
izahat isterim.

100. YILA ARMAĞAN

hekim aranıp, bulunup gidebilecek.. Halbuki
dün Vilâyatı Müstahlasa ahvali hakkında, beyanı mütalâa eden arkadaşlarımız bu vaziyeti
elîme içinde aç, çıplak, sefil, yersiz, yurtsuz insanların, muhtaç olan insanların halinden bahsettiler. Binaenaleyh Umuru Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekâleti, tabiî bunların bu
halinden epey zaman evvel hâbirdir. Sıhhiye
ve Muavenet-i İçtimaiye namına bunlara mevcut etıbba ile Muavenet-i âciye olarak neler yapılmıştır? Hilâli Ahmerlere, bu mıntakada ne
yolda ifayı vazife ettirilmiştir?

SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Devam-

Efendim Salâhaddin Beyefendi bendenize
birkaç sual irat buyurdular. Birincisi; vilâyatı
müstahlasada henüz etibba bulunmadığını zannetdiklerini ve ifadatımdan böyle bir netice hâsıl
olduğunu ifade buyurdular. Halbuki bendeniz
öyle bir şey söylemedim, Villâyatı müstahlasada
etibbba vardır. Altıda dördünü tâyin etmişizdir,

la) -

‘‘

Meselâ bugün Bursa’nın, İzmir’in
sıhhiye müdürleri, doktorları, Manisa,
Eskişehir, İzmit’in vesairenin sıhhiye
müdürleri, merkez tabipleri, hastane
tabipleri mevcuttur.

’’

Yani şimdiye kadar altıda dördünü tâyin etmişizdir ve peyderpey tâyin ediyoruz. Orta - Anadolu’da ve Şarki Anadolu’da bulunan doktorları getirtiyoruz, bir kısmı yoldadır. Tabiî yoluyla
geliyor, bunun için çabuk vâsıl olamıyorlar. Sahilde bulunup da gidenler vâsıl olmuşlardır. Bu
iş vesaiti nakliyenin sürati meselesidir.
Yüzyılın
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İkincisi; oralarda halkın sıhhatine ve iaşesine
nasıl bakılıyor? Bu mesele bir kere Muavenet-i
İçtimaiyeye aittir. Bu, mülhak bir bütçedir ve
buraya yakında gelip müzakere edilecektir. O
zaman durudiraz münakaşa edilir.

100. YILA ARMAĞAN

Hilâliahmerden bahsedildi. Hilâlahmerin bize
taalûku yoktur. Onun nasıl bir mahiyeti kanuniyede bir cemiyet olduğunu biliyorsunuz. Bize
merbut olmadığı gibi, bir hakkı nezaret vesairemiz de yoktur. Mesele ortada muallaktır. Eğer
Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekâletinin
bir hakkı nezareti kabul edilmiş olsaydı: belki
münasip olurdu. Bilmiyorum, bu mesele ayrıca büsbütün başka bir meseledir. Bendenize bu
hususta kanuni bir vazife verilmediği için, hiçbir
şey söyleyemem ve hiçbir şey yapamam. Sonra
efendim köylülerin sıhhatlerinden bahis buyurdular. Bu hususta çok haklıdırlar ve cidden dedikleri gibidir. Fakat çok rica ederim, bu bütçe
ile vesaitle ne yapabiliriz? Bu mesele her şeyden
evvel para meselesidir. Bütçemizin hali malûmdur. İnşallah millet pek güzel bir sulha muvaffak
olsun ve olacaktır. Nasıl ki bu azminde nasıl yürümüş ve bir çok şeylerde muvaffak olmuştur ki
bundan iki üç sene evvel hayal addolunuyordu.
Bu azim sayesinde bundan sonra bir devri saadet başlayıp köylülerin sıhhatine de itina edilecektir. Köylülerin sıhhatine hizmet etmek için şu
lazımdır efendiler; evvelâ köyleri yıkınız, yakınız
ondan sonra sıhhatine bakabilirsiniz. Bugün bizim yapabileceğimiz bir şey varsa, şimdi kabul
buyurduğunuz fasılda neşriyat maddesi vardır.
Bendeniz bir neşriyat faslı koydum. Halkın bu
hususta tenviri için, sıhhi terbiyesi için neşriyat
yapmak teşebbüsündeyiz. İşte sıhhiye memurlarımızı gönderiyoruz. Doktorlar, küçük sıhhiye
memurları oralarda dolaşıyor ve bâzı vesayada
bulunuyorlar, gösteriyorlar. Hattâ bu küçük sıhhiye memurlarının ellerine birer program vermişizdir. Köylere gittikleri zaman tevellüdat ve
vefiyatı kaydederler. Yani bir nüfus muamelâtından başka biz sıhhi bir nüfus muamelâtı da yaYüzyılın
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pıyoruz, hattâ bendeniz bunun bir şeyini de arz
edeyim, bizim nüfus muamelâtının nasıl olduğu
malûmunuzdur. Bir sancakta nüfus memurlarımızın yaptığı nüfus kuyudatı yaptığı nüfus yüzde onbeş doğru ise, bizim nüfus kuyudatı yüzde
doksan doğrudur. Mesele bu merkezdedir.
DURAK B. (Erzurum) - Efendim zatıâliniz şimdi

buyurdunuz ki; vilâyatı müstahlasaya vilâyatı
Şarkıye’den doktorlar getirtiyoruz. Oralar acık
mı kalıyor?
SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Devamla)

Hayır efendim; oralara da tâyin ediyoruz.
Oradakileri terfih ettiriyoruz. Yeni gelenleri
onların yerine koyuyoruz.

-

DURAK B. (Erzurum) - Hayır efendim; vilâyatı
müstahlasaya vilâyatı Şarkiye’den tâyin edilen
doktorlardan evvel mi o mahalle tâyin ediyorsunuz, yoksa tâyin edildikten sonra mı alınıyor?
SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Devamla)

Tabiî oraya birini tâyin ediyoruz. Onu yola
çıkarırken yerine başkasını çıkarıyoruz.
-

DURAK B. (Erzurum) - Arz edemedim efendim;

şimdi efendim, vilâyatı Şarkiye’den bir doktoru
alıyorsunuz, onun yerine daha evvel bir doktor tâyin ediyor musunuz, yoksa yeniden tâyin
edilecek de mi gönderilecek? Öyle mi efendim?
SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Devamla)
- Efendim şimdi bakınız şöyle oluyor: Bir doktoru vilâyatı Şarkiye’den veya merkezî Anadolu’
dan tâyin ediyoruz, aynı zamanda onun verine
başka birisini tâyin ediyoruz. Bazen da bulamıyoruz, tâyin edemiyoruz, sonra tâyin ediyoruz.

Çok rica ederim oralar
ihmal ediliyor. Evvelâ; vilâyatı müstahlasanın
hakkı rüçhanı mı vardır? Çok rica ederim beyefendi; oradan bir doktor almayınız. Ne vakit
oraya bir doktor temin ederseniz; ondan sonra
alınız. Hakkı rüçhan göstermeyiniz.

DURAK B. (Erzurum) -

- Müsaade buyurun bir şey arz edeyim. Şimdi efendiler; memleketin ve vatanın her tarafı
birdir. Hepsi mukaddes ve muhterem, hepsini
aynı hisle severiz ancak bir şey düşünmeniz lazım gelir. Hangi tarafta âcil tedbirlere ihtiyaç
vardır. Bugün elhamdulillâh Erzurum istila
belâlarını felâketlerini savuşturalı büsbütün geçirmemiştir. Fakat en feci devrelerini geçireli
epey zaman olmuştur. Fakat…
DURAK B. (Erzurum) - Hiçbir şey geçirmemiştir.
SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Devamla)
- Fakat efendiler vilâvatı müstahlâsada, yani
vilâyatı Garbiye de yüz binlerce arkadaşlarımız,
vatandaşlarımız bu kışı açıkta geçirmek tehlikesine mâruzdur. Aç kalmak tehlikesine mâruzdur. Böyle yerlerde bilirsiniz ki emrazı sâriye
müthiş olur ve emrazı sâriye böyle yerleri bulur,
nerede açlık var, sefalet vardır,hastalıktan tahaffuz yoktur, oraya tifüsler, çiçekler bilmem ne
belâlar bütün bu şeyler hücum ederler. O gibi
asıl hastalıkların intihap ettikleri sahalar oralardır ve oralarını kırar, geçirirler. Onun için;
bendeniz her yerden evvel, oraları düşünmek
mecburiyetindeyim. Eğer mesele böyle değilse,
bendenizi vazifeden af buyurunuz. Vazifeme
başkasını tâyin edersiniz. (Hayır sesleri)
DURAK B. (Erzurum) - Efendim o mesele de
affedilecek bir mesele değildir. Vilâyatı Şarkiyenin Van’ı vardır, Bitlis’i vardır, yalnız Vilâyatı Şarkiye’nin ta ücra yerleri vardır. Oralarda
meskensizdir, hattâ açtır. Şimdiye kadar hükümet oralara bakmamıştır. Vilâyatı Şarkiye’nin
mültecileri, her geçen gün burada da arz ettiğim
gibi; hâlâ aç duruyorlar, hâlâ sokaklarda sürünüyorlar. Bunlar da me’vasız, meskensiz duruyor. Bunlara da bakmak hükümetin vazifesidir.
SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Devamla) -

Efendim muhacirler sürünüyor ama, şu vesileyle bir şey arz edeyim. Muhacirlerin bir kısmı

bu âzami muhacirliği bir sanatı maişet ittihaz
etmişlerdir. Bunları burada kaldırırsanız, gitmezler. Buradan kaldırınız, öbür yerlerde kalırlar çünkü askerlikten kurtulacaklardır. Vakıa
bizde para veriyoruz. Her şeyi yapıyoruz deniyoruz. İnsaf edelim değil mi efendim? Hepsine para veremeyiz. Kısmen muavenet ediliyor.
Fakat onların memleketlerine gitmek için, hüsnüniyetleri varsa bunlar parasız da gidebilirler
çünkü parasız giderlerse de açlıktan ölmezler.
Biz memleketimizin halini biliriz. Misafire bakar, gidenlere yollarda bakarlar, zarurette olan
fukarayı besler, fakat bunlar gitmeyip muhacirlik muafiyetinden de istifade etmektedirler. Askere gitmemek, bilmem ne yapmak, fâlan gibi.
Hattâ şunu size söylüyorum ki, ben Sıhhiye
Vekâletine geldikten sonra öğrendim, gelmezden evvel bilmezdim. Yirmi beş seneden beri
bu Anadolu’nun içerisinde muhacir olarak dolaşanlar vardır. Yirmi beş senedir olur mu bu?
Hattâ bendeniz bir kayıtta yaptım ve lazımdır.
Bir adamın beş seneden sonra muhacirliği kalmaz. O artık yerli olur. Hattâ bir şey tasavvur
ediyordum olmadı. Ayrıca bir kanun çıkarmak
lüzumu vardır. O vakit Moskova’ya gittim. O
suretle kaldı. Böyle yerli hükmüne geçmeyenler
için bir had koyup ondan sonra serseri addedip hudut haricine çıkarmak lazımdır çünkü o
insanlardan bu Devlet, bu millet bir faide görmüyor. Onlar sonra serseri kalıyor. Memleketin
asayişini ihlâl edenler onlardır.
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SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Devamla)

SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Sinop) -

Efendim küçük sıhhiye memurları arz ettiğim
gibi seyyar vazifeye maliktir. Bunlara ya harcırah veya hayvan ve hayvanlarına yem bedeli verilecektir. Hayvanlarını avans suretiyle aldırıyoruz. Hayvana yem bedeli veriyoruz. O vakit her
saatte, her dakikada ne vakit istersek emredilen
yere gidebilir. Diğer suretle olursa, her vakit gidemez. O yem bedelini vermeyecek olursak, o
vakit hep bu sıhhiye memurlarını kaldıralım.
Yüzyılın
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REŞİD AĞA (Malatya) - Küçük

sıhhiye memurları malûmuâlinizdir ki bunlar işe yaramaz, bir
istifade edilmez. Bunların maaşlarını diğerlerine
zammetseniz de iyi doktorlar bulunsa olmaz mı?
SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Devamla)

Onların vazifesi başkadır. Bunların ilgasından belki ancak otuz doktor kazanabilirsiniz
ve imkân yoktur.
-

NUSRAT EF. (Erzurum) - Hayvan ve yem bedeli

demeli.

SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Devamla)
- Hayvan için avans suretiyle para verilir ve
maaşından kesiliyor, sonra kendi malı oluyor.
100. YILA ARMAĞAN

YUSUF ZİYA B. (Mersin) - Sonra avans vermez-

siniz yanlış olur.

SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Devamla)
-Pekâlâ, o halde hayvan ve yem bedeli deyiniz.
(Hayvan yem bedeli demeli sadaları) Pekâlâ, o
suretle yaparız.

Bunların seyyar bir
halde gezmeleri için muayyen bir usul ve nizam var mıdır, yoksa lâatettâyin mi geziyorlar?
Bunlar vazifesini terk ederlerse ne olacak? Lûfen izah ediniz.

NUSRAT EF. (Erzurum) -

SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Devamla)
- Arz

edeyim efendim. Bunlara, tâbi oldukları
doktor vazife tâyin etmiştir, ‘‘şu günlerde dolaşınız’’ der. Meselâ frengili iki köy var; oradaki
hastalara ilâçlarını yapar, onu verir, onlar on
beş günde bir oraya gider, hastaların şırıngalarını yapar, bu suretle mesaileri tıpkı doktor
gibidir. Vazifelerini yapıp yapmadıklarını da
doktor tetkik eder.
DR. MUSTAFA B. (Kozan) - Burada harcırah fas-

lında 26.500 lira konmuştur. İşte bunu bir esasa
iptina ettireceksiniz. Yani bizim memleketimiz
içinde ne kadar etibba münhaldir, bu müuhalâta etibba nereden bulunuyor, ettibayı müuhal olan yerlere götürmek için; miktarı kâfi harYüzyılın
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cırah konmuş mudur? Bendeniz görüyorum,
mevcut harcırah çok azdır, münhal çoktur.
SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Devam-

Evet efendim, Mustafa Bey’in hakkı vardır. Bendeniz cesaret edip isteyemedim. Lâkin
muhtaç olacağız çünkü ahvali istinaiye zuhur
etmiştir. Vilâyatı Müstahlasaya; Vilâyatı Şarkiye’den, merkezden doktorlar sevki hususunda
bir hareket hâsıl olmuştur. Vaziyet, ahvali tabiîye gibi değildir. Bu nokta Mustafa Bey’in nazarı
dikkatlerini celbetmiş, doğrudur, onun için biraz
zammederseniz maalmemnuniye kabul ederim.
la) -

--SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Sinop) -

‘‘

Efendim, hakikaten memleketin en
mühim ihtiyaçlarından biri de ebe
meselesidir.

’’

Memlekette cahil ebeler veya ebe bulunmaması yüzünden pek çok fecayi oluyor fakat ebe
yetiştirmek için bir dershane açıp, oraya birkaç
sıra koymakla ve bir de muallim doktor koymakla olmaz.

‘‘

Ebe yetiştirmek için mutlaka
mükemmel bir hastane lazımdır.

’’

Orada daima tevlit ameliyeleri yaptırmak lazımdır, bu da çok masrafla olur. Zaten bu senede bitama ermek üzeredir, bu sene üç dört
aylık bir müddetimiz kalmıştır. Bu müddet zarfında ise bu iş yapılmaz. Gelecek sene inşallah
bu cihet de düşünülür.

İstanbul ebe
mektebinden istifade mümkün değil mi?

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) -

SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Devamla)
- İnşallah

yakında istifade ederiz.

SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Devamla)
- Efendim, bu hastanelerin listesi vardı, memu-

ru mahsusla getirmiştim. Şimdi gitmiş. ‘‘Kaç
tane’’ sadaları zannederim on tane kadar var.
DOKTOR FUAD B. (Bolu) -

Sekiz tanedir.

SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Devamla)
-

Sekiz kadar vardır efendim.

‘‘

denilen bir ilâçla şırınga ediyorlar. Sonra civa
tedavisi yapıyoruz, bu çok iyi bir ilâçtır. Bu memurlar on beş günde bir frengililere gidiyorlar
veya o adamları tedavihanelere gelmeye mecbur ediyorlar, Jandarmayla filân topluyorlar.
Kendileri de geliyorlar, esasen köylüler tedavinin muhassenatını anlamışlardır. Bu suretle
bunlara şırınga yapılıyor. Birkaç şırınga yapıldı
mı artık sirayet tehlikesi kalmıyor, mazarratı
yalnız kendi şahsına inhisar ediyor. Bir müddet
sonra kendi şahsı da mazarrattan kurtuluyor,
yani frengi mikropları kendi şahsına mazarrat
ika edemiyecek bir hale geliyor.

Sekiz hastane, on tane dispanser vardır.

Bu otuz bin liraya, bu
şırınga parası da dâhil mi?

Kastamonu’da var, Sinop’ta var, Esasen eskiden oralarda teşkilât vardı, o teşkilâttan bakıyedir ki bütçeye dâhildir. Hattâ idare edebilseler
de bunları da idarei hususiyelere versek daha
iyi olur fakat maateessüf her yerde idare edemiyor. Varidatı bu hastanelere kâfi gelmiyor. Eğer
doğrudan bunlara terk edecek olursak, bu hastanelerin kapanma tehlikesi vardır. Hattâ bâzı
yerlerdeki hastanelere biz de muavenet ediyoruz. Bizim Muavenet-i fiiliyetimiz vardır.

SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Devamla)

’’

Bilhassa bâzı yerleri
Frengi istilâ etmiştir. Bunlarda bunun için bir teşkilât yapılmamış mıdır, buralarda böyle bir hastanenin teşkiline vekâlet lüzum görmemiş midir?
YASİN B. (Gaziantep) -

SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Devamla)
- Arz

edeyim efendim. Frengi için biraz tahsisatımız vardır. Biraz evvel kabul buyurdunuz.
Eskisi gibi frengiler için hastaneye lüzum yoktur. Bunlar fazla masraflardır, denilebilir. Seyyar teşkilâtımız vardır. Doktorlarımız her tarafı dolaşıyorlar. Nerede frengi varsa onu tespit
ediyorlar filân falan köylerde frengi vardır, diyorlar. Frengilerin bulundukları yerlere küçük
sıhhiye memurlarımız gidiyor ve Neosalvarsan

YASİN B. (Gaziantep) -
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Hükümet hastaneleri
karşılığı olarak otuz bin lira konmuştur. Nerelerde hastaneler vardır ve ne miktardadır?

YASİN B. (Gaziantep) -

Efendim, bu hastanelerdeki hastalar iaşe ve
ilbas ediliyor. Bunların mahrukatı, ilâç paraları
vardır. İşte bu para bunun içindir.
-

--SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Sinop) -

Efendim, malûmuâliniz Zonguldak’ta Heyeti
Celilenizin kararıyla bir hastane yapılmıştır
fakat o hastane bâzı şeylerden dolayı nâkıs kalmış ve bu nevakısı Vekâlet ikmal etmiş ve yapmakta devam ediyor.

--SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Sinop) -

1337’de ne olmuştur bilmiyorum. Efendiler; bizim iki türlü kininimiz vardır. Birisini fukaraya
meccanen tevzi ederiz. Bir de şeyimiz vardır ki
o halka yardım olsun diye ucuz fiyatla, sermayesi üzerinden alırız ve onların ayağına götürerek
kendilerine ucuz fiyatla satarız ve parasını alır
Hazineye irat kaydederiz. İşte efendiler arz ettiğim veçhile iki türlüdür. (‘‘Kâfi’’ sadaları.)
Dr. ABİDİN B. (Lâzistan) - Bu devlet kinini, bilâ-

kis zenginlere verilmelidir. Meselâ Meclise geliYüzyılın
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yor; Meclis âzalarına satılıyor, ne imiş efendim?
Ucuz… (‘‘Parasıyla veriliyor’’ sadaları) Parasıyla
veriliyor, diyorsunuz. Hariçten alınız. Bir daha
burada, Mecliste satıldığını hiç görmeyeceğim!
FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgat) - Parasıyla.

ama, burada ucuz alıyorsun. Burada ucuz yoktur. Katiyen fakirlere verilmelidir. Eczanelerden ben
daha pahalı da alabilirim. Rica ederim; bu suistimal demektir. Sıhhiye Vekilinin nazarı dikkatini edebilirim.
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DR. ABİDİN B. (Devamla) -Parasıyla

SALÂHADDİN B. (Mersin) -Hâllerin yenibaştan

HACI MUSTAFA B. (Ankara) - Bilhassa bu kininden istifade edenler şehir aileleri oluyor. Köylüler hiç istifade edemiyorlar. Onu temin ediniz.

ihyası hususunda yeni ve büyük servetlerden
istifade edebilmek ve ahalinin hayatına, afiyetine hizmet edilmek hususunda Vekâletçe bâzı
teşebbüsat var mıdır, bu husus vekâletçe takip
edilmekte midir?

SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Devamla) -

SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Devamla)

Evet efendim; şimdi bir şey arz edeyim. Bu kinin
meselesi gayet uzun ve karışık, tammıyla tatbik
etmek muvaffakıyet elde etmek güç bir meseledir. Türlü türlü suistimalât oluyor ve önüne
geçilemiyor çünkü kontrole tâbi olamayan bir
şeydir. Kinin gönderiyoruz, “Halka dağıtın”diyoruz, dağıtmıyorlar. Bazen de halk istemiyor
fakat elden geldiği kadar bunun hüsnüsuretle
tevzi edilmesine gayret ediliyor. Maatteessüf
elde mevcut ve tevzi ettiğimiz kinin ihtiyaca nispetle çok azdır. Memleketimizin en mühim derdi, koleradan da, tifodan da, şundan da, bundan da veremden de, hepsinden en büyük derdi
malaryadır fakat ehemmiyet verilmiyor. Bizde,
şimdiye kadar, yani Türklerin içtimai hastalıkları asıl marazı içtimai malaryadır. Bu da kininle
baş olur şey değildir, bataklıkların kurutulması
meselesidir. Esaslı tedbir yapılacaksa su mecralarının tanzimi meselesidir. Nafıa Vekâleti bir
şey yapamıyor. Şimdiye kadar malûm, ne haldedir. Bataklıkları kurutmak ve su mecralarını
tanzim etmek için ne yapıp yapmalıyız, İnşallah
sulhdan sonra en mühim mesailimizin birisini
de bu teşkil eder. Bataklıkları kurutmalı, su mecralarını, ne yapıp yapıp tanzim etmeliyiz. Bunu

-
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yaptığımızda hem arazi kazanacağız, hem de
sıhhatten öyle kazanacağız ve nüfus öyle tezayüd edecektir ki memlekete fevkalâde bir fayda
olacaktır. Memleket nüfusla kaimdir. Nüfusu tezayüd edecek ve kabiliyeti bedeniyeleri sağlam
insan olacaktır. Înşallah olur. Hattâ belki o vakit
talep ederim, sizden rica edebilirim ki bu bataklık meselesini de Sıhhiye Vekâletine veriniz de
ayrıca bu işle uğraşsın.

Anlayamadım.

SALÂHADDİN B. (Mersin) - Bazı müessesatı
maliyece harap edilmiş olan memaliki müstahlasadaki şehirlerin, kavaidi sıhhiyeye muvafık
bir şekilde yenibaştan inşası, ahaliye muayyen
bir taksitle verilmesi yolunda bazı teşebbüsat
yapılmakta olduğunu işitiyoruz. Vekâlet bunlarla alâkadar oluyor mu, bunu memleketin
menfaati için faideli görmekte midir?
SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Devamla)
- Vakıa tamamen buraya taallûk eder bir mesele değildir.

Taallûk etmez, fakat Sıhhiyeye taallûk eden bir meseledir.

SALÂHADDİN B. (Mersin) -

SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Devamla) -

Sıhhat meselesidir. Vekâlete şimdiye kadar müracaat olmadı. Ben de zatıâlileri gibi işitiyorum
ki; böyle bir teşebbüs varmış veya bir kumpanya yapabilirmiş. Lâkin bir de işitiyorum ki; bir
şehir yapmak için bizden 15 milyon lira peşin
istiyorlar. Bilmem ki, 15 milyon lira verebilir
miyiz? Eğer kumpanyalar zuhur etse şehirlerimizi, köylerimizi yapacak, buyurduğunuz gibi

SALÂHADDİN B. (Mersin) - Efendim bendeniz
bu meselede müteşebbislerin müracaatıyla değil; Vekâleti Celilenin bizzat alâkadar olmasını
ve bu meselenin imkân varsa, her halde bir neticei hayriyeye isal eylemesini rica ederim.

SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Devamla) - Her

halde bendeniz imkân görmüyorum.
Öyle sermayedarlar görmüyorum, görürsem;
şimdi vadediyorum, derhal teşebbüs ederim
çünkü mühim bir meseledir.

Konu

Sıhhiye Vekâletinin 1338 Senesi Bütçesi Münasebetiyle

Yasama Yılı

3

Birleşim

126

Tarih

25.10.1922

SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Sinop) -

Efendim bugün Muavaneti İçtimaiye faslının
ne kadar kesbi ehemmiyet ettiği malûmdur.
Halbuki bütçemiz evvelce tertip edilmiş, İzmir ve diğer istirdad edilecek memleketlerimiz
bütçede düşünülmemiştir. Onun için bu cihetle nakıs oldu, ondan sonra ilâve edildi. Bugün
görüyoruz ki, Yunanlılar gibi hunhar ve vahşi
bir kavim, eşkıya çetesi, vahşicesine memleketimizi tahrip etmişlerdir. Ondan dolayı Muavaneti İçtimaiye bütçesi hep nakıs kalmıştır.
Hattâ o derece yapılmıştır ki, 1337 senesinden
daha nakıs, âdeta üçte bir derecesinde tenkisat
yapılmıştır. Onun için maddelerde bazı zammiyat arz edeceğim. Heyeti Aliyenizin biraz
daha lûtufkâr davranmanızı şimdiden rica
ederim. Heyeti umumiyesi hakkında başka bir
şey yoktur. Müsaade buyurursanız maddelere
geçilmesine…
--SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Sinop) -

Efendim müsaade buyurunuz idarei merkeziye 175’inci faslın ikinci maddesidir. Bu idare,
malûm, Muavenet-i İçtimaiye İdaresi pek çok
mühim mevaddı ihtiva edecek bir idaredir.
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parasını tekasite raptedecek şirketler müracaat
ederlerse böyle şeyleri can ve başla arzu ederiz.

Bugün elimizde bir Muhacirîn İdaresi ve muhacirîn meselesi vardır. Bu işle iştigal ediyoruz.
Sonra Muavenet-i İçtimaiyenin harb mâlûlleri olsun diğer mâlûlin olsun; sakat insanların,
amelenin terfihi bilmem mütekaidîn böyle bir
çok mevaddı ihtiva etmesi lazım gelir. Şimdi
muhacirin meselesinin memleketimizce ne kadar mühim olduğu da malûmdur. Maatteessüf
Devlet ve millet belki bir kaç asırdır diyeceğim,
hele son asırda bu muhaceret felâketine dûçar
olmuştur. Bunları iskân etmek, sevk etmek, ilbas
etmek çok mühim meseledir. Meselâ vaktiyle
yapılmış; her yerden gelmiş muhacirler, bir yere
iskân edilmiş bunlara bakılmamış, yani iklimi
nasıl, müsait mi, bu adamlar hangi iklimden geliyor, bu iklimlerin havası ile imtizac edebilir mi?
Sonra burada hastalık var mı, meselâ malarya
denilen o müthiş hastalık var mı? bunlara hiç
bakılmamış, Getirilmiş, iskan edilmiş ve hepsi
de mahvolup gitmiştir. Bugün oralarda köy harabelerinden, mezarlardan başka bir şey görmüyoruz. Onlar için çok mühimdir. Bunun içinde
daha bir çok içtimai mesail mündemiçtir. Bu hususta tetkikat yapmak en mühim mesaildendir.
Onun için bendeniz Moskova’ya gitmeden evvel bu bütçeyi tertip ettiğim vakitte o hususta tetYüzyılın
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kikat yapılanın ehemmiyetini takdir ettiğimden
dolayı; tetkikat yapmak için bir memur tâyin
etmiştim ki; bu zat gidecek muhacirle mahallin
iklimini, oranın ahvali sıhhiyesini ve birtakım
ahvali içtimaiyesini, hepsini tetkik edecek. Böyle müte hassıs bir adam... ‘‘(Yalnız bir kişi mi’’
sadası) Eh şimdi bu kadar. Ne yapalım? Sıhhiye
memurlarmız aynı vazaif ile mükelleftirler; mahacirin işlerine bakabilirler, kâtipleri de vardır.
İcabında tekrardan memurlar zammedebiliriz,
bunlar mevcuttur, fakat aynı zamanda bu işleri
tetkik edici, bu İşlerin mütehassısı bir zât dairei
merkeziyede bulunsun, bu gelen muamelâtı toplasın, malûmat getirtirsin, adamlarını mahallerinde bu işe memur etsin ve böyle tetkikattan bir
netice çıkaralım. O netayiç iledir ki, iskânı hakiki bir surette yapacağız, yoksa bunu yapmazsak,
ilmî surette tetkikat yapmazsak, milletin parası
hederdir, muhacir diye gelen canlar da hederdir.
Onun için çok rica ederim, buraya bu tetkik memurunu, zaten maaşı otuz liradan ibarettir, bir
de kâtibi vardır, bunun da ilâve buyurulmasını
çok rica ederim, kâtibin maaşı da on lira raddesinde cüzi bir paradan ibarettir.
REİS - Efendim, bu fasıl hakkında başka söz
isteyen var mı? (‘‘Hayır’’ sesleri) Başka söz isteyen yok.

Muvazenei Maliye Encümeni izahat versin. Bu,
tezyid teklifidir.
ABDÜLKADİR KEMALÎ B. (Kastamonu) -

MUVAZENİ MALİYE ENCÜMENİ RESİ ALİ CENANİ B. (Gaziantep) - Efendim Vekil Beyefendinin dermeyan ettikleri esbabı mucibeyi
encümende söylemişlerdi. Encümen de bunun
lüzumsuzluğuna kaani oldu arzu buyurursanız, tekrar tetkik edilmek üzere encümence
tevdi buyurunuz. (‘‘Hayır’’ sesleri)
SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Devamla)

Efendim, bu bütçeyi tertip ettim fakat sonra bendenizi Rusya’ya memur etmiştiniz. En-
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cümene müzakeresinde bulunamadım. Onun
için esbabı mucibesini encümene arz etmek
fırsatını kaybettim. Geldiğim zaman bütçe Heyeti Umumiyeye sevk edilmiş ve müzakeresine
de başlanmıştı. Baktım ki, esbabı mucibe tekrar encümene arz edilecektir. Onun için Heyeti
Celileye arz ediyorum ve zannediyorum ki tekrar tetkikatına lüzum yoktur.
RAGIP B. (Amasya) - Bu hususta takrirler vardır.
Encümene gidecekse o takrirlerle beraber gitsin.
SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Devamla)

Çok rica ederim muhterem arkadaşlar, bunu
encümene havale buyurmayınız. Bendeniz görüyorsunuz on gündür başka işlerimizi muattal
bırakarak bu bütçe için geliyorum, gidiyorum.
Çok rica ederim bu işi bugün bitiriniz. Zira diğer işlerimiz pek çoktur, onlar yüz üstü kaldı!
(‘‘Muvafık’’ sesleri)
-

REİS - Efendim başka söz isteyen yok. Vekil Bey

30 lira maaşlı bir memur, 10 Lira maaşlı bir
kâtip olmak üzere bütçenin bu faslına 40 lira
ilâvesini teklif ediyor.
NECİP B. (Mardin) -

Hangi tarihten itibaren

olacak?
SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Devamla)
- Dört aylık. Şubat nihayetine kadar efendim.
Henüz bu memurları tâyin etmedik. Bu projeyi
sene iptidasında yaptım fakat Heyeti Celilenin
bana müsaadesi olmadan memurları tâyin etmedim. (‘‘Pekâlâ’’ sesleri) Şimdi efendim bu
zam olduğu halde 175’inci faslın yekûnu 1.336
lira ediyor.

SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Sinop) -

Evet efendim Garbi - Anadolu ve Edirne dâhildir. Onun için yekûn beş bin yirmi dört lira
oldu. Efendim Sıhhiye Vekâletine; muhacirîn
umuru ki; İstanbul’da bugün muhacirîn Müdüriyeti Umumiyesi diye bir teşekkül vardır,

TAHSİN B. (Mardin) - Evvelki kadroyu muhafa-

za ediyor musunuz?
SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Devamla) -

Hayır efendim siyyan olmasına dikkat ediyoruz.
REİS - Efendim

başka söz isteyen var mı?

RÜŞDÜ B. (Ergani) - Efendim bu fasıl 4.800 lira

idi. Bu 5.024 lira nereden oldu?
SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Devamla)
- Efendim; İzmir, Bursa, Trakya’daki teşkilât
da ilâve edildiğinden dolayı oldu.

Beyan buyurulan
zamaimin bir kısmı da el’an teşkilâtı noksan
olan livalara ilâveden mi ibarettir?

SALÂHADDİN B. (Mersin) -

SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Devamla)
- Evet

efendim. Yani sancak adedince her sıhhiye müdürünün yanına bir tane kâtip olmak
üzere zammediyorum.

Bendeniz zatıalilerinden sormak istiyorum. Bu suretle maaşlarına zam yani yeniden ilâve edilecek olan
memurlara verilecek maaş ve tahsisatı fevkalâde parasını acaba biz, muhacirînin; iskânına,
SELÂHADDİN B. (Mersin) -

iaşesine, ibatelerine versek daha hayırlı olmaz
mı? İnşallah memleketimiz tamamıyla kurtulduktan sonra teşkilâtımızı ikmal edebiliriz.
Teşkilât bugün tecil edilirse bendeniz yine aynı
idarenin devam edebileceğini zannediyorum.
SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Devamla)
- Efendim bu para o kadar cüz’idir ki yüz kişilik

bir muhacir kütlesini yüz kilometrelik bir yere
kadar sevka ya kâfi gelir, ya gelmez. O derece
istiksar edilecek mühim bir yekûn teşkil etmez.
Fakat diğer cihetten asıl ehemmiyetli bir şey
var. Meselâ; yeni bâzı sancaklarımız var İzmir,
Bursa, Trakya gibi yerler. Orada muhacirin
kitabeti olmazsa ne yapacağız? Demek ihtiyaç
vardır. Müsaade buyurulsun ilâve edelim… O
halde 177’nci faslın yekûnu 5.824 lira ediyor ki
yani zam 890 liradan ibaret kalıyor.
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onun vazaifi devredildi. Bunun eskiden bir çok
memurları filân vardı, biz aynı teşkilâtı yapmadık, mademki bizim umuru sıhhiyeye bakan,
sıhhiye müdürlerimiz vardır, sıhhiye müdürlerimizin maiyetine muhacir kâtipleri diyerek
birer kâtip ilâve ederek bu teşkilâtı çok azalttık. Bu suretle Ekonomi yapılmış oldu. Ancak
şimdiye kadar kırk beş tane muhacir kâtibimiz
vardı, halbuki vilâyatı müstahlasa var, şimdi
Trakya, İzmir, Bursa 45’ten ibaret olan bunların adedini sancağımızın adedi nispetinde yani
66 tane yapmak istiyoruz. Yani yirmi bir tane
daha ilâve olunmasını istiyoruz ki, bu da zaruri
ve tabiîdir. Bunun efendim on beş tanesi 15 liralık ve diğer kısmı da 10 lira maaşlı olacaktır.

REİS - Efendim başka söz isteyen yok. Vekil Beyin 30 kâtip teklifi var. On beşinin maaşı 1.500,
on beşi de 800 kuruştur.
MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBATA
MUHARRİRİ MAHZAR MUFİD B. (Hakkâri) -

Efendim encümenin teklifi var. Malûmu ihsanınız; nizamnamenin 86’ncı maddesinin fıkrai
ahiresinde tezyidi masarife dair verilecek teklifler için Muvazenei Maliye Encümeninin mütalâsı alınmadıkça reye müracaat olunamaz.
REİS -

leyin!

Buyurun encümenin mütalâasını söy-

Müsaade buyurunuz efendim. Bu, yeni bir teklif olduğu
için şu maddenin encümene iadesini rica ediyorum. Yeniden bu kâtipler nereye tâyin edilecek? Bütçede görüyoruz ki kırk beş, altı daha,
elli bir. Şu kadar kâtip mevcut olduktan sonra
23 kâtip daha isteniliyor. Şurasını da arz edeyim ki encümenin bu kâtipleri kabul etmediğinin esbabı; sıhhiye müdürlerinin zaten birer
tane sıhhiye kâtibi vardır. Her yerde de mu-

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) -
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hacir yok, muhacirîn işi olmayan yerlere kâtip
koymaya encümen taraftar olmamıştır. Mamafih şu izahata karşı lütfen bu faslı encümene
iade buyurunuz, encümen tetkikat yapsın.
SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Devam-
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la) - Efendim bendeniz arz edeyim. Bundan
az evvelki fasıl zaten kabul olundu. Ali Cenani
Bey encümenin Reisi sıfatıyla muvafakat buyurdular ve Heyet Celilenizce de kabul buyuruldu. Onun için çok rica ederim Mazhar Müfid Beyefendi de aynı sistemi tabip buyursunlar
ki çabukça çıksın. Mesele ihtiyacı âcil halindedir. Sonra bu muhacir kâtiplerinin meselesini
arz edeyim. Bu, muhacir meselesi olmayan yer
hemen hemen yoktur. Bunlar memleketimizin
her tarafına serpilmiştir.
BAHRİ B. (Yozgat) - Yozgat’ta

yoktur.

SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Devamla)
- Üçer, beşer olarak her yerde vardır, ne oluyor bakınız arz edeyim: buradan kaldırıyoruz.
Sivas’a, oraya giderken diyelim ki Yozgat’ta
yoktur, muhacir gidiyor, Sivas’a gideceği yerde Yozgat’da oturuyor. Böyle karışık iş vardır.
Bendeniz geçende Heyeti Celileye arz ettiğim
gibi bir kanun getiriyorum ki bunun noksanından dolayı bu meseleyi hakiki bir surette halledemedim. Cezrî bir surette halledemedim.
Onun için mesele çıktığı zaman muhacir meselesi kalmayacaktır, memlekette iskân edilmiş
olacaklardır. Ona razı olmayan hudut haricine
çıkacak, o vakit bunların hepsinden kurtulacağız. Fakat müsaade ediniz çok rica ederim, bu
teşkilatı bu tertipte bendenize veriniz. Zaten
dört aylık bir meseledir. Bu mesele o kanun
çıktıktan sonra esasından halledilecektir.
SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Sinop) -

Efendim esasen vekâletin muhasebe mümeyyizi tespiti yapmıştır.
REFİK B. (Konya) -

Vekil Beyefendi şunu encümene gitmekten kurtarmak için şu dört aydan
vazgeçseniz daha iyi olur.
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SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Devamla) -

Efendim bendeniz onu arz ediyorum. Diyorum
ki, yani Heyeti Celileden rica ettiğim şudur: Bu,
bugün çıksın. O halde eğer çabuk çıkmak için
güçlük oluyorsa on beş kâtipten vazgeçiyorum,
(‘‘Bravo’’ sadaları) fikrim iş görmektir.
TUNALI HİLMİ B. (Bolu) - Vekil Bey, birtakım
komisyonlar teşekkül ediyor. Menhubat komisyonları vesaire. Bunların bütün işlerini ya belediye kâtipleri veya muhacirîn kâtipleri görecek,
bu kadar mühim işleri o kâtipler nasıl görecek
ve nasıl vazgeçiyorsunuz efendim?
SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Devamla)
- Ne yapayım efendim iş görmek istiyorum, istical için vazgeçiyorum, bir an evvel iş çıksın.
SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Sinop) -

Efendim müsaade buyurun. Bütçe Muvazenei
Maliye Encümeninde müzakere olunduğu zaman bendeniz bulunamadım. Buradaki paradan muhacirlere alâtı ziraiye veririz, hayvanat
veririz, tohumluk veririz, tabiî bunları vermezsek matlup hiç hâsıl olmaz. Bunları encümen,
Maliye bütçesine konulacak diye kaldırmış, fakat haber aldığımız veçhile oraya da konulmamıştır. O bütçeye konamayınca tekrar rica ediyorum; bu bütçeye ilâve edilmelidir. Edilmezse
ayağınız bağlıdır, pek müşkil bir mevkie düşeriz. Bu, tâvizan verilir. Tohumluk kısmı ayrıdır
ve ayrıca İktisat Vekâletindedir.
SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Sinop) -

Efendim tohumluk için bâzı arkadaşlar bir şey
buyuruyorlardı. Tabiî tohumluk muhacirlere
bulundukları yerlerde verilir. Muhacirlerin yerlerine sevk ediliyor. Yerlerine vâsıl oldukları vakitde verildiği gibi yolda olanlara da tevzii ediliyor. Faslın nihayetine gelinsin de ondan sonra
ayrıca arz ederim.
SALÂHADDİN B. (Mersin) - Peki

efendim.

Vekil Bey bu fasla 90 bin lira ilâvesini
teklif ediyor.

REİS -

SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Devam-

SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Devamla)

Bu faslın 1, 2, 3’üncü maddelerine ilâve
olunacaktır.

Efendim geçen sene iaşeden sarfiyatınız 206
bin liradır. Sevkiyattan 193 bin küsür liradır
ki; para sarf edilmiş demektir. Salâhaddin Beyefendi de lütfen dinlediler değil mi efendim?
İaşe ve iskân kısmını ve kısımlarını da arz ederim. Şimdi Heyeti Celilenizden evvelemirde
istirhamım alâtı ziraiye için on bin; hayvanat
için kırk bin, tohumluk için yine kırk bin ki,
ceman doksan bin lira verilmesidir. Sonra iaşe
ve iskân içinde Hükümetin teklifinin kabul buyurulmasını rica ederim. İskân için teklifimizin
miktarı, 120 bin lira, iaşe için 229.870 liradır.

REİS - Efendim şu fasla 90 bin lira ilâvesi teklif olunuyor. Muvazenei Maliye Encümeni de
kabul ediyor. Bu fasla ait ikinci bir takrir var,
okuyacağım.
SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Devamla)
- Efendim, eğer bu verilen takrir faslın heyeti
umumiyesine aitse bu faslın diğer maddelerinde arz edeyim.
SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Sinop) -

Efendim, bu faslın dördüncü maddesi iskân
içindir. Muvazeni Maliye Encümeni 70 bin lira
olarak kabul buyurmuştur, halbuki vekâletin
teklifi 120 bin liradır, bunun 20 bin lirası Gaziantep içindir.

Efendim, Gaziantep için ayrı kanun vardır. Buraya koymaya
hacet yoktur.
ALİ CENANİ B. (Gaziantep) -

SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Devamla)

O halde Gaziantep tahsisatını buraya koymayız, ayrı kalsın, bunun 120 bin lira olarak talebediyorum. Diğer taraftan faslın yedinci maddesi
iaşe ve sekizinci maddesi sevkiyat içindir. Bunlardan pek çok tenkis edilmiştir. 229.870 lira
teklif edildiği halde encümen ancak 170.000
lira kabul etmiştir. Biz sevkiyat için 190.000 lira
talep etmişizdir, halbuki 95.000 lira konmuştur.
Tabiî bunların bir kısmı sarf edilmiştir. O da
malûm olsun ki nerelerde ne kadar sarf edilmiştir, bu cihetleri de arz edeceğim. Bu sözlerim
Salâhaddin Beyefendiye bir cevap olmuştur.
-

Geçen sene için 440 bin
lira verilmiştir. Bu para tamamen sarf olunmuş
mudur, ne kadar sarf olunmuştur? Ben zannediyorum ki; bunun ruhu sarf edilmiştir.

NECİB B. (Mardin) -

-

NECİB B. (Mardin) - 159

bin küsür liradır.

SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Devamla)

100. YILA ARMAĞAN

la) -

Evet efendim buyurduğunuz çok doğrudur.
159.870 liradır. Sonradan Garbi - Anadolu için
50 bin lira Trakya için de 20 bin lira zammetmişizdir, onun için 229.870 lira olmuştur. Sevkiyat hususundaki vekâleti âcizinin talebi, yine
İzmir, Bursa ve Trakya dahil olmak üzere,190
bin liradır. Bunların kabulünü istirham ederim. Hattâ şu miktar doğrusuna bakılırsa azdır.
Efendim! Bu fasılda başka mâruzatım yoktur,
-

‘‘

on beş maddenin bütün yekûnu
775.925 liradır.

İBRAHİM B. (Mardin) - Üç

’’

bin küsür lira kadar

fark vardır.

SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Devamla)
- Zaten Muavenet-i İçtimaiyenin yüklü kısmı
burasıdır.

Tedavi ve müalice
masrafı olmak üzere yedi bin liradır.

DR. MUSTAFA B. (Kozan) -
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SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Devamla)

- Evet.
Teçhiz ve tekfin
masrafı olarak da yedi bin mi istiyorsunuz?

DR. MUSTAFA B. (Kozan) -

SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Devamla)
- Evet,

yedi bin.

DR. MUSTAFA B. (Kozan) - Bendeniz

arzu ederim ki; tedavi ve müalice masrafını biraz tezyit
etseniz de teçhiz ve tekfin masrafını biraz tenzil
etseniz daha iyi olur. Bendeniz öyle arzu ederdim.
SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Devam-

Efendim şunu arz ederim ki; muhacirlere bakmak, para ile olur. Bu para ile bu bütçe
hiçtir. Muhacirlerimize o kadar çok ve o kadar
fazla imdat ve muavenet lazımdır ki, bu para
ile iş görmek imkânı avenet lazımdır ki, bu
para ile iş görmek imkânı yoktur. Maatteessüf
söylerim ki, tedaviden ziyade teçhiz ve tekfin
masrafı oluyor çünkü telefat pek çok oluyor.

100. YILA ARMAĞAN

la) -

DR. MUSTAFA B. (Kozan) - Bu Heyeti Umumiyeye söylesek, tedavi masrafı tezyit edilse teçhiz ve tekfin masrafından etibba namına tenkis
edilse olmaz mı?
SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Devamla)

Maalmemnuniye kabul ederim, ona da razıyım, Heyeti Celile kabul ederim; yine arkadaşlardan birisi bir şey teklif ediyorlar.
-

SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Sinop) -

Efendim Hüseyin Avni Bey biraderimiz dediler
ki, Vekâletin böyle bir darüleytamı var mıdır?
Vardır efendiler.. Vekâlet, Kayseri de oldukça güzel bir darüleytam tesis etmiştir, bunları
daha da tezyit edecektir.
MÜFİD EF. (Kırşehir) - Masrafı

kaç liradır?

SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Devamla) -

Yüzyılın

Sağlık Bakanları

74

Efendim biz onun masrafının bir kısmını

bu muavenetten temin ettiğimiz gibi birtakım
cemiyatı hayriyeyi de bu meseleye muavenette
bulunduruyoruz. Bunun için isim zikrine luzüm
görmüyorum. Fakat onları bizim eytamımızı da
iaşe edeceksiniz diye mecbur etmişizdir. Bendeniz ve diğer bâzı zevat ilk Sıhhiye Vekâletine
geldiğim zaman bu meseleyi yaptık ve bugün
devam ediyor, başka da açacağız. Bendeniz
Vekâlete geçtiğim zaman gördüm ki, darüleytamlar pek müşevveş bir halde… Meselâ; bâzı
yerlerde darüleytamlar vardır ki, Şark’ta olduğu gibi askerî bir idare altındaydı. Bâzı yerde de
belediyeler ve cemiyatı Hayriyelerin idaresi altındaydı, bâzı yerde de Vekâlet bakıyordu. Bunların yeknesak idaresi içinde elde mevcut bir kanun yoktur, herkes bildiği gibi bakıyordu; bunlar
ya atalet içerisinde veya akıllarına geldiği şekilde
idare ediyorlardı. Bendeniz derhal bunları muntazam ve yeknesak bir hale koyacak bir nizamname yapacağım esnada idi ki, maatteessüf
Moskova’ya gittim ve geldiğimde yine bunları
öylece buldum. Şimdi yine bunlar hakkındaki
nizamnamemi Heyeti Aliyenize sevk edeceğim
ki, bütün turku kanuniyesini iktisap ederek çıksın ve mesele bundan ibarettir efendim.
YASİN B. (Gaziantep) - Zatıâlinizin buyurduğu

gibi darüleytam aynı bina dâhilinde mi, yoksa
ayrı mı?

SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Devamla)

Aynı binadadır efendim ve orada mektep binası dahi yaptık.
-

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) - Kayseri’deki Darüleytam, filvaki gayet şümullü ve mükemmel
bir tedris ve terbiye görüyor fakat oraya yapılanı muavenet kâfi değildir. Oraya ne kadar fazla
muavenet yapılacak olursa o kadar daha müfit
ve şümullü bir şekilde olacaktır. Bilhassa Vekil
Beyefendiden şunu rica edeceğim ki, şimdiye
kadar Kayseri’ye vâkı olan himmetlerini tezyit
etsinler. Hakikaten oradaki Darüleytam hepi-

SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Devamla) -

Efendim bendeniz hakikaten bu Darüleytamla
iftihar edeceğim diyorum ve daha mükemmel
bir hale koymak niyetindeyim ve hiç de bu meselenin peşini bırakmıyorum ve geldiğim vakitten beri onunla meşgul oluyorum. Hakikaten
oraya biraz darca muavenet ediliyor. Fakat tarafı
âhardan, dediğim veçhile daha fazla muavenet
yaptırmaya inşallah muvaffak olacağım ve burada başka bina dahi yaptıracağız ve yanına başka
çocuklar da alıp koyacağız ve büyüteceğiz.
Amasya’da yarım kalan bu
müessesenin tekmil edilmesi hususunda verilen
şu takriri kabul ediyor ve bütçeye konmasını
zatıâliniz muvafık buluyor musunuz?

VÂSIF B. (Sivas) -

SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Devam-

Arz edeyim efendim bizim Dr. Mustafa
Bey’in söylediği tarzda elimizde müessesata
yardım için bir para vardır. Bu paradan Meclisi Âlinin Amasya Darüleytamına vermiş olduğu beş bin liradan maada biz de muavenet
faslından olmak üzere üç bin lira vermişizdir.
Eğer Meclisi Âli bu teklif edilen takriri kabul
buyurursa bendeniz de maalmemnuniye bu
tahsisatı kabul ederim. Başlamış bir Darüleytamdır. Tekemmül etsin ve vatan için istikbale
yardım edecek nâfi insanlar yetiştirsin. Bu en
mühim bir meseledir.
la) -

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) - Efendim Diyarbe-

kir’de ahalinin Muavenet-iyle gayet mükemmel
bir Darüleytam vücuda getirilmiş ve kumandan
da bunun için son derece çalışıyor. Daireyi aliyeniz buna muavenet ediyor mu etmiyor mu?
SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Devamla)
- Şimdiye

kadar olanlara da iki bin lira verdik.

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) - Azdır.

SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Devamla)
- Ne yapalım efendim şimdilik karınca, kaderince…
HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) - Encümen

buyursun.

tezyit

ŞÜKRÜ B. (Bolu) - Efendim Bolu’da da bir Darü-

leytam vardır. Bunlar şurada burada icar ile oturuyorlar. Bunlara muavenet imkânı yok mudur?
SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Devamla)

Efendim Bolu’daki Darüleytamda bulunan
çocuklar yerli çocukları mıdır, yoksa muhacir
çocukları mıdır?
-

ŞÜKRÜ B. (Bolu) - Yerli şehit evlâtlarıdır. Kimsesiz, anasız babasızdırlar. Sokaklardan toplanmışlardır, miktarı yetmiş, seksene baliğ olmuştur.
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mizin şükran ve iftiharını celp edecek derecede
mesaisine devam ediyor.

SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Devamla) - Efendim bunun cevabını, şimdilik malûmattar olmadığımdan dolayı başka
bir zamanda veririm. (Müzakere kâfi sesleri)
SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Sinop) -

Efendim meseleyi arz edelim; biz, sarf ettiğimiz
paraların mahsup senadatını alıyoruz; Maliyeye
teslim olunuyor ve hesabat merkeze geliyor. Biz
bir kere kendimize ait olan paralar için hesabatımızı yapıyoruz fakat Amasya Darüleytamına
buyurdukları gibi, kanunu mahsula verilen bir
parayı biz nereden kontrol edebiliriz? Yani biz
kendi sarfiyatımızı kontrol ediyoruz ve usulü dairesinde muamele cereyan ediyor. Sonra Müfid
Efendi Hazretleri diğer bir meseleden himayeietfal meselesinden bahis buyurdular. Efendiler
Sıhhiye bütçesinin müzakeresi esnasında böyle
bir bahis açılmıştı. Hilâliahmer gibi Himayeietfal gibi cemiyatı hayriye, Sıhhiye ve Muvaneti
İçtimaiye Vekâletine merbut değildir. Vekâletin
bu cemiyetler üzerinde ne bir hakkı nezareti, ne
de bir hakkı teftişi vardır. Bunlar, olsa olsa doğrudan doğruya Dahiliyeye aittir.
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Eğer bunlar Vekâleti âciziye merbut olmuş olsaydı şimdiye kadar birkaç defa kontrol yapardım, bu hususta bendeniz muhatap değilim.
SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Sinop) -

SIHHİYE VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Sinop) -

‘‘

Muavenet-i İçtimaiye bütçesinin heyeti
umumiyesi 851.285 liradır. Reye
vaz’edin.

100. YILA ARMAĞAN

Efendim, bir şey arz edeceğim. Burada üsera
meselesi vardır. Rusya’dan esirlerimizin gelmesi lazımdır. Orada bakılamıyordu. Nihayet
öyle perişan idiler ki, bendeniz bizzat gördüm.
Batum’da, Sivastapol’da, Norvosiski’de bir çok
mezahime duçar oluyorlar. Bu kadar harb felâketi çekmişler, türlü yaralar almışlar, Vatan’dan
cüda kalmışlar, sonra da gelmek istiyorlar. Açlıktan, kolera, tifüsten telef olmuşlar, gitmişlerdir. Bunun için Heyeti Vekile nihayet bir karar

vermiş, bendeniz burada değilken bu vazifeyi
Muavenet-i İçtimaiyeye havale etmiş ki; Yunanistan’dan gelecek üseramız vardır. Bunun için
kırk bin lira istiyorum. (‘‘Muvafık, kabul’’ sadaları) Kırk bin lirayı reye koyun.

Dr. Rıza Nur
Dönemi Sağlık Düzenlemeleri
•
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339 Sayılı Sivil Doktorların Mecburi Hizmetleri Hakkında Kanun (1923)

’’

100. YILA ARMAĞAN

Sağlık Bakanlığı Binası, Bilkent, 2020

Dr. İbrahim Refik Saydam (1881 - 1942)

Dr. İbrahim Refik Saydam
8 Eylül 1881 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi.
1905’de Askeri Tıbbiye’den Tabip Yüzbaşı sıfatı ile mezun oldu.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Dönemlerde Sağlık Bakanı olarak görev aldı.
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak görev aldı.
15 yıl Kızılay Başkanlığı yaptı.
Ankara, Erzurum, Diyarbakır, Sivas’ta Memleket Hastanelerini açtı.
100. YILA ARMAĞAN

1928 yılında Hıfzıssıhha Enstitüsünü ve Mektebini kurdu.
8 Temmuz 1942 tarihinde İstanbul’da bir inceleme gezisi esnasında vefat etti.
Hiç evlenmedi.

TBMM 2. DÖNEM | 1924
Konu

Hudut ve Sevahili Sıhhiye Müdüriyetinin Mart 1924 Ayına Ait Muvakkat Bütçe
Kanun Lâyihası Münasebetiyle

Yasama Yılı

1

Birleşim

114

Tarih

28.02.1924

S

IHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY
(İstanbul) - Başkaca teklifim var beyefendiler.

‘‘

(‘‘Kabul’’ sesleri)
ALİ CENANİ BEY (Gaziantep) -

yoruz.
REİS -

Telgraf parası olarak buna üç yüz lira
ilâvesini teklif ediyorum. Şu suretle
yekûn 27.279 lira tutuyor.

’’

Biz kabul edi-

Zam ne kadardır?

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY - Üç

lira zammını teklif ediyorum.

yüz

REİS -Efendiler üç yüz lira zam ile maddeyi ka-

bul edenler lûtfen el kaldırsın. Kabul etmeyenler el kaldırsın. Madde kabul edilmiştir..
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Konu

Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekâleti 1924 Senesi Bütçesi Münasebetiyle

Yasama Yılı

2

Birleşim

15

Tarih

18.03.1924

SIHHİYE VE MUAVENET-İ İÇTİMAİYE VEKİLİ

Beyefendiler, gerek arkadaşımız Hakkı Beyefendinin ve
gerekse Talât Beyefendinin buyurdukları pek
doğrudur.
DOKTOR REFİK BEY (İstanbul)-

‘‘

100. YILA ARMAĞAN

Dün akşamki vaziyeti umumiyemize kadar 150 kadar mahalde doktorluk
münhaldir.

’’

Bendeniz bunu Heyeti Celilelerine arz ettiğim
esbabı mucibede mufassalan arz etmiştim.
Efendim, elyevm açıkta bulunan doktorların adedi ne
kadardır?
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) -

SIHHİYE VE MUAVENET-İ İÇTİMAİYE VEKİLİ

Mazul Etıbba mı, yoksa açıkta bulunan etıbba mı?
DOKTOR REFİK BEY (Devamla) -

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) - Efendim,

150
münhal vardır, dediniz. Buna mukabil memuriyet bekleyen yani açıkta bulunan kaç doktor
vardır?

SIHHİYE VE MUAVENET-İ İÇTİMAİYE VEKİLİ

Tahsisatları
havale edilmiş olanlarla bize müracaat edenler vardır ki sicilleri bizce mazbut olduğu için
onları hemen tâyin ediyoruz. Fakat bunu esasından arz edeyim. Bunun için üç şekil vardır
ve bunu Heyeti Celileniz sükûn ile kabul eder
zannındayım. Uzak münhalâta verdiğimiz
doktorlar ufak maaşat ile gitmekten kendilerini müberra addediyorlar. Bunun için bendeniz
takdim ettiğim bütçede bu maaşatın tezyidini
DOKTOR REFİK BEY (Devamla) -

Yüzyılın

Sağlık Bakanları

80

teklif ettiğim gibi aynı zamanda Meclisi Âlinin
kabul buyurduğu Hizmeti Mecbure Kanunu
ile de bu gibi şimdiye kadar hiç gitmemiş veya
gidip de kaçmış olanları nazarı dikkate alarak
- derecei servet, ahval ve şeraiti mahalliyeyi
nazarı dikkate alarak - üç derece üzerine taksim ve hizmeti mecburiyei tatbik etmeye karar
verdik. Bunun bir misalini arz edeyim. İkmali
tahsil etmiş efendilerden birisi geldi. Müracaat
etti ve kurasını çekti. Alucra çıktı. Yarın hareket ediyor. Hulâsa Hizmeti Mecbure Kanunu
bu suretle tatbik edilmektedir.
İkincisi buraya gidecek olan serbestt etıbbaya
maaşları nisbetinde ve Meclisi Âlinin kabul
ettiği Hizmeti Mecbure Kanunu mucibince
yüzde yetmiş beş hattâ yüzde yüze kadar zamaim yapmayı nazarı itibara alarak bu parayı
koyduk ve bu da faslı mahsusundadır. Bütçe çıkar çıkmaz yüz elli altı yer olmak üzere tespit
ettiğimiz mahallere senesi zarfında vâkı olacak
ve hizmeti mecbure dolayısıyla çekilecek kur’a
ashabı buralara tevzi edilecektir. Fakat efendiler, elyevm memleketde mevcut olan 800 bin
kilometre murabaı arazi üzerinde serpilmiş
olan 10,12 milyon halka ciheti askeriyesi, mülkiyesi ve

‘‘

Meclisi Âlinizdeki azalar da dâhil
olmak üzere 1.900 doktorun heyeti
umumiyesini taksim edecek olursanız
halkın bu inkısamına ve bu kadar
dağınıklığa nazaran memleketde yine
doktor noksanı olacaktır.

’’

Sonra; bey arkadaşımız küçük sıhhiye memurlarının rapor vermeleri hususundan bahsettiler.
Efendiler, bunların verdikleri rapor değildir.
Tababeti Adliye Kanunu namiyle Heyeti Celilenizin 1337 senesinde kabul etmiş olduğu
bir kanun vardır ki bu kanun mucibince tabip
bulunmayan yerlere küçük sıhhiye memurları
gönderilir. Bu gibi vekayide kendileri müşahadelerini ancak bir tetkik olmak üzere verebilirler. Bu, rapor değildir, bir tetkik varakasıdır.
TALÂT BEY (Ardahan) -Fakat

nunla hükmediyor.

leri toplayıp tedrisata tabi tutarak vilâyetlerde
yine ebe olmaya müsait olanları da İstanbul’a
gönderip oradaki vilâdechanede bunları iyi bir
ebe yapmak için çalışacağız. Bununla beraber
bittabi heyeti umumiyesi birden değil, fakat bu
suretle esaslı işe başlamak üzere bir programımız mevcuttur ve bütçemizde dâhildir.
Efendiler;

‘‘

Doğrudan doğruya çocuk vefiyatı
noktai nazarından yapılacak işler;
Vekâlete taalûk eden işlerle cemiyatı
hayriye ve Himayei Etfale düşen
vazifelerdir ki
bunları da tevhid etmek için Himayei
Etfal ve Hilâli Ahmerle
daima temasta bulunuyoruz, mesele
bundan ibarettir;

mahkeme bu-

SIHHİYE VE MUAVENET-İ İÇTİMAİYE VEKİLİ
DOKTOR REFİK BEY (Devamla) -Bu

kabahat
bendenizin değil efendim. Siz de bilirsiniz.

AHMED HAMDİ BEY (Bozok) - Efendim,

tevellüdattaki vefiyatı tahdid etmek için bu sene ne
gibi tedabir alınacaktır?

SIHHİYE VE MUAVENET-İ İÇTİMAİYE VEKİLİ
DOKTOR REFİK BEY (Devamla) - Efendiler, ev-

velce de arz ettim. Memlekette dört yerde numune hastanesi vücuda getirmek ve bu suretle
memlekette içtimai teşkilâtımızın nazarî bir
surette - fakat fevkalâde yüksek değil - klasik
bir şekilde yapmak için içtimai teşkilâtımızın
şuabatını vücuda getireceğiz ve bu hastanelerde
ebe mütehassısları bulunduracağız ve orada ebe
tedrisatı yapılacaktır. Kezalik bu hastanelerde
senelerden beri eskiyip de ilmi olmayan veya
müsaade alıp da şahadetnamesiz çalışan ebe-

100. YILA ARMAĞAN

Bu hususun teminini Heyeti Celilenize de arz
ettim. Kabul buyurulursa leylî talebe için de bir
yer açacağız, Bunların iaşesini kendimiz temin
ederek yetiştirmeye gayret edeceğiz. Heyeti
Celilenizin şikâyeti pek muhik olmakla beraber
şunu da arz edeyim: mesele bu günün meselesi
değildir. Bu mesele bizim üzerimize sabıktan
beri gelen ve yükletilmiş olan bir vaziyettir.

’’

Efendim, Talât
ve Hakkı Beylerin söyledikleri gibi vilâyatı
Şarkiye’de hiçbir doktor yoktur. Bu defa İstanbul’da gördüğüm bir çok doktor arkadaşlar,
askerlikten tekaüdolmuş, dolaşıyorlar ve bunlardan birkaçına sordum, uzak yerlere gider
misiniz dedim. Gideriz cevabında bulundular
ve bunu Vekil Beye söyledim, bu hususda Vekil
Bey diyorlar ki Meclisi Âli bunlara ücret verilmesini kabul ederse bunları uzak yerlere göndeririz çünkü bunların 30 lira tekaüdiye maaşı
vardır. Altmış lira ile buradan kalkıp da Van’a
kadar gidemez. Halbuki ücretle olursa gider.
Meselâ; Van Belediyesi doktor için altmış lira
verirse veya lazım olan altmış lirayı verir ve
tekaüdiyesine dokunmazsanız bunlar gidecektir. İşte bu arz ettiğim hususu, Heyeti Celileniz
kabul edecek olursa zannederim ki uzak yerler
de doktor ihtiyacından kurtulacaktır. Bu hususta bir takdir de vereceğim. Muvazenei Maliye
RÜŞDÜ PAŞA (Erzurum) -
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Encümeni kabul ederse uzak yerlere doktorlar
bulabiliriz ve gönderebiliriz.
Bütçeye tesiri yoktur,
Muvazenei Umumiye dâhilinde değildir.
KADRİ BEY (Siverek) -

SIHHİYE VE MUAVENET-İ İÇTİMAİYE VEKİLİ

Efendiler,
mesele şudur: Bize müracaat edenleri maaşı
mahsusu ile tâyin eder, göndeririz. Bir çok arkadaşlarımız vardır ki bunlar, mülkiye ve askeriyeden tekaüd etıbbadır. Bunlardan istifade edilmemesi fikrinde değilim. Hattâ bu gibi zevat
için Muvazenei Maliye Encümeni’ne bir kâğıt
yazarak bütçeye bu gibi tekaüt zevat için ücret
faslı olarak bir para konmasını rica etmiştim.
DOKTOR REFİK BEY (Devamla) -

100. YILA ARMAĞAN

‘‘

Meselâ eli ayağı tutar bir doktor,
kaymakamı bir kazaya gitmek istiyor.
Fakat bu zat esasen tekaüt maaşı
alıyor. Kendilerine verdiğimiz maaş;
âzami yirmibeş lira ki tahsisatiyle
altmış lira tutuyor. Kırk, kırkbeş lira
maaş alan bu zat onbeş lira fark için
kalkıp uzak yerlere gitmiyor, bendenizin
ricam, bunlardan istifade etmek için bu
gibilere ücret verilmesidir.

’’

Fakat Encümen kanuni bir noktai nazardan
tekaüt maaşı alan bir zata muvazenei umumiyeden tekrar maaş verilemez dediler. Rüşdü
Paşa Hazretlerinin temas ettikleri nokta budur zannederim.
RÜŞDÜ PAŞA (Erzurum) - Efendim, İmar Vekâletinde ücretle müstahdem bu gibi tekaüd zâbitan vardır.
SIHHİYE VE MUAVENET-İ İÇTİMAİYE VEKİLİ
DOKTOR REFİK BEY (Devamla) - Binaenaleyh
Heyeti Celile ne karar verirse veya Muvazenei
Maliye Encümeni nasıl kabul ederse öyle yaparız, bendeniz razıyım efendim.
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ZEKİ BEY (Gümüşane) -

Başka çare yoktur,

bunu kabul etmeliyiz.
Efendim, mesele bütçe meselesi değil, kanuni ve hukukî bir
meseledir. Muvazenei Umumiyede iki mahalden maaş vermek kanunen memnudur; onun
için mevaddı kanuniye vardır. Yalnız muvakkat suretle istihdam edilen memurîne ücret
verilebilir. Fakat daimî değil. Geçen sene İmar
Vekâletinin vaziyeti muvakkat olduğu için,
oradaki mütekait zâbitana ücret namiyle tahsisat verilmişti. Fakat bu seneki İmar Vekâleti
Bütçesi’nde onlar maaşa kalbolunarak kaldırılmıştır. Binaenaleyh Heyeti Celileniz Sıhhiye
Vekâleti vazaifinde veya diğer bütün vazaifte
mütekait memurların kullanılması hakkında
bir kanun kabul ederse bütçeye o suretle
tahsisat konabilir. Yoksa tahsisat konsa da, sarfı
müşkül olur. Divan vize etmez, binaenaleyh
böyle bir teklifi kanuni Heyeti Celilenizce kabul olunduktan sonra bütçeye lazım gelen tahsisat konabilir. (Muvafık sesleri)

ALİ CENANİ BEY (Gaziantep) -

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) - Efendim müsaade buyurulur mu? İki kelime arz edeceğim. Rica ederim, bir kere düşününüz,
yüzelli kazada doktor yoktur ne demektir?
Yüzelli kazayı kazaya uğratmak demektir,
bunları bu suretle hayat noktai nazarından
murakabesiz bırakmak demektir. Hakikaten
Şark vilâyetlerinin bir çok yerlerine doktor
gitmemiştir, gitmiyor. Bunun bir çok esbabı
vardır. Bir kere halk doktora rağbet etmiyor.
OSMAN KADRİ BEY (Muş) - Yoktur öyle şey ca-

nım.
Müsaade buyurun, bu meselenin mânevi kısmıdır.
Maatteessüf bize intikal eden ebatılı sâkile
yüzünden meselâ, sıtmayı iple falan tedavi
ederler. Bu, meselenin maarife taallûk eden

KÂZIM VEHBİ BEY (Devamla) -

Efendim,
bendeniz de bilvesiyle Vekil Beyefendinin nazarı dikkatlerini celbederim. İlâç parası… Bir
reçeteyi muhtelif eczaneye götürürsünüz. Her
biri ayrı ayrı para alır. Yani birinden alınan para
ötekinden daha fazla, ötekinden daha noksandır. Tecrübe edilmiştir. İşte fukaranın ilâç almaması, doktora müracaat etmemesinin sebebi
yegânesi eczanelerdeki ilâçların muhtelif fiyatlarla satılmasıdır. Kanunu mahsusu da vardır.
Ve Nebil Beyefendi, bunu nazarı dikkate alarak
her eczanede ilâçların aynı fiyatla satılması hususunda bir tedbir düşünüyorlar mı, düşündüler
mi? Bunu anlamak istiyorum.

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) -

Efendim, meccanen
sulfato tevzii için buraya 160 bin lira koymuşlar.
Efendiler, geçen sene 1339 bütçesi burada müzakere olunduğu zaman, bütçeye 10 bin lira
kinin bedeli konulmuştu. Bunun için itiraz
olundu ki bunlar mahallerine gönderilmiyor.
Hiçbir kazaya gönderilmedi, dendi. Vekil Bey,
her yere göndereceğim, dedi, Bendeniz, o vakit de memlekette bulundum. Bizim memleket
üçbin haneli bir kasabadır. Buraya meccanen
gönderilmek şöyle dursun bir sandık banka memuruna gönderdiler. O da bedeli mukabilinde
sattı. Efendim, bilmem, bundan 5 - 8 sene evvel
bir defa meclisi idareye bir kutu göndermişler-

REŞİD AĞA (Malatya) -

di. Onar tane, onar tane… Bunu meclisi idare,
âzalarına hediye olarak takdim etti. Köylülere
hediye ve meccanen olarak bir şey verilmedi.
Rica ederim beyefendiler, ya bunu tamamen
köylere versinler veya bu parayı buradan tayyediniz veya bunların yerlerine birer eczacı tâyin
ediniz ve memlekete bir eczam gitsin. Ve halk
eczanelere para vererek alsın. Yoksa bunlara katiyen meccanen verilmiyor, Bu solfatalar kazaya gitmiyor, Sıhhiye Vekâletinden rica ederim.
Gönderirse vilâyetlere göndersin her kazadan
ilmihaber istesin, nüfus mukabilinde versinler.
Geçen sene sarf edilen para hiçbir fayda vermemiştir ve bu solfatalar katiyen memleketlere
gitmemiştir. Malatya’nın altı kazası vardır. Altı
tane kutu gelmiştir beyefendiler, isterseniz resmen sual buyurun.

100. YILA ARMAĞAN

cihetidir. Bunu Maarif Vekili temin ve teşvik
edecektir. Sonra, belediyelerimiz fakirülhâldir,
doktorlara bir şey veremez. Onun için efendiler, başka yerlerde nevi munkariz olan hastalıklar biz de içrayı hükmediyor. Efendiler, bu ayıp
değil midir? Meselâ yirminci asırda çiçekten
vefat olsun, Ardahan’da mütemadi ve müstevli
uyuzluk bulunsun? Bunlar ayıptır ve bunlar
memleketimizin sıhhati ırkıyesi namına tedavi
etmeli, önünü almalıyız. Binaenaleyh Sıhhiye
Vekili Beyefendi, bunun için bize bir tahşisat
teklif etsin, biz kabul edeceğiz.

MUHTAR BEY (Trabzon) - Köy Kanunu’nda
bunun için bâzı mecburiyetler vardır.
SIHHİYE VE MUAVENET-İ İÇTİMAİYE VEKİ-

Efendim,
Zeki Bey arkadaşımıza cevap vereceğim. Dertte hepimiz de müşterekiz. Bendeniz size tevdi
ettiğim lâyihada bu meselelerin hepsi yapılmıştır diye söylemedim. Senelerce çalışarak uğraştıktan sonra bu meselelere ancak muvafakiyet
hâsıl olabilir. Bu meseleler de nazarı dikkate
alınacakmış gibi teşkilât yaparken bu kanunu
yapar yapmaz bu işi olmuş addedemeyiz.
Mesele, fennî bir meseledir. Bir teşkilâta
muhtaçtır. O ancak muayyen adamlarla yapılır.
Her yerden toplıyarak her hangi bir daireyi
teşkil ederken vücuda gelmez. Binaenaleyh bu
husustaki şikâyetleri vârittir. Bundan hepimiz
müştekiyiz. Ben de kendileriyle beraberim.
Fakat biz elbirliğiyle bu işi yapmaya çalışırsak
muvaffak olacağız. Ben onun için bu bütçeyi
Heyeti Celilenize arz ettim. Sonra, yalnız bir
mesele daha var. Umumi bir surette Zeki Beyefendi dediler ki, geliyor, müracaat ediyor, ko-

Lİ DOKTOR REFİK BEY (İstanbul) -
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vuluyor. Çok istifham ederim, bana bir misal
gösteriniz, bir isim veriniz, o vakit Heyeti Celileniz ne tarzda ceza yapacağımı görsün. Rica
ederim, bana isim veriniz.

‘‘

Bu meselelerde en mühim iş teftiştir.
Efendiler, bütün memlekette
üç tane müfettiş, bütün sıhhiye
muamelâtını tedvir edemez, yapamaz.
Bütün memlekette her tarafta
tabip dahi bulunsa bunu daimî teftişte
tutabilmek için otuz kişilik bir teftiş
heyetine lüzum vardır.

’’

100. YILA ARMAĞAN

Bu iş idarî bir mesele değildir. Fennî ve aynı
zamanda teşkilâta tabi olmak meseledir.
Sonra efendim, eczaneler meselesine gelince:
Efendiler, eczanelerin birisi fazla, birisi noksan,
diğeri daha gah satıyor. Beyler! bugün Avrupa’da harbden evvel memleketlerde ecza narhı
bulunan devletler dahi bu narhı reddetmeye
mebur olmuşlardır. Çünkü bu paranın muhtelif surette temevvücü vardır,. Bir Devlet parası
diğer Devlet parasına karşı büyük fark gösterir,
bilhassa memleketimize gelen eczayı tıbbiye
müstahzaratın muhtelif memleketlerden geliyor ve bu müstahzaratın muhtelif memleketlere
tevzii narh vaz’ı - bendeniz bunu düşünmedim
değil - dört aydan beri bu mesele hakkında imali
fikrettim. Gümrük listelerine baktım, eczacılarla
konuştum. Her tarafla muhabere ettim. Tetkikat yaptım, narh koyacak bir vaziyette değiliz
efendiler. Bir defa mevcut olan eczanelerde evet
mevkiine göre fazla fiyat istiyorlar. Fakat ona
göre de Belediye Kanunu yapmışızdır, ona göre
de Nakliyat Kanunumuz vardır. Rica ederim,
bu cihetleri de nazarı dikkate alınız.
Meccanen kinin meselesine gelince: Arkadaşımız meccanen kinin meselesinden bahis buYüzyılın
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yurdular. Beyler; memleketin nısfında doktor
yoktur dediğim zaman buralara gönderilecek
kinin kimin elinde kalır diye bana sormanız lazımgelirdi. Bu suali ben sizin tarafınızdan kendi kendime sorayım.

‘‘

Tasavvur buyurunuz
memleketin 150 kazasında tabip
bulunmazsa mücadele meselesi de,
giden ecza vesairenin sureti
tevzii de Sıhhiye Vekâletince
meşkûk kalır.

’’

Buraya koyduğumuz 160 bin liralık meccani
kinin meselesi, sırf memleketin en çok sıtma ile
mâlûl olan bir veya iki mıntakasında bu sene
için bir mücadele teşkilâtı vücuda getirilmek
üzere verilmiştir ve bundan başka idarei hususiye vesaireye de yardım edeceğiz. Bizim için
büyük dert olan sıtma için, mıntakavi mücadele
yapmak için verilmiştir. Yani bu suretle bütçeye
konmuştur. Bunu doğrudan doğruya kaldırılıp
yani meccani kinin vermeyi kaldırıp eczane
yaparak ve küçük sıhhiye memurları tâyin edilmesi hususunu beyan buyurdular.
Efendiler, yalnız küçük sıhhiye memurlarını
göndermek başka başka meselelerdir. Evet,
buna da ihtiyacımız vardır. Fakat ötekine de ihtiyacımız vardır. 40 küçük sıhhiye memuru ile 4
dispanser konmuştur. İşte arz ettiğim gibi bunlar
başka mesele, öteki meseledir. Vekâletin en büyük vazaifinden biri de bu meseleyi yapmaktır.
Efendim, üç gün
evvel dairei intihabiyemden bir mektup aldım.
Malûmuâliniz bu fasılda frengi meseleleri de
vardır. Bilvesile arz edeceğim. Teehhül meselelerinde bu hastalığın sirayetine mâni olabilmek için Sıhhiye Müdüriyetine emir verilmiş
ve Hükümetin verdiği bu emir mucibince teehhül edecekler muayeneye tabi tutuluyormuş.

HALİD BEY (Kastamonu) -

SIHHİYE VE MUAVENET-İ İÇTİMAİYE VEKİLİ
DOKTOR REFİK BEY (İstanbul) -Bunu

not ettim efendim. Eğer gayrikanuni bir iş varsa bittabi müsebibbi tecziye edileecektir.
Efendim, eczacılar meselesiyle uğraşıyorum, buyurdunuz
ve sonra da bunun zaptıraptına imkân olmuyor, dediniz.
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) -

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İstanbul)
- Aman rica ederim. Zapturapta imkân olmuyor, demedim.

Eczaneler
Belediye Rüsumu veriyorlar, vergi veriyorlar. Bittabi müsavi surette yeriyorlar. Fakat satış yaparken birisi pahalı satıyor, diğeri biraz ondan ucuz
veriyor. Bu mesele muhtelif şehirlerde, muhtelif
memleketlerde vardır. Fakat misal olarak Ankara’yı ele alalım, bugün Ankara’da 7 . 8 eczane var
ise elinizdeki bir reçete ile hepsini dolaşınız. Her
birisi ayrı ayrı fiyatlarda para isterler, hiç olmazsa
bunun önüne geçmek için sıhhiye müfettişleriniz
vasıtasiy1e reçeteleri tetkik ettirip hangisi fazladır,
hangisi ihtikâr yapıyor, bunları tetkik ettirmek

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Devamla) -

mümkün değil midir? Bu noktai nazardan müfettişlerin nazarı dikkatini celbetmek üzere mâruzatta bulunuyorum.
SIHHİYE VE MUAVENET-İ İÇTİMAİYE VEKİ-

Efendiler,
mesele aynı zamanda hem idari, hem içtimai
ve hem de iktisadi bir meseledir. Vaktinizi israf
etmiş olmaz isem müsaadenizle arz edeyim.
Lİ DOKTOR REFİK BEY (İstanbul) -

Efendiler yazılan bir reçetenin muhteviyatı
aynı eczanede bile olsa bu ecza Amerika’dan
gelmiş ise fiyatı başka, İngiltereden gelmiş ise
başka, Fransa’dan gelmiş ise yine başka fiyatlardadır. Hattâ bundan bir sene evvel gelmiş
ise fiyatı başka, hattâ bir hafta evvel gelmiş ise
yine başkadır. Yani aynı mesele hem idari, hem
içtimai, hem iktisadi bir meseledir.

100. YILA ARMAĞAN

Daday kazasının “Azdavay’’ nahiyesi vardır.
Bu nahiyeden bir erkek bir kadın evlenmek istiyorlar ve kendileri berayı muayene kazamız
merkezine geliyor ve doktora müracaat ediyorlar. Doktor kendilerine “sizin muhtarınız bana
bildirmedi’’ diyor. Muayene etmiyor ve bittabi
rapor da vermiyor. Bu adamlar bir sürü ricada bulunuyorlar ve İmza merkezinde onbeş
gün oturarak bir çok masraf ihtiyar ediyorlar,
nihayet raporu alamadan köylerine dönüyorlar ve binnetice bilâmüsaade teehhül ediyorlar.
Nikâhları yapılıyor, bilâhara bu mesele ihbar
ediliyor. Hükümet bundan haberdar oluyor.
Nihayet kendileri de ayrıca cezadide oluyorlar.
Rica ederim, bu muamele yani oradaki doktorun bu muamelesi kanuni midir, gayrikanuni
midir ve mâkul müdür?

TALÂT BEY (Ardahan) - Efendim frenği için
fennin en son ihtiracı olan “Neosalvarsan’’
varken hastanelerde halen eski cıva ile -bilhassa
askerî hastanelerde memleket için canını feda
eden Türk evlâtlarının arz ettiğim gibi halen
cıva usulü ile tedavi edilmekte olduğunu işittim.
Ve bunu bizzat da gördüm. Gerçi neosalvarsan
pahalıdır fakat her halde Türk’ün hayatından
da pahalı olmamak lazım geliyor. Bu cıva usulü
ile halen tedavi edilip edilmediğini öğrenmek
istiyorum. Lütfen izah eder misiniz ?
SIHHİYE VE MUAVENET-İ İÇTİMAİYE VEKİLİ
DOKTOR REFİK BEY (İstanbul) -Efendim

mesele fennî bir noktaya temas ediyor. Müsaade
ederseniz bir iki kelime ile izah edeyim. Emrazı Zühreviye tedavisi henüz cıvadan keffiyet
etmemiştir. En büyük ve seri yapılanlarla en
ufak yapılanları bir kaza veya da nahiyede dahi
aynı suretle muamele ceryan eder. Neosalvarsan vukua gelen yaraları ve men’i sirayeti, yani
süratle hastalığın sirayetini men ve husule gelen indifaatı sairenin süratle kapanmaları için
kullanılır. Civa ile tedavi esasî tedavidir. Aynı
zamanda neosalvarsan ile teşrik olunur. BinaYüzyılın
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enaleyh cıva ile tedavi yanlış ve gayrifenni bir
hareket değildir.
ZEKİ BEY (Gümüşane) - Efendim demin Halid
Bey biraderimiz bir sual iradettiler ve zatıâliniz
de buyurdunuz ki “tarafeynin alel ve emrazdan
salim olduğu tahakkuk ettikten sonra izdivaçlarına müsaade edilecektir’’ ve bunu bütün
memlekete tamim ettim buyurdunuz. Bu eski
bir meseledir. Bendeniz bunu şöyle düşünüyorum: Evvelce de böyle bir emir verilmiş fakat
tatbik edilmemiştir. Zira bugün kaza merkezlerinde vilâyatı şarkiyenin iç taraflarında hiç
etibba olmadığını.

Zeki Bey sual istemiştiniz zannederim
değil mi efendim?

100. YILA ARMAĞAN

REİS -

- Evet efendim: Yine
sual, müsaade buyurunuz Şimdi kaza merkezine sekiz saat mesafede bulunan Ayşe ile Ahmet
kaza merkezine berayı muayene gelince Doktoru orada bulamazsa tekrar dönecek midir?
Yoksa vilâyet merkezine kadar gidecek mi? Bu
böyle mi olacaktır? Bendeniz diyorum ki, kaza
merkezinde Doktor olduktan sonra bu salâhiyet verilebilir.
ZEKİ BEY (Devamla)

REİS - Sual

sorunuz. Beyanı mütalâa ettiniz.

ZEKİ BEY -

Sual efendim.

SIHHİYE VE MUAVENET-İ İÇTİMAİYE VEKİLİ

Arz edeyim
efendim. Heyeti Celile bir Kanun kabul buyurmuştu. Yani bir Frengi Kanunu çıkmıştır.
Bunun bir maddesi mucibince her hangi bir
vilâyet hududu dâhilinde bu Kanun’a nazaran
ittihazı tedabir olunacaktır. Ve bu Kanun’a
göre yapılacak talimat ile oranın mecalisi
umumiyesinin vereceği kararlarla yapılır ve bu
mütemadiyen vekâletçe takip edilir. Şimdiye
kadar bâzı vilâyetlerde oraya gönderilen sıhhiye müşavirleri vasıtasiyle bunun tatbikatı yapılmıştır. Bâzı vilâyetlerde de hiç yapılmamıştır.

DOKTOR REFİK BEY (İstanbul) -
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Bu vilâyetleri mütemadiyen takipedecek hüsnü
neticeye isâl ve bu işi yaptırmak cümlei vazaifimdendir. Buyurduğunuz mesele de odur ve
bu tatbikat her vilâyetin şumulünden hariç değildir. Her vilâyette bu gibi talimat behemahal
vücuda getirilecektir.
ALİ CENANİ BEY (Gaziantep) - Kâfi, kâfi efen-

dim.
SIHHİYE VE MUAVENET-İ İÇTİMAİYE VEKİLİ
DOKTOR REFİK BEY (Devamla) - İşte efendiler
arz ettiğim gibi buhusus mahallli meclisi umumiyesinin tasdikiyle vücuda getirilecektir. İzdivaç meselelerinde muayene ve guveri saireleri
ona göre tâyin edilecektir. Buyurduğunuz gibi
doktorun bulunmaması hakikaten büyük bir
kusurdur. Fakat maalesef doktor bulunmayan
yerlerde bu böyle muvakkat bir surette cereyan
edecektir. (‘‘Kâfi kâfi’’ sesleri)

Efendim bendeniz
meccanî sulfato hakkında söyliyeceğim. Malûmuâlinizdir ki meccani sulfatolar fukara ve
köylüler içindir. Halbuki bu sulfato köylere,
hattâ kazalara bile gitmiyor. Meselâ bu para
ile gönderilecek sulfatoların bu sene içerisinde
köylere, kazalara, gönderileceğine emin misiniz suistimal yapılmayacağına emin misiniz?

REŞİT AĞA (Malatya) -

SIHHİYE VE MUAVENET-İ İÇTİMAİYE VEKİLİ
DOKTOR REFİK BEY (İstanbul) - Bu hususta
teşkilât yaptıktan sonra kanaatimi arz ederim.
Evvelen küçük sıhhiye memurlarını nevahiye
kadar teşmil ederiz ve ondan sonra kendilerine
gönderdiğimiz sulfatolar ve saireyi hüsnü muhafaza ettiririz. Buna emin olabilirsiniz (‘‘Kâfi
kâfi’’ sesleri).
SIHHİYE VE MUAVENET-İ İÇTİMAİYE VEKİLİ
DOKTOR REFİK BEY (İstanbul) - Efendiler, bu
202’nci fasıl ile 203’üncü fasıl arasında bir fasıl
vardır ki bu fasıl

SIHHİYE VE MUAVENET-İ İÇTİMAİYE VEKİ-

‘‘

Efendim
burada bu memurların içerisinde 11 doktor
vardır ki elyevm istihdam ediyoruz. Mütebakisi eski Hicaz vesaireden kalmış memurin ki
elyevm istihdam etmediğimiz 39 memurdur.

Lİ DOKTOR REFİK BEY (İstanbul) -

Sivas’ta bir bakteriyolog ile bir müessese
sıhhiyemiz için açılmıştır. Bu 1337
den beri orada müessestir. Bu bir
binadır. Mütemadiyen kira veriyoruz.
Meclisi idare kararını verdi. Keşfiyatı
yapılmıştır. 1337’den beri satın almak
için bekliyoruz. Burada bir sekiz yüz bin
lira vardır. Kabul ederseniz orayı satın
alacağız.

Konu

Hudut ve Sevahili Sıhhiye Müdüriyetinin 1925 Senesi Bütçesi Münasebetiyle

Yasama Yılı

3

Birleşim

102

Tarih

14.04.1925

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İstanbul)
- Efendim! Dokuzuncu maddede (‘‘bulaşık gardiyan yevmiye masarifi’’) denilmiş, (ve) ilâvesiyle yevmiye ve masarifi suretinde tashihini rica
ediyorum.
REİS -Efendim!

(ve) ilâvesiyle maddeyi tashih
ediyoruz. 68.750 lirayı kabul edenler lütfen el
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir.
REİS - Mütalâa

var mı? Kabul edenler lütfen el
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın… Kabul edilmiştir.
Fasıl
Mütenevvi masarif
6

Lira
85.800

Fasıl
Tahsisatı fevkalade
7
			

Lira
76.320

100. YILA ARMAĞAN

’’

kizinci maddesi, (hasbel icap istihdam edilecek
memurin ücuratı) dır. Buraya konan otuzbin
lira kâfi değildir.
REİS - Henüz

oraya gelmedik efendim.

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İstanbul)
- Affedersiniz,

pek iyi efendim.

REİS - Efendim!

Yedinci fasıl hakkında mütalâa
var mı? Kabul edenler lütfen el kaldırsın…, Kabul etmeyenler el kaldırsın… Kabul edilmiştir.
Fasıl
8

Hasbelicap istihdam edilecek
Memurin ve müstahdemin ücuratı

Lira
30.000

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İstanbul)

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İstanbul)
-

Reis Bey müsaade edin efendim. Bunun se-

- Bunun için arz edecektim efendim, şu mesele

vardır.

‘‘

Herhangi bir tarafta zuhur edecek,
gerek hudut, gerek sevahilde zuhur
edecek emrazı sariyeye karşı yapılacak
Yüzyılın
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tedabir, Lozan muahedesi mucibince
getirilecek üç tane ecnebi mütehassıs,
bundan başka 1912 senesinde Paris’de
inikat eden beynelmilel mukavelei
sıhhiye ile bizim de iştirak ettiğimiz bir
şey vardır. (Ofis enternasyonal rejiyon
püplik) Hıfzıssıhha müessesesi vardır.
Hükümet buraya da iştirak etmek
mecburiyetindedir. Mukavele ile her sene
yirmi bin frank vermek ve buraya bir
memur tayin etmek mecburiyetindeyiz

’’

100. YILA ARMAĞAN

ki, ahvali adiye veya ahvali fevkalâdede senede bir kere onlar davet ederler ve parasını da
onlar verir. Senevi vereceğimiz parayı harbı
umuminin bidayetinden beri vermemişizdir.
Bendenizin rica edeceğim şey; bunun varidatı
meyanında yirmi iki bin lira kadar fazlası vardır. Bunun buraya yirmi bin lirasının ilâvesini
teklif ediyorum. Yekûn elli bin olacak. Zaten
varidatı kendisindendir.

bul) - Efendim! Burada küçük bir tashih vardır. “İntikal ve intisap eden hudut ve sevahili
sıhhiye memurları.’’
REİS - Bir

ğil mi?

“Sevahil” kelimesi ilâve edilecek de-

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (Devamla) - “Hudut ve sevahil sıhhiye müdüriyeti me-

murları’’ denildikten sonra aşağıda “mazuliyet
maaşları hudut ve sevahil sıhhiye müdüriyeti
bütçesinden tevsiye olunur’’ denilecektir.
Maddeyi tashih edilen şekilde
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir.
REİS - Efendim!

Madde 10. - İş bu Kanun 1341 senesi Mart’ından itibaren meriyülicradır.
SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İstanbul)
- Reis Beyefendi! Müsaade buyurulur mu? “İş
bu kanun 1341 senesi Mart’ı’ iptidasından itibaren meriyülicradır.’’ diyelim.

Konu

Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekâleti 1927 Senesi Bütçesi Münasebetiyle

Yasama Yılı

5

Birleşim

50

Tarih

11.04.1927

SIHHİYE VE MUAVENET-İ İÇTİMAİYE VEKİLİ
DOKTOR REFİK BEY (İstanbul) - Efendim, Heyeti Celileniz müsaade buyurursa, Sıhhiye ve
İçtimaiye Vekâletinin 1926 senesi zarfındaki faaliyeti hakkında bazı maruzatta bulunacağım.

1338 senesinden beri Heyeti Celilenizce kabul buyurulmuş olan program dahilinde hatve
behatve takip ederek her ne kadar vücuda getirdiğimiz tesisat ile, ihzarî olarak sair umumi
Yüzyılın
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SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İstan-

noktai nazardan elyevm memleketteki vaziyeti
Heyeti Celilenize arz edeceğim. İşe başladığımız zaman Heyeti Celilenizin evvelemirde
memlekette halkın hayat ve sıhhati noktai nazarından lüzumuna kani olduğumuz ve buyurduğunuz dispanserler, muayene ve tedavihaneler, Numune hastaneleri, idarei hususiye ve
belediyelere ait mevcut tesisatı sıhhiyenin aynı
program dahilinde tevhiden yürütmesi, sıtma mücadelesi, emrazı zühreviye mücadelesi,

Evvelemirde Hıfzıssıhhai Umumiye, müessesatından bahsedeyim;

‘‘

Bakteriyoloji ve Kimyahaneler
ve bunların 1925 ve 1926 senesi
zarfındaki vaziyetleri: İstanbul ve
Sivas’taki Hıfzıssıhha müesseselerimiz
memleketin muhtaç olduğu serom ve
aşıları harice ihtiyaç messettirmeyecek
bir surette yetiştirmiştir. Meselâ: 1925
senesi zarfında memleketin muhtaç
olduğu kuşpalazı, dizanteri, tetanoz
seromIarını vermişlerdir.

’’

Meselâ: 1925’de kuşpalazından, 73 kilo vermişler. Bu sene dokuz ay zarfında- tabiî 1926 senesinin son üç ayı henüz tespit edilmemiştir. -60
dizanteri, kezalik geçen sene zarfında 50, bu
sene zarfında 38 olmak üzere aşılarımız memleketin ihtiyacı nispetinde kendi müessesatımızda
ihzar ve ikmal edilmekte bulunmuştur.
Keza

‘‘

çiçek aşısı için gerek İstanbul’da
ve gerek Sivas Hıfzıssıhha
Müesseselerinin senevî verdikleri
çiçek aşısı miktarını arz ediyorum:
1925 senesi zarfında Sivas Hıfzıssıhha
Müessesesi 449.265 kişilik,
İstanbul Hıfzıssıhha Müessesesi
2.821.328 kişilik, 1926 senesi zarfında
Sivas Hıfzıssıhha müessesesi dokuz ayda
401.370 kişilik,

İstanbul Hıfzıssıhha Müessesesi
1.882.868 kişilik çiçek aşısı çıkarmış
ve memlekete tevzi etmiştir.
Belegan mabelağ kifayet etmiştir.

’’

Emrazı zühreviye mücadelesi: Heyeti Celilenizin 1339 senesinde kabul ettiği bir kanunla
memleketin bilumum müessesatında emrazı
zühreviye meccanen tedavi edilir. Bu bittabi
münferit vekayie aittir. Bazı manatık vardır ki
oralarda emrazı zühreviye münteşirdir. Bunların içerisinde emrazı zühreviyenin münteşir
olduğu mahal en ziyade Sivas Merkez kazası
ile civarındaki Hafik kazası ve Bursa Vilâyetinin Orhaneli kazasıdır. Buralarda emrazı zühreviye mücadelesi tesisatı yapılmıştır. Bu sene
zarfında Sivas mıntakasında 40.000 kişi birer
birer tedavi edilmiş, içlerinden devri sirayete
1.300 kişinin tedavisi edilmiş, tahtı tedaviye
alınmıştır. Orhaneli mıntakasında 31.000 kişi
muayene edilmiş 2.489 küsür frengili bulunmuş ve tahtı tedaviye alınmıştır. Diğer vilâyetlerin ihtiyacatı, emrazı zühreviye ilaçları bütçemizin müsaadesi nispetinde temin ve tedarik
edilmiştir. Trahom mücadelesi noktai nazarından yaptığımız teşkilâta gelince: Mütehassıslarımızın noktai nazarlarına tevfikan Cenup’ta
Besni, Hasan Mansur kazası ile Şark’a doğru
tevessü etmek üzere teşkilât yapılmıştır. Bunlar
bütçe nispetinde yapılmıştır.

‘‘

100. YILA ARMAĞAN

trahom mücadelesi, doğumevleri, ebe yurdu,
tıp talebe yurdu tesisatı ikmal edilmiş ve faaliyette bulunmuştur. Bu sene zarfında da 1926
senesinde takdim ettiğimiz kanunun bir kısmı
kabul edilmiş ve bir kısmı da encümenlerde tetkik edilmekte bulunmuştur.

1926 senesi zarfında 19.442 kişi muayene
edilmiş 6.275 kişi trahomlu bulunmuş ki,
%32 nispetindedir.

’’

Hakikaten bu mıntakalarda trahom mütekâsiftir. Tahtı tedaviye alınmış, bugüne kadar hastanede yatan ve ayakta tedavi olanların mecmuu
5.811 kişidir.

Yüzyılın
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100. YILA ARMAĞAN

Efendiler! 1925, 1926 senesi zarfında memlekette sarî bir surette emrazı sariye zuhur etmemiştir. Yalnız üç mıntakada, kızıl hastalığı zuhur
etmiştir: Balıkesir, Afyonkarahisar (diğerini de
bulur söylerim) buralarda da hiç bir zaman vefiyat itibariyle %10’u tecavüz etmemiştir. Mamafih %10’a kadar çıkmasının sebebi, halkın kızıl
hastalığının vahametini müdrik olmaması ve
doğrudan doğruya komşularında bulunan hastalarla çocuklarını temasa getirmeleridir. Bunun
için mümkün olduğu kadar tecrithaneler yaptık,
Edirne‘de de bir tane vardır. Çocukları oralarda
tuttuk, aileleriyle yekdiğerini temas ettirmedik.
Bu suretle bunun önüne geçtik. Bunun haricinde büyük bir çiçek salgını veya büyük bir dizanteri salgını vücuda gelmemiştir.
Sıtma mücadelesi hakkında biraz Heyeti Celilenizi tenvir edeyim.

‘‘

Sıtma mücadelesi beş asıl mıntaka,
iki talî mıntaka olmak üzere yedi
mıntakada yapılmaktadır. Ankara,
Adana, Aydın, Konya ve Bursa’da esaslı
bir surette yapılmakta, Samsun ve
Kocaeli mıntakasında talî mücadele
mıntakaları ihdas olunarak faaliyete
devam edilmektedir.

’’

Burada yapılmakta olan mücadelelerden aldığımız neticeler hakkıda Heyeti Celilenizi fazla
yormuyacağım. Netice gözümüzün önündedir.
Efendiler, müessesatı sıhhiyemizin ve bittabi
bütçemizin vüsati nispetinde mevcut hastanelerimizin ve dispanserlerimizin faaliyetini Heyeti Celilenize arz edeceğim. 1925 senesinde
mevcut dispanserlerimiz 50 tane idi. Bu, daimî
surette 140 ile 150 arasında faaliyette bulunmaktadır. Buna da sebep Dispanserlerin kaza
hükümet tabiplerinin idaresi tahtında bulunması noktai nazarında herhangi bir kazada
hükümet tabipi bulunmazsa Dispanser bittabi
Yüzyılın
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faaliyette bulunamıyor. Tabip gelir gelmez derhal açılıyor. 150 dispanseri vasatî olarak daimî
surette 150 tanesi hali faaliyettedir.

‘‘

140 dispanserde 1925 senesi zarfında
ayakta ve yatarak 175 bin kişi tahtı
tedaviye alınmış ve ilaçları meccanen
verilmiştir. Ve buralarda bittabi tesadüf
ettiğimiz emrazı zühreviye vesairede
tedavi edilmektedir.

Bunlar hariçtir.

‘‘

’’

1926 senesinin dokuz ayı zarfında
bugüne kadar 162 bin kişi tahtı tedaviye
alınmış ve tedavi edilmiştir.
Dispanserlerden memleketin ettiği
istifade pek büyüktür.

’’

Hastanelere gelince: Bilumum idarei umumiyeye ait hastanelerimizde 1925 senesinde 8.000
kişi yatırılmış, 1926 senesinin dokuz ayı zarfında 6.000 kişi ayakta tedavi edilmiş ve 27.320
kişi yatakda tahtı tedaviye alınmış ve bunlardan
23.287 kişi çıkmıştır. Laboratuvar mesaisi: 1925
senesinde 6.179’dur. 1926 senesinin ilk dokuz
ayında (11.285)e çıkmıştır ki bu suretle mesaileri
yavaş yavaş tevessü etmektedir. Bunun haricinde
25 tane ebemiz çıkmış, muhtelif manatıka tevzi
edilmişlerdir. Leylî talebe yurdu açılalı bir kaç ay
olmuştur. İlk olmak üzere beş efendi staja dahil
olmuştur. Yüz yirmi beş talebemiz vardır. Önümüzdeki senede yirmi-yirmi beş talebe daha çıkarmağa muvaffak olacağız.

Keza

‘‘

İzmir’de, mevcut olan

sağır ve dilsiz ve körler mektebimiz,
45 mevcudiyle faaliyettedir.

’’

Müsaade buyurursanız ufak bir şey daha arz
edeceğim. Heyeti teftişiyemiz, 1926 senesi zarfında umumî teftiş yapmıştır. Bu suretle ekseri
vilâyetlerde teftişat yapılmıştır.

‘‘

İdarei umumiye ve hususiyelerde
müstahdem olan etibbamız 1.039’dur.
Bu da memleketin ihtiyaciyle mütenasip
değildir. Daha bir çok doktora
ihtiyacımız vardır.

’’

Bittabi Tıp Fakültemizden çıkan talebe ile ve
zaman ile bunun imkânı bulunacaktır.

‘‘

Heyeti Celilenizden aldığımız
müsaade üzerine Ankara’da
büyük bir hıfzıssıhha
müessesi yapılacaktır.

Bütün bu teşkilâtı vücuda getirdikten sonra
tekmil memlekette mevcut etibbayı aledderacat hıfzıssıhha müessesesinde içtimaî tedrisata
tabi, tutarak halk hayat ve sıhhat hakkında bilhassa insanların hastalanmaması için lazım gelen tedrisatı kendilerine vermiye başlıyacağız.
Bu sene inşaatına başlıyacağız.
Memlekette teşkilât ve tesisat; sıhhiye namına,
üç seneden beridir Heyeti Celileden verilen
müsaade ve bütçe ile elde edilen netayiç bundan ibarettir. Bilhassa zaman ile daha ziyade
tevessü edecek olan bu teşkilâta müsteniden
memleketimizin hayatı sıhhatinde çok büyük
selah meydana geleceği kanaatindeyiz.
Maruzatım bundan ibarettir, efendim.

100. YILA ARMAĞAN

Bu müesseseyi bütçemiz nispetinde tevsie çalışacağız.

’’

TBMM 3. DÖNEM | 1928
Konu

Sıhhiye Vekâleti 1928 Senesi Bütçesi Münasebetiyle

Yasama Yılı

1

Birleşim

64

Tarih

22.04.1928

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İstanbul)
- Efendim,

‘‘

heyeti celilenizi

1928 senesi için takdim olunan bütçe
1927 senesinin hemen aynıdır.

İçerisinde üç noktada tebeddül vardır:

’’

‘‘

Sıtma mücadelesine 120 bin
zammedilmiştir. Emrazı
zühreviye mücadelesine 70.000 lira
zammedilmiştir. Trahom mücadelesine
30.000 lira zammedilmiştir.

’’

Yüzyılın
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Diğer hususatta bütçe 1927 senesi bütçesinin
aynıdır ve hidematta da hiçbir tebeddül yoktur.
Bu zam yapılan mücadeleler hakkında heyeti
celilenize gayet kısa maruzatta bulunacağım.
Malumualiniz

‘‘

sıtma mücadelesi beş altı mıntakada
devam ediyordu: Ankara, Adana,
Konya, Bursa, Balıkesir ve
Aydın mıntakaları.

’’

100. YILA ARMAĞAN

Bu mıntakalarda elde ettiğimiz netayiç hakikaten bizi memnun edecek derecelerde iyidir.
Yine memleketimizin sıtma mıntakalarına dahil olup da mücadele tetkikatı yapamadığımız
yerlerden Samsun, Terme, Çarşamba mıntakalarıyla Kocaeli mıntakasında şimdiye kadar
tetkikat yapmakta idik. Geçen seneden beri
bütçemizin, sıtma mücadelesine tahsis olunan
120 bin lirasıyla bu mıntakada, diğer menatıkda yaptığımız gibi, büyük sıtma teşkilâtı yapacağız. Emrazı zühreviye mücadelesi Bursa’nın
Orhaneli mıntakasiyle Sivas’ın Hafik kazasında
yapılıyordu ve bittabi bütçemiz nispetinde bir
teşkilâta tabi tutuluyordu. Elde ettiğimiz netayiç iyidir. Bu sene de karadeniz sahilinde Ordu

Trahom mücadelesi Besni, Hasarı Mansur
mıntakalarında yapılmıştır. Bu seneki ilâvemizde bu mıntakanın noksanı olan dispanserle,
ufak mıntaka hastaneleri tesis edilecek.
Son bir sene zarfında memleketimizde umumi
bir afet halini alacak emrazı sariye olmamıştır.
Çocuklar arasında bazı mıntakalarda görülmekte olan kızıl hastalığı da mümkün olduğu
kadar mahdut kalmış ve mahdut olmak için
de elimizden gelen bütün tedavir ittihaz ve tatbik edilmiştir. Bendenizin heyeti celilenize arz
edeceğim 1927 senesinde memleketin ahvali
sıhhiyesi 1926 senesine nazaran daha şayanı
memnuniyet derecededir ve mahsus bir terakki
göstermiştir. Başka maruzattım yoktur.
REŞİT BEY (Gaziantep) - Bazı mahallelerde
dispanser teşkilâtı vardı; kaldırılmıştır. Bu sene
o dispanserler iade edilecek midir?
SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İstan-

Zatıaliniz, Hasanmansur mıntakasında
geçen sene bütçemizin noksanı dolayısıyla evvelce -tesis edilmiş olan dispanserlerin lağvınden bahsediyorsunuz. Bu sene iade edilecektir.

bul) -

Konu

Sıhhiye Vekâleti 1930 Senesi Bütçesi Münasebetiyle

Yasama Yılı

3

Birleşim

60

Tarih

18.05.1930

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İstanbul)

Efendim, Hamdi Bey arkadaşımızın sualleri
iki kısmı ihtiva ediyor. Biri verem mücadelesi;
-

‘‘
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mıntakasından itibaren Şarka doğru sahil mıntakasında mücadele teşkilâtına geçilecektir.

verem mücadelesine
geçen sene başladık,

’’

biz veremin memleketimizde en ziyade büyük
şehirlerde olduğu ve mücadeleye buralardan
başlanması lazım geldiği kanaatine vasıl olduk.
Bunun üzerine geçen seneki bütçemizde bize
verilen 60.000 lira ile tesisat da dahil olmak
üzere evvel emirde büyük şehirlerimizde, biri
Ankara diğeri Bursa olmak üzere iki büyük

Tedavi dispanserleri değildir. Buralarda yapılacak işler bir başlangıçtır. Röntgeni vardır, mütehassısı vardır, lâboratuarı vardır. Buralarda
veremden; şüphe edenlere her türlü vesaya ve
tavsiyelerde bulunulur. Verem mücadelesi deyince meseleyi bütün memlekete şamil bir şekilde mütalea etmek değil, doğrudan doğruya
kesafeti nüfusa malik ve hayatı içtimaiyesi yüksek şehirlerde sakin halka, kendi ayaklarında
kendilerine fennî, vesayada bulunacak birtakım
merkezler tesis eylemektir. Mesele veremden
ziyade vereme maruz bulunan, veya veremden
şüphe edenlerin kendilerine lazım gelen tedabir
ve tavsiyeyi ifa ve takip edecekleri noktai nazarı
izah etmek ve anlatmaktır. Yani adeta fennî bir
tedbir meselesidir. Bu sene de aldığımız para
ile diğer üçüncü bir dispanser açacağız, bu suretle yavaş yavaş ilerliyeceğiz. Memleketimizde
Vekâletinizin yaptığı tetkikat, en ziyade büyük
şehirler üzerinde durmak lüzumunu gösteriyor.
Köylerimizde açık arazide bulunan yerlerde
verem vefiyatının hiç bir zaman büyük şehirler
nisbetinde olmadığı ve buralara büyük şehirlerden geldiği anlaşılyor efendim. Verem mücadelesi bütün dünyanın, üzerinde tevakkuf ettiği ve
çalıştığı bir esastır. İş, halkı vereme yaklaşmamak için lazım gelen vesaya ve tedabiri almak
ve onların ayaklarına kadar bu tedabiri götürmektir, başka bir şey değildir.
Çocuk vefiyatı bahsine gelince: memleketimizde çocuk vefiyatı hakkında bazı bazı tahassül
eden fikirler, bize uzun uzadıya tetkikat yapmak lüzumunu hissettirdi.
Memleketin muhtelif nıkatında ve bilhassa ahvali sıhhiyesi itibariyle en gayri müsait gördüğümüz mıntakalarda yaptığımız tetkikat bize
çok büyük ferah verici neticeler vermiştir. Heyeti Celilenize şöyle izah edeceğim ki oralarda

sıtma en çoktur ve oralarda çocukların üzerinde fena tesirleri daha ziyade barizdir ve çocuk
ölümünde çok müessirdir.
Bu noktai nazardan yaptığımız tetkikatta, bilhassa Aydın mıntakasında, Bursa’da, Adana’da,
Konya’da, Ankara civarında sıtması çok olan
yerlerde yaptığımız tetkikat neticesinde elde ettiğimiz istatistikler bize gösterdi ki çocuk vefiyatı
bizde %15,2 yi geçmiyor. Bütün dünya istatistikleri nazarı dikkate alınacak olursa en çok şamil
memleketleri olmak üzere bütün dünya memleketlerinde hemen hemen 8-9-10 olmak üzere
çocuk vefiyatı yavaş yavaş ilerlediği ve çoğaldığı
görülür. Diğer memleketler meyanında bizim
derecemiz, hiç bir zaman altıncı dereceyi geçmemiştir. Yani azdan çoğa doğru giderken altıncı derecedeyiz. Arzu ederiz ki bu miktar daha
aşağı olsun, bu da aynı zamanda memleketin
teşkilâtı, halkın terbiyesi ve refahı meselesidir.

‘‘

Şimdiye kadar
sekiz tane doğumevi açtık.

100. YILA ARMAĞAN

şehrimizde, iki büyük dispanser açtık. Bu dispanserler, içtimaî dispanserdir.

’’

Gayesi doğurmadan, doğururken, doğurduktan sonra da çocuklarına annelerin eyi bakmalarına hizmettir ki, ilk adımdır. Dört, beş
senedir bu sistemi takip ettiğimiz malûmdur.
Hatta kabul buyurduğunuz hıfzıssıhha kanunu
ile çocuk bakımını ve çocukların mekteplerdeki hıfzıssıhhasını nazarı dikkate aldık. Çocuk
vefiyatı üzerinde vekâletinizin hiçbir endişesi
yoktur. Yalnız mühim bir endişemiz, miktarını
azaltmak, mümkün oldukça diğer memleketlerle nisbette müsavi dereceye indirmektir. Çocuk vefiyatında memleketimiz 6’ncı derecede
bulunuyor. Başka bir maruzatım yoktur.
Efendim;
kabileler hakkında da biraz bizleri tenvir buyurur musunuz? Vefiyatı etfalin başlıca amillerinden biri de onlardır.

KILIÇOĞLU HAKKI BEY (Kocaeli) -
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SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İstanbul)
- Tababet icrası hakkındaki bir kanunla bunu
temine yani diplomalı ebelerin memlekette yayılmalarına ve diplomasızların da kaldırılmasına çalışıyoruz. Diplomalı ebelerin daha ziyade
tecrübelerini artırmak için nisaiye mütehassısı
bulunan hastanelerde ayrıca üç aylık bir tedrise tabi tutuyoruz. Ondan sonra vesika ile icrayi
san’ata mezun bırakıyoruz.

‘‘

100. YILA ARMAĞAN

Elyevm diplomalı olmak üzere
yedi yüzü mütecaviz ebe mevcuttur.
Bu gün dört yüzü idarei hususiyelerle,
belediyelerde müstahdemdir, Diğerleri
de serbest olarak icrayı san’at
etmektedirler veya bizden vazife
beklemektedirler.

’’

Memlekette diplomalı ebelerin hakim olması,
ailelerin kendilerine karşı itimat göstermeleri
meselesidir.

Sıtma mücadelesi için (916.000) lira olarak bir yekûn konmuştur. Bundan köylüler, fakir çiftçiler nasıl
istifade edeceklerdir, şurada bir Üvedik köyü
vardır. Bir sıtma memuru konulmuştu ve sıtmanın önüne geçilmişti. Şimdi bu memuru da
kaldırdılar, Şimdi bu mebaliğdan ne suretle istifade edileceği anlaşılsın.

MEHMET BEY (Kastamonu) -

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY -(İstanbul) -Memlekete sıtma mücadelesi evvelâ dört,
bilâhare yedi, mıntakada çalışmış ve elyevm
dokuz mıntakada çalışmaktadır. Adana, Aydın, Ankara Bursa, Balıkesir, Kocaeli, Konya,
Antalya ve Manisa da buna ilâve edilmiştir.
Mehmet Beyefendinin suallerini eğer eyi anladımsa dokuz yüz bin lira bir para veriyoruz,
halbuki şurada bir köye eyi bakılmıyor dediler,
sıtma olmayan memleketler hariç kalmak üze-
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re memlekete şamil bir vaziyette mücadeleye
girişmek emelimizdir. Sıtma malûmu âliniz
yerde bitmez, hariçten gelir. Orada mücadele
bitince başka mıntakaya geçilir. Fakat bu şekilde mıntakaları çoğaltmak ve ondan ona geçmek meselesi doğrudan doğruya para meselesidir. Sıtma mücadelesi hakkında Başvekil Paşa
Hazretlerinin bana sordukları bir suale verdiğim cevap şu olmuştu: Teşkilâtı umumileştirmek için, bütçem kadar para ister. Binaenaleyh bunu senelere taksim etmek lazımdır. Bu
mücadeleyi memlekette baştan aşağıya kadar
yapmağa imkân yoktur. Çünkü işten anlayan
memur ve müstahdemin bulmak ve yetiştirmek
lazımdır. Aynı zamanda bu mesele malzeme
meselesidir, teşkilât meselesidir. Mücadeleye üç
yüz bin lira ile başlamıştık. Bu miktar, seneden
seneye tezayüt etti. Bugün takriben beş buçuk
milyonluk bir nüfusun sakin olduğu yerde dokuz
mıntakada sıtma mücadelesi teşkilâtımız vardır.
Bu, teşkilât meselesidir. Bir köy de olabilir. Bir
büyük vilâyette de olabilir. Hatta geçen sene Ankara sıtma mücadelesine komşu olmak dolayısıyla köye de gönderdik. Baktık, hastalarını ayırdık. Lazım gelen tedabiri yaptık. Binaenaleyh
bugün mevcut para ile ancak dokuz mıntakayı
idare edebiliyoruz. Eğer bir köyde bir hastalık
mevcut ise derhal haber verilirse, biz köyü kasabayı, şehri değil bir evi bile ihmal etmeyiz.
Yeni bir hıfzıssıhha kanunu çıkmıştır. Bu kanunda beş ve beşten fazla
çocukları olan ailelere ikramiye kabul edilmiştir. Bütçede bu ikramiyenin karşılığı yoktur.

İHSAN BEY (Ankara) -

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İstanbul)
- Kanun neşrinden altı ay sonra mevkii mer’iyete girecektir. Bu zaman, teşrinişaniye tesadüf
ediliyor. O zaman Meclisi Âliden tahsisat isteyeceğiz.

Konu

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti 1931 Senesi Bütçesi Münasebetiyle

Yasama Yılı

1

Birleşim

29

Tarih

16.07.1931

Efendim; bittabi dünyanın her tarafında olduğu gibi memleketimizde
de emrazı zühreviye mevcuttur. Fakat bunun
hiç bir zaman miktarı izam edilecek bir derecede değildir. Bunu bir kaç kere buradan Meclisi Âliye arzetmiştim. Bu hastaIıkların nisbeten fazla bulunduğu yerlerde, Sivas Vilâyeti ile
Bursa’nın Orhaneli kazasında, Ordu’nun Fatsa kazasında, Çarşamba’da ve Bolu’nun Düzce
kazasında resmî Devlet teşkilâtı ile frengi mücadelesi yapılmaktadır ve bunun harici, bilûmum vilâyata merkezden, bütçemiz nisbetinde
frengi ilâçları tevzi edilmektedir. Bunların haricinde burada deri ve tenasül ve emrazı zühreviye ve Çaycüma nahiyesinde frengi dispanseri vardır. Ayni zamanda malûmu âlinizdir ki,
muhtelif kanunlarla frengili olanlar meccanî
olarak tedavî edilmek mecburiyetindedir ve
her tarafta tatbik edilmektedir.

FİK BEY (İstanbul) -

‘‘

1930 Senesinde Sivas mıntakasındaki
frengi mücadelesinde 4012 kişi tahtı
tedaviye alınmış,

’’

bunlardan 385’nin ki -malûmu âliniz tedavi üç
sene sürer ve hususî bir kayda tabidir- tedavisi
ikmal edilmiştir.

‘‘

Bursanın Orhaneli mıntakasında 1060
kişi tahtı tedaviye alınmış ve bunlardan
262 kişinin tedavisi ikmal edilmiştir.
Ordu’nun Fatsa mıntakasında 3.792 kişi
tahtı tedaviye alınmış,

’’

sene nihayetine kadar tedavisi ikmal edilenlerin adedi henüz bildirilmemiştir.

‘‘

Samsun’un Çarşamba mıntıkasında
1.376 kişi tahtı tedaviye alınmıştır.
Bolunun Düzcesinde 2.366 kişi tahtı
tedaviye alınmıştır.

’’

Bunlar haricinde, Balıkesir ve Kastamonu vilâyetlerinde hususî teşkilâta tabi, ilâçları vekâletimiz tarafından verilen, idarei hususiyenin
yardımile tegis edilmiş ufak mücadele teşkilâtı
mevcuttur.

100. YILA ARMAĞAN

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ DR. RE-

Geçen sene zarfında vilâyete tevzi edilen neosalvarsan miktarı 63 kilodur. Bizmojenol miktarı 45 kilodur. Diğer frengi ilâçları sırasıyla:
45 kilo civa merhemi, 25 kilo iyot mürekkebatı
tevziatı yapılmıştır.
Devlet teşkilâtı vasıtasile bilûmum vilâyetlerde mukayyet bulunan ve kısmen tahtı tedaviye
alınmış olanların yekûnu 9.878’e baliğ olmuştur. Bu miktara teşkilâtımız olmayan yerleri de
nazarı dikkate alarak bir misli daha ilâve de
etsek ve nüfusu umumiyeye nisbet edilse, hiç
bir zaman memleketimizde emrazı zühreviye
yüzde bir buçuğu geçmemektedir.
İBRAHİM BEY (Cebelibereket) - Efendim; mü-

cadele mıntakasında halka evvelce korunma kinini tevzi ediliyordu. Bu suretle halk sıtmadan
kurtulmuştu. Lâkin bir senedir koruma kinini
verilmiyor. Halk yine sıtmaya maruz kalıyor ve
hastalık çoğalıyor. Acaba kininin verilmemesinin sebebi nedir?
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SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ DR.

Kininimiz yoktu, yeni
satın aldık, gönderilmektedir.

REFİK BEY (İstanbul) -

Şafi tedbirlerden bahsedildi. Bu hastalıkların olmaması için vaki
tedbirler nelerdir? Bunlar hakkında izahat istiyorum. Memlekette hiç zuhrevî hastalık olmaması için ne tedbirler vardır?
RÜŞTÜ BEY (Bursa) -

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ DR.

Efendim; vakıa tedabir evvelâ halkın tenevvürüdür. Mekteplerden
itibaren emrazı zuhreviyeye karşı her kesin
zihninde lazım gelen korunma hissini uyandırmaktır. Biz bu hususta vekâletimizin kendi hududu vazifesi dahilinde, halka lazım gelen sıhhî
müzeler veya propaganda evrakı gibi vesaitle
bunun önüne geçmeğe çalışıyoruz. Bunun heyeti umumiyesi doğrudan doğruya içtimaî bir
tedbirdir. Okutabilirsek zannederim ki; yüzde
yüz değilsede yüzde doksan beşinin önüne geçmiş oluruz. Esas mesele budur.

100. YILA ARMAĞAN

REFİK BEY (İstanbul) -

--SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ DR. REFİK BEY (İstanbul) -

zin malûmudur,

Efendim heyeti Celileni-

‘‘

memleketimizde sıtma mücadelesi on
bir mıntakada yapılmaktadır. Bu on bir
mıntaka yirmi dört vilâyet dahilindedir.
Nüfusu umumimizin %21,4’ü sıtma
mücadelesi dahilindedir.

’’

Sıtma mücadelesinin esası sıtmanın çok olduğu
ve menabiinin fazla bulunduğu yerlerde halkı
bir takım fennî ve idarî tedabire tabi tutarak
sıtmayı bitirmek esasına müstenittir. Henüz sıtma mücadelesi yapılmamış yerlerimiz mücadele yapılan yerlerden fazladır.
Rüştü Beyefendi sıtma mücadelesinin esasından
bahis buyurdular. Esas sıtma mücadele mıntaYüzyılın
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kası ilân edilen yerlerde halkın kanını dalağını
muayene ederek, sıtmanın derecei vüsatini, ve
halk üzerindeki tesirini tespit etmek, bilâhara
mücadele teşkilâtı ile, buralarda mümkün mertebe evvelâ hastaları tedavi etmek ve bilâhara
sinek menbalarını bitirmek ve hastalardan diğer salim insanlara hastalığın intikaline mani
olmaktır. Sıtma mücadelesinin esası budur.
1930 senesi zarfında Ankara’da mücadeleye dahil mahalle adedi 82, köy adedi 388, muayene
edilenlerin yekûnu 108.711, tedavi edilenlerin
yekûnu 17.699’dur. Korunma kinini 2.259 kişiye tevzi edilmiştir. Bu müddet zarfında 263 kilo
kinin, çocuklar için 2,5 kilo dö kinin keza çocuklara mahsus olmak üzere 26 kilo çukulata kinin
verilmiştir. Yapılan kan muayene adedi 31 bin
küsür, tathir edilen mebani adedi 4.360, açılan
kanal 7.400 metre ve kurutulan arazi 10.500 dönüm. Bunu okuduktan sonra yekûna geleceğim.
11 mıntakada 395 mahalle, 3.131 köy,
1.435.912 muayene, 308.728 tedavi, 23.241
korunma kinini tedavisi, 450 kilo kinin tevzii
ki, 110 kilo çocuk kinini tevziatı 99 kilo çikolata
tevzii, 425.000 kan muayenesi, 130.000 tathir
olunan mebani adedi ve 283.439 dönüm arazi
kurutulması ki; en çok nüfusu kesif olan yerlerde yapılmıştır.
Sıtma mücadele tabiplerinin diğer hastalarla meşgul olmaması meselesi; tam hastalıkla
mücadele esnasında bu etibbanın günü gününe vazifelerini görebilmesi noktai nazarından
orada bulunan hükûmet veya belediye etıbbası vasıtasile yapılmaktadır. Bunların başka
işlerle meşgul olmaları Vekâlet tarafından
menedilmiştir. Çünkü sıtma mücadele doktorları serbestt icrayi sanat edemezler. Fakat
kendi vazifeleri haricinde gittikleri köyde, gayet müstacel vakayide ister istemez muayenette bulunacaklardır. Ayrıca, ‘‘filân köyde hasta
vardır muayene edecektir’’ diye bir teklif kabul edilmez. Bu da esas vazifesi olan mücadelenin esasına mani olmamak içindir.

Konu

Hudud ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 1932 Malî Senesi Bütçe Kanunu
Münasebetiyle

Yasama Yılı

2

Birleşim

48

Tarih

16.05.1932

Efendim, Tahran’da ve İskenderiye’de beynelmilel teessüs
etmiş olan birer sıhhiye komisyonu vardır.
Fakat İskenderiye delegemiz belki yakında bir
murahhas gönderebiliriz. Bu sıhhiye komisyonlarının vazifesi salgın hastalıkların sirayet
etmemesi hususunda tedbir almaktır. Bu, beynelmilel bir meseledir. Sari hastalıkların diğer
memleketlere sirayet etmesini temin için bunlar konmuştur. Tahran’da mevcuttur, İskenderiye’de yoktur. İskenderiye yenidir.
TOR REFİK BEY (İstanbul) -

REİS - Başka söz isteyen var mı? Reye arzediyo-

rum. 4’üncü maddeyi kabul edenler… Etmeyenler Kabul edilmiştir.
MADDE 5 - Hudut ve sahillerde zuhur edecek sari ve istilâî hastalıklara karşı ittihazı icap
eden lüzum görülecek fare itlâfı cihazının havi
müteharrik dubalar iştirası ve tahaffuzhaneler
sahil sıhhiye merkez, idare ve muhafaza memurlukları binaları inşaatı ve bunların etüv ve
bakteriyoloji ve sari tesisatı ve 1040 numaralı
kanun mucibince inşa edilmekte olan binaların
ikmali ile bütün müesseselerin ve binaların tesisat ve tefrişatı ve İcra Vekilleri Heyetince tasdik
edilecek kadro mucibince hıfzıssıhha müessesesinde istihdam edilecek memur ve müstahdemlerin ücretlerile müessesenin bütün masarifi için
umum müdürlüğünde fazlai varidatile ihtiyat
akçasından 600.000 liraya kadar miktarının,
masraf bütçesinde açılacak hususî fazla tahsisat
kaydi ile sarfına Sıhhat ve İçtimaî Muavenet
Vekili mezundur.

REİS -

Mütalea var mı? Madde hakkında söz

isteyen yok. Maddeyi kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
MADDE 6 - Heybeliada Verem Sanatoryumuna mülhak olarak inşa edilmiş bulunan
paviyonun tesisatını ikmal etmek ve İcra Vekilleri Heyetince tasdik edilecek kadroya göre
bu paviyonda istihdam edilecek müstahdemin
ücretlerini tesviye eylemek üzere Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğünün fazla varidatından 50.000 liraya kadar sarfiyat icrasına
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekili mezundur.

100. YILA ARMAĞAN

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ DOK-

Efendim, bu
sanatoryomun inşa ve ikmali için Bütçe encümeninin kabul ettiği cihet çok yerindedir. Bu
vesile ile Sıhhiye Vekili arkadaşımızın da memleketin veremden ne derece müteessir olduğunu
ve buna karşı ittihaz edilen tedbirlerin ne derece
müsmir olduğu izah buyurmalarını rica ederim.

REFİK ŞEVKET BEY (MANİSA) -

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İstanbul)- Efendim, filhakika
mesele umumî sıhhat işlerine taallûk eder ve
hudut sıhhiye bütçesinden Heybeli Sıhhat Sanatoryomuna elli bin lira sarfedilmesinden ibarettir. Refik Şevket Bey arkadaşımızın umumî
bütçeye müteallik olan bu sualinin cevabını
kendilerini tatmin için kısaca vereceğim. Heyeti
Celilenizce maluldür ki memlekette verem en
çok büyük şehirlerdedir. Bizim yaptığımız tetkikat bunu gösteriyor. Verem mücadelesi, yine bu
kürsüden geçen senelerde arzettiğim gibi çok
masraflı bir iş olmakla beraber bünyei milliyi tamamen sarmadan evvel bu hususta bir teşkilât
yapmak elzemdir kanaatindeyiz ve programımızda mevcuttur. Devlet bütçesinden veremin
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ademi sirayetini temin edecek kanunlarla ve verem mücadele cemiyetleri vasıtasıyla doğrudan
doğruya halkın arasına girerek kendilerine yardım etmek ve Türkiye Hilali Ahmer Cemiyeti
vasıtasıyla bütün memlekete şamil bir vaziyette
bir idare merkezi vücude getirerek muhtelif
teşekkülleri bir araya toplamak ve bunun için
lazım gelen varidatı temin ve bilhassa bu teşekküllerin faaliyetlerini tevsi etmek üzere bazı
menabii varidat aramaktayız ve çalışmaktayız.
Bu devrei içtimaiyede olmasa bile önümüzdeki
toplanma zamanında Heyeti Celilenize bir varidat membar getireceğimizi ümit ediyoruz.

100. YILA ARMAĞAN

Verem meselesinde en ziyade nazarı dikkati calip mesele, halkın verem üzerine nazarı dikkatini celbetmek, veremin bir hastalık olmaktan
ziyade buna yakalananların kendilerini tedavi
etmek için daha doğrusu sıhhatlerini muhafaza için tedrisat merkezleri vücude getirmektir.
Veremin kabili tedavi bir hastalık olduğunu
bu günkü fennin kabul ettiğine göre burada
en mühim mesele halkımızı vereme yakalatmamak ve yakalananları da kurtarmak için
tedrise tâbi tutmaktır. Bunun için risaleler yapıyoruz, mekteplerde tedrisat yapıyoruz. Ayni
zamanda mekteplerde gençlik hilâli ahmeri
teşkilâtı yapıyoruz. Bu vasıtalarla lazım gelen
faaliyetler gösterilecektir. Fakat Heyeti Celilenize şunu arzadeyim ki verem memleketimizde
büyük şehirlerimize münhasır bir vaziyettedir.
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Köylerimizde verem pek azdır. Bu da şehirlerle
temasta bulanan köylülere münhasırdır. Bendenizin en çok düşündüğüm, büyük şehirlerde
veremle mücadele teşkilâtını çoğaltmaktır.

‘‘

Hali hazırda Ankara ve Bursa’da
olmak üzere iki tane verem mücadele
dispanseri açtık.

’’

Bunun adedini tezyit etmek isteriz. Fakat malûmu âliniz bu da bütçe meselesidir.

‘‘

Heybeliada’daki 25 yataklı Verem
Sanatoryomunu senelerce çalışarak 125
yatağa çıkarabildik.

’’

Her sene biraz daha ilâve etmek suretiyle İstanbul belediyesinin yardımının inzimamile
umumî bütçeden ayırdığımız bir miktar para
ile bu güne kadar 125 yatağa iblâğ ettik. Fakat
bu kâfi değildir. Bunu bildiğimiz için geçen bir
pavyon daha yapmıştık. Bütçenin ademi müsaadesine binaen bunun tesisatını ikmal edemedik. Onun için encümende vaki olan bir sual
üzerine verdiğim izahata binaen encümen azası bundan da 50.000 liraya kadar Heybeliada
Verem Sanatoryomuna sarfedilmek üzere bendenizin mezuniyet istemekliğime karar verdi.
Bendeniz de bunu memnuniyetle kabul ettim.
Mesele bundan ibarettir.

TBMM 4. DÖNEM | 1933
Konu

Hudud ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 1933 Malî Senesi Bütçe Kanunu
Münasebetiyle

Yasama Yılı

3

Birleşim

39

Tarih

20.04.1933

TOR REFİK BEY (İstanbul) - Efendim,

malûmu
âlileri evvelce Meclisi Alice kabul edilmiş olan
bir kanunla

‘‘

Ankara’da yapılmakta olan
numune hastanesine Evkaf Umum
Müdürlüğü tarafından 1932 senesi
nihayetine kadar senevî 150 bin liradan
750.000 lira verilecekti.

’’

Geçen sene malî vaziyeti dolayısıyla Evkaf için
bütçe de 75.000 lira kabul edilmişti. Halbuki
yeni yapılan bütçesinde de Evkaf ikinci 75 bine
mukabil 40.000 lira vereceğini söylemektedir.
Buna göre bütçe takdim edildi. Sonra bir vaziyet hâsıl oldu.

‘‘

İstanbul’daki Guraba Hastanesinin
masarifatı umumiyesi için
bu sene konan para maksadı temine
kâfi gelmedi. 110.000 liranın
gelecek sene bütçesine konulmasına
lüzum görüldü.

Buna Evkafın malî vaziyeti müsait olmadığından ve

‘‘

Guraba Hastanesi vaziyetini de idare
edebilmek için bu 40.000 liranın Evkaf
bütçesinin hastane faslına iadesini teklif
ediyorum (‘‘Muvafık’’ sesleri).

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşane) -

ederiz. Miktar yerine sıfır koruz.

100. YILA ARMAĞAN

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ DOK-

’’

Faslı ipka

Efendim, bu 40.000 lira tahsisatın bu
bütçeden çıkarılmasını reyinize arzediyorum.
Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.

REİS -

Bu faslın unvanı kalacak, rakamı sıfır olacaktır.
(İkinci madde tekrar okundu)
SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İstanbul) - Bu

rakam, 40 bin
liranın tenzilinden sonra, 718.500 lira olacaktır efendim.

’’
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Konu

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti 1933 Senesi Bütçesi Münasebetiyle

Yasama Yılı

3

Birleşim

52

Tarih

17.05.1933

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ DR.

Efendim, sari ve salgın
hastalıklar için idarei hususiye ve belediyelerin
ayrıca tahsisatı yoktur. Umumî olmak üzere
vekâletin tahsisatı vardır. İdarei hususiyeler ve
belediyelerin ancak şehir dahilinde veya idarei
hususiyelere ait merkezde hastaneler vesaire
için tahsisatları mevcuttur. Yalnız belediyelerin tatharat için biraz tahsisatları vardır. Fakat
umum memlekete mahsus olmak üzere emrazı
sariye tahsisatı bundan ibarettir.

100. YILA ARMAĞAN

REFİK BEY (İstanbul) -

REİS - Başka mütalea var mı? Kabul edilmiştir.

Geçen sene trahom mücadelesinden istihsal edilen fevait nedir? Lûtfen Vekil Beyefendi izah buyursunlar.
ETEM B. (Samsun) -

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ DR. REFİK BEY (İstanbul) -

‘‘

Efendim,

Trahom mücadelesi tahsisatı
geçen sene 122.000 lira idi.
50.000 lira da tahsisatı munzamma
olarak ilâve edildi.

’’

Bu suretle trahom mücadelesi şimdiye kadar;
Adana 20 yataklı bir hastane ve 1 dispanser,

Gaziantep 15 yataklı bir hastane ve 1 dispanser,
Behisni’de 10 yataklı bir hastane ve 1 dispanser,
Kilis’te 10 yataklı bir hastane ve 1 dispanser,
Adıyaman’da 20 yataklı bir hastane ve 1 dispanser,
Yüzyılın
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Malatya’da 10 yataklı bir hastane ve 1 dispanser çalışıyor.
Geçen senenin nihayetinden itibaren:
Urfa’da 15 yataklı bir hastane ve 1 dispanser.
Siverek’te 10 yataklı bir hastane ve 1 dispanser,
Maraş’ta 10 yataklı bir hastane ve 1 dispanser ilâve edildi.
Buna ilâveten Gaziantep’te; Kilis’te, Bihisni’de,
Adıyaman’da, Malatya’da, Urfa ve Siverek’te
seyyar teşkilât vücuda getirildi.

‘‘

1930 senesi zarfındaki mesaimiz,
bilûmum teşkilât dahilindeki mesaimiz;
muayene edilenler adedi 60.600, tespit
edilen trahomluların adedi 45.000 ayakta
tedavi edilenlerin adedi mükerrerlerle
beraber 1.139.665, yatırılarak tedavi
edilenler adedi 1.560, yapılan ufak ve
büyük ameliyat 15.189’dur.

’’

Seneden seneye bütçenin müsaadesi nisbetinde
bu mesai de tezayüt edecektir. Şimdiye kadar
elde ettiğimiz neticeler gerek halkı ve gerek teşkilâtı idare edenleri memnun edecek vaziyettedir efendim.
MAZHAR MÜFİT B. (Denizli) - Efendim, verem
mücadelesi için bütçede 27 bin lira var. Geçen
sene de öyle idi. Bu tahsilatla verem mücadelesi mümkün oluyor mu ve ne semere vermiştir?
SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ DR. REFİK BEY (İstanbul) - Efendim, bir kere daha bir

münasebetle Heyeti Celilenize arzetmiştim ki

Efendim, bizim verem mücadelesi üzerindeki
mesaimiz iki yoldan yürüyor. Bir tanesi memlekette mevcut veremle mücadele teşkilâtını
Türkiye Hilâli Ahmer Merkezi Umumisinin
himayesi altında faaliyetlerini teksif ederek
halkla doğrudan doğruya temas etmekte olan
bir teşkilât vücude getirmişizdir. Biri de doğrudan doğruya Devlet teşkilâtıdır.

‘‘

Bütçemizdeki bu para Heybeliada Verem
Sanatoryomu ile ki; malûmu âliniz
evvelâ 25 yataktan başlayarak 125 yatağa
kadar çıkmıştır.

’’

Bunun haricinde asıl verem mücadelesi için verem mücadele dispanserleri vücude getirmek
içindir.

‘‘

Bu 27 bin lira bu verem mücadele
dispanserleri içindir. Bunlar iki
tanedir. Bir tanesi Ankara’da, diğeri de
Bursa’dadır. Bütçemiz müsaade ederse
diğer büyük şehirlerde de bunlardan
açmak vazifemizdir.

’’

Müsaade buyurursanız bu iki dispanserin faaliyetlerinden de bahsedeyim. Ankara’da 1932
senesi zarfında, ilk defa muayeneye müracaat
edenlerin yekûnu 3004. Bu meyanda açık veremlilerin adedi 304, kapalı veremlilerin ade-

di 140, tekrar muayeneye müracaat edenlerin
adedi 2450, lâboratuarda muayene edilenlerin adedi 670, evlerinde tedavilerine nezaret
olunanların adedi 157, umumî evleri ziyaret
adedi 214’tür.
Bursa Verem Mücadele Dispanserinin faaliyeti
de şudur:
İlk defa muayeneye müracaat edenlerin adedi
3046, bunlar meyanında açık veremlilerin yani
akciğer vereminin yekûnu 197, kapalı veremlilerin yekûnu 407, tekrar muayene edilenler
yekûnu 868, lâboratuar faaliyeti 703, evlerinde
ziyaret edilerek tedavilerine nezaret olunanların
yekûnu 668, çok rutubetli bir şehir olması dolayısıyla umumiyetle evlerin muayenesi ve içinde
oturanlara kendilerini tahaffuz noktai nazarından tedabir tavsiye etmek üzere 1586 ev ziyaret
edilmiş ve lazım gelen vesayada bulunulmuştur.
Burada görülen rakam bunların masrafıdır.

100. YILA ARMAĞAN

verem mücadelesi en pahalı mücadelelerden
biridir ve böyle 20 bin, 50 bin lira ile idare olunacak bir iş değildir. Verem mücadelesi Devlet
hidematının muhtelif safahatında buna zahîr
olacak her kanunda, her teşkilâtta yer bulmak
lazımdır ve bunu daima nazarı itibare alıyoruz. Hatta binalar kanununun yaparken de
bunu nazarı dikkate aldığımız gibi, müessesatı
sınaiyeyi vücude getirirken de daima bu ciheti
nazarı dikkate alıyoruz.

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ DR.

Efendim, mücadele
teşkilâtı hakkında söyledikleri lûtufkâr sözlere
teşekkür ederim, Vazifemiz tabiî çalışmaktır.
REFİK BEY (İstanbul) -

Efendim, arkadaşımızın temas ettiği noktaları
kısaca izah edeceğim. Diğer memleketlerdeki
sıtma mücadele teşkilâtını biz sıtma mücadele
teşkilâtına başladığımız gündenberi yaraya giderek veya oradan birisini getirerek yakından takip
ediyoruz. Hiç bir sene geçmez ki fennî teşekküller vasıtasıyla sıtma mücadelesinin tatbikatını
icraat netayicini görmek üzere tetkikatta bulunmayalım, bir arkadaş göndermeyelim veya oradan icap eden bir arkadaşı getirmeyelim. Bunlar
gibi Fransa’nın Cezayir’de bildiğime göre otuz
beş seneye yaklaşan sıtma mücadele teşkilâtı
vardır. Serjan biraderler tarafından açılmış olan
pastör müessesesinin mücadelesi senelerden beri
devam etmektedir. Hatta bundan beş sene evvel
yine sıtma mücadelesine arkadaşlardan münasip birini Cezayir’e gönderdik. Orada toplanan
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kongreye iştirak ettirdik ve sıtma mücadele teşkilâtını gözden geçirttik. Fransa’nın ve 50 seneden fazla olan İtalya’nın mücadele teşkilâtını
gözden geçirecek olursak okaliptüsün meseleyi
esasından halletmeyip yalnız bir nevi yardımcı
vaziyetinde olduğunu; kanallar, cetveller açmak
suretiyle büyük araziyi ıslah etmek mecburiyeti karşısında kalındığı görülür. Memleketimizin
vaziyeti hususiyesi ve bütçemizin darlığı arasında bu gibi vesaitten de istifade etmeğe çalışmak
yani imkân nisbetinde çalışmak elbette borçtur.
Refik Şevket Bey arkadaşımız bir iki ay evvel bu
hususta beni tenvir ettiler. Ziraat vekili arkadaşımızın salâhiyetine tecavüz etmiş olmayayım,
yalnız 50 - 60 nevi okaliptüs mevcuttur.
100. YILA ARMAĞAN

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) - 200’dür.
SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ DR. REFİK BEY (İstanbul) - Efendim, bendenizin bildiğim tıbbî noktai nazardan 50 - 60’tır, İzmirde,
Ankara’da tetkikat yaptık. Nihayet 3.500 metre irtifamda okaliptüs yetişebiliyor. Fakat nakıs
ona tahammül edemez. Memleketimizde bazı
nevi okaliptüslerin yaşaması imkânı mevcuttur.
Ufak su birikintileri üzerinde büyük tesiri vardır.
Fakat bu hiç bir zaman Büyük, Küçük Menderes’in vücude getirdiği büyük bataklıklar sahasını kurutacak bir çare ve tedbir değildir. Gayet
sathı su tabakaları mevcut olan arazi üzerinde
okaliptüsün fevkalâde tesiri vardır.

Nitekim 30-40 seneden beri Adana vesairede
tatbikatına geçilmiştir. Elimizde mevcut vesait
derecesinde buna biz de tevessül etmek isteriz.
Fakat Heyeti Celilenizi temin etmek isterim ki
bu gün o kadar çabuk sirayet vasıtası olan bir
mıntakalarda afetzede olan vatandaşlara derhal yardım etmek mecburiyetindeyiz. Kinine
tahsis ettiğimiz paradan bir miktar ayırarak
okaliptüs tarlaları vücude getirmekte çok tereddüt ediyoruz. Bu hususta, Ziraat Vekâletinin
de iştirakı ile, elimizden gelen faaliyeti yapmak
istiyoruz. Maalesef fazla ilerisine gidemiyoruz.
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Efendim, mücadele masrafları için ayrılan tahsisattan bahsedilirken lüzumlu gördüğüm bir noktaya temas etmekten vazgeçemedim. Hastalıkları gürbüzlüğe değiştirmek
için millet hazinesinden para sarfederken bu işle
uğraşanların, yine milletçe beklenilen fedakârlıklarla mukabele etmelerini beklemek millet
vekillerinin hakkıdır. Hasta olanların düçar olduğu müşkülâtın birisi doktor ücreti, diğeri ecza
masrafıdır. Geçen sene muhterem kıymetli ve
kıdemli Vekil Beyefendimizden doktor ücretleri
hakkında tetkikat yapmasını ve icap eden iktisadî tedbirin alınmasını ve bilhassa son seneler
tahavvülâtı nisbetinde bir hat tayin edilmesini
ve çok yakın yerlere giden bir doktorun üç liradan aşağı bir para kabul etmediğini ve bunun
vaziyeti iktısadiyemizle kabili telif olmadığını
arzetmiş ve bir çare bulmalarını rica etmiştim.
Geçen seneden beri ne gibi tedbirler alınmıştır?
Bu ücretler niçin hâlâ tenzil edilmemişti? (Bu
fasla ait değildir, sırası gelince söylersiniz sesleri).
Sırasıdır efendim. Sıtma, sıhhat üzerinde en çok
tahribat yapan bir mevzudur. 10 - 15 kilo metrelik bir köye giden bir doktor ücret olarak 15 - 20
lira isterse ve bunu gazeteler yazarsa sonra yine
gazeteler filân filân eczaneler ihtikâr yapıyorlar,
murakabeye muhtaçtırlar diye yazıları gözümüzün önünde dururken burada vekili aidinden
sormak hakkımız değil midir? Bunlara cevap
vermelerini rica ederim.

RÜŞTÜ B. (Bursa) -

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ DR. REFİK BEY (İstanbul) - Derhal ilâve edeyim ki ar-

kadaşımın bu hususta elbette hakkı vardır.
RÜŞTÜ B. (Bursa) -

ediniz.

Öyle ise hakkımızı temin

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ DR. RE-

Bendenize sualleri tahdit
gibi bir fikir atfedilmemek için evvelâ bunu arzetmeğe mecbur oldum.
FİK BEY (İstanbul) -

İkincisi, Rüştü Bey arkadaşım geçen sene de
hususî etibbanın icrayi sanat ederken aldıkları

‘‘

bugün aspirin 35 kuruşa İstanbul’da
satılır, 35 kuruşa Ankara’da satılır, 30
kuruşa Malatya’da satılır.

’’

Bunu ticaretle iştigal eden arkadaşlar daha iyi
bilirler. Sonra ecza fiatını narka tâbi tutmak
meselesi behemehal eczayi memlekete ithal
edenlerle, depo edenler ve bunu imal edip satacak olanların ayrı ayrı yüzdelerini tayin etmek
mecburiyeti var. Üç elden geçiyor. Bunu yaptı-

ğımız zaman öyle zannediyorum ki netice, hasta olduğumuz zaman eczaneye gidersek bizim
aleyhimizde olacaktır.
Para meselesi; paraların mütemadi surette inip
çıkması, memlekette ecza fabrikası olmadığından dolayı dünyanın muhtelif fabrikalarından
celbettiğimiz eczayı sabit bir döviz üzerine
çevirerek fiat listesi yapmak mümkün olamayacağını Rüştü Bey arkadaşım daha iyi takdir
ederler. Kendileri ticaretle meşguldürler.
--SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ DR. REFİK BEY (İstanbul) - Efendim, beyefendiye cevap veren arkadaşlarımdan sonra bendenizin
çok söz söylememe ihtiyaç yoktu. Yalnız bazı
noksanlarını tashih etmek istiyordum. Fakat
kendileri ikinci defa kürsiye çıktıktan sonra,
biraz uzunca lâkırdı söylemeğ ihtiyaç gördüm.
Beyefendi, epeyi zamandan beri Avrupadan
geldikleri halde bu memleketi tanımıyorlar
‘‘Anlamadık sesleri.’’ Memleketi tanımıyorlar.
Sırasile ve samimen cevap vereyim.
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ücretten bahsetmişlerdi. Bu sene zarfında Sıhhiye Vekâletinden çıkmış olup halen Meclisi
Alide bulunan hususî hastanelere ait bir kanun
lâyihası vardır. Buradaki ücretler meselesi bu
suretle kökünden halledilmiş olacaktır. Hususî
surette icrayi sanat eden etibbanın ücretleri meselesine gelince; bu hal ancak zamanla,
etibba miktarının artmasile hallolunacak bir
meseledir. Eğer bu gün fazla ücret almış olan
etibaa hakkında gerek vekâlet ve gerekse mıntıkarada etibba odaları teşekkülleri haberdar
edilirse fazla alınan para varsa bu parayı sahipine iade ettirebiliriz. Yoksa doktorla hasta
arasındaki manevî bir mukavele vaziyetinde
bulunan ve vekâletin hiç haberi olmayan ücret
meselesini, tahdit etmemizi istemekte bendeniz
bir hak göremem. Etibbanın ücreti tedavilerini bu gün kanunen tahdit etmek imkânı vardır
ve Meclisi Âlinin kabul etmiş olduğu bir kanun
mucibince, icrayi sanat kanununda, bu hususta
lazım gelen salâhiyetler verilmiştir. Yalnız sunu
arzetmek isterim ki tabipin hasta ile olan alâkası, vaziyeti bu gün tamamen tespit edilmiş
şekilde değildir. Hastanın da tabipe karşı bir
vazifesi vardır; tabipin, çağıran hasta hakkında
olduğu gibi. Bendeniz şu fikirdeyim ki: eğer eczanelerde bugünkü mevcut dünya buhranı ve
iktisadî manialar arasında eczaya nark koymak
ve tabipe nark koymak, halkımızın aleyhinde
olacaktır. Çünkü

Küçük sıhhiye memurlarının fenalığından bahsettiler. Hangi mıntakada ise lûtfen söylesinler
tecziye edelim. Meclisi Alinin bize verdiği en
mühim vazifelerden biri de sıtma mücadelesidir. Bunun fennî icapatını idarî teşkilâtla tevhit
ederek çalışan vekâletiniz kinini muhtar vasıtasile değil, Devlet memuru vasıtasıyla köye kadar giderek taksimi esas ittihaz etmiştir. Hükûmet heyeti ihtiyariyeler nezdinde mevcut olan
kinin defterlerini ve bunların kontrolünü temin
ederek mücadeleye başladığı zaman bütçemizin azlığı dolayısıyla köylere kadar gitmeği biraz imhal ederek muhtarlar vasıtasile yapmayı
da düşündü ve hatta pek mahdut bir iki yerde
bunu tecrübeten yaptı. Muhtarlara verilen kininlerin defterleri teftiş edildikten sonra kininin
halk tarafından alınmadığını veya tevzi edilYüzyılın
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mediğini gördük. Binaenaleyh bunu vermek
caiz değildir. Halkı kinine alıştırıncaya kadar
neler çektiğimizi Beyefendi bilmezler. Mücadele mıntakaları dahilinde iki sene verilen
kinini yutmayıp parasını istersek iade ederiz
diye evinde saklayan aileleri biliriz. Halkı kinine alıştırmak için çektiğimiz ıstırabı arkadaşımız bilmiyor. Bilmediği içindir ki lâalettayin,
bunu böyle yapmayalım, diyorlar. Sıtma mücadele mıntakaları haricinde bakmanız lazım
geldiğinden bahsettikleri gibi bir şey kulağıma
çalındı. Esasen mücadele mıntakası haricinde
kalan yerlere yine kinin tevzi ederiz. Fakat mücadele mıntakaları dahilinde olduğu kadar bu
muavenet vâsi değildir, Bu da zaman meselesi, bütçe meselesidir. Meselenin buraya kadar
olan yeri sıtma mücadelesine taallûk etmek
itibari ile basitçe gidiyordu. Fakat arkadaşım
ondan sonra birden bire meslektaşlara çattılar.
Meslektaşlara çatmadılar bir mesleğe hücum
ettiler. Kendileri de pek âlâ takdir buyururlar
ki kendilerinin mensup olduğu meslek gibi,
tababet te eczacılık ta hukukçuluk ta hepsi de
bu memleketin şerefli birer serbestt meslekidir
ve orada çalışanların da çocukluklarından beri
kendi ideallerine hasrı mesai etmişlerdir. Kimi
serbet, kimisi Devlet hizmetinde çalışır. Her
vatandaş gibi onların da zevk ve istirahat zamanı vardır. Fakat TBMM kürsüsünden bunu
söylemek için, Beyefendi bilmiyorum neden
bu kadar unf gösterdiler. Yani bu kürsüden
söylemek için kendilerine ne tesir yapılmıştır?
Acaba Beyefendi doktorları fevkalbeşer mi tasavvur ediyorlar? Onlar da insandırlar. Hususî
hayatlarında arzu ettikleri gibi kanuna, nizama, şereflerine ve haysiyetlerine muvafık olan
her şekilde otururlar, yerler ve içerler. Bunu
niçin kendilerine çok görüyorsunuz beyefendi?
Vazifede tekâsülden bahsettiler. Devlet hizmetindeki vazifelerinde tekâsülden bahsettiler. Devlet
hizmetinde vazifede tekâsül gösterenlerin kanunda yeri vardır. Ona göre muamelesi yapılır. Eğer
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böyle bir bildikleri muamele varsa, yine burada
lûtfen haber versinler, vekâlet bunlar hakkında
lazım gelen takipatın yapılması ile vazifedardır.
Haklarında lazım gelen takipatı yapar.
Ben gördüklerimi söylüyorum dediler. Bu gördüklerinin hakikate muvafık olmadığını da
ben söylüyorum. Bu da filiyatla sabittir. Memlekette mevcut olan ve TBMM’den geçen tıp
kanunlarının bir maddesini bile beyefendinin
okumadıklarını anlıyorum. Eğer okusalardı o
mesleke karşı bu kadar hakaret yapmazlardı.
Kendileri daha bu günkü hastalığı bilmiyorlar
dediler. Acaba dünkü hastalık nedir, bu günkü hastalık nedir? Beyefendi kelimelerini iyi
intihap edememişlerdir. Eğer mücadele şekli
demek istiyorlarsa onun için vekâletin emrazı
sariye teşkilâtı vardır. Nerede büyük bir hastalık çıkarsa oraya giderler, mücadele ederler
Belediye doktorunun vazifesi bulunduğu yerdeki halkın hayatile uğraşmaktır. Daha doğrusu hasta olanlardan ziyade hasta olmayanları
hasta etmemek için çalışmaktır.
Bir doktor şırınga yapıyor, üç saat sonra hasta
ölüyor dediler. Böyle bir mesele varsa mahkemeye müracaat ederler. Eğer böyle bir şey varsa
isim söylesinler. Kendileri evvelâ bu kürsüden
istedikleri gibi söylediler, sonra da ricat ediyorlar. Ne oldu? Bu kürsüden bütün tıp meslekine
karşı gayri muhik hücumu yaptınız, arkasından
ben hepsine söylemiyorum diye ricat ettiniz
hangisini söylemek istiyorsanız onu söyleyiniz.

‘‘

Türk heyeti
sıhhiyesi tam 6 seneden beri
hariçten tek bir muavenet görmeksizin
tekmil mücadelelerini bütün dünyanın
anladığı sistem ve usuller dairesinde
yapmış ve muvaffak olmuştur. Bunu
yapan Türk tabipidir
(‘‘Bravo!’’ sesleri, alkışlar).

’’

BAKTERİYOLOG REFİK B. (Bursa) -

daha evvel...

Hatta

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ DR. REFİK BEY (İstanbul) -

Çok daha evvel...

Binaenaleyh bu meselede vesait yoktur, litaretörü takip etmiyorlar demeniz hatadır. Ben hiç

bir zaman huzurunuza çıkıpta artık benim vesaitim tamam oldu, bütçeme on para zammetmeyiniz demedim,
Ne verirseniz dahasını istemek mevkiindeyim.
Çünkü asırlar ve asırlardan beri yapılmamış
işleri yapmak hepimizin omuzlarına yüklenmiştir ve siz de mesuliyeti bizim omuzlarımıza
yüklemişsinizdir. Her ne verirseniz verin daha
fazlasını istemek mevkiindeyim. Hiç bir şey
bulmadık, bulduksa da yarım bulduk. Hepsini
yeniden yapmak mevkiindeyiz. Yapanlar kimlerdir? Türk doktorları, fenden, ilimden, dünya
ilminden müstağni değiliz. Bildiğimizi biliriz
diye iddia ederiz. Bilmediğimizi gider öğreniriz. Fakat dediğiniz gibi değiliz (Alkışlar)
100. YILA ARMAĞAN

Türk tıp mensupları, sıtma mücadelesinde olduğu gibi, trahom mücadelesinde olduğu gibi,
zührevî hastalıklar mücadelesinde olduğu gibi,
son senelerde beyin zarı iltihabında veya diğer
hastalıkların kâffesinde muvaffak olmuş hatta
vesaiti yoktur dediğiniz memlekette seromunu,
aşısını kendi yapmağa başlayarak bütün dünya ile omuz omuza fennî noktadan yürümeğe
başlamıştır.

TBMM 5. DÖNEM | 1935
Konu

Muvazenei Umumiye Kanun Lâyihası Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti
1935 Yılı Bütçesi Münasebetiyle

Yasama Yılı

1

Birleşim

29

Tarih

25.05.1935

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET BAKANI DR.

Arkadaşlarım, arkadaşımız sayın Hüsnü’nün sorduğu suallere
cevap vermezden evvel hakkımdaki teveccühlerine teşekkür ederim. Üzerimize aldığımız
vazifeyi yapmak, tabiî borcumuzdur. Bunu yaparken de ne kadar titiz olursak, milletin işlerini ne kadar iyi yapmağa çalışırsak biz de kalben o kadar rahat etmiş oluruz. Binaenaleyh
vazifeyi görürken titiz olmak hususunda bana
tevcih ettikleri sıfata lâyik olmağa çalışacağım.
REFİK SAYDAM (İstanbul) -

Müsaade buyurursanız sayın arkadaşımın suallerini iki kısma ayırarak cevap vereceğim. Sıt-

ma, frengi, trahom mücadelelerini tevsiinden
veyahud azaltılmasından bahsettiler ve kökünün ne vakit kesileceğini sordular. Bu iki suali
birleştirerek arzı malûmat edeyim:
Arkadaşlar; hepiniz de bilirsiniz ki sıtma mücadelesine 1340’ta başladık. O vakitten beri mesai yavaş yavaş tevsi edildi. Bilhassa ilk safhada
memleketin sıtmalı olan mıntakalarını tespit
ederek sıtma nisbetine nazaran en ziyade kesif
olan yerlerden işe başladık. Bugün vaziyetimiz
88 kazada, bazı kazaların hepsi, bazılarının
yalnız bir kaç köyü ile nahiyelerini almak suretiyle iki milyon dörd yüz on altı bin kişinin
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sakin olduğu bir mıntakada sıtma mücadelesi
yapılmaktadır. Sıtma mücadelesi yapılan sahada sakin olanlar bu suretle nüfusumuzun %15
ine tekabül etmektedir. Bu mücadele yapılırken
en ziyade nüfusu kesif olan ve iktisadî noktai
nazardan da ehemmiyetli bulunan yerler nazarı
dikkate alınmıştır. Evvelâ şunu arzedeyim ki, sıtma mücadelesi bir defa başlanıp da üç beş sene
içerisinde neticesi alınacak, bitecek bir mesele
değildir. Bu, senelerce ve senelerce çalışılacak,
üzerinde durulacak işlerdendir. Diğer mücadeleler kadar uzun seneler çalışılarak bir taraftan
nüfusun fazlalığını, arazi işlemek hususundaki
kabiliyetini fazlalaştırırsak orada tabiî sıtmanın
kökünü bertaraf edeceği için, nüfusun tezayüdü ve mücadelenin yapılmasile yavaş yavaş bu
mıntakalarda mücadele kalkacaktır.
Şimdi dahi bazı mıntakalarda, bazı sıtma mücadele teşkilâtı bulunan yerlerdeki mücadele
teşkilâtının lâğvolunduğu yerler vardır. Oralarda bitmiştir, sıtma kalmamıştır. Misal olarak
Ankara mıntakasını gösterebilirim. Ankara
mıntakasında sıtma mücadelesine başlandığı
günden itibaren ilk senede sarfettiğimiz 500
kilo kinine mukabil bu miktar yavaş yavaş azalmış ve geçen sene 50 kiloya kadar inmiştir. Bu
da civar köyler içindir. Çünkü burada artık bir
sıtmalıyı tedaviye ihtiyaç kalmamıştır. Yalnız
mevcud tesisatı muhafaza noktai nazarından
sıtma mücadele teşkilâtı kalmış, buradan temin
ettiğimiz personelle diğer mıntakalara yardım
etmişizdir. Sıtma mücadelesi çok seneler meselesidir. Memlekette sıtma mücadelesi mıntakasına alınması lazım gelen yerler vardır. Fakat
demin de arzettiğim gibi nüfusu kesif ve iktisadî ehemmiyeti noktai nazarından en ziyade lazım olan yerler sıtma mücadele teşkilâtına alınmıştır. Oralarda da artacak olan teşkilât veya
âtiyen bütçeye vaki olacak zammiyatla diğer
mıntakalar da bittabi bu hususa aid personeller
de yetiştirilmek şartile tevsi edilecektir. Misal
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olarak size İtalya Sıtma Mücadele Teşkilâtını
gösterebilirim. 50 seneden fazla bir hayata maliktir ve çalışmaktadır. Bu, bir taraftan Devlet
teşkilâtının gittikçe tekemmül etmesi, bir taraftan da halkın sıtmaya karşı olan bilgilerinin
fazlalaştırılması ve bunun muzir âmillerine
karşı olan mücadele yalnız Devlet memurlarının değil halkın da beraber iştirak etmesidir ki,
sıtma mücadelesi tam ve hakikî olarak müspet
neticeleri bize verir. Sıtma mücadelesi mıntakalarında çalışan arkadaşların istikballerine aid
işlere temas ettiler. Çok mühim bir meseledir;
sıtma mücadelesi teşkilâtı masraftan idare olunan ücretli memurlardandır. Bunların vaziyeti
diğer Devlet devairinden masraftan istihdam
edilen teşekküller gibi onlar hakkında yapılacak müşterek bir muameleye tâbi tutulacaklardır. 12 seneden beridir sıtma mücadelesinde çalışan bu memurlar hakkında vekâletin
düşüncesi bunlara aid bir sandık vücude getirmektir. Mevzuatı kanuniye bunlara tekaüd
hakkı vermemektedir. Bu noktai nazardan bu
mesleki temadî ettirmek, meselâ mücadele tabipi olarak girdiği bir işte bir mücadele lâboratuvar şefi, daha sonra da bir bir mücadele
mıntakası şefi olmak kabiliyetini gösteren arkadaşları bu işlerden uzaklaştırmamak için böyle
bir teşebbüs yapmak istiyoruz.
Teşkilâtın vaziyeti hakkında arkadaşımız müspet bir rakam istiyorlar. Müspet rakam arzettiğim gibi mücadele mıntakası dahilinde bulunan
nüfus adedi 2.410.000, buna mukabil bir sene
zarfında muayene olunanlar yekûnu, yani 1934
senesi -biz malî yine kullanmayız, istatistiklerimiz takvim senesine göredir- 1.024.990 dalaklılar yekûnu 333.684, bunun yüzde nispeti 17,5.
Yapılan kan muayeneleri 570.575, bundan
müspet netice alınanları 48.744. Kan endeksi
nispeti 8,5. Heyeti aliyenize bunu arzederken
yalnız bu kadarı bir fikir vermez. Müsaade buyurursanız başka noktaları da arzedeyim.

Frengi mücadelesi: Malûmu âlinizdir ki, memlekette bilhassa frengi mücadelesi teşkilâtı
yapılan yerler vardır. Onun haricinde resmî
memurini sıhhiye tarafından kendilerine vaki
müracaat üzerine yapılan meccanî tedaviler
vardır. Bir de Devlet idarei hususiye ve belediye
müessesatı sıhhiyesine giren hastaların tedavisi
suretiyle yapılan mücadele vardır.
Şunu Heyeti Celilenize arzetmek isterim ki,
frengi hakkında memlekette bazı yanlış fikirler
vardır. Frengi memlekette zannolunduğu kadar
değildir. Heyeti Celilenize burada bazı rakamlar
arzedeceğim. Vekâletin teşekkülündenberi, devralınan frengililerle beraber bizim memlekette
tespit ettiğimiz frengili miktarı 1934 senesi nihayetine kadar 213.716 idi. Bunlardan 21.372
si tedavi edilmiş ve 37.975 vefat vesaire dolayısıyla ayrılmıştır. 1935 senesinde 154.369 frengili
elimizde bulunuyordu. Bu miktarı memleketin
nüfusu umumisine kıyas edecek olursak % 0,9
eder. Buna bir takım bilmediğimiz veyahud kendini hususî olarak tedavi ettiren, bunlar sureti
mahremanede bize bildirilir, kendisi dahi bilmiyerek bu gibi hastalıklara mübtelâ onları da
bunların bir misli olarak ilâve edersek 1.8 eder.
Bunu 2.0 farzederek Türkiyede şifr ron olarak
% 2 olarak kabul ediyoruz.

İşte hastalık kesafeti itibari ile % 5,6 ve 7 olan
yerlerde mücadele tesisatı yapmışızdır. Evvelâ;
Sivas, Yıldızeli, Hafik, Şarkışla kazaları ve
mülhakatında; 1926 da Orhaneli ve Bursa’nın
bir kaç köyü de dahil olmak üzere oralarda,
1928’de Ordu ve Fatsa’da, 1929’da Çarşamba,
Düzce, 1930’da Çaycuma’da olmak üzere husussî teşkilâtla frengi mücadelesine başlanmıştır. Mücadele mıntakalarında bulunan yekûnlarla beraber bulunan yekûnun yüzde nisbeti
4,5’tir. Binaenaleyh bunun haricinde frengili
olan yerler yoktur, manasının çıkarılmamasını
isterim. Fakat buralara vekâlet, idarei hususiye
ve belediye, en çoğu vekâletten olmak üzere,
mücadele tahsisatından yardım edilmektedir.
Nitekim 1934’te 150 kilo Neosalvarsan dağıtılmıştır. Nüfusuna nazaran hastalık miktarı fazla
olan yerlerde seyyar etibba teşkilâtile veyahud
bir mütehassıs göndererek tedavi yapmak lazımdır. Frengi mücadelesi en müşkül mücadelelerden biridir. Sıtma gibi bir hafta kinin verdikten sonra ve tavsiyeler ilâve edildikten sonra
kendi kendine geçecek hastalık değildir. Ancak
3 senelik tedavi neticesinde geçebilir, Bir adamı
3 sene ayni yerde tutmak ve muntazam tedaviye imkân vermek suretiyle bertaraf edilebilir.
Buna imkân olub olmadığını takdirinize bırakıyorum, Bu hastaların gittiği yerlere bile ismi
bildirilmek mecburiyetinde oldukları için bu
suretle memleketin şimalinden cenubuna kadar
tab edilerek kendi hastalığı tedavi edilmektedir.
Buna görüşü biraz noksan olanların ufak bir iki
tedaviden sonra kaybolan arazı zahiriyi gördükten sonra iyi oldum sanarak bir daha tedaviye
yanaşmadığı ve jandarma vasıtasile getirilerek
zorla tedavi edildiğini işitmişsinizdir, bilirsiniz.
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Meselâ, 29 senesinde kan endeksi 10,2 iken bu
aded 1933’te 9’a, 1934’te 8,5’e inmiştir. Sıtma mücadelesinin müspet netayici bu suretle
bizi sevindirecek bir rakama düşmüştür. Tabiî
biz bu endeksin sıfır olmasını isteriz. Fakat arzettiğim gibi 10,2’den başlayarak 8,5’e kadar
inmiştir. Bir daha tekrar edeyim. Mücadele
mıntakaları bir tarafta işi bittikçe diğer tarafta
olmak üzere vüsatmı azaltmamışlardır. Daha
ihdas olunacak yerler de vardır. Bittabi burada sarfolunan kinin vesaire hakkında bir şey
söylemiyorum. Meselâ son senede sarfolunan,
dağıtılan kinin 5.300 kilodur. Onu geçiyorum.

Trahom mücadelesi: Trahom mücadelesi,
malûmunuzdur ki, arkadaşlar, Türkiyenin
cenub mıntakalarında tarihten önceden beri
mevcud olan bir hastalıktır. Bu, büyüklerden ziyade çocuklara musallat olan ve tedavi
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edilmezse kör eden bir hastalıktır. Bu hastalığa karşı vekâletin açmış olduğu mücadele
şimdiye kadar; Adana’da, Gaziantep’de, Malatya’da, Urfa’da, Maraş’ta devam etmiştir.
Buna son zamanda Nezib Kasabası ve civarı da ilhak edilmiştir. Güç bir mücadele, kısa
bir zamanda bu mücadeleyi yapmak lüzumu
olduğundan dolayı 241 bin nüfusluk bir saha
dahilinde bu gün mücadeleye devam etmekteyiz. Memleketin her tarafında aranacak olursa
ufak nisbet dahilinde daima trahom mevcuttur. Bilhassa büyük harblerin insan kütlelerini
bir taraftan diğer tarafa nakletmeğe mecbur
bırakması, diğer taraftan muhaceretler, trahomu her tarafa yaymıştır. Bu mesele hakkında
size ufak bir iki rakam verebilirim. Meselâ,
arkadaşım İzmir ve civarından bahis buyurdular, ben de oradan bahsedeceğim.
Aydında muayene edilenler arasında %4,7,
Nazilli’de 2.2, Söke’de 3.2, Balıkesir’de 1.3,
Bursa’da 2.2, M. Kemalpaşa kazasında 0.9,
İnegöl’de 1.2, Denizli’de 0.1, İçel’de 4.2, Akşehir’de 4.1, Diyarbekir’de 6.6, Çermik’te 20,
Osmaniye’de 14, İzmir’de 1.04 olarak bulunmuştur. Binaenaleyh Anadolu’nun vasatî kısmında ve Çorum vilâyeti dahilinde bazı kasaba
ve köylerde bu miktarın 2 ilâ 3 olduğu görülüyor. Bu mesele hiç bir zaman nazarı dikkatimizden kaçmıyor. Mümkün olduğu kadar
hastalıklı çocuklarla salimlerini biribirinden
ayırmak ve temaslarını menetmek ve bunları
tedavilerile mahallî hastaneler vasıtasile yapılmasını temin etmekle meşgulüz. Bu mücadeleyi daha ziyade tevsi etmek lazımgelirse bittabi
Cenub hududlarımızda, Diyarbekir’e doğru
giderken Van ve Bitlis istikametinde çizilecek
bir mıntaka dahilinde hastalık daha ziyade
tekâsüf etmiş bulunmaktadır.
Bugün mücadele yaptığımız mıntakalar, trahomun en ziyade kesif bulunduğu yerlerdir. Bunda da sıtmada olduğu gibi nüfusu daha az olan
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şehirlerden ziyade büyük kasaba ve şehirlerden
ve iktisadî ehemmiyeti olan yerlerden işe başlamışızdır. Bu mücadele uzun seneler devam
edecektir. Altı yedi senelik mücadeleyi daha
henüz mücadelenin mebdei addederim. Burada meselâ bu mücadele mıntakası dahilinde
elyevm muhtelif yerlerde 120 yataklı trahom
hastaneleri vardır. Bir sene zarfında müracaat edenlerin yekûnu 87 bin, yapılan ilâçlama
2.059.000 dir. Yatırarak tedavi 2.215, ameliyat
4.318 dir. Bu 1934 senesinin mesaisidir. Bu
suretle sayın Hüsnü arkadaşımın trahom mücadelesinin vüsati ve trahom fazlalaşıyor, buna
karşı ne yapılıyor şeklindeki suallerine cevap
vermiş oluyorum. Noksan kalmış ise kendileri
bana ihtar ederler.
Arkadaşım iki sual daha sordular. İstanbul’da
ve diğer yerlerde yatak adedinin çoğaltılma,
pavyon yapılamaz mı? İki hastanın bir yatakta
yattığı işitiliyor, bir de fakültenin yatak adedi
gayrikâfidir dediler. Bu iki suallerine birden cevap vereceğim. Arkadaşlar; memlekette yatak
adedi daha uzun seneler arzu ettiğiniz yekûna
vasıl olamıyacaktır. Meselâ müsaade buyurursanız size ufak bir istatistik arzedeceğim.

‘‘

1923 senesinde memlekette Muvazenei
Umumiyeye ait 3 hastane 800 yataklı,
vilâyetlere ait 45 hastane 2.450 yataklı,
belediyelere ait 6 hastane 635 yataklı,
Evkafa ait bir hastane 150 yataklı ve
vilâyetlerle belediyelere ait dispanserler
22 tane 185 yataklı, İstanbul’da
Haydarpaşa’da Tıp Fakültesi Kliniği,
ki hususî bir hastane olmakla ayrıca
gösterilmiştir, 375 yataklı olmak üzere
memlekette 77 müessesede 4.595 yatak
mevcuddu. 1923’ten 1930’a kadar yapılan
mesai bu yatak adedini tezyid etti.
Meselâ 1934’te: Vekâlete aid 36 hastanede

’’

Bunlara vilâyetlerin bir çok yerlerinde ufak
hastaneler vücude getiremeyeceği nazarı dikkate alınarak, vaktile yapılmış olan 150 dispansere sonradan yapılan 76 dispanser ilâve edilerek 226 dispanserde 760 yatak olmuştur.
İdarei hususiyelerin dispanserleri de 50’ye çıkarılmış ve 280 yatak olmuştur.
Belediye dispanserleri 31’dir, bunlarda da 107
yatak vardır. Buna 1.147 yatak daha ilâvesi lazımdır. Bu suretle memlekette 1923’teki mevcut yatağa nazaran bu gün 9.966 yatak mevcuddur. Arkadaşlar bu rakamlar hiç bir zaman
arzunuzu ve arzumuzu tatmin edecek değildir.
Hiç olmazsa nüfusuna nazaran bilhassa nüfusu
kesafetine veya memleket dahilindeki tevziatma nazaran hastane ve hastanenin yatak adedi
değişir. Üst üste binde bir yatak adedi kabul
edecek olursak bu memleketteki yatak adedinin haddi asgarisi bulunmuş olur. Bu güne kadar yaptığımız mesai 1933’te on nüfusa 0,067,
1934’te 0,074’ü bulabilmişti. Binaenaleyh iki
rakam arasındaki fark ta 0,07’den ibarettir.
Bu yatak adedini tezyid için çok masraf lazımgeldiğini ve bunun da kolaylıkla teminine
imkân olmadığını burada görmüş oluruz. Binaenaleyh 1923’ten sonra, idarei umumiyeyi
arzettim, idarei hususiyelerde 1927’den, 1934
nihayetine kadar 3.395 yatak, 3.302 yatağa
inmiş bulunuyor. Malûmu âliniz bu iniş idarei
hususiye bütçelerinde yapılan tenzilât dolayısıyladir. Buna mukabil dispanserlerdeki yatak
adedinde bir az fazlalık vardır. 50 dispanserde
280 yatak bulunuyor. Her ikisini beraber mü-

talea edecek olursak 1927’den 1934 nihayetine
kadar 3.395 yataktan 3.582 yatak kalmıştır. Bu
yekûn diğer bir çok idarei hususiye ve idarei
umumiye müessesatı büyütmekte çektiğimiz
sıkıntı sizce de malûmdur. Bu kadar ufak bir
aded farkla bunun 7 - 8 senede temin edilmiş
olmasını ben memnuniyetle kabul etmişimdir.
Bittabi fazlasını isteriz. Demin de arzettiğim
gibi hiç olmazsa binde biri bulmak bizim için
bir gayedir. İstanbul’da yatak adedi ayrıca bir
meseledir. Onu da ayrıca arzedeyim.

‘‘

İstanbul’da mevcud idarei umumiye,
belediye ve evkafa aid hastanelerdeki
yatak adedi 2820’dir.

’’
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3.990 yatak, Hususî idarelere ait 70
hastanede 3.302 yatak,
Belediyelere ait 20 hastanede 1.277 yatak,
Evkafa ait 250 yatak.
Fakülte dahil olmuyor. Bu suretle yatak
adedi 8819’a çıkmıştır,

Bittabi mütekâsif bir şehir ve bilhassa senelerdenberi alışılmış, bir çok sahillerimizden hastalar buraya gider. Bu noktai nazardan bu yatak
adedi hiç bir zaman maksadı temine kâfi değildir. Dünyanın kabul etmiş olduğu vahid nisbetlere nazaran hiç olmazsa İstanbul’da şehir içerisinde oturan nüfusu nazarı itibare alarak bunu
600.000 farzedersek % 2 den 12.000, vilâyet
itibari ile nisbetini almak lazımgelirse 800.000
nüfusa göre % 2 den 16.000 yatağa ihtiyaç vardır, Bazı büyük memleketlerde bilhassa içtimaî
sigorta, hasta kasaları bulunan yerlerde büyük
şehirlerde bu % 2, % 4’e kadar çıkmaktadır.
Binaenaleyh bizde bu teşekküller mevcud olmadığı için % 2 adedini kabul edersek İstanbulun
16.000 yatağa ihtiyacı vardır.
Bir yatakta iki hasta yatması meselesine gelince, arkadaşlarım takdir buyurursunuz ki İstanbul’da mevcud müessesatı sıhhiyenin yatak
adedi bu kadar az olduktan sonra buraya gelen
hastalar ne büyük müşkülât karşısında kalacaklardır. Fakat bundan bazı çok daha fecileri vardır. Bu mesele şuradan çıkmıştır ve matbuata
intikal etmesi şuradandır.
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‘‘

Hasekinisa Hastanesinin doğum
kısmında bir yatakta iki hastanın
yatırılması emrini bizzat bendeniz
vermişimdir. Bu da şundan ileri
gelmiştir. Doğurmak üzere hastaneye
gelen fakir bir kadını almamak imkânı
yoktur. Binaenaleyh yer yatağı yapmak
mecburiyetinde kalacağız veyahud
kendisinde her hangi bir bulaşıcı hastalık
yoksa doğurma yerine doğurtulduktan
sonra ikisini bir yatakta yatırmakta
mahzur yoktur. Arkadaşlar; doğurmak
için gelen bir kadını
kapı önünde bırakamam
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’’

(‘‘Çok doğru’’ sesleri). Bu şikâyet edilmiştir. Fakat sizin de kabul edeceğiniz gibi tekrar ediyorum, doğurmak için gelen fakir bir Türk annesini hastane kapısı önünde bırakamam.
Yine takdir edersiniz ki, millî savaş zamanlarında hepimiz ileride veya cebhe gerisinde çalışmışsınızdır, o vakit te şahid olduk ki, o sıkışık
zamanlarımızda iki yatağı birleştirib üç yaralı
yatırmışızdır.
Yeni fakültenin yataklarının adedine gelince:
Arkadaşlarım, bilirsiniz ki, Haydarpaşa’daki
Tıb Fakültesinin nazarî olarak 450 yatağı mevcuttu. Fakat mevkinin uzak olması dolayısıyla
bu yataklar daima dolu olmazdı. 15 senelik istatistiği bizde mevcuttur. Fakültenin yatakları
tamamen hiç bir vakit dolmamıştır, Fakat yine
sizin verdiğiniz bir kararla bu fakülte İstanbula
nakledildi. O vakit yatak adedi fazlalaştırarak
mektebde tahsil görmekte olan talebenin yatakta veya ayakta daha fazla hasta görebilmesini
nazarı itibare aldı. Bunun için maarifle İstanbul belediyesi ile anlaşarak İstanbul’da mevcud
çocuk hastanesinin 170 yataktan 70’i alınmış
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evkafa aid Gureba Hastanesinden 250 yataktan 136 yatak alınmış, İstanbul belediyesine aid
Hasekinisa Hastanesinin 300 yatağından 167
yatağı, vekâlete aid olan Emrazı Akliye Hastanesinin 1.800 yatağından (Burası hususî mahiyeti haiz olduğu için) 130 yatağı tahsis etmek
üzere Tıp Fakültesi emrine 667 yatak tahsis
edilmiştir. Bu tahsis Tıb fakültesinin hocalarının emrü idaresi altında talebeye ders vermek
için ayrılmıştır. Ayni yerde olmaları itibari ile
halkın yatırılmasına aid kısımlarında mühim
olan hastaların talebeye gösterilmesi emri de
verilmiştir. Binaenaleyh bu yatak adedi nihayet kılmık sınıflarda 300 talebesi bulunan bir
fakülteye tekabül edebilir. Bu gün İstanbul’da
Tıp Fakültesinde vekâlet tıb talebe yurdunda,
Askerî Tıbbiyeye ve serbestt devam eden talebe
olmak üzere, ihzarî sınıf da dahil olmak üzere
1.575 talebe vardır. Dördüncü ve beşinci sınıfta
talebe yekûnu 258’dir. Son iki sınıf talebe yekûnuna nazaran bu günkü kıliniklerin kâfi gelmesi
lazımdır. Bu günkü Tıp hocalarının her hangi
bir itirazları varsa memnuniyetle dinlemeğe
amadeyiz. Fakültenin yatak vaziyeti budur.
Arkadaşım, doktor miktarından da bahsettiler,
Bundan bahsederken çok mühim bir meseleye
temas etmiş oldular. Bu hususta da maruzatta
bulunayım.
Arkadaşlar, İmparatorluk dağıldıktan ve Millî
mücadele başladıktan sonra Türk vatanı hududları dahilinde kalan doktor miktarının hakikaten
az olduğunu gördük. 1339 senesinden itibaren
bu miktarın tezyidi için işe başladık ve 1339 senesi sekiz teşrininde Türkiye Büyük Millet Meclisinin kabul etmiş olduğu hizmeti mecburiye
kanunile hem fakülteden çıkmış olan gençlerin
hizmeti mecburiyeye tâbi tutulması, hem de
ayrıca bir tıb talebe yurdu meydana getirilmesi esası kabul edilmiştir. O vakitten itibaren işe
başladık. Tabiî bütçeye de parası konulmuştu.
Müsaade ederseniz biraz tafsilâtlıca arzetmek

ufak bir istatistik daha arzedeyim. Dünyanın 39
memleketinde yaptığımız bir ankette 10 memlekette bir milyon 380’den 1.960.000’ne kadar
nüfusa isabet etmek üzere Tıp Mektebi vardır,
Sekiz memlekette 2.015.000’den 2.727.000’ ne,
dörd memlekette 3.280.000’den 3.250.000’e iki
memlekette 4 milyon, dörd buçuk milyona, iki
memlekette 553.000’e bazılarında altı milyon ve
6,5 milyona, sonra 7.000.000, 750.000 nüfusa
bir tıp mektebi düşüyor. Bunun üstünde olanları
okumayacağım. Meselâ Hindistan’da 24 milyona bir mekteb düşüyor. Binaenaleyh bunda en
çok kabul edilen nispet 2 milyon, 1.380.000’le
2 milyon nispeti nüfusu umumiye göre 2 milyona bir mektep kabul ediyor. Biz de ayni prensip
üzerinde hesaplar yaptık. İkinci bir tıb fakültesi
veya mektebi açıldığı ve İstanbul’daki yurdu da
devam etmek şartile her sene 700 talebe alındığı takdirde 30 sene zarfında tezayüdü nüfus ve
doktorların zayiatına göre iki binde bir nispetini
yani iki bin nüfusa bir doktorun çıkması imkânını gördük. Bu noktai nazardan Yüksek Başkanlığa bir kanun lâyihasile esbabı mucibe takdim
ettim. Yalnız malûm olduğu veçhile bütçe, vaziyeti dolayısıyla Hükûmet bu yine Meclisi Âliye
takdim edemedi. Ümit ederim ki önümüzdeki
sene hâsıl olur,
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mecburiyetindeyim. Meselâ dünyada kabul olunan vahid, nisbet, bittabi sanayii az olan memleketlerde bu nisbet daha aşağı düşmek şartıyla
iki binde bir nüfusa bir tabip isabet eder. İçtimaî
sigorta ve sanayii yüksek olan memleketlerde bu
nisbet daha aşağı iner, 800 ve 500’e kadar indiği
olur. Fakat mutavassıt olarak iki binde bir, haddi
makul ve vasatî addolunur. Türkiye’de bugünkü
vaziyet 1927 tahriri nüfusuna nazaran nüfusu
umumiyeden 5.516’da birine bir doktor isabet
etmektedir. Binaenaleyh 1339’da bu vaziyeti
gördüğümüz için o vakit Tıp Talebe Yurdunu
kurmuştuk. Ancak 1926’dan itibaren buradan
talebe almağa başladık. Çünkü o vakit Tıp fakültesinin muhtelif sınıflarında bulunanlar Tıp
Fakültesinin Talebe Yurduna girdikleri zaman
mecburî hizmeti kabul ettikleri için ancak o vakitten sonra buradan netice almağa başladık.
Bu netice sizi ve beni memnun edecek bir netice
değildir. 1926-1934 senelerinde buradan 188
talebe çıkmıştır. Bunda âmil en büyük mesele,
liselerde yüksek tahsile devam edecek miktarda fazla talebe çıkmaması idi. Son üç seneden
beri bu mesele biraz daha iyileşmiştir. Meselâ
elyevm Tıb Talebe Yurdundan bu sene 42 doktorumuz çıkacaktır. Gelecek sene 94, öbür sene
83, onu takip eden senelerde 135, 156, 124 olmak üzere nisbetler birdenbire yükselmektedir.
Bir taraftan liselerin vermiş olduğu randımanın
fazlalığı ve bundan dolayı, maaşşükran arzedeyim ki, Talebe Yurduna karşı Türk gençlerinin
göstermiş oldukları yüksek alâka bu yurdun
talebe miktarını 634’ e çıkarmıştır. Malûmu
âliniz bu tahsil 6 seneliktir. Birinci sınıfın 150
mevcudundan seneler geçtikce vereceği fire bu
yekûnun hiç olmazsa yüzde 20’sini kaybediyor.
Uzun ve yorucu bir tahsil neticesinde aldığımız
talebenin yüzde 20’si bu suretle kaybedilmiş
olur. Önümüzdeki senelerde buradan çıkacak
doktor adedi çoğalacaktır. Bu demek değildir
ki buradan çıkacak olan miktar bu memleketin ihtiyacını âtiyen temin edecektir. Kezalik

Arkadaşım, mektepte talebenin maneviyatını
kuvvetlendirecek, görgülerini genişletecek dersler verilmesinden bahsettiler. Bize tevdi edilmiş
olan, emanet edilmiş olan Türk gençliğine elimizden geldiği kadar kendilerinin atiyen içinde çalışacakları kendi vatandaşlarına en geniş
manada yardım etmeleri için icap eden telkinlerde bulunuyoruz. Bilhassa mesleğin emrettiği
mensuplarına manen emrettiği hasta ve ıstıraplı
vatandaşlara yardımı, genç arkadaşlarıma anlatmak için elimden geldiği kadar çalışıyorum,
Arkadaşım doktor adedinden bahsettiler, talebe
adedinden bahsettiler. diş muayenesinden bahsettiler. Bunların evvelkilerine cevap verdim.
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‘‘

Diş meselesi bilhassa çok fennî
ve esasIı bir şeydir,

’’

Mektepli talebenin, genç çocuk çağında bulunan talebenin dişlerinin muayenesi, onları bir
çok hastalıklardan vikaye noktai nazarından
esaslı bir tedbirdir.

‘‘

İstanbul’da belediye ile teşriki mesai
ederek 3 dispanser açmak suretiyle bu
işe başladık.

’’
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Ankara’da da vardır. Diğer yerlere de bu hususta lazım gelen emirler verilmiştir. Bilhassa
kadro vaziyetimiz dolayısıyla vekâlete merbut
dispanser açamamışızdır ancak bu iki yerde
açabilmişizdir. Üst tarafını oralardaki idarei
hususiyelerinin tahsis edecekleri ufak bir tahsisatla mekteb çocuklarının dişlerinin muayenesini temin etmeğe çalışacağız. Bunu zamanla tevsi edebileceğimizi zannediyorum fakat,
memleketin her tarafına bir defada teşmili ve
bir defada her tarafta diş tabipi bulunması ve
ayni zamanda bunları temin edecek surette
ufak bir ücretin bütçelere konmasına mütevakkıftır. Vekâlet her defa bütçelerini yaparken
bunlar üzerinde ısrarla çalışmaktadır.
Şimdiye kadar iki yerde yapabilmişizdir. Arkadaşım içtimaî muavenet medlûlünün manasının
anlaşılarak ona göre memleket dahilinde hizmeti temsilden bahis buyurdular. Meselâ doktorların her tarafta dolaşarak hastaların muayenesinden bahsettiler, Deminden beri arzettiğim
veçhile memleket dahilinde mevcud olan tabip
adedini nazarı dikkate alırsanız ve bilhassa nüfusun mütekâsif olmayan ve dağınık bulunan
bir çok büyük şehirlerde toplanmasını dikkatle
göz önünde tutarsanız bu iş biraz güçtür. HıfzısYüzyılın
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sıhhai umumiye kanunun da seyyar etibba teşkilâtı vilâyetlerde mevcuttu. Sonra son senelerde
idarei hususiyelerin bütçelerinin darlığı dolayısıyla seyyar etibba teşkilâtı lâğvedilmiştir. Ufak
yerlerde hem belediye, hem Hükûmet tabipi bulundurulmamasını tavsiye ettiler. Vekâlet bunu
senelerden beri göz önüne almıştır. Nüfusun kesafetini nazarı dikkate alarak nüfusu fazla olan
yerlerde iki doktor bulundurmak mecburiyetini
gördü. Çünkü yalnız bir belediye tabipi oralarda hem belediye ve hem de kendi vazifesile meşgul olmaktan izharı aczediyordu, fakat nüfusu
kesif olmayan yerlerde ekseriya bir belediye tabipi hem belediye ve hem de Hükûmet tabipliğini yapmaktadır. Nüfusu çok olan belediyelerin
vazifesini gören arkadaşların Hükûmet tabipi
sıfatıyla uzun müddet merkezden ayrılmalarını icap ettirdiği için, buna imkân göremedik, o
noktai nazardan nüfusu o kadar kesif olmayan
yerlerde vekâlet daima bir tabip bırakarak belediye ve Hükûmet tababeti vazifesinin ikisini
birden ona gördürmektedir.
Fukaraya bakmak vazifedir buyurdular. Bu hususta tekmil müessesatı sıhhiyeye, Hükûmet tababetlerine, mevcud dispansere daima bu noktai
nazardan emirler verilmiş ve onlar da vazifelerini bu suretle ifa etmekte bulunmuşlardır. Eğer
bu hususta hastanelere müracaat edib de kabul
edilmeyenler varsa bu orada yatak bulunup da
kabul edilmemesinden değil, müracaatların fazlalığı yüzünden bazan müstacel vakaların diğerlerine tercihi için fennî mecburiyet hâsıl olmasından dolayıdır. Yoksa bütün dispanserlerimiz
hastanelerimiz Hükûmet tabipi arkadaşlarımız
fukaraya meccanen bakmak için vazifedardırlar.
Bu hususta emir buyurulacak bir nokta varsa
dinlemeye ve cevap vermeye hazırım. Maruzatım bundan ibarettir (Alkışlar).
GENERAL KÂZIM SEVÜKTEKİN (Diyarbekir) -

Bay vekilden bir sualim var. Okudukları cetvelde hasta adedine nazaran, seçim dairem olan

İkincisi; Diyarbekir’in Dicle sahili bütün sebze tarlaları ile doludur, oradan en pis sular
akmaktadır. Bu mesele sıhhat müdüriyetiyle
valilik arasında mütemadiyen muhaberededir
ve hallolunması imkânı da yoktur. Bir kaç defa
vekâlete yazılmış, bir türlü önüne geçilememiştir. Bu hususta lûtfen izahat verirler mi?
SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET BAKANI DR.

Bu mesele ayni
zamanda hem bütçe meselesidir, hem de mücadeleye koyacağımız fen memurlarının yetiştirilmesi meselesidir. Beyan buyurduğunuz bu
Dicle meselesini tetkik ederim.
REFİK SAYDAM (İstanbul) -

RUŞENİ BARKIN (Samsun) - Buyurdular ki,
memleketimizde 5.516 kişiye bir doktor isabet
ediyormuş. Acaba bu nisbet İstanbul, İzmir
gibi kalabalık şehirlerde nasıldır, Şark vilâyetlerinde nasıldır, nispet haricinde bir tekâsüf mü
vardır?
SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET BAKANI DR.

İstanbulun nüfusuyla beraber doktor adedini bertaraf edersek,
memleketteki nisbet 7.700’e çıkar. Umumiyetle
vasatî olarak memleketimizde 5.516’dır. Şark
vilâyetlerinde ise bu nisbet daha azdır, cünkü
oralarda nüfus azdır.

REFİK SAYDAM (İstanbul) -

Sağlık
bakanı frengi nisbetinden bahsederken nispeti
0.09 olarak gösterdiler. Nihayet %2’ye kadar
çıkardılar. Bu nisbet diğer memleketlerle mukayese olunursa onlara nazaran memleketimiz
ne vaziyettedir? Bu vaziyet memleketimize nazaran ağır mıdır?
DR. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) -

İkincisi, Sağlık bakanı vekâleti kabul ettiği günde 12 maddelik bir program okumuşlardı. Bu

ana hatları şimdiye kadar musırrane takipettiler
ve bu program haricine çıkmadığı için 12 seneden beri bakanlık muvaffak olmaktadır. Yalnız
bu programa bir madde daha ilâve etmelerini
rica ediyorum. Kanser için memlekette bir mücadele teşkilâtı yapılamaz mı? Bu mesele çok
ehemmiyetlidir. Memleketimiz bu hususta dahi
ne vaziyettedir. Vekâlet bu hususta bir şey düşünmüyor mu? Bunu anlamak istiyorum.
İşitiyorum ki Anadoluda bazı yerlerde lâğımlar sokakta akıyormuş. Acaba bu sahih midir? Bu sahihse, bu iş
bana aid değildir, belediyeye aiddir, gibi bir
mütalea yürütülebiliyor mu? Bendeniz şimdi
Ankaralı oldum. Ankara şehri fevkalâde tevessü ediyor. Her sene yüz ev yapılıyor. Fakat bir
çok yerlerde kanalizasyon yapılmıyor. Ötede
İstanbul Ankara’nın nüvesidir, orada binlerce
kanalizasyon yapılıyor (Gülüşmeler).
BERÇ TÜRKER (Afyon K.) -
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Diyarbekir’in Osmaniye kazasında pek çok
trahom hastalığı bulunduğu görülüyor, orada
bir mücadele teşkilâtı tesis olunamaz mı?

İşittim ki, bir kasabada Hükûmet doktoru kendi vazifesini ifa etmiyormuş. Fakir ahali geldiği
zaman; bana beş lira verirsen, sana bakarım
diyor ve parayı almazsa kovuyormuş. Acaba
bu, eski tâbirle, mesmuu âlileri oldu mu?
SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET BAKANI DR.
REFİK SAYDAM (İstanbul) - Arkadaşım Dr. Osman Şevki, %2 frenginin hafif veya çok olduğunu sordular; hafiftir. Bittabi diğer milletlerin
istatistiği üzerinde burada beyanı mütalea etmeği tecviz etmezsiniz. Şimdi 340 senesinden
beri takip ettiğimiz programdayız.

‘‘

Kanser üzerinde beyanı mütaela ettiler.
Bu mesele iki, üç seneden beri bizim de
nazarı dikkatimizi celbetmiştir. Buna
Devlet bütçesinde yer bulunmadığı için
Kızılay vasıtasıyla bir kanser müessesesi
vücuda getirmek üzereyiz.

’’
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Bu da meşgul olduğumuz işlerden birisidir.
Avrupa’da mevcut olan müesseselerle temas
etmekteyiz. İnşallah güzel bir bütçe zamanında bunu da Devlet bütçesine alarak güzel bir
kanser müessesesi vücude getirebiliriz.

delesi dahilinde olan yerlerde, oralarda bulunan
doktor arkadaşlarımız vasıtasıyla mümkün olduğu kadar önüne geçmeğe çalışıyoruz. Burada
mesele tıb köy meselesini kabul edip ondan sonra mıntaka mıntaka bu işe girişmektedir.

Bay Türker’in sordukları lâğım işleri Hıfzısıhha
Kanunu’na taallûk eder. Daima üzerindeyiz;
takip etmekteyiz. Köylüler için de ayrıca teşkilât yapacağız, bunu daimî surette ısrarla takip
etmekteyiz. Ayrıca fişler yapmak üzere vekâlet
meşguldür; bu mesele vekâlet için çok mühimdir.
Bittabi asırların bize devretmiş olduğu bir takım
fenalıkları bir iki sene içinde bertaraf etmeğe
imkân olmadığını takdir ederler. Sıtma müca-

Ankara’nın kanalizasyon meselesine gelince: Bunun üzerinde tevakkuf etmişizdir. Bu
nihayet şehrin sıhhati ve oturanların hayatı
meselesidir. Ankara’da bir kanalizasyonun
ne şekilde olabileceğini tetkik etmek üzere
belediye ile temas etmek için hazırlanıyoruz.
Sonra bir doktor arkadaştan bahsettiler. Onu
lütfen sonra kulağıma fısıldarlarsa o meseleyi
de hallederim (Gülmeler).

Konu

Muvazenei Umumiye Kanun Lâyihası Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti
1936 Yılı Bütçesi Münasebetiyle

Yasama Yılı

2

Birleşim

68

Tarih

26.05.1936

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET BAKANI DR.
REFİK SAYDAM (İstanbul) - Dün arkadaşım

Hüsnü Kitapçı bazı meselelere temas ettiler.
Kısaca ona cevap arzedeceğim. Buyurdular ki,
bazı Hükûmet tababetleri münhaldir. Evet hakikat böyledir.

‘‘

Mevcud 482 Hükûmet tababetinden
elyevm, 99 u münhal 383 ünde
tabip vardır.

’’

Bunların münhal bulunmasının sebebi Heyeti
Celilenizce de malûmdur. Evvelce de bu hususta maruzatta bulunmuştum. Memlekette doktor
adedinin noksan olmasından bu münhalâtı dolduramıyoruz. Buna karşılık olmak üzere yaptığımız Tıb Talebe Yurdu bize büyük yardımlarda
bulunmuştur. Bunun da kâfi gelmeyeceğini düşünerek ikinci bir mektebi tıbbiyenin Ankara’da
açılması hakkında bir kanun lâyihası teklif edilYüzyılın
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miştir (Bravo sesleri). Elyevm Tıb Talebe Yurdunda 711 talebe vardır. Bu sene bunlardan 93’ü
mezun olacaktır. Bu sene bütçe meselesi dolayısıyla sınıfların adedi noksandı, gelecek sene 84
kişi çıkacaktır, o bir sene yani 1937’de birden bire
120’ye atlayacaktır. Bu suretle memleket ihtiyacı
için lazım gelen doktoru Tıb Talebe Yurdu temin
etmiş oluyor.
Doktorların askerlik meselesinden bahis buyurdular. Bu, bizim de nazarı dikkatimizi celp etti.
Hemen bir seneye yakin çalışıyoruz. Başvekil
müsteşarının riyaseti altında çalışan müsteşarlar komisyonu bu yüksek tahsil gören talebenin
askerlikleri meselesi üzerinde bazı esaslar ittihaz
etti. Bunun için Heyeti Aliyenize de bir kanun
takdim edildi ve bir tanesi de çıktı. İsteniyor ki,
bunların bir buçuk senelik hizmetlerinde bazı
esaslar bulunsun. Bu gibi fenne mensup olanların askerlik zamanlarını Üniversitede tahsil
ederken ders seneleri arasında geçirmek ve geriye kalan bir senelik müddetin altı ayını kıtada,

Son olarak yine Hüsnü Kitapçı arkadaşımın
çok çocuklu ailelere yardım faslının bütçemizde az olduğundan bahsettiler; hakikaten azdır.Bizim yaptığımız hesaba nazaran bu gün
memlekette 30 binden fazla, altı çocuklu aile
vardır. Bu çok sevinilecek bir şey olmamak-

la beraber, bunların bir kısmına Hıfzıssıhha
Kanunu mucibince bir iftihar madalyası veya
muhtaç olanlara para mükâfatı verilmek lazımdır. Bunlardan yalnız 20 binini muhtaç farzedecek olursak ellişer liradan bir milyon lira
eder. İkincisi de bu gibi çok çocuklu memurlardan buhran, muvazene vergilerinin alınmamasından bahsettiler. Bu cidden çok güzel bir
şeydir. Biz de iştirâk ederiz fakat, bütçe üzerinde ne gibi tesirler icra edeceğini Maliye vekili
arkadaşım daha iyi söylerler.

Konu

Muvazenei Umumiye Kanun Lâyihası Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti
Bütçesi 1937 Yılı Münasebetiyle

Yasama Yılı

3

Birleşim

64

Tarih

25.05.1937

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VEKİLİ DR. RE-

Kürsüye teşrif eden
arkadaşların hakkımda gösterdikleri teveccühe
teşekkür ederim. Eğer muvaffakiyet görüyorlarsa, biz ancak vazifemizi yapıyoruz, yaptığımız sizden aldığım direktifleri yerine getirmekten ibarettir. Bundan kendime hisse çıkartmak
asla hatırımdan geçmez.

FİK SAYDAM (İstanbul) -

Evvela Sayın arkadaşımız Bayan Esma Nayman nüfusu çoğaltmak meselesine temas ettiler.
Çok çocuk yetiştirmek ve çocuğu yaşatmaktan
bahsettiler. Bittabi Sıhhat Vekaletimizin takip
ettiği sistem de budur. Kendilerinin de buyurdukları gibi biz teşkilâtımızı bu memleketin
asırlarca mahrum kaldığı hem tedavi ve hem
de hıîzıssıhha noktai nazarından olmak üzere
iki cepheye tevcih ederek yürütmeğe başladık
ve o suretle yürütmekteyiz, Nihayet elimize geçen vesait, bilhassa insan vesaiti nisbetinde teşkilâtımızı tevsi etmekteyiz. Çünkü memleketin
büyük şehirlerinin % 2, umum nüfusun % 1
derecesinde dahi yatak adedine malik olması
için daha çok seneler çalışmak mecburiyeti var-

100. YILA ARMAĞAN

altı ayını da askerî sıhhî müesseselerde geçirmeleri düşünülüyor. Müsteşarlar komisyonunun
mukarreratı Heyeti Celilenizce tasvip edilecek
olursa bu mesele halledilmiş olacaktır.

dır. Takdir buyurursunuz ki bir şehrin % 2 nisbetinde yatağı demek, nihayet 100.000 nüfuslu
bir şehir için 2.000 yataklı bir müesese lazımdır ki bunun beherini 7.000’le darbederseniz
yekûnun nereye varacağını pek âlâ anlarsınız
Bunu zamanla ve bir sistem dahilinde bütün
şehirlerimiz için yavaş yavaş tatbik edeceğimizi
arzederim.
Son senelerde bilhassa dünya krizi geçtikten
sonra memleketin her tarafında müessesatı
sıhhiyenin çoğalması için bir çok faaliyetler yapılmakta olduğunu kemali şükranla arzederim.
Çok çocuk meselesi üzerinde bendenizin hiç
bir tereddütüm yoktur. Yaptığımız tetkikat bize
gösteriyor ki Türk milleti velûdiyetini daima
muhafaza etmektedir.

‘‘

Bize her sene yapılan istatistikler
gösteriyor ki 0,021 - 022 derecesinde bir
tezayüdü nüfusumuz vardır.

’’
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Biz bunu sırf ölümle doğum üzerinde yapıyoruz. Bunun haricinde hariçten gelen göçmenler de vardır. Kendi kendine gelenleri de dahili
hesab edersek her sene nüfusumuz ehemmiyetli
bir derecede tezayüd etmektedir. Binde yirmi
iki derecesinde nüfus tezayüdü vekâletimizce
muhakkaktır ve tespit edilmiştir. Bizim en çok
uğraştığımız çocuğun ölmemesi meselesidir. Bu
mesele bir taraftan, annenin, ailenin terbiyesi ve
çocuğa bakması meselesidir. Devletin bütün teşkilâtını yalnız bu işe hasretsek doğan çocukların
yaşaması ve onların tarzı iaşesi için Devlet teşkilâtının bütün memurlarını ailelere tevzi etsek
yine kâfi gelmez. Binaenaleyh bu mesele, evvelâ
personel meselesi olmakla beraber ailenin ve
bilhassa annenin terbiyesi meselesidir de onun
için Sıhhat Vekâletimiz, Kültür bakanlığı ile ve
diğer icap eden makamat ile daimî surette temas
halindedir. Çocuğu yetiştirecek annelerin çocuk
hakkındaki fikirlerinin düzeltilmesi için icap
eden nasihatları vermek suretiyle elden gelen
yardımı yapıyoruz. Bunu daha ziyade tezyid etmeğe lüzum vardı Çünkü takdir buyurursunuz
ki halkta bu hususta bazı fikirler vardır. Meselâ
kızamığı her çocuk çıkarır derler, binaenaleyh
bir an evvel çıkarsın derler. Halbuki mesele hiç
te öyle değildir. Tesadüfen kızamığa yakalansa
bile çoçuğun üstünde daha tefellüsatı dururken
kapının önünde oynadığını görürsünüz. Bu bittabi Sıhhat Vekâletinden ziyade aileye, anneye
düşen bir vazifedir. Bu vazifeyi öğretmek için
elimizden geleni yapmakdayız. Çoçuklara nasıl
bakılacak, hasta oldukları zaman ne yapılacak;
mütemadiyen bunları ailelere öğretmek için her
vasıtaya müracaat etmekten geri kalmıyoruz.
Huzurunuza getirdiğimiz bütçede görüyorsunuzki bir tıp fakültesi tahsisatı vardır. Bu sene
başlıyor. Bunun sebebi memlekette doktor adedi
nüfusa nazaran 14.500’de birdir. Bunu memleketde 2.000’de bire kadar getirerek ailelere daha
çabuk sıhhî yardım yapabilmek için çalışmak
yoluna girmiş bulunuyoruz. (Bir kısmını görüyoYüzyılın
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rum.Bir kısmını da her arkadaşın beyanatına cevap verirken söyliyeceğim). Bir taraftanda hasta
bakıcı hemşireler mektebinede başlıyacağız,. Bir
de köylüye, aileye kadar gidecek ziyaretci hemşireler yetiştirmeye uğraşıyoruz. Sayın arkadaşımız Nayman yapılacak iş çoktur buyurdular.
Yapılacak iş hakikaten çoktur; çünkü arzettiğim
gibi asırlarca yapılmamış işlerin bir anda tebarüz
edip çıkması bizi bir çok vazifelerle karşı karşıya
bırakmıştır. Fakat bu vazifeleri üzerimize alırken
ve onu tam olarak görebilmek için çalışırken de
personel noksanı, adedimiz noksanı noktai nazarından karşısında kaldığımız nüşkülâtı yenmek ancak zaman meselesidir. Küçük sıhhiye
memurunu, doktoru, ebeyi, velhasıl müesseseyi
vücude getirmek için çalışmak; sistematikman
çalışmak ve bunları vücude getirerek halkın istifadesine arzetmek lazımdır, biz de bu yoldayız.
Nitekim bu sene köy ebe mektebini Balıkesir’de
açacağız, Bunu gelecek sene diğer doğum evleri
yanında açarak köyler için teşkilât kanununda
nazarı dikkate aldığımız köy ebeleri yetiştirmek
için teeşbbüsata girişeceğiz.
Çocukları koruma meselesine, aynı zamanda
diğer bir meseleye temas ettilir. Memlekette çocuklar için ve hayir işleri için kurulmuş olan müesseselerin faaliyetlerini muvazi bir hale getirmek
meselesine iliştiler. Bunu ben böyle anladm. Bunun için de esasen teşkilât kanunumuzun 12’nci
maddesinin B fıkrasında “Kanuna tevfikan açılmış olan hususî hastanelerle hakikî ve hükmî sahsılar hayir cemiyetleri gibi içtimaî muavenet müesseseleri ve teşkilâtını tanzim…’’ meselesi vardır.
Bu mesele üzerinde de lazım gelen bir nizamname yapacağız, memlekette kurulmuş
ve kendi muhitinde çalışan bir takım hayır
müesseseleri ve cemiyetleri vardır ki bunların
faaliyetlerini Devletin arzu ettiği şekilde ve istikamette yürütmek için lazım gelen umumî faaliyet sahalarını ve çerçevelerini çizeceğiz.

Devlet kininlerinden bahis buyurdular. Geçen
sene 89.000 lira idi. Bu sene huzuru âlinize gelmek üzere bulunan bir kanunla Devlet kininin
miktarı 113 bin küsür liradır. Binaenaleyh orada
ufak bir yanlışlık olsa gerektir. Buna mukabil bizim aldığımız meccanî kinin de bundan hariçtir.
Memleketin senelik ihtiyacı 30 tondur. Her sene
bu miktar memleketin her tarafında sarfolunur.
Bütün teşekküller tarafından ve lûtfettiğiniz monopolle yaptığımız tetkikat neticesinde memleketin bu kadar kinine ihtiyacı olduğunu gördük.
30 ton normaldir, bize kâfi geliyor. Kinini doğrudan doğruya, alelade bir taleble, istediğimiz
zamanda telgraf çekip getirtmek kabil olmuyor.
Memlekette fazla miktarda kinin bulundurmak
için bu sene monopolda bizzat çalıştık, elimizde
kâfi derecede kinin vardır.
Şafi ve vakî meselesine gelince: sıtma mücadele mıntakalarında tam surette şafi kininin verilmesini bütçemizin icapı olarak kabul ettik.
Vakî kinin vermek de programımız dahilindedir. Fazla miktarda kinin bulabilirsek vakî
kinin tedavisi yaparız.

Verem sanatoryomundan bahis buyurdular. Bir
kere daha huzurunuzda maruzatta bulunurken
arzetmistim: Verem mücadelesi yapılan içtimaî
hastalıklar mücadelesinin en zoru, en incesi
ve alınan neticelerini bize çabuk göstermeyen
cinsindendir. Yalnız şunu kanaatle arzedebilirim ki memlekette yaptığımız tetkikatla bizde
veremin şehirlerde daha çok, kasabalarda daha
az ve köylerde de çok nadir olduğu neticesine
varmışızdır. Köylerde gördüğümüz veremliler,
şehirlerle temas eden ameleler ve kasabalarla
temas eden halktadır. Bilhassa yaptırdığımız
tetkikat neticesinde gördük ki, pirke taamülü
dediğimiz usulle aldığımız netice bize 18 yaşına kadar köylünün hemen hemen % 0 denecek
derecede verem tezahürü göstermemesidir. Şehirler ve kasabalarla temas eden halktan aldığımız netice bundan bir az daha fazladır. Bittabi
bu gün göz önünde bulunan veremlilerin kısmı
küllisi şehirler halkındadır.

100. YILA ARMAĞAN

Kitapçı Hüsnü arkadaşım sıtmanın gecen sene
fazla olduğundan bahis buyurdular. Bu böyledir.
Geçen sene erken yağışlar sıtmayı vaktinden evvel bir çok mıntakalarda meydana çıkardı. Normal şekilde teşekkül etmiş olan mücadele teşkilâtı bu vaziyet karşısında, kâfi gelmeyen yerler
oldu. Adana, Aydın gibi! Bunlar için lazım gelen
teşebbüsatı aldık fakat bittabi mesele başlamış,
sivri sinek uçmuştu. Uçan sivri sineğin peşinde
koşamazdık. Hastayı tedaviye başladık, Verdiğimiz kinin, hasta miktarının çok olmasından dolayı ihtiyaca kâfi gelmedi. Bu sene bunun için de
lazım gelen teşebbüsatı yaptık ve bu gibi gayri
muntazır vaziyetlerde kalmamak için sıtma mücadele teşkilâtının bu gibi halleri önleyebilmesini temin ettik, amele ile teması olan yerlerde ve
halk arasında sıtma mücadele teşkilatını kuvvetlendirdik; hekimleri vaktinden evvel gönderdik.

Sanatoryom işine gelince: Sanatoryomumuz
150 yataklıdır. Bu sene 50 daha ilâve olunarak
200 yataklı olacaktır. Konulan 10 bin lira fazlalık biraz daha fazla tekemmül içindir İnşaat
tahsisatı tıp fakültesi ve diğer inşaat için konulan 900.000 liranın içindedir. Bir miktar daha
hasta almak içindir, Arkadaşlar Heyeti Celilenize şunu arzetmek isterim ki bu nihayet Devlet sanatoryomudur . Buraya gelen bir hastayı
bütün tedavi müddetince orada bırakmak kebiliyetini kendimizde görememekteyiz. Çünkü
arada daha bekleyen pek çok hastalar vardır.
Maalesef memlekette hususî müesseseler çok
az olduğu için ve buraya müracaat edenlerin
kısmı azamın malî kabiliyetleri az olduğu için
tehacüm bize olmaktadır. Bizim düşüncemiz
150 yataktan ibaret olan sanatoryomda hastaları dörder ay yatırmak suretiyle kendisine nasıl
bakacağını telkin ve tedris etmektir. Çünkü heyeti umumiyesini bir, bir buçuk sene hastanede
bulabilirsek olursak tehmin edersiniz ki geride
kalanlar daha, sanatoryoma gelmeden feci bir
Yüzyılın
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akıbete düçar olacaklardır. Onun için bizim
yaptığımız, kendilerini tedavi etmekle beraber,
hasta sanatoryomdan çıktıktan sonra kendisine
nasıl bakacağını, ateş geldiği zaman ne yapacağı, kendisini nasıl koruyacağını öğretmektir. Çok
temenni ederim ki Devletin sosyal yardım kısmı
iki bin yataklı sanatoryuma çıksın, ancak böyle
büyük bir müessese bizi tatmin edebilir. 20 yatakla başlayan bu müesseseniz bu gün 150 yataklıdır, ümit ederim ki gelecek sene 200 yataklı
olmak üzere kapılarını açacaktır. Aynı zamanda
bu müessese dahilinde aileten hasta olanlar için
de orada ikamet edebilir, doktorun nezaretinden
ve müessesenin, isterlerse, mutfağından da istifade etmek, yemeklerini orada pişirmek suretiyle,
verem aile yuvası, şeklinde müesseseler vücuda
getirmek için bir numune yapmayı düşündük.
Bu suretle vereme musab olan aileler doktorun
nezareti altında orada oturur, gezer, yemeğini
orada yer ve nihayet kontrol altında tedavi edilmiş olur. Bu sene böyle ufak numuneler vücuda
getirmek istiyoruz.
Verem mütevessi değildir. Şehirlere munhasırdır, köylerde çok azdır, 18 yaşına kadar olanlar arasında aldığımız neticeler hakikaten bizi
memnun edecek şekildedir.
Müstahzaratın istihlâk vergisinden behsedildi.
Evet Avrupadan gelenler üzerinde istihlâk vergisi vardır. Buna mütenazır olmak için dahildeki müstahzarata da bir istihlâk vergisi konması
lazım geldiğini takdir buyurursunuz, fakat yapılmış olan kanunun neticesinde gördük ki bu
istihlâk vergisi kanununda bir noksanlık vardır.
Olabilir ki, bizim hatamızdır : 20 kuruştan aşağı olan müstahzarata da 1 kuruşluk pul yapıştırılmaktadır. Binaenaleyh Maliye Vekaletiyle
muhabere ettik.
Kanun Heyeti Celilenize takdim edilmiş bulunuyor. Bu suretle 20 kuruştan az kıymeti bulunan
müstahzaratın istihlâk vergisine tâbi olmaması
Yüzyılın
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esasında mutabık kaldık. Esasen istihlâk vergisi
zannedildiği kadar fazla değildir. Mesele şuradadır: Arkadaşımın işaret ettiği gibi, bu gibi müstahzaratın geleceği memleketle münakid ticaret
mukavelelerine nazaran idhal edilebilmeleri için
kendilerine mahsus bekledikleri zaman vardır.
Buna nazaran bazı müstahzarat nadirleşiyor, bazan da fazlalaşıyor. Mevcut olan kararnamelerde Sıhhat Vekâletinize 600 bin lira tahsil etmiştir.
Vekâletiniz icap ederse derhal kapılarını açarak
her türlü müstahzaratı getirmek için lazım gelen
salâhiyetle mücehhezdir. Bu parayı biz şimdiye
kadar müstahzarat ithali hususunda kullanmadık, daha doğrusu buna lüzum hâsıl olmadı.
Bunu, esasen hayatî ehemiyeti haiz fakat memlekette temini mümkün olmayan müstahzarata
hasrettik. Şimdiye kadar işittiğime nazaran dünyada 5,5 milyon müstahzarat vardır. Bu miktar
müstahzarata kapılarmızı açarak nihayet memleketimizi her hangi bir tecrübe sahası yapamayız. Sadece memlekette yapılmayan ve mahiyeti
itibariyle hastalık üzerinde müessir olan müstahzarata ehemmiyet veriyoruz. Meselâ ensülin gibi.
Sahipleri müracaat etmediği halde dahi kapısını
açarız. Bunların amilleri bize müracaat etmediği
halde doğrudan doğruya müsaade veririz.
Çok çocuklu ailelere yardıma gelince: Şimdiye
kadar memlekette 6 çocuklu 32.000 anne tespit ettik. Dört seneden beri takip ettiğimiz esas
vaçhile bu adedin daha tezayüd edeceğini ümit
ediyoruz. Bu annelere kanun mucibince, hali
vakti yerinde olanlara madalya, olmayanlara
da para yardımı yapılır. Bu yine koyduğumuz
para ile öyle ümit ediyoruz ki, bir çok aileyi
daha memnun edeceğiz. Başka memleketlerin
sıhhiye bütçelerine çok çocuklu annelere yardım olmak üzere bendeniz, 250.000.000 franga kadar para ayrıldığını gördüm. Bittabi buna
zaman ve ona göre bütçe ister.
Nüfus işinden bahsettiler. Maksatları ne idi?
Bu işin doğrudan doğruya Sıhhat Vekâletine

Çok çocuklu anne ve babaların içtimaî sahada
müstefid olması ve onlara bir favör gösterilmesi
hakikaten lazımdır. Bunun da zamanı gelecektir.
Berç Türker arkadaşımız bataklık işinden bahsettiler. Bataklık meselesi, eğer insanların sakin
olmadığı yerlerdeki bataklıkları kurutmak meselesi ise, bu hiç de iktisadî değildir ve buna ihtiyacımız da yoktur. Biz köylerin civarındaki ve
ahalinin oturduğu yerlere yakın olan bataklıkları
kurutmak ihtiyacındayız. Nüfusumuz çoğaldıkça, toprak işlendikçe zaten bataklık kendi kendine bertaraf olacaktır. Fakat bugün icin asırlarca
mevcud bataklıkları kurutmaya çalışmak katiyen gayri iktisadîdir. Nafile yere bir zahmettir.
Bir kere kurutulsa bile oralara insan oturtmak
temin edilmezse zamanla yine eski haline gelmeye mahkûmdur. Bazı memleketler buna teşebbüs etmişlerdir. En güzel misal İtalya’dır. İtalya da bu yapılmıştır, fakat sonradan bu yerlerin
tekrar bataklık haline düşmemesi için oralara
insan oturtmuşlar ve köyler kurmuşlardır.
Bu noktai nazardan bütün bataklıkları değil, köyün civarındaki bataklıkları kurutmak meselesi
vardır. Bazı mıntakalarımızdaki böyle bataklıkları kurutmak için teşebbüsata girişilmiştir. Nüfus Vekaleti ile müştereken veya Sıtma mücadelesine yardım şekliyle bu işler yapılıyor. 760.000
kilometre murabbaı üzerine 17.000.000 insanın
durduğu bir yerde asırlardan beri birikmiş boşaldıkların 5-10 sene içinde kurtulacağını, eğer
bendeniz size söylersem sakın inanmayın.
Köylerde mevcut mecraları kapatmak meselesi. Bu doğrudan doğruya köy evleriyle ve köyde oturanların şahsiyetleriyle alâkadardır. Bu
tarzda yaptığımız köy evlerinin, sıtma mücadele mıntakalarında yaptığımız bu gibi lüzumlu yerlerin kapatılıp erzak ambarı yapıldığını

görmekteyiz. Bunlara bunu anlatmak lazımdır.
Nihayet bir görgü meselesidir. Bu işler görgüsüzlükten oluyor. Bunu söylerken kendilerine
karşı kafamda hiç bir tariz yoktur.
Eğer sözlerimden başka bir şey anlaşıldı ise
derhal geri alıyorum. Dediğim gibi bu görgüsüzlük meselesidir. Başka hiç bir şey değildir.
Zamanla, yavaş yavaş bu fikir kendilerine telkin olunarak bu işler yoluna girecektir.
Verem meselesi için arzettiğim gibi içtimaî
dispanserler Ankara, İzmir, ve Trabzon’da kurulmuştur. Kendisinde verem olduğundan şüphe edenler buralara müracaat ederler. Verem
olupta kendi kendine tedavi olanlarda kontrol
hususunda bu dispanserlerin büyük yardımları
vardır. Müsaade ederseniz burada rakamlarla
maruzatta bulunayım:
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raptını mı istiyorlar, anlayamadım. Bizim faaliyetimiz, diğer Devlet daireleri ile müvazi
olarak çalışmaktır.

Ankara, Bursa, Trabzon verem mücadele dispanserlerinin 1936 senesi zarfında ilk muayeneye tâbi tuttukları 12.901, tedavi için müracaat
edenlerin, mükerrer müracaat edenlerin yekûnu 13.300, her ikisinin yekûnu 26 bindir. Üç
dispansere müracaat edenlerin yekûnu budur.
Biliyorsunuz, bunların fakirlerine tereyağı zamanına göre balıkyağı veriyoruz. 300 kilo balıkyağı, 1.000 kilo tereyağı vermişizdir, kusurları var. Bu dispanserleri memlekette yavaş yavaş
çoğaltmak ve hatta büyük şehirlerde yalnız bir
tane değil, bir çok mıntakalara teşmil etmek,
keza düşündüğümüz ve programımız içindedir.
Bütçemiz kâfi geldikçe bunları yapacağız.
Köylerdeki çocuk vefiyatından bahsettiler Hakikaten vardır. Fakat demin bilmünasebe arzettiğim gibi asırlardan beri yerleşmiş olan “Şu
kadar çocuğum olacak ama bir kısmı ölecek,
bakiye kalanı ile kanaat edeceğim’’ zihniyeti.
Bunu zamanla “Doğan çocuğum behemahal
yaşayacak’’ şekline babası anası kadar Devletin
de elinden geldiği derecede oraya giderek çalışması suretiyle değiştirmek bir vazifedir. Son zaYüzyılın
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manlarda 500 kadar köyde hususî bir sistemle
5’den 12’ye kadar olanlarında tarzı tegaddileri
itibariyle ne vaziyette bulunduklarını tetkik ettik. Bunlar malûmu âliniz olduğu üzere ölçülür,
tartılır, ikisi biribiriyle zarbedilir, cezir murabbı
alınır, bu suretle yaptığımız tetkikat neticesinde
500 köy içinde 3.000 kadar çocukta yaptığımız
tetkikatta gördük ki bunların %94’ü haddi vasatinin fevkinde tegaddî edilmiştir. %6’sı haddi
vasatîdir. Bittabi bunu büyük istatistik ve anket
gibi meydana çıkarmadık. Yalnız heyeti celilenize arzetmekle iktifa ediyorum. Mütevazı bir
köyde, iyi bir köyde zengin bir köyde olmak
üzere, memleketin muhtelif yerlerinde yaptığımız tetkikat bize o kanaatı vermiştir ki, elyevm
kendisini kurtarmış olan çocukların, %94’ü,
haddi vasatinin fevkinde neşvünema bulmuştur. Bu, nihayet yurtta yaşamak kabiliyetinin
ne kadar gür olduğunu gösteren bir nişanedir.
Arkadaşımızın dediği gibi vefiyat vardır. Fakat
bunda ananın ve babanın da rolünü unutmamak lazımdır. Çok yeni olan bu husustaki teşekkülümüz, Devletin bu rolünü, seneden seneye daha iyi ifaya çalışıyor. Heyeti Celileye şunu
arzetmek isterim ki hıfzıssıhha ilmi çok nankör
bir ilimdir. Verdiğiniz kadarını alır ama, eseri
meydanda gözükmez. Bunun için mütemadiyen çalışarak yürütmek lazım gelir. Personel
işidir, müessese işidir.

‘‘

Sıhhat memuru her vakit köye gitmekte
olduğu gibi aldığımız haberler üzerine
nerede tehlikeli bir hastalık varsa
Hükümet doktoruna veya seyyar
mücadele doktoruna haber verir, onlara
mümkün olduğu kadar süratle
gitmeye çalışıyoruz.

’’

Trahomda muvaffak olamadığımızdan bahsettiler. Trahomda muvaffak olmak için, arkadaşlar, hiç olmazsa daha bir 10 yine çalışmaklığımız lazımdır. Bu hastalıkla 10 senedir
mücadele ediyoruz ve dispanserlerimizi köylere kadar göndermişizdir. Bu hastalık üzerinde
bir senelik mesaimizi heyeti celilenize arzedersem biraz tenvir etmiş olurum zannediyorum,

‘‘

2 yerde olmak üzere 150 yataklık
trahom hastanelerimiz vardır.
Bunlara 1936 senesi zarfında müracaat
edenlerin yekûnu 92.000’dir.
Müracaat edenler arasında trahomlu
sayısı 54.000’dir. Trahomlulara
ayakta yapılan tedavi yekûnu
2 milyon 140 küsürdür.

’’

Köylerimize hiç kimsenin gitmediği
noktai nazarını kabul edemeyeceğim.
Seyyar sıhhiye memurlarımız vardır.
Her kazada ayda yirmi gün dolaşır,
mütebaki on gününü merkezde
geçirirler. Bütün köylere haftada
bir defa uğramak vazifeleridir.

Yatırılarak tedavi edilenlerin sayısı 2.238’dir.
Yapılan ameliyat yekûnu 4.037’dir, Bu öyle bir
hastalık ki asırlardan beri orada temerküz etmiş ve nihayet senenin muayyen zamanlarında
bir tezahür yaparak vücude gelmekte ve sirayet devresi esnasında temas âdemlere hastalık
geçmektedir. Tabiî bu temaslar uzun, fennî bir
meseledir. Onu burada arzetmeye lüzum görmüyorum.

Edindiğimiz bir çok malûmatı bunlardan alıyoruz.

Bu sabit trahom teşkilâtıdır. Seyyar trahom
teşkilâtına gelince; altmış bin nüfuslu 426 köy-

’’
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‘‘

Kilis’te %86, Adıyaman’da %80, Siverek’te %74,
Nezib’te % 73, Gaziantep’te % 71, % 63, Malatya’da % 53, Maraş’ta % 36,7, Adana’da % 31’dir.
Henüz tarama muamelesi bitmediği için Siirt’in vaziyetini arzedemeyeceğim. Mücadele
ettiğimiz mıntakalar bunlardır. Daha uzun seneler bu mesele üzerinde çalışılırsa ancak yavaş yavaş muvaffakıyet eseri gösterebileceğiz.
Yalnız memnun olduğumuz bir şey varsa, bizi
muvaffakıyete götüren şimdiye kadar kör olma
hadiseleri çok azalmıştır. Hasta oluyor, fakat tedaviye geliyor. Derecei sirayeti geçiyor. Nihayet
durgun bir hastalık haline geliyor. Gelecek sene
tekrar tedaviye geliyor. Hastalığa yakalanıp ta
kör olan pek azdır, Ümit ederim ki bir kaç sene
zarfında körler çarşılarını da kaldırabiliriz.
Arkadaşımız Bay Ruşeni, isimsiz çocuklardan
bahsettiler. Bir heyeti içtimaiyenin bu gibi çocukları himaye etmesi vazifedir, bunu yapmak
lazımdır. Bu gün İstanbul’da bunu Darülacezeye yaptırmaktayız. Diğer yerlerde de elimize geçenleri mevcud bir iki müessesemize gönderiyor
oralarda muhafaza ediyoruz. Bu hususta bilhassa hayır cemiyetleri ile temas ederek hiç olmazsa
kendilerine bu çocuklar için de bir kısım para
ve yer ayırmak hususunda bazı teşebbüslerimiz
olacaktır. Ümit ederim ki, hüsnü neticeye iktiran
etsin. Bunlar için ayrı ayrı kanunlar, nizamlar ve
Devlet dairelerinin hususî mukarreratı lazım gelecektir. Tâbii buna da zaman lazımdır.
Özdemir arkadaşımız da İstanbul’daki emrazı akliye hastanesinin gayri kâfi olduğundan
bahsettiler. 1.900 olan yatak adedini bu sene
2.100’e çıkaracağız.
Çoçuk düşürme işinde biraz durmak isterim.
Herhangi bir yolunu kaybetmiş meslektaş bu-

lunabilir. Bunların takipi Devlet otoritesi için
bir vazifedir fakat Heyeti Celilenizin bilhassa
bir noktaya nazarı dikkatini celbetmek isterim:
Bu işi yapanla yaptıran onu ifşa etmezler. Gidip
doğrudan doğruya cürmü meşhud yakalamak
ise çok zordur. Ancak arınlar vücude geldikten
veyahud bu iş birinin hayatına malolduktan
sonra meydana çıkıyor. Ceza kanunumuz çok
şiddetli ahkâmı ihtiva etmektedir.
Saraçoğlu arkadaşımızla uzun boylu düşündükten sonra yapanları daha fazla sıkıştırmak
yollarını aradık. Bunları yapanları yakalamak
için, dediğim gibi, ancak harice aksetmiş bir
vakanın vücudu lazımdır. Yoksa her iki taraf
da bunu itiraf etmez.
Herhangi bir zabıta vakası olarak elimize geçerse lazım gelen takipatı yapmaktan bir an
bile hali kalmamaktayız.
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de faaliyettedir. Bunlarda tespit edilen hasta
44.286 kişidir. Ayakta tedavi edilenler 556 bin
küsürdur. Müsaade buyurursanız tespit ettiğimiz nisbetleri arzedeyim :

Maruzatım bundan ibarettir.
Bütçeye muhacirinin iskânı hakkında bir para konmamıştır.
Umumiyetle yapılan ve diyen, yapılacak işler
hakkında lûtfen malûmat verirler mi?
GL. ŞEFİK TURSAN (Denizli) -

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VEKİLİ DR. RE-

Heyeti celilenizden
ayrıca geçecek olan fevkalâde tahsisat kanunu
ile göçmenler için 2.500.000 lira tahsisat ayrılmıştır. Müsaade ederseniz o kanun geçerken
bu malûmatı arzedeyim. (Muvafık sesleri)

FİK SAYDAM (İstanbul) -

EMİN DRAMAN (Yozgat) -

‘‘

Eczacılık Kanunu yapıldı ve
bu kanuna nazaran eczaneler tahdid
edildi. Buna göre, şehirlerde 10.000
nüfus için ancak bir eczane açılmasına
müsaade edilmektedir.

’’

Bundan başka bir çok ağır şartlar konmuştur.
Bunların yerine getirilmesi binlerce liraya bağYüzyılın
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lıdır. Serbestt olarak çalışmak isteyen eczacılar
evvelemirde 4-5 bin liralık bir sermayeyi riske
etmek mevkiine katlanmak mecburiyetinde kalıyorlar. Bu şartlar çok yerindedir. Ancak bizim
öyle kasabalarımız vardır ki, bilhassa bir çok
vilâyetlerimizde bile, ancak bir veya iki eczane
bulunmaktadır. Kasabalarımıza gelince, Orta
Anadolu’nun kaza merkezlerinin, pek azında
eczane vardır. Oradaki Hükûmet tabiplerinin
çantalarındaki bir kaç parça ecza olmasa, hastalara verdikleri reçeteleri tatbik edecek mahal
bulamayacaklar, şu itibarla bendeniz öyle zannediyorum ki, mevcud eczacılık kanununda,
yeni eczaneler hakkındaki ahkâm çok serttir.
Acaba bunun biraz daha mütevazi şartlarla
açılmasına imkân vermek ve açıldıktan sonra,
zamanla inlâşaf hâsıl oldukça daha mühim
şartlar istemek kabil değil mi? Bu suretle eczanesi olmayan şehirlerimiz de bu sıkıntıdan
kurtulurlar. Bu husustaki fikri âliniz nedir?
SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VEKİLİ DR. REFİK SAYDAM (İstanbul) -

‘‘

Memleketimizde 1.200 eczacı vardır.
Eczane adedi 476’dır.

’’

Onun icap ettirdiği Türk kodeksinde yazılı
olan ilaçların kâffesini şamil olarak açılması lazımdır. Aksi takdirde açılmasına müsaade edemem. Buyurduğunuz çok doğrudur. Hakikaten
memleketin bir çok kazalarında eczane yoktur.
Bu nihayet günün birinde Devlete düşecek bir
vazife halini alacaktır.
GENERAL KAZIM SEVÜKTEKİN (Diyarbekir) -

Bu malî sene zarfında inşası takarrür ederek
ihale edilmeyen Diyarbekir hastanesinin, 1937
malî yılında ihaleten yapılması mümkündür.
SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VEKİLİ DR.
REFİK SAYDAM (İstanbul) -

(Alkışlar)

Ümit ediyorum

Konu

1937 Senesi Bütçesinin Müzakeresi Esnasında İskân İşleri Hakkında Sorulan
Bir Suale Verilen Cevapı Münasebetiyle

Yasama Yılı

3

Birleşim

69

Tarih

31.05.1937

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VEKİLİ DR. REFİK SAYDAM (İstanbul) - İskân meselesi hakkın-

da, sıhhat bütçesi müzakere olunurken bendenize bir arkadaşım sual sormuş, bendeniz de bu
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Eczacılık eskiden heyeti celilenizin malûmudur
ki attarlık haline düşmüştü. Ancak bu kanundan sonradır ki eczanelerimiz, eczane şeklini
ve klişesini almıştır. Binaenaleyh kanunu biraz
daha tevsi ederek eczaneleri aynı hale getirmeye bendeniz taraftar değilim. Eczane tabiple ve
hasta ile sıkı münasebeti olan bir müessesedir.
Bunları her hangi bir şekilde eski şeklinde olduğu gibi bir kaç kinin bir kaç aspirin komprimesi ve bir düzine tuvalet sabunu ile açılacak
vaziyete getiremeyiz.

tahsisatın müzakeresi esnasında cevap vereceğimi arzetmiştim. Şimdi arzu buyururlarsa bu
izahatı vermeye amadeyim. ‘‘Hay hay sesleri.’’

‘‘

İskân işleri, vekâletimize devronulduğu
zaman, Trakya’ya Bulgaristan’dan
gelmiş 8.152 hanede 31.553 nüfus,
Romanya’dan 7.443 hanede 28.557
nüfus, Yugoslavya’dan 278 hanede 1.167
nüfus ve Anadolu’nun muhtelif yerlerine
gelmiş 752 hanede 2.659 nüfus ki, ceman
16.625 hanede 63.936 nüfus vardı.

’’

Bunlara yapılan evler 6.739, olup tevzi edilen
çift hayvanatı 3.570 Alman pulluk 1.440, araba 59 olup tevziatı yapılmıştır. Bendeniz bu vaziyette tesellüm ettim. Bu surette gelmiş ailelere verilmiş olanlardan maada, 9.886 ev, 12.803
hayvan ve 12.803 pulluğa ihtiyaç vardı.
1936 senesi zarfında Köstence’den evvelâ 939
evde 3.819 romen ve 4.200 hanede 16.295,
yine romen ve 2.794 hanede 11 .381 Bulgaristanlı olmak üzere, 7.933 hanede 31.495 nüfus
memleketimize kabul edilmiştir. Malûmunuz
olduğu veçhile bunlar doğrudan doğruya Devlet eliyle ve Devlet teşkilâtı ile Köstence’den
Tuzla’ya ve Urla’ya getirilmiştir. Bilâmum
muameleleri burada ikmal edildikten, tathiratı
yapıldıktan sonra iskân için tahsis olunan yerlere, yine Devlet eliyle sevk edilmiştir. Bu suretle sevk olunanlar 15 vilâyette 28.887 nüfustur.
Gelenlerin yekûnuna nazaran geri kalan 2.608
nüfus, kendileri serbestt ikameti istedikleri için
istedikleri yerlerde oturmak üzere serbestt bıkakılmıştır. Şu vaziyete nazaran 1934, 1935,
1936 senelerinde 95.431 kişi memleketimize
Romanya’dan, Bulgaristan’dan ve çok az kısmı
da Yugoslavya’dan getirilmiş ve yerlerine yerleştirilmiş bulunuyor. 1936 senesi zarfında yap-

tığımız inşaat Trakya’da 4.118 ev, Kocaeli’de
808, diğer vilâyetlerimizde de 418 ev olmak
üzere 5.334 ev yaptırılmıştır. 15.000 pulluk alınıp tevzi edilmiştir. 7.966 çift hayvanatı dağıtılmıştır. 1.644 araba tevzi edilmiştir.
Bunlardan başka sanatkârlara, döner sermaye
olmak üzere 11.102 lira verilmiştir. Verilen yemeklik 10.811.403 kilo, tohumluk miktarı ise
4.709.349 kilodur. Kendilerine verilen arazi
88.777 lira kıymetinde, 35.049 dekardır. Yine
iskân dairesi vasıtasıyla tevzi edilmiş olan araziden sürdürülen arazi miktarı 29 bin dekardır.
Bu göçmenlerin tevziatı dolayısıyla Gelibolu’da, Keşan’da, Çorlu’da hususî dispanserler
açılmıştır. Hastaları gerek Devletçe idare edilen
ve gerek idarei hususiyetlere aid hastanelerde ve
gerekse yeni açılan dispanserlerde tedavi ettik.

100. YILA ARMAĞAN

İskân meselesi hakkında sayın arkadaşım General Şefik bendenizden bir sual sormuşlardı.
Tahsisatı geldiği zaman arzedeceğimi vaat etmiştim. Onun için huzurunuza geliyorum.

Arazi tevziatı: Trakyada 618.700, Anadoluda
547.500 olmak üzere 1.229.200 dekar arazi
tevzi ettik. Bunlar tevzi edilmekle beraber tescil edilmiş ve tapuya raptedilmek üzere Tapu
idaresine bildirilmiştir.
Yerli topraksız halka 1936 senesinde şarkta Kars
dahil ve Orta Anadolu’da 2.272 ev ve dükkân
yeri, şark ve Orta Anadolu’da 1.127.958 dekar
arazi tevzi edilmiştir. Bunlarda tapuya verilmiş
ve bir kısmı da tapularını almışlardır.

‘‘

Keza 1936 senesinde yapılacak işler:
10.000 göçmen Bulgaristan, 15.000
göçmen ve Romanya’dan olmak üzere
25.000 göçmen getirilecektir.

’’

Bunların 15.000’ni Trakyada, 5.200’ü Ege
sahillerinde, 4.800’ü Sivas, Bilecik, Niğde ve
Amasya vilâyetlerine gönderilecektir.
Ev inşaatını bittabi elimizdeki bütçenin vüsati
nispetinde yapacağız. İskân idaresince kurulması lazım gelen köylerin hiç bir zaman yüz
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haneden az olmaması esası kabul edilmiştir.
Çünkü bu suretle bir şahsiyet teşkil edip kendilerini idare edebilmeleri düşünülerek bu miktar hane, asgarî had olarak kabul edilmiştir.

Çift hayvanatı ve diğer malzemeleri bütçemiz
nisbetinde temin edeceğiz. Maruzatım bundan
ibarettir.

100. YILA ARMAĞAN

Dr. Refik Saydam
Dönemi Sağlık Düzenlemeleri
•

1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun (1930)

•

1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (1930)

•

2767 Sayılı Sıtma ve Frengi İlaçları Hakkında Kanun (1935)

•

3017 Sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş Kanunu (1936)

•

3039 Sayılı Çeltik Ekim Kanunu (1936)
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Atatürk ve Refik Saydam
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Dr. Mazhar GERMEN (1884 - 1967)

Dr. Mazhar Germen
1884 yılında Aydın’da doğdu.
Türkiye Cumhuriyeti 3.Hükûmetinde Sağlık Bakanı olarak görev aldı.
TBMM’nin ilk sekiz döneminde Milletvekilliği yaptı.
İstanbul Tıbbiye-i Şahane mezunudur.
Eskişehir Askeri Hastanesi Başhekimliği yaptı.
100. YILA ARMAĞAN

Evli ve 3 çocuk babasıydı.
6 Kasım 1967 tarihinde İstanbul’da vefat etti.

Dr. Mazhar Germen
Dönemi Sağlık Düzenlemeleri
•

Baytar (Veteriner), Eczacı ve Diş Hekimlerinin de 1340 Tarihli Kanun’a Tabi
Olduklarına Dair Kanun’un (1925) ve Bazı İlaçlar ve Tıbbi Cihazların Gümrük
Vergilerinden Muaf Tutulduklarına Dair Kanun (1924).
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Dr. Ahmet Hulusi ALATAŞ (1882 - 1964)

Dr. Ahmet Hulusi Alataş
1882 yılında Konya’da doğdu.
Askeri Tıbbiye mezunudur.
İç Hastalıkları ihtisası yaptı.
5, 6 ve 7. Dönem Aydın, 8. Dönem Konya Milletvekili’dir.
Türkiye Cumhuriyeti 9,10,11,12,13 ve 14. Hükûmetlerinde Sağlık Bakanı olarak görev aldı.
2 yıl süreyle İzmir Valiliği ve Belediye Başkanlığı yaptı.
100. YILA ARMAĞAN

Evli ve 2 çocuk babasıydı.
29 Mart 1964 tarihinde vefat etti.

TBMM 5. DÖNEM | 1938
Konu

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti 1938 Senesi Bütçesi Münasebetiyle

Yasama Yılı

4

Birleşim

65

Tarih

24.05.1938

S

IHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VEKİLİ
DR. HULÛSİ ALATAŞ (Aydın) - Sayın arkadaşların sordukları süallere dair izahat vereceğim: Hüsnü Kitapçı arkadaşımız nüfus işinden bahsettiler. Tebşir edeyim
ki, nüfusumuz çoğalmaktadır. Doğum nispeti
binde 42, ölüm ise binde yirmidir. Aradaki
fark 22’dir. Daima binde 20 tezayüdümüz vardır. Alacağımız tedbirlerle bunu daha müsaid
bir vaziyete getirmeye gayret edeceğiz. Nüfus
işlerimizde noktai azimetimiz şudur: Ölümü
azaltmak, doğumu artırmak, yeni doğanları
yaşatmak, doğan çocukları emrazı sariyeden
korumak, memleket sıhhat şartlarını düzeltmek yardımına çabuk yetişmekte hazırlıklı ve
emin bir vaziyette bulunmaya gayret edeceğiz.

Bunlar üzerindeki sayımız bu işin neticesini
vermiş olacaktır.
Köy ebe mekteblerini geçen sene Balıkesir’de
açmıştık. Bu sene Konya’da da açacağız. Çocuk
doğum ve bakım evlerinden açmış olduklarımıza
ilâve olarak bu sene Manisa’da bir tane daha açacağız. Önümüzdeki seneler bütçenin müsaadesi
nispetinde bunları çoğaltmaya gayret edeceğiz.
Çok çocuklu ailelere yardım meselesine gelince: bu yürekler acısıdır. Bir kaç sene evvel
kabul etmiş olduğumuz kanunun tatbikatını bu
fasıldaki tahsisatın azlığı dolayısıyla yerine getirememiş ve sıraya koymuşuzdur. Sıra 1932’de
müracaat edenlerdedir. 1937 senesi müracaatlarına sıra gelmesi için 750.000 liralık tahsisaYüzyılın
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ta ihtiyaç var. Halbuki, 75.000 lira koyabildik.
Yaptığımız bu yardım, çok çocuk doğurmayı
teşvik etmekten ziyade ihtiyaçlarına yardım
noktai nazarındandır. Bu işte esaslı şekilde tetkikat yaparak yeni esaslara bağlamak istiyoruz.
SÜLEYMAN SIRRI İÇÖZ (Yozgat) - Bekârlardan

vergi alın, çocuklulara verin, yardım budur.

SIHHAT İÇTİMAÎ MUAVENET VEKİLİ DR. HULÛ-

Hüsnü Kitapçı arkadaşımız sıtma tahribatından bahsetmişlerdi. Teşkilâtmızı her sene biraz daha tevsi etmekteyiz.
Bu husustaki çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Sİ ALATAŞ (Aydın) -

100. YILA ARMAĞAN

Bir de kininin azlığından bahsettiler; memleketteki Devlet kinini tevziatı vaziyetini rakamla
ifade edecek olursam seneden seneye arttığını
göreceksiniz .
1933

senesinde 1.768,

1934

1.868,

1935

2.812,

1936

3.320,

1937 4.225 kiloya varabilmişizdir. Fakat bunlar
yine ihtiyaca cevap verecek vaziyette değildir.
İhtiyaca cevap verecek vaziyete getirinceye kadar devam ederek çalışacağız.
Meccanî kinin tevziatı, 1937’de 8.483 kilodur.
Diğer bir arkadaşımız da bataklıkların kurutulması meselesi üzerinde söylediler. Bunlar Sıhhiye Vekâletine terettüb eden kısım üzerinde
yani sıtma mücadele mıntakalarında mümkün
olan faaliyet sahamıza dahildir. Bu senenin
sâyinin hulâsası 167.700 metre tulünde kanal
açtık, 316.364 metre tulünde kanal temizlettik.
49.687 dekar arazi kuruttuk, 157.500 metre
mikâbı çukur doldurduk. 88.917 metre hark
açtık, 1.440.908 metre tulünde hark temizlettik. Sıtmadan en çok korktuğumuz yerler
çeşme kenarı, ufak harklar vesairedir. Büyük
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bataklıklar bizi bu derece korkutmaz, köyden
uzak bulundukça.
Hüsnü Kitapçı arkadaşım hekim azlığından,
seyyar etibba teşkilâtından bahsettiler. Hekim
azlığı daha evvelden nazarı dikkate alınarak
tedbirleri alınmıştır, fakat bu tedbirlerdeki ilerleyiş vaziyetimizi gösterebilmek için rakamla ifade
edeyim, biz bu günkü tertibatımızla ancak kazalarda hekim bulundurabilmek hedefine doğru
gidiyoruz. Onları doldurduktan sonra nahiyelere gideceğiz ve daha ileride de büyük köylere
doktor gönderebileceğiz. Bu gün 1938 senesinde
80 münhalimiz vardır. 1937 senesinde 157.936
senesinde de 208 tane münhal vardı. Yani bu
suretle mevcud kazalarımıza hekim temin etmiş
olacağız. Bütün hesaplarımız nihayet 1942 senesinde bütün eksiklerimizi tamamlayacağımız
neticesine varmaktadır. 1943 senesinden sonra
da, bu gün istihdam kabiliyeti azalmışların hizmetlerinden müstağni olabileceğiz.
Sıhhat memurları vaziyetimiz de buna müşabihtir. 1936’da 116, 1937’de 84, 1938’de 53
münhalimiz kalmıştır.
Kırkçeşme sularına geçiyorum. İlmî salâhiyeti
haiz olan arkadaşlar bu suların şehre verilemeyeceği hususunda karar vermişlerdir. Bu suların en mühim vaziyeti şudur: Her hangi bir su
şehre gelmeden evvel temizlenebilir fakat şehir
dahilindeki tevzi şebekesi bozuksa şehre bu su
girdikten sonra kirlendiği zaman tertibat alınarak temizlenemez. Kırkçeşme sularındaki vaziyet budur. Kırkçeşme suyundan istifade etmek
istediğimiz zaman ya tevzi şebekesini yeniden
yapacağız veya bu suyu diğer şebekelere eklemek suretiyle kullanacağız.
Bu günkü vaziyette Kırkçeşme sularının İstanbul şehrine tevzii gayri müsaittir çünkü bir çok
yerleri açıktır; sular künkler içerisinde geliyor
ve su yolu bazı yerlerde kuyulara ve lâğımlara
tesadüf ediyor, geçen sene çıkan tifo vakasında

Berç Türker arkadaşımız doktorsuzluktan, eczanesizlikten bahsettiler. Bunları sıra ile arzediyorum. Doktor kısmına ait cevabımı vermiş oluyorum. Herhangi bir kazada ve Konya Ereğli’de
zuhura gelen vakadan haberdarız. Yaptığımız
tahkikatta orada, lazım gelen tedbirin vaktinde
alındığı kanaatini vermiştir. Eczane meselesine
gelince: eczanelerin tahdidinden sonra bir çok
yerlerde eczane mevcud değildir fakat eski şekilde attar dükkânı vaziyetinde eczane açılmasına da aslâ taraftar değiliz. Şarkta ve bazı uzak
yerlerde dispanserlere lazım olan eczayi tıbbiye
ilâve etmek suretiyle bu ihtiyacı da karşılıyoruz.
Bu sıkıntıyı izale edebilmek için her kazada hekimin, hastanın yatacağı yer ve ilâç kısmını da
düşünerek dispanserler yapacağız fakat bütçe
ve imkân meselesidir. Buna doğru yürümemiz
iktiza ediyor.

‘‘

Verem meselesine gelince, bu hususta
yaptığımız mücadele çok zaiftir, cılızdır.

’’

Ankara’da, Bursa’da ve Trabzon’da birer verem dispanserimiz vardır. Bunların faaliyetlerinin neticesi büyüktür. Mümkün oldukça bunları çoğaltmak yoluna doğru gideceğiz. Büyük
bir yardımı oluyor. Asıl bizi sıkan sirayet noktai
nazarından veremin çok tesirli hâlidir. O da şu
şekilde toplanıyor, Veremli olduğunu öğrendiğimiz, bildiğimiz halde ayırıp yanındakini sirayetten koruyacak vaziyete geçmiş değiliz.

‘‘

Bugün bizim memleketimizde
100.000 nüfusa düşen yatak nispeti
2,6’dır. Komşu memleketlerle bunu
mukayese edersek şu neticeyi görürüz.
Bulgaristan’da 17, Yugoslavya’da 18,

Yunanistan’da, 38,
diğer memleketlerde 60,
80,100 ve daha yukarıya doğru gidiyor.

’’

Binaenaleyh bu hususta sıkıntılı vaziyetteyiz.
Hasta olduğunu, basil çıkardığını öğrendiğimiz
kimseyi ayıramıyoruz. Bu sene ilâve ettiğimiz
tedbir şu olmuştur. Bütün hastaneler veremli
almıyorlardı. Muayyen hastaneler alıyorlardı.
Bütün hastanelerin bir kısmını bu hastalara
ayırmaları tedbirini aldık. Bu ayırım bir tedbirdir ve çok azam. Bu defa Grub Heyeti Umumiyesinde kabul edilen 500.000 lira ile yeni bir
tedbir alacağız. Gelecek sene bütçemize tahsisat koyarak yatak adedini çoğaltacağız.

100. YILA ARMAĞAN

yaptığımız tetkikde bu hastalığa tutulanların
ekserisinin bu sudan içtikleri anlaşılmıştır…

Frengi ve sıtma üzerinde çalışmalarımız devamlı
bir şekildedir.

‘‘

Frengi mücadelesi; memleketimizde,
frengi mücadele mıntıkası haricinde
140.000 frengili vardır.

’’

Hükûmet doktorlarımız vasıtası ile bunların talimatnamesine göre ve usulü dairesinde tedavileri
muntazam bir şekilde takip ediliyor.

‘‘

Mücadele mıntıkasındaki frengililerin
adedi 25.000’dir.

’’

Bunlar üzerinde mücadele heyetleri muntazam
bir şekilde çalışmaktadır. Frengi ile mücadeleyi
ne vakit açarız ve nasıl yaparız? Çok frengi olduğunu anladığımız yerlerde evvelâ bütün nüfus
üzerinde bir tarama yaparız, beden ve kan muayenesi ile. Neticede bulduğumuz miktar yüksek ise orada mücadele sahası açılır. ve 6 sene
devam eder. Bir sene tarama 4 sene tedavi ile
geçer. 6’ncı sene yapılan tedavinin neticesi yine
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kan ve beden muayenesiyle tetkik edilir. Eğer
menfi zuhur eder ve bakiye kalan miktar mücadeleye değmezse orada mücadeleyi bırakıp
başka bir sahaya geçeriz ve oradaki mahdud
hastaları Hükûmet doktoruna devrederiz, aksi
takdirde mücadele devam eder. Bu şekilde bu
sene Kars’ta bir tarama vaziyetine geçeceğiz.
Tetkikatımızla hastalık olduğu anlaşılırsa mücadeleye girişeceğiz. Alocra ve Giresun mıntakası
üzerinde de yeniden mücadele açacağız. Uşak
tarafında da mahdud bir yerde tarama açacağız. Bunlardan başka mücadele mevzusu yoktur.
Memleketimizde frengiden dolayı bir endişemiz
yoktur çünkü frengi hastalığının nispeti % 1’i
bulmuyor. Bu nispete mücadele mıntakaları da
dahildir. Mücadele mıntakalarında ise şu nispet
% 5 - 10 olur ki büyük bir yekûn değildir.

Sıtma üzerindeki çalışmalarımıza her sene
daha ziyade genişleyerek devam etmektedir.
Bu sene betahsis genişleme kısmımız olmakla
beraber fazla kinin verilmesi esası üzerinde de
tevakkuf ettik. Daha çok kinin tevziatını da temin etmek üzere beraber yürüyeceğiz.
Numune hastanesi önünün hali klinik toplantıları çok şayanı dikkattir, işaret buyurdular, bilhassa teşekkür ederim. Buradaki kifayetsizliği
izale etmek üzerinde duruyoruz. Hekimleri iki
kısma ayırmayı düşünüyoruz. Bir kısmını yatan
hastalara, bir kısmını da erkenden başlayarak
bu hastaların muayenelerine tahsis etmek. Teşkilâtın vereceği imkân dahilinde bunları nazarı
dikkate alacağız. Bu, hakikaten çok sıkıntılı bir
şeydir. Çok tehacüm vardır. Bir bekleme yerine
ihtiyaç vardır, fakülte yapmak üzere satın aldığımız yerler var, onlardan bir tanesini bekleme
yeri yaparak, iyi görülmeyen demeyeyim, hastaları tazib eden vaziyetten kurtarmaya çalışacağız. (‘‘Güzel’’ sesleri), (‘‘Bravo’’ sesleri).

‘‘

Cüzzam meselesine geçiyorum:
Bizim memleketimizde geniş bir
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vaziyette böyle bir şey yoktur. Elimizdeki
kayıtlar, nihayet 400-500 kadardır.
Bizim kayıtlarımızdan hariç olarak da
mevcudiyetini tahmin edersek nihayet
1000, 1200 ve en çok 2000 tane.

’’

Bunlar üzerinde esaslı büyük uğraşma düşüncesinde değiliz. Cüzzam öyle bir hastalıktır ki sirayeti çok güçtür. Beri tarafta sirayeti çok kolay
olan verem gibi daha ehemmiyetli bir hastalık
varken elime geçecek olan paraları buraya sarfetmeyi düşünmüyorum. Bu koymuş olduğumuz
tahsisat doğrudan doğruya cüzzam için lazım
olan ilâçları alıp mahallerine gönderme noktasındandır. Dünyanın bu günkü kanaati ve fikri
şudur: Cüzzam kolay geçer bir hastalık değildir.
Eskiden cüzzamlara mahsus köyler yapılmış ve
tecrid edilmişlerdi. Bu günkü kanaat cüzzamlılarda sirayet devresinde bulunanlar üzerinde çalışıp onları tecrid etmek lazımdır. Bunların devrei sirayette olduğunu, atçık karha bulunduğunu
nereden bileceğim? Bu gibilerin Cebri muayenesi ve her altı ayda bir kere frengililerde olduğu
gibi takip edilmeleri üzerinde kararlar alacağız
ve sonra tedavi müddetince ayrı bir yerde bulunduracağız, yapacağı sanatlar üzerinde kanunî
salâhiyetler alacağız, yani halkla temas noktasından bazı sanatları yaptırmamak hususlarında
kararlar alacağız, bunlar üzerinde de çalışıyoruz.
Emrazı sariye faslında bulunsa da bizce hiç bir
şey değildir. Memleketimizde cüzzamın ehemmiyetli olmadığını koymuş olduğumuz dört bin
lira tahsisatla da göstermiş oluyoruz.
Sıhhî propaganda meselesi; sıhhî flimlerimiz,
yeni gelmişlerle çok zenginleşmiştir ve daima
halk evleri ile temastayız. Vilâyetlere göndererek göstermekte devam ediyoruz ve yeni gelmiş
olanları da, yeni tertib olarak göndermeye başlayacağız. Bunlar üzerinde çok çalışıyoruz.
İçtimaî yardım mevzusuna gelince; bu mevzu

Vilâyetler muhasebei hususiyelerine ait hastanelerin muvazenei umumiyeye alınmasıyla bütçeye tahmil edeceği masraf dört milyon liradan
ibarettir. Biz bunu muvazenei umumiyeye alınca
kendilerine, vilâyetlerde, kazalarda geniş, istediğimiz şekilde vazife verebiliriz. Bu günkü bütçelerinin darlığı daha ileriye doğru gitmeye bu
müessesatı daha iyi idare etmeye mâni oluyor.
Vilâyetler hazırdır başka vilâyetler kabul etmezse biz hazırız.

SIRRI İÇÖZ (Yozgat) -

SIHHAT VE

İÇTİMAÎ MUAVENET VEKİLİ DR.

Bu yol da bir
çok vilâyetlerden müracaatlar vaki olmuştur.
Kütahya, Yozgat, Çanakkale, hatta İstanbul
da müracaat etmiştir, mezbaha münasebetiyle fakat bir kül halinde mütalea ettiğimiz için
hepsine ‘‘her vilâyet kendi hastanelerini idare
edecektir’’ diye cevap verdik.
HULÛSİ ALATAŞ (Devamla) -

Bu sene yeni yapmakta olduğumuz işler üzerinde Trabzon Hastanesinin inşaatına devam
edilmektedir.

geçtikçe ihtiyaçlarımızın vüsatini daha yakinen
görüyoruz. Yapılacak daha pek çok işler vardır.
Gelecek seneler varidatımız çoğalacak, bütçemiz yükselecek bize de o nispette tahsisat vereceksiniz, biz de bu işleri daha ileri götüreceğiz
ve yapacağız (‘‘İnşaallah’’ sesleri, alkışlar)
ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) - Doğum

hakkında bir şey işitmedim, lûtfederler mi?

evi

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VEKİLİ DR.
HULÛSİ ALATAŞ (Aydın) - Çocuk doğum ve ba-

kım evlerinin sayısını artırmakta olduğumuzu
arzetmiştim. Bunlardan bir tanesini de Manisa’ya açtığımızı söylemiştim. 9 idi 10 oldu.

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) - Ankara

ğum evini rica etmiştim.

do-

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VEKİLİ DR.
HULÛSİ ALATAŞ (Aydın) - Buyurduğunuz Ankara’da yapılmakta olan bina doğum evi değildir. Bu yeni hazırlığını yaptığımız, tıbbiyenin jinekoloji ve doğum kısmını ihtiva eden
kısımdır. Pilânlarını ve hazırlıklarını tamamladık. Öyle ümit ediyoruz ki, bu sene inşaatına başlayacağız. Yapılan keşfi 7.800.000 lira
üzerindedir. İkinci sene de hastalarımızı tatmin etmeğe başlayacaktır.

Sayın bakanıma bilhassa bu sene yapacağı sözlerinden
dolayı teşekkür ederim.

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) –

verem sanatoryomuna 100 yatak ilâve ettik.
Emrazı sariyeye de 200 yatak ilâve ettik.

DR. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) - Cüzzam meselesinde beni tenvir ettiklerinden dolayı kendilerine teşekkür ederim fakat verem
dispanserlerinin çoğaltılması noktasındaki
maruzatım üzerine verdikleri cevapta ayni şekilde düşünmüş olduklarını gördüm. Kendilerine teşekkür ederim.

Sıhhiye vekâletiniz çok kısa zamanda çok temiz
ve çok yüksek işler yapmıştır. Ama bu demek
değildir ki, ihtiyacımız temin edilmiştir. Gün

Buraya ikinci defa gelmemin sebebi, Kırkçeşme sularıdır. İstanbul belediyesinin, Sıhhiye
vekâletinden aldığı rapor üzerine, Kırkçeşme

‘‘

Cüzzamlar için 50 yataklı hastane bu
sene yapılacaktır,

’’

100. YILA ARMAĞAN

etrafında hiç bir şeyimiz yoktur. Koymuş olduğumuz bu bin lira, çok sıkıntılı mevzulara düşmüş olanlara âni olarak Kızılay vasıtasıyla yaptığımız yardımdan ibarettir. İşsizlerle, içtimaî
muavenet kısmına ait olan malûl, ihtiyar, darülaceze hususî muhasebe, vilâyetlerin vezaifi
meyanına girmiştir. Bunlar bir taraftan bunları
yaparken biz büyük işlerimizi yaptıktan sonra
zamanı gelince bunlara da el atacağız.
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sularını kapattığını söylemiş ve vekâletin bu işi
eline almasını söylemiştim çünkü sıhhî bakımdan Kırkçeşme suları çok su götürür bir mevzudur. Başka memleketler Sen, Elbe, Tuna
gibi nehirlerin sularını temizleyerek içilecek
bir hale getirirken bizim Kırkçeşme sularının
bir kaç kolibasilini temizlemek imkânını bulamayacak mıyız? İstanbul belediyesinin istatistiklerine göre söylüyorum. Günde 35 litre su
ile iktifa edilmektedir. Belki bu miktar şimdi
biraz artmış olabilir fakat üç sene evvelki rakamlara nazaran halkın gündelik ihtiyacı için
35 litre su verilmekte idi. Bu o kadar azdır ki
dünyada belki Kerbelâ’da bu kadar susuzluk
mevzubahis olabilir. Hatırımda kalsaydı bazı
rakamlar zikredebilirdim. Bazı medenî şehirler de 400 litreye kadar su verilmektedir.
Klâsik kitablara nazaran bir insan için günde 120 litre suya ihtiyaç vardır. İstanbul’daki
bu Kırkçeşme suları içilemez, fakat onu başka
suretle kullanabiliriz. Bir çok memleketlerde
ikinci derecede sular vardır. Hidematı ammede bunlar mecburî olarak, lağımları temizle-

mek, sokakları sulamak gibi hususlarda kullanılır. Yağmurdan yağmura su gören İstanbul
sokakları nihayet bu Kırkçeşme suları ile de
temizlenemez mi? (‘‘Müzakere kâfi’’ sesleri)
Müsaadenizle bir kelime daha ilâve edeyim.
Kırkçeşme suları içilemez, buyurdular. İstanbul’da hâlâ açık bulunan kuyu suları içilebilir
mi?
SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VEKİLİ DR.
HULÛSİ ALATAŞ (Aydın) - Kirli

bir su temizlendikten sonra şehirde iyi tevziat yapılacak olursa
her vakit için temiz olarak içilebilir. Fakat en temiz bir su şehir şebekesinin bozuk olmasından
dolayı kirlenmeye müstaid olunca aslâ içilemez.
DR. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) - Kuyular

hakkındaki sualime ne buyurulur?
SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VEKİLİ DR.
HULÛSİ ALATAŞ (Aydın) - Onlar

münferid vaziyetlerdir. Bir evde bu yüzden her hangi bir hâdise olduğu vakit onun önüne geçilmeye çalışılır.

TBMM 6. DÖNEM | 1939
Konu

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Bütçesi 1939 Senesi Münasebetiyle

Yasama Yılı

1

Birleşim

16

Tarih

24.05.1939

HULÛSİ ALATAŞ (Aydın) -

yiyeceklerini ve bu husustaki tahsisatlarını beraber veriyoruz. Bu kısımda yanlışlık olacaktır.

Refik İnce arkadaşımız, salgından bahsederken
köylere nakledilerek gönderilen muhacirlerin
iaşe masraflarının yükseltildiğinden bahsettiler.
Biz, Şarkta ve diğer yerlerde naklettiklerimizin

Verem mücadelesi için mevcut teşkilatın genişlemesinden bahsedildi. Geçen sene de görüştüğümüz üzere verem sıkıntısının en derin ıstırabı
içerisindeyiz. Sebebi, elimizde verem oldukları
muhakkak, açık veremlilerin sirayet devresinde

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ DR.

Arkadaşlarımın sorduklarına birer birer cevap vereceğim.
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dadır. Hatta bunun 1.000 olduğunu kabul etsek de bundan korkumuz yoktur. Bundan ileri
geçmesine imkân yoktur. Cüzzam kolay sirayet
eder bir hastalık değildir, senelerden beri esaslı
tedbirleri alındığı halde bu had dahilinde kalışı
dahi bunun bir delilidir. Binaenaleyh bunlarla
şimdiye kadarki mücadelemizi biraz daha kuvvetlendiriyoruz.

oldukları sırada yatırılacakları yerlerimiz olmamasıdır. Yüz bin nüfusa isabet eden yatak adedi
bizde 2,6’dır. Diğer mümasil memleketlerde,
komşularımızda bile 17-18’den başlıyor, 5060’a kadar gidiyor. Bunun sıkıntısıdır ki hastalar 8, 10, 11 ay bekliyorlar. Binaenaleyh verem
mücadelesinde elimize geçecek takatlerin hepsini sanatoryom inşaşına ve evvelâ açık veremlileri yanındakilerini zehirlemekten kurtarmak
üzere yatırmaya sarfediyoruz, Geçen sene bu
hususta sarfına müsaade buyurduğunuz

‘‘

Yugoslavlardan alınan para ile 300
küsür yataklı bir imkân hazırlamaya
başlamış bulunuyoruz. Yakında
münakasa ilânlarını görmüş olacaksınız.
Yetiştirebilirsek 1941 senesinde
ikmaline uğraşacağız.

İstanbul’daki bir pavyonu ikiye çıkarıyoruz, 80
yatak olacaktır. Kars’ta 20 yataklı bir pavyon
var. Bu suretle devrei sirayette bulunan ve uzun
zaman tedaviye muhtaç olanları mikrobu sirayet etmeyecek hale gelinceye kadar saklayacağız. Endişe edecek hiç bir vaziyet yoktur.

’’

Verem mücadele cemiyetler ile yaptığımız
müşterek mesai gayesinde Ankara, Bursa,
Trabzon ve hususî olarak İzmir’de, İstanbul’da
mücadele teşkilâtı vardır ve çok temenni ederiz ki hususi teşekküller bu yolda bize müzahir
olsunlar. Elimizde fazla tahsisat olmadığı için
başka yerlerde açacak vaziyete geçmedik.
Röntgen Kanunu’nun henüz tatbika geçmediğinden bahis buyurdular. Nizamnamesinin Sıhhat Şûrasında müzakeresi tamamlandı. Devlet
Şûrasından geçti. Tatbikine başlanmak üzeredir.
Yerli serumun ve aşıların bulunmadığından
bahsettiler. Bunları muntazam bir surette sıhhat müdürleri vasıtasıyla, satılmak üzere, eczanelere gönderdik. Emniyetle kullanılacak
bir halde istenildiği kadar mevcuttur. Hariçten
gelmesine ihtiyaç kalmamıştır.
Cüzzamla mücadele mevzusundan bahis buyurdular. Geçen sene de arzettiğim gibi bu
hastalık memleketimizde 500’le 600 arasın-

’’

100. YILA ARMAĞAN

‘‘

Elâzığ’da 100 yataklı bir hastaneyi
ikmal etmiş bulunuyoruz. 1939’da
faaliyete geçecektir.

Sıtma işimiz: Memleketimizde sıtma mücadelesinin genişletilmesine daha çok ihtiyaç vardır. Elimizdeki tahsisat dahilinde bu işi tevsi ede ede bu
gün 32 vilâyette 17 mücadele mıntakası üzerinde
çalışıyoruz. 4.283 köye yayılmış bulunuyoruz.

‘‘

2.514.282 nüfus
murakabemiz altındadır.

’’

1938 senesinde mücadele mıntakalarında
789.192 şahsı tedavi altına almışızdır fakat bu
senenin tahsisatına ilâveler yapmışızdır. Meccenî kinin sarfiyatımız bu sene 9,5 tonu bulmuştur. Devlet kinini mevzusunu da yakında
huzurunuza gelecek bir kanunla mütedavil bir
sermaye şekline sokuyoruz ki aynı para ile bir
kaç devir yapar, bunu 10, 15 tona çıkarmak
istiyoruz. Sıtma mücadelesi için kendilerinin
bahsettikleri ıstırabı daha ziyade tetkik eder ve
oradaki arkadaşlarımız iyi çalışmamışlarsa iyi
çalışacak bir hale getiririz. Yalnız şunu söyliYüzyılın
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yeyim ki, maalesef bir çok yerlerde mücadele
şubeleri açmak lazım geldiği halde buna imkân
bulunamamıştır çünkü takatımız yoktur. Yalnız
bu sene bir kaç yerde daha mücadele açabileceğiz; 4 şube açabileceğiz. Kinin sarfiyatını arttırabilecek şekilde tahsisat koymuşuzdur.
Trahomla mücadele işine gelince: Cenub vilâyetlerimizde trahom çok yaygındır. Bazı yerlerde pek fazladır. Mücadele açılmış olan en
mütekâsif yerlerde ki mesaimizi bu sene daha
ziyade takviye etmiş bulunuyoruz.

‘‘
100. YILA ARMAĞAN

150.881 muayene yapılmış, 93.642
trahomlu bulunmuş, 33.436 ihtilâtlı
çıkmış, 6.817 ameliyat yapılmıştır.

2.805 hasta yatılı olarak tedavi edilmiştir.

’’

2.994.429 defa ilâçlama yapılmıştır. Bu işte
daha çok ileriye gidebilmemiz için bir taraftan
da mütehassıslarımızı yetiştirecek, tahsisatımızı
genişletecek ve işimizi de daha ziyade genişletip gideceğiz. 160 yataklı 13 hastane, 20 dispanser, 36 köy tedavi evi, Hasankale’de de bir
dispanserle çalışıyoruz.
Frengi mücadelesine gelince: evelâ şunu, ferahlık versin diye arzedeyim ki, bizde frengi korkulacak derecede asla yayılmamıştır. Nispeti
0,9 dur. Böyle rastgele ‘‘bu mıntaka frengilidir’’
sözlerini kabul etmiyoruz. Frenginin çok olduğu
yerlere emniyet verici hakikî malûmat aldıkça
tarama heyetleri gönderiyoruz. Bir sene, uğraştıktan, ve isimleri defterlere kayıd ve muayene
edildikten sonra iktiza edenlerin serumlarını
muayene ettikten sonra vâsıl oldukları neticeler
hakikaten oralarda bir mücadele açmayı istilzam edecek vaziyette ise o mıntakada mücadele açıyoruz ve ona göre yürüyüp gidiyoruz. Buyurdukları gibi o mıntaka hakkında bizde esaslı
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malûmat yoktu. Orası hakkında ayrıca meşgul
olur, tetkikat yaptırırım. Ardahan mıntakasında tetkikat yaptık, bir sene, çalıştık. Arkadaşlar
ayrıca bir mücadele açılmasına lüzum görmediler. Diğer taraftan Kütahya’nın Tavşanlı,
Domaniç nahiyesinde tetkikat yaptırdık, orada
tarama mücadelesinin açılmasını istilzam eden
vaziyette olduğu için orada mücadele açıyoruz.
Mücadele açılmamış olan yerlerdeki hastalar
Hükûmet tabiplerinin tedavisi. ve nezareti altındadırlar. Bunların yekûnu da 1937’den devredilen 132.303, 1938’de 8. 981, tedavisi biten
2.212, kayde devren 6.290, kayıttan çıkarılan
132.782, 1939 senesine geçilmiş olacaktır.
Reşadiye-Yıldızeli’ndeki heyetler bu sene mücadeleyi ikmal etmiş oluyorlar. Bunlar Erbaa
kazasına geçeceklerdir, Heyet Tavşancıl ve Domaniç nahiyelerine gönderilecektir.
Frengi mücadelesi dediğimiz zaman bize ilk senesi tetkikle geçen mücadele açmayı istilzam ettiği zaman talimatnamesi mucibince dört sene
tedavisini takip iktiza eder. Tedavi bitti dediğimiz zaman kan muayenesi de bir senedir ki şu
halde bir frengili altı sene tedavi ve kontrol altında bulundurulacak demektir. Şimdiye kadar
vasıl olduğumuz netice şudur: Yeniden sirayet
vaziyeti mahduddur, mevcudlar eskilerdir.
Bir arkadaşımız doktor noksanına işaret buyurdular. Geçen yine arzettiğim gibi ihtiyaç seneden seneye azalıyor bu sene de askerliğini bitirerek, vekâlet emrinde 120 doktor ve 42 sıhhat
memuru açtıklarımızı kapatacaklardır.

‘‘

Memleketteki doktor azlığını karşılamak
için yeni Tıp fakültesinin hazırlığına
devam ediyoruz.

’’

Geçen yine Tıb fakültesinde jinekoloji ve maternide kısmının ihalesi bitmiş önümüzdeki

‘‘

Ankara Tıp Fakültesi inşaatı ikmal
edilince hekimler yetişecek ve
İstanbul’dakilere eklenecektir.

’’

Bu suretle doktor kadromuz genişlemiş olacaktır. Şimdiden buna yardım olsun diye Tıp
talebe yurdumuzu bine çıkarmış bulunuyoruz.
Her sene döküntülerden sonra 200 hekim elimize geçecektir.
Buradaki Tıp fakültesi ikmal edildiği zaman
pansiyon kısmını 1.200 e çıkaracağız.
Bir arkadaşımız köylerde sıhhî meskenlerden
bahsetti. Bu çok arzu ettiğimiz, bir şeydir. Numunelerini muhacirlerin iskânı münasebetile
yaptırıyoruz. Takat ve imkân oldukça daha
ziyade takipat yapılacaktır. İlk üzerinde durduğumuz hala vaziyetleridir. Dahiliye vekâleti ile
mutabık bulunarak tamimleri yapmış bulunuyoruz. Herkesin takatı dehilinde hiç olmazsa,
sıhhate aykırı vaziyetten uzaklaştırmağa çalışacağız. Hakikaten, tavsif ettikleri gibi insan oturamıyacak kadar, insana verilen kıymetle gayri
mütenasib kötü vaziyetler vardır. Bunları izale
edeceğiz. Şahısların takatı ve bilgileri üzerinde
büyük yardımlarda bulunuyoruz,
Doğum vaziyetinden bahis buyurdular. Doğacak çocuğun sıhhatli olabilmesi için ana ve babanın sıhhatlı olması lazımdır. Aile teşkilde ilk
gözettiğimiz şey birleşeceklerde içtimaî, ruh ve
akıl hastalıklarının olmamasına dikkat etmek
suretiyle evlenme muamelelerine dikkatle devam etmekteyiz. Kadında, gebelik zamanında
rahatsızlıklara yardım etmek ve doğuma dair
ögüd verebilmek için çocuk doğum ve bakım
evleri açmışızdır, sayısı ondur. Bu sene içinde

Bursa’ya da bir tane ilâve edeceğiz, 11’i buluyor. Takatımız arttıkça muhtelif yerlerde de
yapmaya devam edeceğiz.
Ebe noksanımız yoktur. Bunlara ilâve olmak
üzere köy ebe mektebi açmak üzerinde teşebbüse geçtik. Balıkesir ve Konya’da birer mektep açtık. Orada okuyup köylere dağılıyorlar.
Üniversiteden, ebe mektebinden diploma
alanlar bazen mütevazi bir hayat içinde köylere kadar gitmeye pek razı olmuyorlar. Onun
için köy ebe mekteplerinden diploma alanları
gönderiyoruz çünkü bunlar esasen köylerden
aldığımız çocuklardır. Bunun haricinde bilgi
noksanı olan ebelere asla müsaade etmiyoruz.
(‘‘Bravo’’ sesleri). Doğurduktan sonra, çocuğun ölümü üzerine müessiir olacak avamilden
nasıl muhafaza edilecek ve çalışılacak, bunlar
hakkında neşriyatımızla yaptığımız telkinlere
ilâve olmak üzere her yerde doğum ve çocuk
bakımı müesseselerimiz bu vazifeyi meccanen
yapmakla vazifedar kılınmışlardır.

100. YILA ARMAĞAN

sene ikmal edilecektir. Diğerlerine tekaddüm
etmek üzere bu gibi hastaları alacak vaziyete
geçecektir.

Hıfzıssıhha müessesesindeki memurların ücretli olduğundan bahsettiler. Bunlar şimdiye
kadar E cetvelindeydiler,bu sene D cetveline
geçiyorlar. Zamanı geldiğinde memur sınıfına
geçeceklerdir.
Muhacir meselesine temas ettiler. Muhacir
meselesinin vaziyeti üzerinde çok sıkıntı ile söz
söyleyeceğim, kısasını arzadeyim.

‘‘

Şimdiye kadar getirmiş olduğumuz
muhacirlerden 19.000 ailenin daha evini
yaptırmamış bulunuyoruz. Geçen yine
huzurunuzda arzetmiştim. Hiç olmazsa
10 - 11 milyon liralık bir mevzudur.

’’

Bu gün bu parayı vermek takati yoktur. Geldikleri yerlere; kendilerine haber vermiş bulunuyoruz ki, memleketimize gelen muhacirlere
Yüzyılın
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ev yaptırmak imkânımız yoktur. Arazi vereceğiz, meccanen ev yeri göstereceğiz, tohumluk,
pulluk, hayvan vereceğiz. Yapacağımız yardım
nihayet bundan ibarettir Bu sene, 1,5 milyon
lira tahsis edilmesi takarrür etmişti.

‘‘

Bulgaristanda evini, barkını, herşeyini
satmış, ayak üstünde duran 13 bin,
Romanyada terki tabiiyet etmiş
3 bin kişi vardır. Bunları getirmek
zaruretini görüyoruz.

bir şikâyet varsa onun üzerinde ayrıca çalışırım.
Bir arkadaşım Sıhhat Vekâletinin programından bahis buyurdular, Memleketin kısa zaman
da meydana getirmiş olduğu çok güzel ve çok
temiz eserler arasında Sıhhiye vekâleti büyük
yer almıştır. Sıhhiye vekâleti kısa, bir zamanda
çok işler yapmıştır. Fakat daha yapacağı pek
çok işler vardır.
Meselâ

’’ ‘‘

100. YILA ARMAĞAN

Evvelce getirmiş olduklarımız da takatimiz nispetinde yardım yaptıracağız. Fakat bunların
bir sene, iki sene, üç sene misafiret vaziyetleri
vardır ve hepsine ev yaptırılması vaziyeti yoktur. Takati olan da ev bekliyor, olmayan da…
Bunları müstahsil hale getirmek için arazisini,
tohumunu vermeğe ve çalıştırmağa gayret ediyoruz. Bu günkü takatimiz bundan ibarettir.
Buyurdukları gibi Kayseri civarında hakikaten
bazılarının evleri yapıldı, bazılarının yapılamadı. Nitelim Gemerek’te de böyle yaptık. Hepsini yapmaya takatimiz yoktur.

Yapılmış binaların pahalı olduğundan bahsettiler. Muhacirlere yapılacak evleri en mütevazi bir surette yaptırıyoruz fakat mütevazi
dersem bir insanın oturabileceği düşünülerek
yapılmıştır. Bunların plânları hazırdır. Fiyatlar,
malzeme, müteahhidin az veya çok bulunuşu,
mevsim farkları vesaire dolayısıyla birbirini
tutmuyor. Bizim hesablarımızın vasatisi 1.500
liradır. Ankara’da Sincan köyünden 700 liraya yaptırabilmek için iki sene bekledik, nihayet
840 liraya yaptırmak imkânını bulduk. Biraz
para ile çok ev yaptırmaya çalışıyoruz. Diyarbakır’da 700, Trakya’da 400, Ege mıntakasında
550 liraya yaptırmak imkânını bulduk. Bütün
bunlar Devlet usulüne tâbi olarak münakasa ile
yapılıyor, filan yerde bir usulsüzlük olmuş diye
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bizde 10.000 nüfusa düşen yatak adedi
7’dir, bu miktar başka yerlerde 3096 arasındadır 30 ve 96’ya gitmeyi
aklımızdan geçirmiyoruz, ilk had olarak
yanımızdaki komşular kadar olsun diye
15’i esas olarak düşündük, buna göre
hazırladığımız programımız 76 milyon
liralıktır ve o zaman bütçemizin de
15.000.000 olması lazımdır.

’’

Bu günkü büyük dava arasında buna imkân görülmediği için bundan şimdilik bahsetmiyoruz.
Yalnız hastaları yatırmak için lazım olan dahilî,
haricî vesaire hastaneler ile iş, bitmez. Bir çok
çeşidler daha vardır. Deliler için iyi yapılmış
esaslı bir şeyimiz yoktur. Şura münasebetiyle
buraya gelmiş olan Bay Mazhar Osman’la görüştüm, ‘‘en aza razı ol, kaç yatak istersin’’ dedim, on bin nüfusa 3’ten aşağı razı olmadı. Hakikaten de elimizdeki istatistikler bu miktarın
fevkindedir. Bir çok deliler aramızda yaşıyor.
Çok çocuklulara yardım meselesine gelince arkadaşlar, benim davamı güttükleri için kendilerine çok teşekkür ederim. Bu mevzu üzerinde
şimdiye kadar verilmiş tahsisatları arzedeyim.
1931’de 5.260 lira, 1932’de 4.700, 1933’te
7.000, 1934’te yine 7.000 lira, 1935’te 13.743
lira. 1936’da 14.000 lira, 1937’de 50.000 lira
1938’de 75.000 1ira. Ben bunu 933 müraca-

atlarına getirebildim. Teklifimde 750.000 lira
istemiştim, tasnif edilen istidalara göre 1938
senesine getirebilmek için. Bu işe daha şümullü
yardım edebilmek ve defaten tediye edebilmek
çok arzu ettiğimiz bir şeydir. Bir de ‘‘madalya
yüzükten’’ bir bayan arkadaşımız bahsettiler.
Biz bunu bu sene madalya olarak hazırladık,
ümit ederiz ki 1939 senesinde paradan daha
ziyade bundan memnun olacaklara bu madalyaları ve şahadetnameleri vereceğiz Bunlar onları memnun edecek şekildedir.

verilmesinin doğru olmadığıdır. Buyurdukları
gibi camilerden bazılarının suları için Evkafla
meselenin halledilmiş olmasına rağmen bu iş
henüz halledilmemiştir. Darphane’ye de su veriliyor. Buna mâni olacağız. Herkesin temiz bir
su içmesi için mesaimize devam ediyoruz.

Bir de kimsesiz çocuklar meselesi vardır. Bu
meseleye gelince; belediyeler bu gibi’ çocuklara
yuva açmakla mükelleftir. Yalnız onların mükellefiyeti altı yaşında biter. Altı yaşı bittikten
sonra Maarif Vekâletinin bunları mekteplerine
alması icap eder.

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ DR.

--HULÛSİ ALATAŞ (Aydın) - Osman Şevki Bey, rak-

lâmların münasebetsiz vaziyeti üzerine nazarı
dikkatimizi celbetmişlerdi. Cevap vermeyi unuttum. Bu meseleyi devamlı surette takip ediyoruz
ve bir çoklarını mahkemeye veriyoruz. Belki bahis buyurdukları gibi gözümüzden kaçmış olan
reklâmlar vardır. Daha sıkı tertibat alacağız.

100. YILA ARMAĞAN

Senelerden beri uğraştığımız bu mevzu üzerinde tekrar çalıştık, fakat Maarif vekâleti yatılı
mektebleri zaten kaldırmıştır. Onun için bunları almasına imkân yoktur. Heyeti Vekilede de
bu işi arkadaşlarla görüştük. Bana Himayei Etfal Reisi ile söylediler, görüşdüm. Onlarda aynı
dertten müştekidirler. Küçük çocuklar üzerinde
daha çok meşgul olabilmeleri için yetişmiş olanlarından kurtulmak iktiza eder. Bu iş üzerinde
çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Daha tekemmül ettiremedik, bu mevzu üzerinde daha iyi bir neticeye
varmak için çalışacağız.

Arkadaşlarımın arzu ettikleri unutulmuş cevaplar varsa, hatırlatırlarsa tekrar arzı malûmat ederim.

Bulgaristan’dan getireceğimiz muhacirlerden
Diyarbakır’a verilecek mi? diye sual sordular.
Bu iş Hükûmetçe plânlaştırılmıştır. Erkânı harbiye, Millî Müdafaa ve Dahiliye ile mutabık
kalınarak görüşülmüş ve kararlaştırılmıştır. Diyarbakır’a da hisse vardır. Bilhassa şimendifer
güzergâhı yerlere yerleştirilecektir.
GENERAL KAZIM SEVÜKTEKİN (Diyarbakır) -

Teşekkür ederim.
SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ DR.

Bir arkadaşımız nahiyelere kadar doktor verilmesini temenni buyurdular. Evvelâ kazaları
ikmal ettikten sonra yeni tahsisat alarak nahiyelere doğru gideriz.

HULÛSİ ALATAŞ (Devamla) -İş Kanunu’na
bağlı olması lazım gelen nizamnameye işaret
buyurdular. Bu, İktisad vekâleti ile birlikte hazırlanmıştır, Tatbikata başlanacaktır.

Osman Şevki arkadaşımız su meselesi üzerinde; İstanbul suyu üzerinde tevakkuf buyurdular. Geçen seneki ayrılıkta bu sene birleştirdik.
O da temiz olmayan bir suyun şehire temiz gelmiş olsa dahi şehir içlerindeki mecraların bozukluğu dolayısıyla temiz kalmayan bu suyun

Ankara kanalizasyon işini sordular, Sıhhiye
Vekâleti bu işi üzerine almıştı. Tetkikatını yaptık, avan projelerini hazırladık, bütün işleri
ikmal ettikten sonra vekâletimizin haricinde
çalışılması icap eden yerlere geldik. Bu kısımda yapılacak kanalizasyonların yaya kaldırımYüzyılın
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larının bir tarafından mı geçeceği, yoksa haricinden mi geçeceği, her şeyin ayni mecraya mı
yoksa kirli suların toplanmış olduğu mecra ile
beraber mi olacağı hususlarını tetkik ettirdik.
Bunları iyi bilen mütehassısların adreslerini
öğrendik. Kendileri ile mutabık kaldık. Bu iş
üzerinde çalışmak vaziyetini tespit etmiş bulunuyorduk. Geçen yine bu işlerin Nafia Vekâleti
tarafından yaptırılması muvafık görüldü. Bu
münasebetle geçen seneki tahsisat ve buna aid
dosyalar Nafia Vekâletine devredilmiştir.

100. YILA ARMAĞAN

İlâçların pahalılığı meselesi ve müstahzarat
üzerinde arkadaşlar tevakkuf buyurdular.
Müstahzarat kısmına aid olan kanunu değişiklikleri le beraber huzurunuza getireceğiz. Yalnız bu müstahzarat işi üzerinde geçenlerde burada görüşürken yine ayni arkadaşlar o zaman
bu kadar sıkmayınız diye şikâyet etmişlerdi. Biz
kanunu her iki tarafı tatmin edecek şekilde getirmeye çalışacağız.
İlâçların pahalılığı meselesine temas ettiler. Bunun üzerinde meşgul oluyoruz. Perakende satış
fiyatlarına kadar tetkik ettiriyoruz. Fransa’dan
gelen ilâçların bir takım hususî takaslardan dolayı fiyatları yüksek oluyor. Diğerleri de yüksektir fakat elden ele geçişleri vardır. Vekâlet bir
esas tatbik ediyor, bu esaslar dahilinde fiyatları
kontrol ediyor. Fakat bu gün memleketin geçim
vaziyetine göre bunları da pahalı görüyoruz.
Memlekette yapılan müstahzarata gelince:
Bunlar her kesin ruhunu sıkacak derecede
manasız bir şekilde devam ediyor. Bunların da
önüne geçeceğiz.
Eczanede yapılan ilâçların pahalılığına gelince:
Bunlar hakkında da vakit vakit şikâyetler alıyoruz ve ehemmiyetle meşgul oluyoruz. Tarife meselesi üzerinde arkadaşlar hayli uğraştılar. Fakat
bu, iki tarafı keskin bıçağa benziyor. Tarifeyi tat-
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bik etsek mi iyi netice alırız, etmesek mi? Bunu
iyice halletmiş vaziyette değiliz, çalışıyoruz.
Bir arkadaşım suların içilebilecek bir halde
olup olmadığını sordular. Memba sularına
ihtiyaç var mı, yok mu diyorlar. İstanbul’daki
Terkos klorlanmış vaziyette temiz olarak geldiğinden dolayı her vakit emniyetle içebileceğimiz bir sudur. Diğer iyi sular içerisinde bilhassa Taşdelen, Kocataş, tertibatları itibari ile en
mükemmel olanlarıdır, emniyetle içilebilecek
vaziyettedirler. Diğerleri ise daimî olmak üzere
kontrol altındadırlar, eksikli vaziyetleri derhal
ikmal ettirilmektedir.
NAZIM POROY (Tokat) - Hamidiye

suyu?

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ DR.

Bilhassa içilecek
vaziyettedir ki lokantalarda iyi su olarak kullanılmasına müsaade ediyoruz.
HULÛSİ ALATAŞ (Devamla) -

CEMAL AKÇIN (Afyonkarahisar) -

suyu?

Ankara

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ DR.
HULÛSİ ALATAŞ (Devamla) - Ankara suyu da
kabili şürbtür, yalnız mikyasıma itibari ile yüksektir, nihayet zevke göre iyi su tedarik etmek
meselesidir.

Hususî hastaneleri: teşvik için vergilerden affi
meselesini bütçe müzakeresi esnasında arkadaşlar mevzubahs ettiler. Böyle işlerimizde çok
acele etmek istemiyoruz, iyi tetkik edilmeden
getirilecek bir kanun yerinde olmaz zannederim. Tetkik ederiz, hakikaten fayda verecek
vaziyet ise Maliye vekili ile mutabık kaldıktan
sonra huzurunuza geliriz.
Erzincan’daki sıhhî vaziyetler üzerine notlar
aldım. Mümkün olabilenler üzerinde daha geniş davranmaya dikkat ederiz.

Erzincan’da 80 yataklı bir hastane
yapılmasına doğru hazırlıklar
ilerlemektedir.

’’

Muhacir işine gelince : Henüz Teşkilât Kanunu
kabul edilmemiş, teşkilâtta daha yer almamış bütçede yer almamış ve nihayet bu sene bunun için
verecekleri bir buçuk milyon liradan fazla değildir. Bu vaziyet karşısında arkadaşımın yardımına
arzı iftikar eder, bu güzel düşüncelerini yazar verirlerse bu yolda çalışacağımı vadederim.
--SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ DR.
HULÛSİ ALATAŞ (Devamla) - Burada

münakale yapmak zaruretimiz şundan meydana geldi:

‘‘

Trabzonda başlamış olduğumuz 200
yataklı hastane için bu seneye muhassas
parayı münakale zarureti hâsıl oldu.

’’

Bu konulan para önümüzdeki sene yapılması
mukarrer olan inşaat içindir. Hatta bir kısmına
da yetmeyecek vaziyette olduğunu görüyoruz.

‘‘

Bu sene tahminimiz hilâfına olarak
Trabzon’da inşaat geri kaldı.
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HULÛSİ ALATAŞ (Aydın) - Hastanelerin umumî

muvazeneye alınmaları bizim de arzu ettiğimiz
bir iştir. Yalnız, bu günkü mevzuata göre de
hastaneler ayrı ayrı ellerden idare edilmezler,
yine tek elden idare edilirler. Bunların ilmî kısımlarını ve fennî murakabelerini yapan Sıhhiye Vekâletidir. Ayrılık ciheti yalnız para mevzuatındadır. Paralarını ya hususî muhasebe verir,
ya belediye, yahud Evkaf verir. Bütün hekim,
eczacı, hemşire ve sair müstahdemin tayini hususlarile Sıhhat Vekâleti meşgul oluyor, fennî
murakabelerini o yapıyor. Yalnız şu sıkıntı husule geliyor: Kâfi derecede para, ayıramamak

’’

100. YILA ARMAĞAN

‘‘

zaruretine düşüyorlar. Hususî muhasebelerin
sıkıntılarını bertaraf etmeyi düşünürken bunu
da beraber halledebileceğiz.
Belediye hekimlerinin üzerlerinde çok yük olduğundan bahis buyurdular. Çok haklıdırlar,
hakikaten büyük sıkıntıları vardır. Bu yükleri
azaltmak için adetlerini çoğaltmak lazımdır.
Fakat bazı yerlerde vaziyetteyiz ki belediye hekimi için bütçelerinde tahsisat olduğu halde
dahi bu gün elimizde hekimimiz yoktur. Hükûmet tabiplerini ilk kademeye almış bulunuyoruz. Bunları tamamladıktan sonra belediye
hekimlerini tamamlayacağız. Büyük şehirlerde
bilhassa İstanbul’da bu sıkıntı daha fazla görüYüzyılın
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lüyor. Bunun için yeni yeni tedbirler alınmıştır.
İstanbul’da gıda teftişleri bir gruba, cenaze ve
fakir hastaların muayenelerini bir gruba, esnaf
muamelelerini diğer bir grupa vermişlerdir. Bu
suretle taksimi âmal yapmak suretiyle daha iyi
yetişebilmek, daha iyi iş görebilmek yolu tutulmuştur. Fakat aslorarak mevcud hekimlerimiz
kâfi değildir. Bunu zamanla telâfiye çalışacağız.

100. YILA ARMAĞAN

Mağşuş gıdalar meselesine temas buyurdular. Bu
mesele üzerinde vekâlet çalışmaktadır. Belediyeler de sailerine devam ediyorlar. Bu çalışmaları
tespit edecek şekilde nizamname vaziyetlerini
ikmal etmiş bulunuyoruz. Yiyecek, içecek, kullanılacak eşyaların vasıfları, muayene usulleri ile
bunlardan hangilerinin mağşuş, bozuk ve hileli
addedileceklerine dair hazırlanmış olan nizamname Yüksek sıhhat şûrasınca görüldü, tetkiki ikmal edildi, ufak tefek eksikleri var, yakında Devlet
şûrasına takdim edeceğiz. Bununla tereddüdsüz
bu işleri teğmin edeceğiz. (‘‘İnşaallah.’’ sesleri).
Süt ve süt gıdaları ayrı bir mevzudur, çok
ehemmiyetlidir. Ankara ve İstanbul belediyeleri vakit vakit bu işleri kendileri yapmak için teşebbüslere geçtiler. Henüz çıkar yola giremediler. Fakat bu mevzu dahi bir yola bağlanacaktır.
Makarnaların boyanması meselesinden bahis
buyurdular. Umumî Hıfzıssıhha Kanunu’na
bağlı olarak yapılmış talimatlardan, boya talimatnamesinde; hangi gıdaların boyanmasına
cevaz verildiği ve hangi boyaların zararsız olduğu tespit edilmiş bulunmaktadır. Tabiatı ile,
buna muhalif olarak yapılan hususlarda takipat yapılır.
Arkadaşımız ecza depolarının vaziyetinden bahis buyurdular.

‘‘

Bir eczanenin açılabilmesi için
50.000 nüfusa kadar olan yerlerde
Türk kodeksinde müfredatı yazılı

Yüzyılın
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ilâçlardan 3.000 liralık, 50.000’den
fazla nüfuslu yerlerde, 5.000 liralık
ilâç bulundurmakla mükelleftir.
Ecza depolarına gelince; 5 eczanenin
bulundurmakla mükellef olduğu şeylerin
asgarisini bulundurmakla
mükelleftirler.

’’

Bu gün dünya vaziyeti dolayısıyla bazı depoların eksikleri varsa da bu, munhasıran şu veya
bu şeye tahsis edişlerinden dolayı değildir;
bulamadıklarından ve tedarik zorluğundan
husule geliyor. Vekâletimiz bu işlerle meşguldur. Eczanelerin ceza ihtikarı ile de meşguluz.
Yüksek Sıhhat şûrasında üç eczanenin ihtikâr
yaptığına karar verilmiştir. Bunlar hakkında bu
suretle takipat yapılacaktır.
Dilencilik meselesi hakikaten geniş bir derttir. Bunun devası kolay değildir. Bunun üzerinde daha
etraflı ve daha servetli çalışmak icapediyor. Bu
vazife belediyelere ve darülacezelere verilmiştir.
Darülaceze bunlara çalışmak için iş yerleri hazırlıyacaktır ve buralarda çalışmak mecburi olacaktır. Bu suretle mesele haledilir. Fakat arkadaşımın
dediği gibi hakikaten oradan oraya kaçıyorlar.
İstanbul’da darülacezeye alınıyor. Kefaletle bırakılıyor yine sanat halinde devam ediyorlar.
Yalova kaplıcaları için geçen sene 100 bin liralık bir yardım vardı. Fakat bu yine ahvali
hazıra dolayısıyla daha fazla yardım imkânını bulamadık. 60 bin lira koyduk. Bu sene
kaplıcaların intizam, eyilik ve sıhhî şartlarının
bozulmamasına gayret edeceğiz. En büyük sıkıntı mevsiminde çalışmak mecburiyetinden
dolayı iki tam çalışan, iki ay da aksak çalışan
bir müessesede büyük masraflar oluyor. Dünyada bu gibi yerleri idare vaziyetinden hâsıl
olan masrafların ne suretle kapatıldığı hepinizce malûmdur. Fakat Devlet eli ile idare
olunan bir müessesede bu yola gitmiyeceğiz ve
mümkün olduğu kadar az zararla kapatmağa

Beden terbiyesi meselesi üzerinde ihtisas yapmağa mani hiç bir şey yoktur. Fakat tababet şuabatında ayrıca bir beden terbiyesi diye bir şey
yoktur. Bu, ijinin teferruatındandır. Arzu eden
arkadaşlar bu mevzu üzerinde çalışabilirler ve
ihtisas yapabilirler. Biz de bu mevzu üzerinde
çalışıp meydana getirdikleri kitaplar neşretmiş
bulunuyoruz.
Arkadaşlarımızın bütçenin heyeti umumiyesi
hakkındaki müzakereleri sırasında nüfus meselesi üzerinde dikkatli bulunmaklığımız hususundaki temennilerini not aldık. Bu esasen
bizim daima üzerinde dikkat ve ehemmiyetle
durduğumuz meselelerdendir. Doğum ve çocuk bakımı meseleleri üzerinde dikkatle duruyoruz. Doğum evlerini bütçenin müsaid nispetinde artırıyoruz.

‘‘

1939 senesi içerisinde Bursada bir doğum
evi açmış, bulunuyoruz. Manisada
açacağımız doğum evi bu senenin
tahsisatının kıtlığı dolayısıyla malesef
açılamayacaktır.

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ DR.
HULÛSİ ALATAŞ (Aydın) - Arkadaşım bana mümasili ihtisas yeri gösterebilirler mi bilmiyorum.
Şayed gösterirlerse meşgul olur ve çalışırım.

--SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ DR.
HULÛSİ ALATAŞ (Aydın) - Doğum ve çocuk
bakım evlerini, bütçemizin verdiği müsaade
dahilinde seneden seneye artırmaya devam
ediyoruz. En küçük vilâyetlere kadar bile birini yaptıktan sonra tekrar ikincilerini yapmak
emelindeyiz. Buna imkân verecek tahsisat
olunca bir taraftan da mutahassısları yetiştirerek bu işte muvaffak olmaya çalışacağız.

Köy ebe mekteplerimiz, bizim köylerde çalışacak olan ebeleri yetiştirmektedir. Ümit ediyoruz ki bunlar da çocuk bakımı noktasından bir
çok eksikliği tamamlayacaklardır.

100. YILA ARMAĞAN

çalışacağız. Bursa kaplıcalarının çalışma kabiliyetleri belki bir parça kâr bırakıyordu. Yalova’yı onlarla birleştirecek olursak birbirlerini
yıkar diye düşündük.

Mürebbiye yetiştirmek meselesine gelince: Bu
daha ileri bir iştir. Bu gün doğrudan doğruya
bünyemize taallûk eden birinci derece işleri bitirmiş değiliz. Bu gün doğum ve çocuk bakım
evlerimizde bir çocuğa nasıl bakılacağı programlarımızda vardır. Fahrî olarak gelip ders
almak isteyeceklere her türlü kolaylığı göstermeye âmadeyiz.

’’ ‘‘

sual:
Beden terbiyesi diye bir sınıfı ihtisas açılmasını
istemekteki maksadım, tabipleri bu sahaya davet
içindir. Hükûmet bunu ihtisas olarak tanımamış
olursa hiç bir zaman buna lüzum görmezler.

Doğum evlerimizin sayısı, teessürle
söyliyeceğim ki, 60 küsür vilâyetimiz
olduğu halde bu gün 11 tanedir.

Onlar bu ihtisası Hükûmetin tasdik eylemesini
ve bunun kanunî olmasını isterler. Bu tabiî bir
şeydir. Başka memleketlerde bu vardır.

İnşaallah daha çok zenin olacağız, bize daha
çok tahsisat ayıracaksınız, bunları da vaktinde
yapmış olacağız.

DR. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) - Bir

’’
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Bütçemizin daha çok
olması yolundaki GI. İzzettinin temennilerine
bilhassa teşekkür ederim. Sıhhî ihtiyacı hepimiz yakından takdir eder vaziyetteyiz. Çok kısa
zamanda sıhhat mevzusu üzerinde çok işler yapılmıştır. Bütçesi hiç denecek derecede iken bu
günkü ileri mertebeye varmıştır. Fakat bu gün
varmış olduğumuz bu mertebe ne müntehadır,
ne ortadır, ancak başlangıçtayız. Acaba bu işe
girişmiş olmak için ne yapmalıyız? Bütçemiz nereye varmalıdır, diye çalıştık.

100. YILA ARMAĞAN

HULÛSİ ALATAŞ (Aydın) -

‘‘

İptidaî bir tesisat için 85 milyon lira
kadar bir para harç ederek tesisatımızı
ikmal etmekliğimiz ve bütçemiz de 16
milyon liradan yukarı olması iktiza
edeceği neticesine vardık.

’’

Bu günkü zaruretler içinde seneden seneye bütçemizi artıra artıra bugünkü dereceye getirdiniz
Teşekkür ederim. Bundan sonra da, istikbâlde
de imkân buldukça fazlasını vereceğinizden
eminim. Biz de iyi surette kullanacağız. Bu seneki bütçe, rakamı bahsinde ifade bir parça karıştı, Bütçe encümeni de bize fazla para verildiği
şekilde ifadede bulundu. Bizim bütçemizde bir
fazlalık yoktur, hatta elli bin liralık bir noksanlık vardır. Bize fazla verilmiş olarak gösterilen
3 milyon 740.000 lira şu suretle husule geliyor.
Evvelce fevkalâde bütçe ile idare edilen maske
imalâtı bu defa adi bütçeye alındı.
İskân işlerine ait bir buçuk milyon lira fevkalâde bütçede idi, bu gün bu bütçeye geçti. Tıp faYüzyılın
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kültesi inşası için her sene fevkalâde bütçeden
bir milyon lira veriliyordu, bu sene 490.000 lira
verildi ve adî bütçeye geçti. Bu bütçede bunları
nazarı dikkate alınca 250.000 lira fazla verilmiş
gibi görülüyor. Geçen sene bütçe çıktıktan sonra sene sonunda yine huzurunuza geldim; kinin
fiyatlarının yüksekliğinden bahsederek 300.000
lira daha munzam tahsisat verilmişti. Binaenaleyh, 50.000 lira noksanı ile bütçeyi hazırlayıp
takdim etmiştik. Bütçe encümeni bu elli bin liranın çok çocuklu ailelere yapılan yardımdan
kısıldığını görünce, onu başka yerden temin
ettiler. Binaenaleyh geçen seneki bütçenin aynini almış oldum. Bu günkü icaplara göre geçen
seneki tahsisatın bazısını tayyettik, bazılarını
azalttık ve bu günün mecburî zaruretleri karşısında zam iktiza edenlere zam yaptık. En çok
iaşe, ilbas, diğer eşya, eczayı tıbbiye, malzemei
tıbbiye tedrisat müesseseleri talebe yurdu, küçük sıhhat memurları mektebi, sağır ve dilsizler
mektebi, hastanelerimiz, Hıfzıssıhha ve kuduz
müessesesi gibi yerlerin zarurî pahalılık ve geçirmekte olduğumuz vaziyet dolayısıyla fiat yüksekliğini karşılamak için bir miktar arttırmak
suretiyle mütevazin bir vaziyete getirdik. Fakat
bu tahsisatlara yaptığımız zam miktarı %20’yi
geçmedi. Bu gün hepiniz içindesiniz. Arzettiğim
mevzulardaki pahalılık %20’nin çok üstündedir. Biz mümkün olan tasarrufu yapmaya, ucuz
eşya tedarikine dikkat edeceğiz. Bunlarla bu işi
bu bütçe dahilinde yürütmeye çalışacağız fakat
yine zaruretlerle imkânsızlıklara düşersek yüksek huzurunuza gelir tahsisat isteriz.
Sıtma meselesine temas buyuruldu.

Sıtma, evet, büyük bir afettir, avakıbı ile beraber başka türlü ölenler de olmuştur. Fakat sıtma

Trahom mücadelesi üzerinde arkadaşlarımızın
temennilerinde işaret ettikleri Yenice, bizce de
tespit edilmiş yerdir. Yalnız orası değildir, Oradaki ova köylerinin bir çoğu trahomdan fazla
muztariptir. Bugün trahom için 13 hastanede çalışıyoruz ki, yatak adedi 180’e baliğdir.
25 dispanserimiz 36 köy tedavi evimiz, bir de
seyyar heyet halinde çalışan ekipimiz vardır.
Mütehassıs doktor ve sıhhat memurunu yetiş-

‘‘

1940 senesi, sıtma noktai nazarından hiç
de iyi geçmeyen bir sene olmuştur.

’’

Her sene muhtelif yerlerde yer yer sıtma salgını olurdu, mücadele mıntakaları salgınlarına,
mücadele mıntakasındaki hekimleri teksif eder
ve derhal mahallinde bastırırdık. Bu mıntakaların haricinde ise çalışma imkânları müsait
olan yerlerden hekimler tefrik eder, oralara
gönderir ve yine mahallinde bastırırdık. Fakat
geçen sene böyle olmadı. Hekim arkadaşlarımızın eksiğini ikmal edemedik. Her sene tıp
talebe yurdundan hizmeti mecburelerini ikmal
edenlerle bunları ikmal ederiz.
Geçen sene vaziyet böyle olmamıştır. Evvelâ,
sıtma mücadelesinde çalışan hekim arkadaşlarımızın eksiğini ikmal edemedik. Biz bunların
eksiğini Tıp talebe yurdunu ikmal etmiş hizmeti mecburelilerle ikmal ederiz. Bunlar iki
seneden beri terhis edilmediler. Orduda bu şekilde bulunanların yekûnu 265’i buluyor. Bunlara zamimeten sıtma mücadele mıntakasında
çalışan doktorlarımızı da, talim için hizmete
aldılar. Binaenaleyh evvelce 98 kişilik kadro ile
çalışan sıtma mücadelesi bugün 65 tabip eksiğile yani 33 tabiple çalışmaya mecbur oluyor.
Salgın çıkan yerlere her zaman
yaptığımız yardımı yapamadık,
hatta çalışmalarımız aksak oldu. Bir
arkadaşımın buyurduğu rakamlar yanlış
olacaktır. 80 bin kişi sıtmadan ölmüştür
buyurdular. Böyle bir şey yoktur.
Sıtmadan ölen asla 500’ü geçmemiştir.

’’

100. YILA ARMAĞAN

‘‘

girdi de 80 bin kişi öldü, böyle bir şey yoktur.
Biz bununla da kalmadık. Geçen senenin haziran, temmuz ve ağustos aylarında kinin noktai
nazarından endişeli günler geçirdik. Kızılay
Cemiyetimizin stokları ile beraber memleketin
ihtiyacı olan kinini Hollanda’dan getirtti. Ona
göre siparişleri yapmıştı. Fakat geçen sene harbin Avrupa’daki inkişaf şekli kinin fiyatının iki
misli artmasına ve bedelinin peşin olarak dolarla ödenmesine ve son ahval dolayısıyla yolun
uzaması dolayısıyla bunları Cavadan getirtmek
mecburiyetinde kaldık. Cavadan ilk parti kinin
memlekete gelinciye kadar ihtiyatlarımızla çalıştık. Bununla çalıştık derken mücadele mıntakalarına meccanî kinin ve diğer mıntakalara
da Devlet kinini yetiştirmekte müşkilât çekmedik. Yalnız piyasada serbestt kinin bulunduramadık. Bizim endişemiz şu idi; ismarladığımız
kininler gelinciye kadar elimizdeki kininleri hakikî ihtiyaçlara sarfettik ve yalnız şüpheli olan
yerlere vermedik. Eylül ayından itibaren ferahladık. Sıtma mevzusu üzerinde bilhassa bu epidemiler Manisa’da olmuştur, Aydın’da olmuştur. Bursa’da ve mücadele mmtakası haricinde
Yozgat’ın Boğazlıyan, Tokat’ın Kazovası’nda,
İzmir’in Bergama, Bayındır, Tire taraflarında
şiddetli savletler yaptı. Bizce bir kişinin ölümü
dahi büyüktür, büyük zayiat verilmeden bunlar
bastırıldı. Fakat geç bastırıldı ve bütün mevsim
sonunda hu sıtmayı almış olanların esaslı tedavisi ile uğraşıldı ve uğraşılmaya devam edilmektedir. Gece gündüz çalışarak gayretimizi
artırarak önlemeye çalışacağız.
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tirdikçe gelir ayrıca tahsisatını isteriz, müsaade
ederseniz bu yerlerde de açmağa gayret ederiz.
Tespit edilmiş daha bazı yerlerimiz vardır.
Çok çocuklu annelere yardım mevzusunda
Bütçe encümeninin 50.000 lira ilâve etmesine
çok teşekkür ederim. Fakat bunu şöyle ifade
edeyim ki; daha 1934 müracaatını yerine getiremiyoruz. Her halde çok geçmiştir. Hesabını çıkardık, bir milyon küsür bin lirayı derhal
tediye etmeliyiz ki senesine gelebilelim. Bu
günkü sıkıntılı vaziyet karşısında bunu temine
imkân bulamadık.
SIRRI İÇÖZ (Yozgat) - Yakında

bekârlık vergisi
kanunu gelecektir. Oradan alır bunlara veririz.
100. YILA ARMAĞAN

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ DR.
HULÛSİ ALATAŞ (Devamla) - İnşaallah.

Mazhar Müfit arkadaşım Artvin hastanesi
meselesini hatırlattılar. Teşekkür ederim. Kendileri de yakından biliyorlar ki hayli gayret
sarfettim. Kuvvei karibeye gelmişti. Orası tek
doktorlu kaldı. Bu da askerî vaziyet dolayısıyladır. Herhangi bir doktoru askere almayacaklarını bilsem İkinci bir doktoru göndermek vaadinde bulunurdum. Merkez Hükûmet tabipleri
askerlikten müeccel olmadıkları için merkezdekini de aldılar, yalnız bir sıhhiye müdürü kaldı.
MAZHAR MÜFİT KANSU (Çoruh) - Eyvah, Dim-

yat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olduk
desene. (Gülmeler)

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ DR.
HULÛSİ ALATAŞ (Devamla) - 265 hizmeti mec-

buriyelilerin terhis edilmediğini arzetmiştim.
Ayrıca vazifede bulunanlardan askerî hizmete
alınanlar 222’yi buluyor. Kazalardaki Hükûmet tabibi açığının yekûnu 65’dir. Bu boşluklar, sükûn avdet ettiği zaman, belağan mabelağ
doldurabilecek vaziyetteyim. Üç sene evvel görüştüğümüzde arzetmiştim, ki 1941 senesinde
hepsini tamamlamış olacağız. Hakikaten hepYüzyılın
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sini tamamlamış vaziyetteyiz. Belediye eksiği,
mücadele eksiği de tamamlanacak vaziyettedir. Gelecek sene elimize geçeceklerle beraber
yekûnu daha çok artmış olacaktır. Yeni yeni teşekküllere doğru bizi götürecektir. Alacağımız
tahsisatlara göre o işleri de yapacağız.
Berç Türker arkadaşımız, bütçenin heyeti umumiyesi görüşüldüğü zaman, Sıhhat Vekâletinin
ilâcı kendi eline almasından bahis buyurmuşlardı. Sıhhat Vekâleti memleketteki ilâç eksikliği ile
yakından alâkadar olmuştur. Döviz ile tedariki
mümkün olan kısımlar üzerinde Hükûmet dövizi verdi, Amerika’dan sipariş yaptı. Bir çoklarını
da İsviçre’den getirtti; bazıları da diğer muhtelif
yerlerden gelmektedir. Hiç bir madde, diyebilirim ki, tamamen piyasadan kesilmiş değildir. Fakat vakit vakit darlıkları çok olmuştur. Ezcümle
ensülin, iyod, santonin üzerinde bazı darlıklar
oldu. Fiat üzerinde de spesiyalitelere taallûk
eden kısımları vekâlet daima murakabe etmektedir. Prodüvi simik, bunlar üzerinde vaki müracaatlarla meşgul olabiliyoruz. Bunların çok fiat
değişikliği olduğunu biliyorsunuz. Bazılarında
hemen hiç olmadığı gibi, bazıları da iki, üç misli
kadar arttığı olmuştur.
Doğum meselesi ve köylerin tetkiki mevzusu
üzerinde, doğuranlara yardım mevzusu üzerinde metodik bir şekilde çalışamağa devam ediyoruz. Bu sene yeniden köy ebe mekteplerinden
talebelerimiz şahadetnamelerini alarak çıkmak
üzeredir. Bunları istenen yerlere vereceğiz. Her
sene de bu yolda çalışmamıza devam edeceğiz.
Bunlar yalnız bir köyde değil, civardaki bir kaç
köyle birlikte çalışmaktadır. Zamanı geldiğinde
bir Köy ebe mektebini daha Sivasta veya şark
tarafında bir yerde açmak ve oraların inkişafına
yardım etmek istiyoruz.
Kızamık meselesine gelince; bu sene bilhassa
Ankara’da çok oldu. Bunlar 3 bin musabı bulmuştur. Bizdeki kayitlere nazaran diğer senelerin miktarından çoktur.

Biraz da diğer

‘‘

emrazı sariyeden bahsedeyim. Büyük
hareketler esnasında, tecemmüler ve
terhisler esnasında emrazı sariye en
büyük sıkıntımızdır.

’’

Bir çok hareketler olduğu halde bu mevzu dahilinde ufak tefek vakalar oldu ise de bunları derhal
vaktinde bastırmak imkânını bulduk. Ufak tefek
münferit mihraklar oldu ve bastırıldı. Salgın şekilde hamdolsun hiç bir hastalık yoktur. Yalnız
geçenlerde endişe verici bir vaziyet hâsıl olmuştu. Kayseri ve Sivas’ın iltisak noktasında lekeli tifo görüldü. İki sıhhat müdürü ve bir sıhhat
ekibi çalıştırıldı, bütün köyler tarandı, bastırıldı.
Bir aralık Kula’dan Uşak’a doğru imtidat eden
yerlerde mahallî bir lekeli tifo salgın yapar gibi
oldu. Onu da bastırdık. Her sene olduğu gibi
memleketin muhtelif yerlerinde bu sene sıhhî vaziyet şayanı memnuniyettir. Yani salgın hastalıklar fazla değildir. Bu gün içinde bulunduğumuz
büyük hareketler devrinde memleketin umumî
sıhhî vaziyetini bu vaziyette tutmak arkadaşlarımızın büyük çalışmaları neticesidir. İnşaallah hiç
bir yerde emrazı sariye yangını çıkarmıyacağız.

Arkadaşlarımın arzu buyurdukları hususlar
üzerinde cevap vermediğim cihetler varsa lûtfen hatırlatsınlar, arzedeyim.
GENERAL KAZIM SEVÜKTEKİN (Diyarbakır)

Efendim, silâh altında olduğunu beyan buyurdukları 260 tabipten bazılarının doçent,
profesör olduğunu işitiyoruz. Bunların, hukuk
müntesebine yapıldığı gibi, yani askerî hâkimliklerde istihdam olundukları gibi, tabiplerin’de sıhhiye müşavirliklerinde istihdamına
imkân var mıdır?
-

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ DR.

General Kazım Sevüktekinin buyurdukları, Sıhhat Vekâletini değil,
Maarif Vekâletine ait bir sualdir. Üniversitede çalışanlardan orduya alınmış olanlar hakkındadır.
HULÛSİ ALATAŞ (Aydın) -
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1938’de 8241, 1939’da 6.059, 1940’da 2.311,
1941’de 2.728, yalnız nisan sonuna kadar. Arzettiğim bu 3.000 rakamı bu günkü vaziyeti de ilâve
ettiğim içindir. Kızamık bildiğimiz gibi sirayet itibari ile en çok ve kolay sirayet eden bir hastalıktır.
Hatta hastalık teşhis edilmeden evvel nezle zamanında bile sirayet eder. İçtinap vaziyetleri güçtür,
kızamık hastalığına tutulmuş olan bir çocuğa
nasıl bakmalı mevzusu etrafında halkın anlayacağı dilde kitaplar yazdırdık, hastalığın olduğunu
haber aldığımız yerlerde nezaret edici hekimleri
daima göndermekte ve çalıştırmaktayız. ‘‘Haber
alınmamıştır, verilmemiştir’’ şekilde kulağımıza
gelen hâdise ile ayrıca meşgul olduk. Doktorlar
gönderdik, çaIıştırdık ve çalıştırmaktayız.

NEVZAD AYAS (Bursa) - Partide

prensip itibari
ile Çeltik Kanunu’nun bazı hükümlerinin tadili kararlaştırılmıştı. Bu tadil hangi safhadetır.
lâyihası hazırlanmış mıdır?
SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ DR.
HULÛSİ ALATAŞ (Aydın) - Burada

Parti içtimasında görüşmüştük. Acele getirilmesini emir
buyurmuştunuz. Ziraat vekilile sık sık toplandık, görüştük. Acele edişte faide görmedik.
Hem pirinç ekmeyi istiyoruz, hem de sıhhate
dokunmasın diyoruz. Henüz kavgalarımız bitmemiştir. Bittiği zaman lâyihasını getireceğiz.

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) - İskân

Dairesinin işe başlaması memlekette 20 - 21 sene olduğu halde bu gün halâ vazifesini ikmal ve itmam
etmemiştir. Henüz bir çok iskân edilemeyenler
olduğu gibi, bir çokları da füzulî olarak mal almışlardır. Acaba bu iskân işine ne vakit nihayet
verilecek? Bunu sormak istiyorum.
SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ DR.
HULÛSİ ALATAŞ (Aydın) - Efendim, iskân işi
olarak 20 senelik işler olabilir. Ancak bu idare Sıhhat Vekâletine 1935’te devredilmiştir. O
Yüzyılın
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zamandanberi ikmal edilmemiş dosyalar hakkında müracaatlar vuku buldukça Vekâlet hallediyor. Her hangi bir dosya üzerinde falan zamanda müracaat vaki oldu da cevap alınamadı
diye bir şey varsa tetkik eder cevap arzederim.

farkla hastanelerimi ve diğer pahalılıkla alâkadar müesseselerimi idare edebileceğimi tahmin
etmiyorum. Tahsisat verirseniz, beni serbestt bırakırsanız yine bu kısımlara zam yaparım.

Bugünkü olan iskân dairesi, eski işlerden müracaatları tetkik etmekle beraber ana vatana
dışarıdan gelen muhacirlerin yerleştirilmesi,
memleket içinde yer değiştirmek işlerinin tanzimi üzerinde çalışmaktadır. Herhangi bir dosya için emirleri varsa lûtfen versinler cevaplarını takdim ederim.

bütçe encümeninden rica ediyoruz.

100. YILA ARMAĞAN

GL. İZZETTİN ÇALIŞLAR (Muğla) - Çok çocuklu annelere az tahsisat konmuştur. Bunun
biraz daha çoğaltılması kabil değil midir? Ankara Tıp Fakültesi için 300 bin lira ayrılmıştır. Bu sene içerisinde bu inşaatı yapmak belki
müşküldür ve çok da mübrem bir şey değildir,
memlekette fakültelerimiz vardır. 300 bin lirayı çok çocuklu annelere vermek suretiyle daha
fazla yardım yapılamaz mı?
SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ DR.
HULÛSİ ALATAŞ (Aydın) - Buraya konmuş olan

tahsisat iki sene evvel başlamış olduğumuz tıp
fakültesinin müştemilâtından olan Jinekoloji
ve Maternite kısmı inşaatının ikmaline devam
içindir. Müteahhit eylûlde teslim etmiş olacaktı, teslim edemedi, mesele Devlet şûrasına
intikal etti. Mukavele feshedildi. Emaneten yapılmağa karar verildi çünkü üstü açık kalmıştır.
Temelleri tehlike altındadır. Bu para, emaneten, inşaat için sarfedeceğimiz paradır.

GL. İZZETTİN ÇALIŞLAR (Muğla) -

den verilmiyecek mi?

Hiç bir yer-

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ DR.

Ben 25.000 koymuştum. Bütçe encümenimiz 50.000 lira daha verdiler 75.000 lira. oldu. Herhangi bir mevzu üzerinde, bilmiyorum Maliye vekilimiz burada ise,
belki bir çare bulurlar. Bende çare yoktur. % 20
HULÛSİ ALATAŞ (Aydın) -
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GL. İZZETTİN ÇALIŞLAR (Muğla) -

O halde

DR. ALİ SÜHA DELİBAŞI (Kütahya) - Bir iki nokta hakkında izahat lûtfetmelerini rica edeceğim.
Frengi mücadele teşkilâtı mıntakasına dahil
olmayan yerlerdeki frengi tedavisi Hükûmet
tabiplerine tevdi edilmiştir. Bendeniz son aylar
zarfında 1 - 2 mıntakayı gezdim, bazı rakamlar
aldım. Yapılan frengi tedavisi maalesef yarıdan
daha az vaziyettedir. Meselâ 500 frengili kaydi olan sıhhat müdürlüğünden aldığım 3 aylık
cetvele göre, birinci ay 45,2’nci ay 48, 3’ncü ay
68’dir. Muhtelif kaza merkezlerindeki malûmat
bunu teyit eder mahiyettedir. Tabiî bu 65 rakamı hiç bir şey ifade etmez. Çünkü bu, müstemirren tedaviye devam edenlerin rakamı değildir.
Muhtelif aylarda ; muhtelif aylar zarfında 65
tane frengili gelmiştir. Yani birinci hafta gelmiş
olan ikinci hafta gelmemiştir. Bendeniz bu suretle yapılan frengi tedavisinin müsmir olamıyacağı ve bilâkis muzir olacağı kanaatındayım. Vekil
beyefendi bu hususta ne düşünüyorlar ?

Sonra öğrenmek istediğim bir cihet de şudur:
Hükûmet tabiplerinin takriben, mübalâğa
telâkki edilmesin, altmış bu kadar vazifesi vardır. Bu kadar vazife arasında asıl kütlenin, köylünün ahvali sıhhiyesi ile sıkı bir şekilde değil,
uzaktan bile alâkadar olmalarını ihtimal dahilinde görüyorum. Ancak bir tek sıhhat memuru vardır. Bu sıhhat memurunun da tabiî bir
doktor kadar ilmî salâhiyeti yoktur. Bu ikinci
nokta hakkında da Vekil beyin mütaleasını öğrenmek istiyorum. Doktorların işlerini azaltmak hakkında, bir fikirleri var mı?
SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ DR.
HULÛSİ ALATAŞ (Devamla) - Frengi

mücadelesi işini biz iki kısma ayırmışızdır; yüzde nisbeli

İkinci kısım; Hükûmet tabipliklerinden bu gün
65 yer münhaldir dedim. Münhal olmadığı zamanları nazarı dikkate alalım. Münhal olmadığı zamanda da Hükûmet tabibinin vazifesi;
köylerden ihbar edilmiş emrazı sariye için gitmek, cürmü meşhut için gitmek, merkezdeki
dispanserde çalışmak, Hükûmet tabipliğine
ait olan işleri görmektir. Bunlar haricinde köy,
köy dolaşmak için ne harcırahları vardır ne de
tahsisatları. Bu ne şekilde olur? Bazı vilâyetler
bunu tatbik ediyorlardı. Seyyar tabip alıyorlar,
mıntakalarına göre köy köy gezdiriyorlardı.
Sıtma mücadelesinde bizim yaptığımız da her
köyün gezilip görülmesi esası üzerinedir. Her
vilâyet ihtiyaca göre seyyar tabip temin edinciye kadar bunun imkânı yoktur. Hakikî vaziyet;
bizim kazalarımızdan nahiyelere, nahiyelerden
köylere gitmek zamanımızı beklemek lazımdır.
Maruzatım bu kadardır.
Bir sual
Trahom meselesi bir afet halinde şark ve cenup
vilâyetlerimizde yayılmıştır. Bu öyle muazzam
YUSUF ZİYA ÖZER (Eskişehir) -

bir iştir ki, münasip bir zamanda Meclisi âlinin
sureti mahsusada meşgul olması lazım gelen
bir meseledir. Filhakika bir teşkilât vardır, fakat o teşkilât işin vüsatine göre ne kâfidir, ne de
mesaisi kâfidir. Bunun tedavisi uzun, müşkül,
müziç, çetin bir tarzdadır. Geçenlerde Alman
mecmuai askeriyesinde bir makale neşrolundu.
Orada, bir âlimin, askerî tabipin Polonya’dan,
Rusya’dan, Romanya’dan getirilmiş olan insanlarda trahom hastalığı olduğunu gördüğü
ve onu yeni bir tarzı tedavi ile tedavi ettiği yazılı idi. Apsit kullanmış. Buna dair uzun bir makale neşretmiş. Aceba makamı âlileri...
SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ DR.
HULÛSİ ALATAŞ (Aydın) - Bu ilâcı fabrikasından getirttim, mıntakasına gönderdim, tatbikat
üzerindedir.

100. YILA ARMAĞAN

fazla olan yerlerde hususî mücadele açtık. Mücadele teşkilâtımızla bunları kuvvetle ve dikkatle
takip imkânını buluyoruz. Mücadele mıntakası haricindeki yerlerde bahis buyurdukları gibi
Hükûmet tabipi tarafından takip edilmek icap
eder. Kayıtlı frengililer talimatnamesi dahilinde
sıkı takip edilmektedir. Bunlarda da bir çok aksaklıklarla karşı karşıya gelinmektedir. Onların
bir kısmını idare âmirleri hoş görüyor, harman
zamanıdır, bir iki ay müsaade ediverin diyorlar,
yahut kıştır, yollar kapanmıştır daha müsait bir
zamana cetveldeki sırasını alıverin diyorlar. Böyle ufak tefek rötüşler hariç olmak üzere muntazam surette takip edilmektedir. Hatta bazan
bize cebir kullanıldığından şikâyetler geliyor. Biz
bunlar üzerinde daha iyi çalışma imkânlarım
kaza hekimlerini çift yaptığınız zaman yahut
nahiyelere birer hekim verdiğimiz zaman, buluruz, Bunun yolunu bu şekilde görüyorum.

Ben de onu
soracaktım. Tecrübe ve tatbikat yapılıyor mu
diye. Teşekkür ederim.
YUSUF ZİYA ÖZER (Eskişehir) -

SAMİ ERKMAN (Kastamonu) - Bir sual soracağım. Sıhhiye vekili bey bir kimsenin sıtmalandıktan sonra çok iyi tedavi edildiğinden bahis buyurdular. Bunu hiç kimse inkâr edemez, bilhassa ben
bunu takdir ederim. Ama sıtmalandırmamak
için ne düşünülüyor, onu bilmek isterim.
SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ DR.
HULÛSİ ALATAŞ (Aydın) - Ankara’da yapılanı her yerde yapmayı düşünüyordum. Sıtma
Ankara’da en küçüğümüzden en büyüğümüze
kadar ıstırap veriyordu. Bataklıklar kurutuldu,
zorla teller celâldi. Bu sıhhi tedbirler üzerine
pek çok masraflar yaptık ve muvaffak olduk.
Bunu her yerde yapmayı düşünüyorum.
SAMİ ERKMAN (Kastamonu) - Bunları Sıhhiye

Vekâleti tek başına mı yaptı?
SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ Dr.
HULÛSİ ALATAŞ -

Hep beraber çalışılır, yapılır.
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SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ DR.

Artvine hekim göndermeyeceğiz manası yanlış anlaşılmasın. Gönderilecek
hekimin, asker çağında olmaması ile mukayyettir. Çağ harici birini bulup orayı her halde
takviye etmek fikrindeyim. Elime geçecek en
müsait birini göndereceğim.

HULÛSİ ALATAŞ -

Bolu hastanesi inşaatının ikmali için vilâyetle aramızda muhabere geçmiştir. Bu yardım
mevzusu dahilinde biz Maliye Vekâletinden ricaettik. Vilâyetlere yapılacak olan yardım, Sıhhat Vekâleti bütçesine girmez, Maliye Vekâleti
bütçesine girer. Esas itibari ile kabul edilmemiş,
vilâyetlere de cevap verilmiş.
100. YILA ARMAĞAN

Frengi mücadelesinde Ali Süha arkadaşımızın
yeni tatbik ettiğimiz talimatnameden haberleri yoktur, zannederim, Buyurdukları idi. Tam
köye gidiyor, yine tedavi için dönmek mecburiyetinde kalıyordu. Fakat şimdi neosalvarsan
ve bizmut tedavilerini hep bir araya getirmek
suretiyle bir aylık bir fasıla verebilecek şekilde
arkadaşlar bir tertip yaptılar. Bu suretle tedavi
görenler nihayet bir ay sonra gelebilecek vaziyete geçiyor. Eskiden olduğu gibi gider gitmez
geri dönmek vaziyeti kalmamıştır.
Hükûmet tabipinin köylüye gitmesi hususunu,
evvelce tebellür ettirdik. Etimesgut Sıhhat Müessesesi burnumuzun dibindedir. Bu gibi müesseseler her yerde açılabilirse köylünün bütün
dertlerine yetişmiş olacağız. Şimdiki hekim
teşkilâtımız kazalara gelmiştir; Nahiyeye gideceğiz. Ondan sonra seyyar teşkilâtımızı yapabileceğiz. En mütekâmil şekil, kanaatime göre,
santre dijiendir. Her şeyle meşgul olur.
Feridun Fikri arkadaşımız; frengi memlekette
bir afettir, tehlikelidir buyurdular. Memleketimizde frengi yoktur. Bazı memleketlerle mukayese edersek çok azdır. Her gördüğü çıbanı, her
gördüğü bereyi frengi zannedenler yanlış yola
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gidiyorlar. En çok dedikleri köylerde bile yüzde
sekize varıldığı çok nadirdir. Yüzde dördü geçen
yerlerde mücadele açıyoruz. Bütün memleket
içindeki frengi vaziyetine tamamen hâkimiz.
İşimizi iyi biliyoruz. İyi muayene ediyoruz. (Bravo sesleri) Uzak yerlerde defterleri takip etmek,
etmemek, kusurları olabilir, müfettişlerimiz rastgeldikleri zaman cezalandırıyorlar, defterlerimiz
çok muntazamdır, birinden diğerine geçilebilir,
teselsül eder. Bir yerden frengi sayısı artmış olduğuna dair bir ihbar alınınca derhal oraya tarama heyetleri gönderilir. Herkesi ayrı ayrı muayene ederek kanlarında frengi teamülü arayarak
frengi olduğu veya olmadığı neticesine varılır.
Ona göre frengi mücadelesi açmak lazım mıdır;
değil midir ona göre karar verilir. Icapeden yerlere mücadele heyetleri gönderilir.
Trahom meselesine gelince; şarktaki göz hastalıkları trahom mevzusudur, Zannederim maruzatım iyi işitilmedi galiba. Teşkilâtımız vardır.
Daha trahom üzerinde çok mesafe almamız
lazımdır. Hekimlerimizi, sıhhat memurlarımızı
bir taraftan yetiştireceğiz. Bir taraftan da tevsi
edeceğiz. Bugün hepsine birden el atalım dersek kendi kendimizi aldatmış oluruz. Muayyen
ve kesif olan yerlerde mücadele teşkilâtını açabildik. Açılmasına ihtiyaç olan daha bir çok
yerler de vardır. Bunları da sıraya koyduk. Arkadaşlarının süallerinden not ettiklerim bu kadardır, unuttuklarım varsa lütfen hatırlatsınlar.
İSMAİL MEMET UĞUR (Sivas) - Bize üç sene ev-

vel muhacir geldi, bunları köylü üzerine taksim
ettik. Bunlar köylülere ait binalarda beraber
oturuyorlar. Bunlar misafirse, misafirlik yirmi
dört saat olur, kırk gün olur. Kırk yıl olmaz ya.
Bunlara ya Hükûmet ev yapsın, yoksa bıraksınlar kendileri evlerini yapsınlar. Bizim de basımıza geldi, hareketiarzda hepimizin evi yıkıldı.
Köylü çalıştı, gayret etti, başımı sokacak bir ev
yaptı. Bunlara da ya Hükûmet ev yapsın, çık-

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ DR.
HULÛSİ ALATAŞ - Kendileri

yakinen bilirler ki,
Sivas vilâyetine yerleştirilmiş olan muhacirlerin
epeyce bir kısmına ev yapılmıştır. Fakat yapılmamış olanlar da vardır ve ilk sene kiralarını
İskân İdaresi vermişti. İskân Kanunu, doğrudan doğruya, her muhacire ev yaptırmakla
mükellef kılıyor değildir. Arazi veriyoruz, ev
yerini gösteriyoruz, kendisini yapmakla mükellef kılıyoruz fakat bazı yerlerde ileri gitmişizdir,
evlerini yaptırmışızdır. Bazılarına inşaat malzemesi itibari ile yardım etmişizdir. Bu suretle
evler yapılmıştır. Bazılarına da naktî vardım
yapılmıştır. Buyurduğunuz yer neresi idi?

MEMET UĞUR (Sivas) – Hafik’te. Üç yüz hane
hâlâ evlerine geçememişlerdir.
SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ DR.
HULÛSİ ALATAŞ - Orada kalmaları fuzulidir.
Bu hususta kendilerine tebliğat yapılmıştır.
Matlup evler yapılıncaya kadar arazi vermişiz,
müstahsil vaziyetine geçmişlerdir. Müstahsil
vaziyete gelinciye kadar kiralarını biz verdik.
ÖMER TASÇIOĞLU (Kayseri) - Kayserinin

Tomaza nahiyesinde, müsafir vaziyetinde 120
hane altı seneden beri bekliyor.
SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ DR.

Ev yaptırmayı bekliyorsanız, ev yapılmayacaktır. Kendilerinden
kiraları alınmak iktiza eder. Biz yapacağımız
kadar yaptık, misafir vaziyeti yoktur.
HULÛSİ ALATAŞ (Aydın) -

daşımız, memlekette frengi mücadelesi yokmuş, açılsın gibi görüştüler. Ben öyle anladım.
Bu zehaplarını tashih etmek isterim. Bu gün
Zonguldak, Devrek, Ereğli, Çaycuma, Safranbolu, Ayancık ve daha bir çok yerlerde frengi
mücadelesi teşkilâtımız vardır ve faaliyettedir.
Filân ziraat memuru gitmiş, şu kadar görmüş
bana bu büyük itimat vermez, elimde tarama
teşkilatları ile, mütehassıs tabiplerle yaptığım
tetkikat vardır. Geçen sene Banaz için bir tarama heyeti gönderdik, tetkik ettirdik. Netice
itibari ile çok azdır. Yüzde iki onda dört kadar
bir şeydir, Binaenaleyh memleketimizde frengi
fazladır, çoktur diyecek vaziyette değiliz.
İçtimaî muavenet bahsinde arkadaşımızın teşvikkâr mütaleaları yerindedir. Her tarafta bu
mevzu üzerinde çalışılıyor. Daha kuvvetli çalışmamız yolunda tedbirlerimiz semereli neticeleri arttıkça genişliyecek ve daha kuvvetlenecektir. Yalnız içtimaî muavenet çalışmalarımızda
bizi bin lira ile mukayyet kabul buyurmasınlar.
Hastanelerimiz; emrazı akliye ve diğer teşkilâtlarımız da bu esas dahilindedir.
İSMAİL KEMAL ALPSAR (Çorum) -

yor, bu mühimce bir miktardır.

100. YILA ARMAĞAN

sınlar, yahut yer verin kendileri yapsınlar, bunu
rica ediyorum.

%4 denili-

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ Dr.

% 4 değil, % %2,4
diye arzetmiştim. Bu, yüksek nispetli yerlerdedir. Bütün memlekette frengili nispeti ise ancak
0,9’dur. %90 frengili dedikleri yerde tetkik ettik
%2,4 bulduk.

HULÛSİ ALATAŞ (Aydın) -

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ DR.
HULÛSİ ALATAŞ (Aydın) -

Feridun Fikri arka-
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SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ DR.
HULÛSİ ALATAŞ (Aydın) - Sayın arkadaşlar,
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Bütçesi’nin daha ziyade arttırılması yolunda gösterilmiş olan memnuniyet verici teşebbüslere bilhassa teşekkür ederim. Bütçe encümenimiz bu
sene imkân dahilinde olanlarını verdi. Gelecek
sene için de vereceklerini vadetti.

100. YILA ARMAĞAN

‘‘

Bu sene aldığımız tahsisatla yeniden
175 Hükûmet tababeti, 136 sıhhat
memuru, 49 asistan, 22 mütehassıs ve
muavini. kadrosu almış olduk. Erzincan
hastanesini muvazenei umumiyeye
alıyoruz, Aydın’da da bir doğum evi
açacağız.

muayenelerde dikkatli olarak çalışmalara devam edeceğiz. Bu suretle doğacak çocuklarında
sıhhatli olarak doğmasını temin etmiş olacağız.
Doğduktan sonra da bunların sıhhatlerinin;
ârızaya uğramaması için gerek aşısı mevcut
olan hastalıklar için aşılar tatbik ederek emrazı sariyeden korumak ve gerekse memleketin
umumi sıhhat şartlarını ıslah etmek suretiyle
çalışmalarımıza hız vereceğiz.
İki arkadaşımız sıtma mevzusuna temas ettiler.
Bu, üzerinde ehemmiyetle durduğumuz bir iştir. Bu sene sıtma mücadelesi hususunda daha
etraflı faaliyet sarfedilecektir.
Trahom mücadelesi hususunda da aldığımız tahsisatla mücadelemizi tevsi imkânlarını bulacağız.

’’ ‘‘

Bunların ifade ettiği mâna memleketin sıhhati üzerinde daha geniş ve vüsatli çalışma
imkânlarım aradığımızı ve bu sayede ölümü
azaltarak nüfusumuzu arttırmıya doğru çalıştığımızı gösterir.
Berç Türker arkadaşınızın işaret ettiği veçhile
köylere daha çok yaklaşmaya gayret ediyoruz.
BERÇ TÜRKER (Afyonkarahisar) -

Bravo.

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ DR.
HULÛSİ ALATAŞ (Devamla) - Doğum mevzusunda almış olduğumuz kanuni kolaylıklar ve
doğum evlerini seneden seneye çoğaltmak suretiyle hu yüzden vukua gelen arızaları azaltmaya gayret ediyoruz. Sıhhatli bir çocuğun
dünyaya gelebilmesi için ana ve babanın tam
ve kâmil sıhhatte olması üzerindeki esaslara riayet ederek bilhassa izdivaca tekaddüm eden
Yüzyılın
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260 bin liralık verem mücadele
teşkilatıyla verem mücadelesi
üzerindeki çalışmalarımızı daha çok
kuvvetlendireceğiz.

’’

Çok çocuklu aileler meselesine gelince; bu seneki tahsisatla bunların hepsinin toplanmış
olan alacaklarını tasfiye etmiş olacağız. Gelecek sene imkân nispetinde daha fazla tahsisat
bulmağa çalışacağız.
Ücretle çalışanların maaşa alınması mevzusu
doğrudan doğruya Başvekil tarafından sarih
olarak ifade edilmiştir. Buna ilâve edecek bir
şeyim yoktur. Hükûmet bunun üzerindedir.
Hususi teşebbüslerle kurulmuş olan sıhhi müesseselere yardım mevzusu üzerinde bugünkü kanuni
mevzuat dahilinde âzami kolaylık gösteriyoruz.

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ DR.
HULÛSİ ALATAŞ (Aydın) - Arkadaşlarım, frengi
mücadelesi açılmış olan yerlerde en çok frengili
olarak bulabildiğimiz % 6’yı hiç bir yerde geçmemiştir. Memleketin diğer kısımlarında vasati
olarak frengili adedi bu sene şayanı şükran olarak
yüzde 0,9 dan yüzde 0,8’e kadar inmiştir. Frengi
üzerinde dikkat ve ehemmiyetle çalışmaya devam ediyoruz ve çalışma mevzuları şu şekildedir.

Bu sene mücadele mıntakalarında 19.778 frengili takip edildi. Tedavisi bitirilenler çıktıktan
sonra 1942 senesine 16.292 frengili devretmiş
bulunuyoruz. Bunların hepsinde ayrı ayrı çalışılmıştır. Arkadaşımızın işaret etmiş oldukları
gibi 30 dendiği zaman Sıhhat Vekâletinin bu
işde büyük gaflet göstermiş olduğu anlaşılır.
Nihayet muhterem arkadaşımızın teklifi gibi
zaman, zaman bir çok müracaatlar vaki olmuş
ve bunların müracaatları ve şikâyetleri üzerine
tetkikat yapılarak % 70 - 80 olduğu beyan ettikleri frengili nispetinin ancak % 1’i bile geçmemiş olduğu anlaşılmıştır. Bu hususta kayıtlar
vardır, Buyurdukları mıntakada bir tarama
yapmak, gerçi bu çok büyük bir masrafa vabestedir. Tarama denince o mıntakaya sadece gidilip gezmek ve görmek anlaşılmamalıdır. Orada
bulunan her sahası tek tek kayıt edecek, kanuni

alacak, laboratuvara gönderecek ve ondan sonra bir neticeye varacak ki bu da bir senelik bir
iştir. Tarama mesaimiz bu şekildedir, çalışmaya böyle devam ediyoruz. Arkadaşıma buyurdukları mıntakada tarama yaptırmağı vadediyorum. Huzurunuza geldiğim zaman bu %30
denen nispetin ne olduğunu kolayca göreceğiz.
Boş tarama heyetleri yoktur. Vazifede çalışıyorlar. Serbestt kaldıkları zaman bunlardan bir
tanesini göndeririz, o zaman daha tafsilâtlı olarak arzederim.
Trahom meselesine gelince; Trahom bir çok
yerlerde mücadele açmayı istilzam eden bir
vaziyettedir. Bu sene aldığımız kadro ile yaptığımız: Antakya’da bir hastane, Birecik’te bir
hastane, Elbistan, Kozan, İslâhiye, Mersin, İskenderun, Midyat’da birer dispanser. Adana,
Diyarbakır, Kilis, Malatya’da birer dispanser
Urfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Nizip,
Seyhan’da 13 köyde tedavi merkezi açmak
suretiyle trahom mücadelemizi tevsi etmek
yolundayız. Defaten her yerdeki ihtiyaca cevap verebilmek için para bulmak kâfi değildir.
Şahısları da beraber bulmak lazımdır. Ancak
bu kadar vüsat verecek kadar şahıs yetiştirmiş
bulunuyoruz ve bu tevsi yaptık. Yeni sene için
de şahıslar yetiştireceğiz ve bütçe imkânlarını
da bulursak, mücadeleyi daha genişleteceğiz.
Maruzatım bunlardan ibarettir.

100. YILA ARMAĞAN

Maliye vekâletiyle temas ederek bunların bazı
muafiyetlere mazhar kılınması. imkânını bulursak bunu da yapmakta tereddüt etmiyeceğiz.
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SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ DR.

Arkadaşlarımın
vekâletimiz bütçesine gösterdikleri yakın alâkaya bilhassa teşekkür ederim.
HULÛSİ ALATAŞ (Aydın) -

Soru mevzusu yaptıkları şeylerin cevabını sıra
ile arzedeceğim:
100. YILA ARMAĞAN

Berç Türker arkadaşımız, doğumevlerinin çoğaltılması arzusunu gösterdiler. Fırsat buldukça çoğaltmak yolu üzerindeyiz.

‘‘

Geçen sene Aydın’da açmıştık. Bu sene
1943 bütçesi içinde Gaziantep’de bir tane
daha açacağız

’’

ve fırsat buldukça her sene yenilerini açmak
üzere huzurunuza gelmiş olacağız.
Sıtma mücadelesinden hariç tutulmuş yerlere
temas buyurdular.
Sıtma mücadelesinin elimize geçen anasır nispetinde arttırmak yolundayız. Bir çok yerlerde
elimizdeki hekim ve sıhhiye memurlarının yetişemiyeceği yerleri mücadele altına aldık deyip kendimizi aldatmak taraftarı değilim. Gücümüz yettiği nispette bu mücadeleyi tevsi yolundayız. Pek
güzel bilirsiniz ki, Çanakkale ve Muğla’da yeni
yeni mücadele merkezleri tesis edildi ve bunlara
birtakım yeni ilâveler yapıldı. Sıtma ve ıstırabı
çok olan yerlere daha evvel gitmek suretiyle mücadeleyi tedricen tevsi etmek kararındayız.
Trahom ve frengi mücadelesi üzerinde dikkatle
çalışıyoruz. Bunlar üzerinde yeri geldiği zaman
tafsilâtlı malûmat arzedeceğim.
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Kâzım Karabekir arkadaşımızın temas buyurdukları mesele çok mühimdir. Bakımsız Türk
çocukları meselesi Grupta görüşüldüğü zaman
Maarif vekili arkadaşımız bunun Hükümetçe
tetkik edilmek üzere olduğunu söylemişlerdi,
buna Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti de
iştirak etmektedir.
Bu mevzu üzerinde çalışılmaktadır. Gl. Kâzım
Karabekir’in buyurdukları gibi bu 3000 ile de
kalmıyor, daha fazladır. Bunlar etrafında daha
geniş tedbirler almak lazımdır.
Şifa müesseselerinin İstanbul haricindeki yerlerde yapılması mevzusunu ehemmiyetle nazarı dikkate aldık. İstanbul’da yakın zamanlara
kadar hiç bir şifa müessesesi yaptığımız yoktur.
Kemik veremi hastanesi binasının yerini orada
hazır bulduk. Sivas’ta da yeni yapılacak hastanemizin arsasını aldık, imkân bulduğumuz
zaman inşaata başlıyacağız. Evvelâ büyük merkezleri nazarı dikkate alacağız. Bu müesseseleri
Anadolu’nun ihtiyaç vaziyetine göre kuracağız.
Mütehassısları da o merkezlerde teksif edeceğiz
ki filan yerden filan yere mütehassıs bulmak için
gidiyorum mevzusu kalmasın. Yalnız bu hususta İstanbul’un hususi bir vaziyeti vardır. Tıp
fakültemiz İstanbul’dadır. Hocalarının tedris
vaziyeti vardır, bu hasta celbine sebep oluyor.
Üniversiteden neşet eden arkadaşların hepsinin
Anadolu’ya gitmek istemediklerini ileri sürdüler.
Leyli tıp talebe yurdundan çıkan arkadaşlarımızın hepsi kendilerine verilmiş olan vazifelerinin
başına seve seve koşuyorlar. Bundan müsterih
olsunlar. Buyurdukları serbestt hekimler mevzusudur. Serbestt hekimlerin dağılabilmeleri

Gelecek sene bu plânı daha genişletmeği düşünüyoruz.

Dr. Muhtar arkadaşımız sıtmanın tahribatı
üzerinde tevakkuf buyurdular. Hakikaten çok
mühimdir. Bunun üzerinde durmaya değer. Biz
bu mevzu etrafında çalışırken gücümüzün yetebileceği yerleri ve sıtması çok olan yerleri mücadele altına aldık. Daha bir çok yerler vardır ki,
mücadele altına almayacaktır. Tedricen onlara
doğru gitmiye de çalışacağız. Sıtma üzerinde
çalışırken bir taraftan koruyucu tedbirler, diğer
tavaftan şafi tedbirler üzerindeyiz. Koruyucu
tedbirler meyanında su birikintilerinin yaptığı
mazarratlar büyük bataklıklardan daha fazladır. Sıhhat memurlarımız, hakimlerimiz vasıtasiyle bu işler üzerinde tevakkuf ederek mümkün
olduğu kadar halka öğretmeye devam etmekteyiz. Her yerde sivrisinekle mücadele açamadık.
Yalnız İstanbul’da ve Ankara ve Karşıyaka’da
açabildik. Bu sene İskenderun ve Mersin’de
de açmak kararındayız, Oralarda da sivrisinek
mücadelesi açacağız. Buyurdukları gibi her yerde sivrisinek mücadelesi üzerinde çalışabilsek
ne mutlu, o günleri göreceğiz inşallah.

Sıtma ilâçlarına gelince: Mükerreren görüşülmüştür, dünyanın hali malûmdur. Kinin üzerinde talimin ettiğimizin üstünde çalışmalara
devam etmekteyiz. Geçen seneden beri çalışmalara rağmen 10 ton kininden beş tonu yolda
battı, beş tonu elimize geçti. Kinin yerine kaim
olacak atebrin üzerinde afyon vermek şartiyle yaptığımız mukavelelerde geçmiş olan 1750
kilo kadar atebrinden bin kiloya yakınını geçen sene sarfetmiş bulunuyoruz. Bu seneye elimizde 800 - 900 kilo atebrinle giriyoruz. Yeni
mukavelemiz vardır. 3.000 kilo üzerinden işlemesini takipediyoruz. Bu takiplerimiz bununla
bitmiyor. Hususi tesirler de yaptırıyoruz. Amerikanın geçen sene vadettiği on ton atebrinde
elimize geçerse hepimiz bilhassa çok memnun
olacağız. Hariciye vekilimiz hiç bir gün yoktur
ki, bizim bu işimizi alâka ile takip etmesin. Huzurunuzda kendilerine teşekkür etmeği borç
bilirim. Japonlarla bir alış veriş yapmak hususundaki uğraşmalarımız bir netice vermedi.
Maamafih öğrendiğimize göre kinin sıkıntısı
her yerde aynı derecededir. Sebebi de belki istihsal ve imal yerlerinin tahrip edilmesidir.

Sıtma ilâcına gelince: Sıtma ilâcından evvel,
herkesin sıtmadan korunması yolunda yüz binlerce broşürler bastırdık, her yere göndermiş
bulunuyoruz. Köy odalarına varıncaya kadar
konferanslar tertip ettik, halkevlerinde de bu
mevzu üzerinde çalışılıyor. Herkesin kendini
nasıl koruyacağı üzerinde tevakkuf ediyoruz.

‘‘

Geçen sene İktisat Vekâletiyle anlaştık,
cibinlik yapılmak üzere bir anlaşma
yaptık. Ereğli fabrikasını bu işe vazifedar
kıldılar. Yüz bin metre üzerinde bu sene
tertibat aldılar. Bunun 70 bin metresini
yapmış bulunuyorlar. Bunları sıtması
çok olan yerlere dağıtıyoruz. 30 bin
metresini de ilerde dağıtacağız.

’’
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hekim kesafetinin artmasiyle mümkün olabilecektir. Kesafet çoğaldıkça yayılacaklardır.

‘‘

Sâri hastalıklarla mücadele derken
bu. Senenin en mühim mevzusu çiçek
hastalığı oldu. Temmuzda Mardin
vilâyeti içerisine Cenup
hudutlarımızdan girmişti.

’’

Vakaları yakaladık. Yakaladık fakat iş bu kadarla kalmış değildir. Bizim elimize geçmemiş bir
çok vakalar vardı tedricen ve münakalât yolu
ile de bütün memlekete yayılmış vaziyete geçti.
En kolay mücadele edeceğimiz bir hastalık varsa o da çiçektir. Fakat buna rağmen sıkıntı çektik. Sıkıntımızın sebebi, hastalıktan korunma
vasıtası elimizde olduğu halde bazı müracaatların, yahut takiplerimizden kaçışların husule
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getirdiği durumdur. Diğer memleketlerde usul
şudur; çiçek hastalığı vardır, filân, filân yerlere gidip aşılanınız derler. Biz her türlü sühuleti
gösterdiğimiz ve takip ettiğimiz halde aşılandıktan sonra maalesef silenler bile pek çoktur.
1941 takvim yılı içinde çiçek hastalığı yedi vakaya münhasır kalmıştır. 1942 takvim yılının ilk
altı ayı tamamen hastalıksız geçmiştir. Salgın halinde devam ettiği yerlerden hastalık memleketimize de geçti. Agustosta Urfa vilâyetinde, eylülde Siirt’te, birinci teşrinde Diyarbakır’da ikinci
teşrinde İstanbul, İzmir ve diğer bir çok vilâyetlerde ilk vakaları göstererek yurdun her tarafına
yayılmış ve yer yer salgın haline geçmiştir.
100. YILA ARMAĞAN

Vakalar temmuzda 10, agustosta 115, eylülde
209, birinci teşrin 200, ikinci teşrin 335, birinci
kanunda 992, ikinci kanun 1.176, şubat 1297
martta 1.301, nisanda 1.202 idi.

‘‘

Yurdun her tarafında yeniden çiçek aşısı
tatbikine geçilmişti.

’’

Sıtma, trahom, emrazı sariye, sıhhat memur
ve etibbasiyle küçük sıhhat memurları mektebi
talebesi leyli Tıp talebe yurdu son sınıf talebesi
tavzif edilmek suretiyle çalışılmıştır.

‘‘

Çiçek aşımızın tutmadığı,
aşısı tutmuş olanların da çiçek
hastalığına tutulduğu hakkında
İstanbul’da söylentiler olduğunu duyduk.
Biz çiçek aşısını lâboratuvarlarımızda
kontrollerini yaptıktan ve nihayet beşeri
tatbikatını yaptıktan sonra
kullanmağa arzediyoruz.

’’

Usulümüz hiç bir zaman kontrolü ihmal etmemektir. Biz kendi kontrolümüze ilâveten emniYüzyılın
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yet edilecek bazı yerlere de kontrol ettirdik ve
onlardan da müspet cevaplar aldık. Bunun için
de hiç bir zaman tereddüde düşmedik. Aşısı
emniyetle tutmuş olanlar daima hastalıktan
muaf kalmışlardır. İstisnai hallere her epidemide raslanır ve bu hal bizi hiç bir zaman şaşırtmamıştır ve şaşırtmayacaktır. Münferit çiçek
vakalarının devamı muhtemeldir. İstanbul’da
çiçek vakası yanında suçiçeği çiçek arasında
yer almıştır.
İstanbul’da görülen salgın 15 - 20 gün sonra
tamamen zail olmuş olacaktır. Bu defa Sıhhat
şurası toplantısında salgının gerilemiş olduğu
kanaatine vardık. İhtiyaca tamamen tekabül
edecek kadar çiçek aşımız vardır. Hattâ 17 milyon kişilik ihtiyatımız da mevcuttur.
Her vilâyette yapılmış olan çiçek aşısında kullanılanlardan başka ihtiyaçları da vardır. Bugün
çiçek meselesini hallettik düşüncesindeyiz. Vaka
olmayacak değildir. Fakat istilâ vaziyeti kalmamıştır. Tek tük kaçanlar bulunur, münferit vakalar halinde olacaktır. Fakat emniyetle söyliyebilirim ki umumî salgın vaziyeti kalmamıştır.
Lekelihumma vaziyetine gelince; diğer emrazı
sâriyede olduğu gibi elimizde muntazam istatistikler, grafikler vardır. 1925 senesinden beri
elimizdeki grafiklere nazaran hiç bir senenin
hiçbir ayı yoktur ki memleketimizde lekelihumma vakası görülmesin. Bu vaziyet gösteriyor ki bu hastalık memlekette esasen endemik
olarak mevcuttur.
Harbe takaddüm eden 4 yılın vasatisini aldım.
1935, 1936, 1937 ve 1938 senelerinin senelik
vasatisi 485’dir. Harp başladıktan sonra 1939,
1940, 1941 ve 1942 senelerinin de vasatisini
çıkarttım. 764’ü bulmuştur. Tedrici bir terakki
vardır. 1943 senesine gelince, içinde bulunduğumuz takvim senesi kânunusani ayında bütün
yurtta 167, şubat ayında 269, mart ayında 436,

Edirne vilâyeti hududu dahilinde 96 ayrıca cezaevinde 45 vaka,
İstanbul’da vilâyet hududu dahilinde 269, cezaevinde 58,
Zonguldak’ta 133, Kütahya’da Tavşanlı hattı
üzerinde çalışanlar arasında, çok yakın zamanda yani bundan 15 gün evvel tespit edilen 33
vaka olmuştur. Bu vilâyet içinde dört vaka olmuştur. Konya Ereğli’de fabrika inşaat kısmında 55 vaka olmuştur. Ankara vilâyeti dahilinde
20’si cezaevinde olmak üzere 75 vaka olmuştur. İçel’de 159, Seyhan’da 80, Mardin’de 105,
Sivas’ta 127, Erzurum’da 65, Van’da 42 vaka
olmuştur. Bu suretle muhtelif yerlerde şimdiye
kadar epidemi vakalarını vaktinde haber aldığımız yerlerde bütün vasıtalarımızı teksif ederek
süratle mahallinde boğuyoruz. Maatteessüf bu
erken haber alma mevzuları güçleşmiştir. Vaktinde haber alman yerlerde bütün kuvvetlerimizi teksif.ederek bu vakaları önlemeğe çalışıyoruz. Yalnız nüfusu çok olan ve bilhassa amele
çalışan yerlerde zorluklar devam edip gidiyor.
Bütün vekâletlerle iş birliği üzerindeyiz. Münakalât vekâleti mütaaddit ricalarımızı yerine
getirmek yolundadır. Vagonların, vapurların
tathiri, belediyeler ve vilâyetlerce otobüslerin
tathiri gibi çalışmalar vardır. Endişe vaktin de
izhar edilerek her vekâletin kendi teşekkülündeki kısımları nasıl koruyabilecekleri yolunda
resimleriyle vesairesiyle vesaitin hepsi verilmiş,
arkadaşlar bu yollar üzerinde çalışıyorlar. Evvelâ Devlete bağlı toplulukları bu işten kurtarabildiğimiz zaman diğer kısımlarda daha geniş çalışma imkânları olacaktır. Harbin içinde

sıkıntılar devam ettiği zaman geniş ölçüde salgınlar yapacağı başından itibaren nazarı dikkate alınarak bir çok hazırlıklar da yapılmış ve
meselâ Almanya’dan sipariş edilen etüvlerin bir
kısmı gelmiştir. Diğerleri yolda ve bir kısmı da
fabrikadan çıkmak, üzeredir.
Benzin bidonlarından yapılan tazyikli buğu
sandıkları da sıkışan yerlere gönderilmiştir, elimizde bir miktar daha vardır, yeniden geniş
mikyasta hazırlıklara geçmiş bulunuyoruz. Bu
senenin kışında memlekette lekeli tifo tehlikesi
içinde kalacağımızı Sıhhat şûrasında görüştük.
Bunu heyeti mecmuasiyle herkese bildirmeği
vazife olarak ele aldık. Bilhassa mebus arkadaşlarımdan benim ricam; intihap dairelerine
gittikleri zaman bu tehlikenin üzerinde tevakkuf ederek herkesi ikaz etmelerini ve kehleye
karşı tedbirli olmaları hakkında icapeden nasihatlerde bulunmalarıdır. Biz de elimizden geldiği kadar tenvir ediyoruz. Ayrıca yüz binlerce
risale ve afişler bastırdık, bunları kalabalık yerlere, tren istasyonlarına ve sair icapeden yerlere
asıyoruz. Bunlar herkesin anlıyabileceği şekilde
yazılmıştır. Sonra Partiyi de malûmattar ettik.
Bu yolda iş birliği yapıyoruz, bütün çalışmalarımızın muhassalası önümüzde büyük istilâ ile
karşı karşıya gelmemekten ibarettir. Fakat az
görünen tehlikeyi dahi ben çok olarak söyliyeceğim. Başımdan geçti, vaktiyle bu yüzden
büyük sıkıntı çektim. Büyük tehlike ile karşı
karşıyayız. Bütün Devlet teşkilâtının kuvvetleri de bunun üzerinde toplanacaktır ve ne vakit
lekeli tifo vardır diye duyarsanız bunun üzerindeki konuşmalarımızda azdır diye konuşmıyacağız. Komşu memleketlerin hepsinde de bir
çok zayiat var. Bu hale düşmemek için en sıkı
tedbirleri alacağız ve elbirliği ile çalışacağız, bu
işi kurtaracağız. Tahsisat az konmuş, çok konmuş mevzusu üzerinde durmuyorum. Bana lazım olan esaslı tahsisat kısmını koydum. İcap
ederse geçen seneki munzam tahsisat gibi az
miktarla değil, çok miktarla huzurunuza gele-
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nisan ayında 747 vaka tespit edilmiştir. Mayıs
ayında ve ayın 25 ine kadar 698 vaka bulunmuştur. Vakanın bu kadar kabarık oluşu muhtelif yerlerdeki fuvayyelerin çoğalmasından
yer, yer istilâ göstermiş olmasındandır. Meselâ
İzmir’de vilâyet hududu dahilinde 325, cezaevinde de 112 vaka.
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ceğim. Emrazı sâriyenin herhangi bir vazıyetine göre munzam tahsisat istiyeceğim ve her
zaman olduğu gibi esirgemeyeceğinize kaniim.
Dr. Muhtar arkadaşımız, Umumî Hıfzıssıhha
Kanunu’nun tatbikatına riayetsizliklerden bahsettiler. Bu, daima üzerinde tevakkuf ettiğimiz
bir mevzudur. Bilhassa bunun hükümleri tamamıyla yerine getirilmiş değildir. Biz tazyikte,
takipte devam edeceğiz. İmkânlar hâsıl oldukça
yerine getirilecektir. Mezbahaların, mezarlıkların yapılması, suların tanzimi olsun, hepsi üzerinde çalışmalarımıza devam ediyoruz.

100. YILA ARMAĞAN

Ücretlilerin maaşa alınmaları mevzusu malûmunuz olduğu üzere bu hususta bir kanun
gelmek üzeredir, bu heyeti umumiyeye bittabi
şâmil olacaktır. Doktor Uludağ arkadaşımız
İstanbul’da kemik ve mafsal, veremi hastanesinin açıldığı yer uygun mudur yolundaki sualine
cevap vermek istiyorum. Mütehassıs arkadaşlara tetkik ettirdim, ideal olmamakla beraber
uygundur. En iyi bir yeri bulup açmak için
seneler kaybedeceğimize hazır elimize geçmiş
olan bu binadan istifade etmek istedik. Uygunsuzluk yoktur, zarar yoktur. Fakat fevkalâde denecek hali de yoktur.
Verem dispanserlerinin çoğaltılması yolunda
fırsat buldukça çalışıyoruz. Hastaneleri İstanbul’da, sanatoryomları İstanbul’da topluyoruz
mevzuyu, kemik ve mafsal veremi hastanesini
İstanbul’da açmışızdır. Evvelce Yugoslavlardan
aldığımız para münasebetiyle etraflıca görüştük, kararını aldık. Badema yeniden yapacaklarımızı Anadolu’nun muhtelif yerlerinde
yapacağız ve o karar üzerinde yürüyoruz. Paramız olduğu zaman nerelerde yapacağımıza
varıncaya kadar tespit etmiş bulunuyoruz. Yani
bir program vardır.
Yalnız açık veremlilere sanatoryomda yer veriliyor meselesine gelince; açık veremlilerin hep-
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sini bile yerleştirecek bir halde olmadığım için
istırabım büyüktür. Bir veremli baba geliyor, iki
evladım var, beni bir yere hapset bu çocuklarıma sirayet etmesin diyor. Daha bunlara ben
sıra bekletirken kapalı veremlileri alamam. Yatak adedini çoğaltmak zaruretindeyiz.

‘‘

1937’de 10.000 nüfusa
bizde verem yatağı 0,18 iken yatak adedi
bugün 0,43’e gelmiş bulunuyor.

’’

Civar komşularımızla mukayese edersek çok
geri bir vaziyette olduğumuz anlaşılır. Onun için
açık verem hastanelerini ve ondan sonra da kapalı hastanelerin artırılması yolunda çalışacağız.
Hususi idarelerin elindeki hastanelerin umumî
muvazeneye alınması yolundaki mevzua gelince bu, bizim dâvamızdır. Bu yoldaki düşüncelerden tashih edilecek yalnız bir yeri vardır.
Hususi hastanelerin kontrollerini vekâletim
takip etmektedir. Onlar yalnız parasını verirler, diğer bütün hususlarını biz takip ederiz.
Bununla beraber onlar çok fakir olduklarından
bizim numune hastanelerimiz kadar bolluğa
mazhar değildirler. Onların hepsini umumî
muvazeneye aldığımız zaman bir hastanenin
icaplari ne ise onların parasını bulup yerine
getirmek suretiyle bunlar daha geniş mikyasta
daha esaslı, daha ilmî ve daha fennî bir şekilde
çalışabileceklerdir.
Bir çok yerlerdeki hastanelere hastane ismi
vermek dahi doğru değildir. Nihayet bir operatörü, bir dahiliye mütahassısı vardır, onların
da ne röntgeni ne de mikroskobu vardır. Bir
hastaneye hastane adını vermek için en basit
bir şekilde Ankara’daki Numune hastanesi gibi
olabilmelidir. Bu para işidir, zaman işidir. İnşallah olacaktır.

Arkadaşım endişe etmişler, bazı müesseselerimizde yiyecek kısımları için fazla tahsisat koymadığımızı söyleyerek buna işaret buyurdular. Yeteceğine kani olduk. Ondan dolayı zam yapmadık.
Kinin meselesinden bahis buyurmuşlardı arzı
malûmat ettim.
Trahom üzerinde duruldu. Trahom vaziyetimiz şudur:
Her sene hususi kurstan geçirerek yetiştirdiğimiz trahom mücadele tabipi, trohum mücadele sıhhat memurları, sayısı arttırılmakta olan
trahom hastaneleri, trahom dispanserleri ve
trahom köy tedavi evlerinde çalışmaktadırlar.

‘‘

1943 senesine yatak adedi 210’u bulan 15
hastane, 37 dispanser ve 50 köy tedavi
eviyle gireceğiz.

’’

Bir taraftan hastaların tedavisiyle uğraşmakla beraber diğer taraftan daha mühim olarak
trahom hastalığından korunma çareleri halka
öğretilmeye çalışılmaktadır. Mekteplerde talebelere, halkevlerinde, köy odalarında, umumî
toplantı yerlerinde konferanslar verilmektedir.
Halkın anlayacağı dilden yazılmış broşürler
dağıtılmakta, afişler asılmaktadır. Trahom mücadelesinde aldığımız müspet netice, bu hastalığın yaptığı ihtilâtların tedavisine vaktinde
yetişip meşum âkıbeti olan körlüğü önlemek
olmuştur. Şahıs bilgisi aile bilgisi, köyün, kasabanın temizliği, mesken temizliği ile sıkı alâkası
olan trahomun ortadan kalkması yalnız hekim
işi değildir. Temizlik ve bakım işlerinin muvazi
yürümesi lazımdır.

‘‘

1942 senesinde dispanser ve köy
tedavi evlerinde 64.158 hasta muayene
edilmiştir.

’’

Bunlardan 12.596 sının ihtilâtlı olduğu görülmüş ve 15.451 nin de ihtilatsız olmak üzere
yekûnu 28 bin küsür olarak tespit edilmiştir.
Beş milyon ilaçlama yapılmış ve 10.000 den
fazla ameliyat icra edilmiştir. Trahom üzerindeki çalışmalarımız budur, önümüzdeki seneye
daha geniş kadro ve teşkilâtla geliyoruz. Gelecek seneye de daha geniş mesaiyi huzurunuza
getirmiş bulunacağım.
100. YILA ARMAĞAN

Sıhhat merkezlerini çoğaltmak, bu mevzu geçen sene de konuşuldu, bu, korunma noktasından çok mühimdir ve ideal bir teşkilâttır. Bu
yolda yürüyeceğiz.

Arkadaşlar kazalardaki hekim noksanına temas etti. Şükranla söyliyebilirim ki hekimsiz
kazamız kalmamıştır. Evvelce münhaller yüzler
üzerinde dururken şimdi aşarat hanesine indik.
Şimdi hekimsiz kazamız yoktur. Belki hastalanarak gidememişler, yahut borcunu ödeyerek
mecburi hizmetten ayrılmışlar vardır. Bunların
yerine yenisini vermek üzereyiz. Kazalarda hekimin birisini tamamladık. Bazı yerlerde ikisine
geçtik. Askerde olan arkadaşlarımız da terhis
edilince büyük kazalarda 2’ye zamanla üçe,
dörde geçeceğiz ve eksikleri tamamlıyacağız.

‘‘

Ankara’da yapılacak tıp fakültesi
inşaatına temas buyurdular. Bugün
için hekim yetiştiren memba yalnız
İstanbul Üniversitemizdir. Ankara için
de düşünmüştük. Düşünmüştük ama
zaman gözünüzün önündedir. Büyük
inşaat, büyük tesisat meselesi var.
Evvelce bunu 8 milyona yapabileceğimizi
hesaplamıştık. Halbuki şimdi belki 25
milyonu ‘buluyor.

’’
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Fakat mütaahhidini bulup vermek mevzuları
hayli sıkıntılıdır. Hiç olmazsa bir sene zaman
kazanmak için turap tesviye kısımlarını ve bir
fırsatını bulursak da hepsini birden münakaşaya
da koyacağız. Bu suretle İstanbul’un yükünü hafifleteceğiz ve hekim sayısını çoğaltacağız. Bugün İstanbul’da vasati olmak üzere her sene 400
hekim çıkmaktadır ve imkân hâsıl olursa daha
çok çıkacaktır. İstanbul’daki büyük sıkıntı, hasta
yatağı mevcuduna göre talebe kesafeti, lâboratuvar vaziyetine göre talebe kesafetidir. Bunları
biranevvel yenmek için çare düşünmekteyiz.

100. YILA ARMAĞAN

Hükümet tabipleri talimatnamesi mevzusu
üzerinde durdular. Bunların vazifeleri tamamen tespit edilmiştir. Yalnız bunun ilân tarafına gidecek tarafım yoktur. Yani belediye tabibi varsa Hükümet tabipi yoktur. Hükümet
tabipi mevcutsa belediye tabipi yoktur. Birini
muhakkak askere vermişizdir. Bugün 500 küsür hekimim askerdedir. Genişlediğim zaman
istedikleri çoğalmayı ve taksimi vezaifi bol bol
yapacağız.
İlâç vaziyeti üzerinde görüştüler. İlân suretleri vekâletten geçiyor. İki, üç sene evvel burada
görüştük. Fakat her şeye rağmen beğenmedikleri uygunsuz gördükleri bir şekil varsa belki
nazarımızdan kaçmıştır. Tashihi yoluna gidebiliriz. Lütfen bize bildirsinler.
Röntgen Kanunu’ndan bahsettiler, yapılması
iktiza eden nizamname yapılmıştır ve onların
üzerinde takipte devam ediyoruz. Böyle röntgende çalışan arkadaşların yerlerinin tecrit
edilmeleri, mecburi mezuniyetler vesaire üzerinde duruyoruz. Nizamname ahkâmı üzerinde şayet bilmediğimiz noksan yapılan kısımlar
varsa arkadaşlarımızdan rica ederim, lütfen
bildirsinler, vekâleti alâkadar eden noktalar
üzerinde ayrıca takipatta bulunurum.
Doktor Ali Süha arkadaşım Sıhhat Vekâletine
ait işleri etraflıca canlandırdılar. Hükümet taYüzyılın
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biplerinin halini, memleketin halini çok güzel
canlandırdılar. Bu mevzu etrafında derli toplu
olarak söyliyeceğim bir şey de, arkadaşım teşhir
etti, dedi ki Hükümet doktorları adli tabip mi,
dahiliye, hariciye filân filân mütehassısı mı? İnşaallah o günleri idrak ederiz, her kazaya çeşitli
ihtısas sahipi doktorları göndeririz. Fakat bugün
her kazaya ancak bir hekim oturtmak imkânlarını yeni yeni bulmaktayız. Bunlar umumî
malûmatlarıyla bu işlerin hepsini yetişebildikleri
kadar yapacaklardır. Köylerde istihbar vaziyeti,
sıhhat memurları vaziyetimize gelince: Nahiyelere kadar sıhhat memurları koyduk, yetiştireceğiz. Bir taraftan da bu işlerimiz yürüyecek ve
daha genişliyecektir.
Hastanelere temas buyurdular. Vekâletin 1938
senesinde hazırlamış olduğu iş programından
malûmattardırlar. Geçen sene verilmiş olan para
ile onun ilk adımlarını atmıştık. Onu da hatırlarlar. İş programı üzerinde çalışıyoruz. Hastanelerimizin kaç yatağa baliğ olacağını istatistiklerle
göstermişizdir. İlk hedefimiz nedir, kaç kişiye
bir yatak istiyoruz, bunların hepsi. gösterilmiştir. Yalnız Heyeti Vekilede görüştük, tespit ettik.
Bu programın tatbiki 1938 hesaplarına göre 75
milyon liradır, yapılacak olan inşaat vesaire ile
beraber. Oraya doğru giderken her sene bütçe imkânları ile bize ne verebilirlerse o nispette adımlarımızı uzatıyoruz. Geçen sene imkân
oldu, bir milyon lira verdiler. Bu suretle programı tatbika çalışıyoruz. Bu seneki imkânlarımız
arasında da kemik ve mafsal veremi hastanesi,
şu, bu gibi şeyleri tahakkuk ettirmek yolundayız.
Yalnız parayı vermekle de bu işi temin etmiş olmayız. O kısımda o işlerde çalışacak anasırı da
hazırlamak mecburiyetindeyiz. Onları hazırladıkça parasını isteyeceğiz. Biz isteyeceğiz, ne
kadar verirlerse o kadar yapmağa çalışacağız,
Muvasalası münkati olan yerlerdeki hastaların
halini tasvir buyurdular. Muvasalası münkati

‘‘

40.000 köyümüz var, 10 köye bir ebe
versek 4.000 ebe, bir sağlık memuru
versek 4.000 sağlık memuruna
ihtiyacımız olacaktır. Bunları süratle
elde edebilmek için köy enstitülerinde
okuyanlar içerisinde son sınıf kız
talebesinden ebelik yapmak isteyenleri
hattâ başta girerken bunu taahhüt
edenlerden geniş mikyasta alarak köy
ebe mekteplerimizde her sene üst üste
400 talebe çıkarırsak bu işi bu senede
halletmek imkânı kararındayız.

’’

Köy enstitülerinin üçüncü sınıfına gelmiş talebelerine küçük sıhhat memurları mektebindeki talebelere okuttuğumuzu ilâveten öğretmek suretiyle
oradan mezun olacakların bir kısmını bu suretle
köy sağlık memuru olarak kazanmış olacağız.

‘‘

10 köy bir grup sayılacaktır. 10 köyün bir
sağlık memuru ve bir ebesi ihtiyaçlarını
bertaraf etmiş olacaktır. Bunların
üzerine birer de köy hekimi vereceğiz.
10 gruba bir hekim vereceğiz. 400
hekimimiz vardır.

’’

Askerdekiler de gelirse bunu yapabilecek vaziyetteyim, Bu suretle köylerimizi sağlık memuru
ebe ve hekimle teçhiz etmiş olacağız. Yakında
lâyiha huzuru âlinize gelecektir. Bir çok görüşmelerde sıkıntılardan bahsedildiği, için ferahlık
versin diye arzediyorum.
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olan müstesna yerlerimiz vardır. Fakat muvasalası münkati olmayan yerlerimiz de ondan
daha çoktur. Bu yerlere birer hekim verelim. Bu,
çok arzu edilecek bir şeydir ama ondan evvel
elimizdeki sıhhi teşkilâtın ilk kademelerini ileri sürerek onlarla yardımlar yapıyoruz. Bugün
yakında gelecek bir kanunumuzu huzurunuzda izah ederek ferahlık verici şeyler söyliyeyim.
Her vakit söylüyoruz ve köye doğru gidelim diyoruz. Bizim de tuttuğumuz yol şudur: Köylere
ebe yetiştirebilmek için köy ebe mekteplerimiz
vardır. Buralardan çıkanları köylere gönderiyoruz. Bunların tahsisatını da köyler veriyordu.
Bundan başka köy sağlık koruyucuları da vardır.
Bunları kurstan geçiriyorduk, basit bilgilerle teçhiz ediyorduk. Köylerdeki sıhhi vukuatı haber
veriyorlardı, ufak tefek şeyleri Köy Kanunu
mucibince yapıyorlardı. Bu bize yetmedi. Bu
yolda yürüyecek olursak uzun senelere ihtiyacımız olacaktır.

Sıhhat işini halkın ayağına götürmek için bir
şey göremedim buyurdular. Bunu bu mevzu ile
karşılayabilirim.
Buğu sandığı mevzusuna gelince. Arkadaşlar,
buğu sandığı bizim memleketimiz için ideal
bir şeydir. Senelerce uğraştım. Bunun için didindim. Ordu’da ve şehirlerde en mükemmel
tatbik imkânını bulmuştum. Yalnız şunu söyliyeyim ki en iyi vasıta ile de olsun dikkatsiz çalışılırsa bir netice alınamaz. Bitler göbek atar.
Buğu sandığı üzerinde dikkatle çalışıldığı takdirde müspet netice almamanın imkânı yoktur.
Tereddütleri varsa gelsinler göstereyim.
Hüsamettin Kura arkadaşımdan rica ediyorum, kendileri buğu sandığı üzerinde çalıştılar,
gelsinler söylesinler. Etüv fabrikası yanımızda
değildir ki bol etüv alalım. Bu mevzu üzerindeki dileklerimiz yalnız şimdi değil, tâ başından
beri bu yolu tutmuşuzdur.
Şimdiye kadar bu tathir vasıtaları üzerindeki
çalışmalarımıza gelince: 80 - 90 arasında sabit
etüv hali faaliyettedir. 150 - 200 seyyar etüv çalışmaktadır. 500 den fazla buğ sandığımız var-
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dır. Benzin bidonları ile yaptığımız 130 küsürdur. Bunlar yerlerini almışlardır. Vekâlet elinde
ihtiyatını tutmakta, ve gün geçtikçe bu tathir
vasıtalarını çoğaltarak hazırlıklı bulunmaktadır.
Bu suretle sıkışan yerlerin yardımına büyük kesafetle gidecek oradaki yangını söndürecektir.
Akıl hastanesi, verem hastanesi, yatak adedleri... Bunlar proğramımızın içerisinde sarahaten
gösterilmiştir. Biz dâva üzerinde yol almaktayız.

100. YILA ARMAĞAN

Doktor Fazıl Şerafettin arkadaşım İzmit hastanesinin yapılması mevzusu üzerindedir. Malûmat almışlardır, plânları vesairesi hazırlanmıştı.
Hususi muhasebesi inşaata geçecekti, geçemedi. Yangın münasebetiyle daha sıkıntıya düştü,
vilâyet bunu yaptıracaktır.
General Sevüktekin arkadaşımızın sorularına
cevap vereyim: Diyarbakır’a getirilmiş olan
muhacirler arasında ölüm nispeti endişe edildiği gibi değildir. Oraya yeni göçmüş oldukları
için mahalle tetabuk vaziyeti dolayısıyla yerli
halka nazaran biraz fazladır, fakat endişe edilecek gibi değildir. Bunu hem kendim gönderdiğim müfettişlerle hem de mahallindeki teşkilâtla
kontrol ettirdim, aldığım raporlar da arzettiğim
gibidir. Bir kısım halk evlerini bırakıp gittiler,
fakat bunlar hastalıktan değil, açlıktan gitmişlerdir. Cenupta Suna haşeresi yüzünden ekimin
az oluşu bunları başka yere gitmeğe mecbur
etmiştir, biz de müsamaha ettik. Şimdi kısım
kısım geliyorlar. Para kazanıp dönenler vardır.
Bunları harap mı oluyor diye endişe buyurdunuz. Ücret vererek bekçiler tuttuk. Muhafaza
ettiriyoruz. Ayrıca muhtarlarına da teslim ettiriyoruz. Gelmesi ümiti olmayanların evlerine henüz kendilerine ev yaptırmadıklarımızı yerleştiriyoruz ve onlar vasıtası ile muhafaza ediyoruz,
Diyarbakır Numune hastanesinin hekim noksanı kalmamıştır. Askerdekiler avdet ettiler.
Kendilerine tebşir ederim. Yalnız bir dişçi eksiktir, o da askerdedir.
Yüzyılın
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Askerî hastanelerde vazifeleri müsait olanları
müştereken çalıştırıyorum. Vekâletle anlaşarak
çoktan bu işi halletmiş bulunuyoruz. Kuduz,
trahom, sıtma mücadele binaları hastanenin
yanına nakledilirse güzel bir şey olur, fakat ben
şehir içinde kalmasını istiyorum. Çünkü halkın
kolayca gidip gelebilmesi için. Bu şekil daha iyidir. Yalnız bu binalar iyi değildir. İyi bina bulursak yüksek kira vermekten çekinmeyerek kiralamaya çalışacağız. Dispanser 4 kazada yoktur.
Fakat kendileri de bilirler ki bu 4 kazanın bir
kısmı yeni teşekkül etmiştir. Esasen her kazaya
birer dispanser kurdurmak esas hedefimizdir.
Bu mevzu üzerinde çalışıp gidiyoruz. Yenisini
açamıyorsak, bir çok yerlerde zaten dispanser
yapmaya elverişli kira ile bina bulmak imkânı
olmadığındandır. Binası olan yerlerde bu işi
ileri götürüyoruz ve daima da ileri götüreceğiz.
Her kazada mutlaka bir dispanser olacaktır.
General Naci Eldeniz arkadaşım, verem mücadelesi masrafları ve hastane açma mevzusu
üzerinde durdular. Programımıza dahildir.
Yeni yeni hastaneler açılacak yerler aşağı yukarı taayyün etmiştir. Bunların açılması zaman
ve bütçe işidir.
Buradaki bahsedilen 260.000 lira hazfedilmiş
değildir. Bunu verem mevzusu üzerinde parçaladık ve fasıllara dağıttık. Bir defa kemik veremi hastanesini ele aldık, yeniden iki dispanser
daha açacağız. Yeni fırsatlar buldukça, Bütçe
encümenimiz bu paraları az görecek ve bir kaç
yüz bin lira daha verecek, daimileştirilmiş müesseselerle çalışmalarımıza devam edeceğiz.
Mazhar Müfid arkadaşımız, Artvin’deki hastane işine temas ettiler. Hakikaten çok çalıştık,
çok uğraştık, nihayet bir hastane yapma yolunu tutmuştuk. Bu inşaat paralarının hepsini
biliyorsunuz, Millî Müdafayaa vereceğiz, hiç
inşaat yapılmayacak dedik ve verdik. Fırsat olduğu zaman ilk yapacaklarımızdandır. Progra-

Kinin vaziyeti hakkında biraz evvel de mâruzatta bulundum. Elimizdeki ile geniş mikyasta
faydalanabilmek yolları ne ise onu tatbika çalışacağız. Eski bolluğumuz yoktur. Her sene serbestt satılanlarla beraber eczanelerden tedarik
edilenler 40 tondan fazla idi. Bu kadar bol kinin
sarfetmeye alışmış olan bir memleket ihtiyacını
bu sene 7 tona sıkıştırmak vaziyetindeyiz. Arkadaşlarım ben kinin istedim de şahsım için
vermedi, Sıhhiye vekili diye incinmeyeceklerini
de zannederim. Bu miktarı her halde yerinde
ve çok isabetli kullanacağız (Bravo sesleri)
Arkadaşlarımın başka emirleri varsa onlara da
arzı cevap etmeye hazırım.
Mecidiyeköy’de bir
büyük hastane yapılması derpiş edilmişti ve
plânları hazırlanmıştı. Harp dolayısıyla kaldı.
Şimdi harp zail olduktan sonra bunun gerek İstanbul’da veya başka bir yerde yapılması mevzuubahis mi yoksa artık İstanbul’dan kaldırılıp
başka yerde mi yapılacak?
GL. Ş. TÜRSAN (İçel)

-

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ DR.

Mecidiye köyündeki İstanbul vilâyetinin yaptıracağı hastanedir.
Bunun plânlarının vesairesinin hazırlandığını
zannediyorum Harp dolayisiyle kalmıştır. Yalnız Üniversitenin de tam manasiyle istifade
edebilmesi için yeri değişecektir.

HULÛSİ ALATAŞ (Aydın) -

Beyanatınızda
İstanbul’da 3.000 çocuk tespit edilmiş buyurdunuz. Halbuki ben 3.000 çocuk değil, 5.000
den fazla çocuk bulunduğunu söyledim.

GL. K. KARABEKİR (İstanbul) -

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ DR.
HULÛSİ ALATAŞ (Aydın) -

Öyle paşam, çoktur.

Ankara’da
açılacak olan tıp fakültesi hakikaten mühim bir
mevzudur. Bendeniz de takdir ediyorum ki, bir
hayli zaman iktisadi vaziyet dolayısıyla bina
yapmak kabil değildir. Acaba o bina yapılıncıya kadar Ankara’nın muhtelif sıhhat teşkillerinden meselâ, Numune, Cebeci, Gülhane,
Devlet Demiryolları hastaneleri ile yakında
açılacak büyük doğumevi gibi teşkillerinden
istifade ederek onları birer dershane haline
getirerek Ankara’da bugünden bir tıp fakültesi
teşkili kabil midir, değil midir?

DR. A. S. DELİLBAŞI (Kütahya) -

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ DR.

Bu nihayet kılinik
sınıfına gelmiş olanların işine yarayabilir.
Baştan itibaren tıp tahsili için hastane kâfi
değildir. Teşrihhane vesaire lazımdır. Yeniden başlandığı zaman esaslı surette başlanacaktır ki, yürütelim.

HULÛSİ ALATAŞ (Aydın) -
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mımızda en başta gelenlerdendir. Şimdi sıhhat
merkezini açıyoruz. Bu ufak bir yardım olacaktır. Fakat hastane lazımdır ve tekrar ediyorum,
ilk fırsatta yapacaklarımızın en başında geliyor.

‘‘

Bununla beraber doğumevinden,
yarın, öbür gün bitecekmiş gibi bahis
buyurdular. 600 ton çimento lazım,
İktisat vekili ıkındı, sıkındı, geçen ay
15 ton verebildi, bu ay da 45 ton verdi.
Bununla olmaz.

---

’’

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ DR.

Rasih Kaplan arkadaşımızın sabun mevzusu üzerindeki duruşları yerindedir. Sıhhat Vekâleti yer yer epidemi
çıkmış olan mevkilerde hamamlar kiralayarak,
sabununu ve iktıza eden yerlerde çamaşırını
vererek yardım etmektedir. Fakat memleketin
bütün yükünü umumî muvazene üstüne alamaz. Belediye ve sahipi hayırların yardımı yetmezse mecbur kalınan yerlerde yine yapmaktayız. Bazı yerlerde yaptık, lazım olan yerlerde
yine yapacağız.
HULÛSİ ALATAŞ (Aydın) -
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Arkadaşlarım cebren hamama sokma mevzusu üzerinde durdu. Bu yapılıyor. İstanbul’da
bugün cebren hamama sevk edilenleri gazetelerin yazdığı oluyor. İzmir’de bu yapıldı. Erzurum’da, Adana keza muvakkat mahiyette
olarak bu işler yapılmakladır. Bu yapılmayınca
esasen bu işin önüne geçmek imkânı yoktur.

100. YILA ARMAĞAN

Halep çıbanı mevzusuna temas eden arkadaşlarımıza şunu arzedeyim ki; çalışmalarımız
müspet neticeyi henüz vermemiştir. Tedavi
mevzusu üzerinde Doktor Kâmil’in yaptığı
ve atabirinle tedavi yapılıyor. Fakat koruyucu
tedbir olarak daha imkânı bulunmuş değildir.
Malûmu ihsanınız bunun yerleşmiş olduğu yerlerde hemen hiç kimse masun kalamaz. Hariçten gidenler de bunu nakleden küçük sineklere
karşı kendini koruyamazlarsa onlar da yakalanırlar. Bu, bir sene kadar devam eden müz’iç
bir hastalıktır. Çalışmalara devam ediyoruz,
bunun muvafakiyeti İnşallah memleketimize
nasip olur.
Meccani hamam meselesi, Delilbaşı arkadaşımız da buna temas etti, arzettim.
Buğu sandıkları için anket yapılmasına lüzum
görmüyoruz. İşlerimizi bilerek yapıyoruz. En
basit şeyler için şunun bunun mütalâasını almaktan çoktan çıkmış bulunuyoruz. Şunun bunun sevk ve idaresiyle büyük işler yürütülmez.
DR. A. S. DELİLBAŞI (Kütahya) - Kazadaki Hükümet tabipleri buna inanmadıklarını ifade
ediyorlar da onun için arzettim.
SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ DR.
HULÛSİ ALATAŞ (Devamla) -
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İşlerinde dikkatli

olacak olurlarsa o vakit inanacaklardır. Fakültenin Ankara’da mevcut binalarda açılmasına
gelince; biz geriye bakacak devirde değiliz, ileriye bakacağız, en mütekâmil şekilde olanları yapacağız. Derme çatma şeylerle bu iş düzelmez.
Meclise programla gelme meselesi halledilmiştir. Heyeti Vekile kabul etmiştir. Meclise sevkedip uzun seneler beklemektense her sene tatbik
edeceğimiz kısmı Meclise götürmek esasını kabul etmiştir. O yolu takip ediyoruz.
Doktor Muhtar arkadaşımızın Paris yeşili meselesi: Maalesef bunu tedarik edemiyoruz. Mazot
ise ancak muayyen ve mahdut yerler için bulunabilmiştir. Hususi hastanelere yardım mevzusunun inkişafı noktai nazarına temas ettiler.
Yapacağımız yardımlar şu muafiyeti, bu muafiyeti teşvik vaziyetine girmiyecektir. Ayrıca bir
ticaret mevzusu yoluna girmiş olanlar arasında
bir ayrılma vaziyeti yaratacaktır. Diğer kısımların tetkiki bir reviziyon meselesi üzerindeyiz.
Ama geniş zamanlar bekliyoruz. Bu günün fenalıklarına yarının geniş zamanında müsaade
etmeyeceğiz. (‘‘Kâfi, kâfi’’ sesleri). Bugün bir
çok şeylere maalesef göz yumuyoruz.
Memlekette tebhir vasıtaları hazırlığımız hakkında arzı malûmat edeyim: 73 sabit etüvümüz
vardır, 255 tane seyyar etüvümüz vardır, 550
buğu sandığımız vardır, 135 tane de bidonlu
buğu sandığımız vardır. Avrupa’ya sipariş ettiğimiz etüvlerin ilk partisi geldi, mütebakisi de gelecektir. Fakat bunlar asla kâfi değildir, daha da
tedarik etmeye çalışacağız. (‘‘Kâfi, kâfi’’ sesleri)

Konu

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 1944 Yılı Bütçesi Münasebetiyle

Yasama Yılı

2

Birleşim

60

Tarih

24.05.1944

Sayın arkadaşlarım,
vekâletin bütçesi üzerinde bir çok arkadaşlarımızın alâka gösterişleri beni çok sevindirdi.
Bilhassa teşekkür ederim.

HULÛSİ ALATAŞ (Aydın) -

Evvelâ Bütçe Encümenimize teşekkürle söze
bağlıyacağım. Bana verilmiş olan ölçü içinde çok
çocuklu annelere kâfi derecede tahsisat koyamamıştım. Onu arttırdılar. Sonra Trabzon Hastanesi için tahsisatım noksandır, onu tamamladılar.
Bilhassa teşekkür ederim. Kendi raporlarında
zikretmiş oldukları sıhhat işlerinin bir elden idaresi mevzusu üzerindeyim, kanununu göstereceğim. Hepsini bir elden idare edeceğiz. Muzaffer
Canbolat arkadaşımız da buna işaret etmişlerdir,
bunun üzerindeyiz, tahakkuk ettireceğiz.

Bütçe müzakeremizin heyeti umumiyesi hakkındaki görüşmeler üzerinde söz almış olan arkadaşlarımdan başlıyarak sıra ile söylenenlere
cevaplandıracağım.
Müstakil Grup adına Rana Tarhan arkadaşım,
Çeltik Ekimi Kanunu’nu sordular. Diğer bazı
arkadaşlar da buna temas ettiler. En mühim bir
mevzuumuzdur. Bunu Ziraat Vekâleti deruhde
etmiş üzerine almıştır. Üzerinde çalışıyor. Son
günlerde görüştüm, ikmal etmek üzerelerdir,
Yüksek Meclise takdim etmek üzere hazırlıyorlar. Sıhhat Vekâletinden Ziraat Vekâletine
intikal etmiştir.

‘‘

Sıtma Mücadelesi Kanunu hakkında,
Kanun’un gelmediğinden bahis
buyurdular. Maatteessüf getiremedik.
Sebebi de şudur: Kanun’u Yüksek Sıhhat
Şûrasından geçirdim, Vekâletlere tanzim

edilmiş olan bu lâyihayı gönderdim.
Her Vekâlet cevap verdi. Maliye Vekili
arkadaşımı burada göremiyorum; yalnız
Maliye Vekâletinden cevap alamadım.
Tekit ettim yine cevap alamadım.
Nihayet Kanun’u Başvekâlete gönderdim
ve Maliye Vekâleti mütalâasını
Başvekâlete gönderdim. Başvekâlette
görüşüldükten sonra Kanun
huzurunuza gelecektir.

’’

100. YILA ARMAĞAN

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ DR.

Benim Maliye Vekâletine gönderdiğim tarih
29.II.1944’tür. Bunu tekrar tekit ettim. Maliye Vekâleti işlerinin çokluğundan henüz cevap
veremedi. Nihayet Başvekâlete takdim ettim.
Başvekâlete takdim tarihi 8.V.1944’tür. Maliye
Vekâletinin mütalâası alınarak Yüksek Meclise
arzedeceklerdir. ‘‘Fevkalâde Zamanlarda Millî
Sağlığı Koruma’’ diye bir Kanunumuz daha
vardır. Bunu da Sıhhat Şûrasından geçirdim.
19.I.1944 tarihinde mütalâaları alınmak üzere
bütün vekâletlere gönderdim. Tekitlere rağmen yine yalnız Maliye Vekâletinden cevap
alamadım. Kanun lâyihası diye Vekâletlerin
mütalâası dâhilinde tertiplendirilmiştir. Ve
12.IV.1944 tarihinde Başvekâlete takdim ettim. Yüksek huzurunuza gelecektir.
Celâl Bayar arkadaşımız memlekette sıtma ilâcı stokunun yapılmamış olmasından bahsettiler. Belki o celsede bulunmamış olabilirler. Kânunusani içerisinde Müstakil Grupun sormuş
olduğu bir sual üzerine arzi malûmat etmiştim.
Yine onu tekrar edeceğim. Kızılay’ın inhisarı
altında bulunan sıtma ilâçlarının yapılabilmiş
stoku ancak iki senelik olabilmiştir. Bunun on
senelik olmasını çok arzu ederdim ama ancak
o kadar mümkün olabildi.
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Sıtma ilâcının tedariki için her yere başvurmaktan hiç geri kalmıyoruz ve bugünlerde
memnun olabileceğimiz kadar tedarik ediyoruz. Kendilerinin; bugün de tedariki mümkündür dedikleri membalar bizimkilerden başka
ise her vakit onlardan da tedarike hazırız. Lûtfen bize ufak bir tezkere ile veya sözle bildirsinler derhal teşebbüs ederim.

100. YILA ARMAĞAN

Sonra kinin kaçakçılığından ve sahte kininlerden bahsettiler. Huzurunuzda gerek alenî celsede, gerek Grup içtimaında bunlar hakkında
arzı malûmat etmiştim. Adım adım üzerinde
duruyoruz. Yakalattırdıklarımızı adliyeye teslim ediyoruz. Filhakika bikarbonat dö sudun
25 santigramlık tableti üzerine bir santigram
kinin koyarsak sahte çıkarılmış olanlardan vardır. Peşlerindeyiz, yakaladıklarımızı cezalandırıyoruz, gazetelerde de görüyorsunuz.
Bu sene sıtma üzerinde tertibatımız şudur; Sıtma ilâcı olarak memlekette altı milyon doz yayacağız. Bunlar yerli yerine gider, herkes tarif
ettiğimiz şekilde kullanırsa, bu senenin derdi,
dâvası hal yoluna girmiş olabilir. Bir elden verir, o bir elden her türlü takayyütlere rağmen
başka yerlere Sıhhiye Vekâletine zahir olacağı
yerlerde beraber yürümezlerse tabii zayıf kalırız. Geçen sene koymuş olduğumuz, sıtma
ilâcı hakkındaki takyitleri bu sene tamamen
kaldırdık. Müracaat edene, eczaneler, Kızılay,
istedikleri kadar atebrin vereceklerdir. Eczaneler 63 kuruşa alacak ve 70 kuruşa satacaklardır. Ayrıca Sıhhat Vekâleti inhisarlar vasıtasıyla
Devlet atebrini dağıtma işini de yapacaktır.

Arkadaşların intihap dairelerinde veya başka
yerlerden haber alacakları hâdiseleri vaktü zamanında Vekâletimi haberdar etmeleri, bu işlerle
mücadelede bana büyük muvaffakiyet verecektir.
Dr. Muhtar Berker arkadaşım sağlık programının tahakkuku üzerinde çalıştığımız esnada
karşılaşacağımız eleman ihtiyacından bahis
buyurdular. Ali Süha ve diğer arkadaşlar da
buna temas ettiler. Bu en başta gelen bir iştir.
Tıp fakültesini bugün Ankara’da bulunan bazı
binalardan istifade etmek suretiyle açamaz mıyız meselesi üzerinde geçen senede görüştük.
Arkadaşlarım nazarı dikkatimi celbettiler. O
zaman açamayız mütalâasını söylemiştim. Bu
sene arkadaşların mütalâalarını kıymetlendirerek daha çok çalıştım ve buna imkân göremedim. Meselâ bir teşrihhaneyi eksik malzeme ile
açıpta talebeyi eksik yetiştirmek bu mevzuda
katiyen doğru değildir. İnşaat imkânları yaklaşmıştır, her şeyimiz ve plânlarımız hazırdır,
bunu tahakkuk ettirmek yolunda olacağız. Bu
sene hiç olmazsa arazisinin hazırlanmasına
geçmek istiyordum, bir milyon liradan fazla
masraf icapettiği için bu tahsisatı koyamadık.
Büyük Meclisin direktifi de başlamamış olan
inşaatın bu yıl başlamaması yolunda olduğu
için bunu durdurduk.

Ampul kinin üzerinde çalışmaktayız, çalışmaya
devam edeceğiz. İhtiyaca cevap verecek kadar
geniş miktarda hazırlamış ve hazırlamaktayız.
Bunu da ucuz fiyata satmaya çalışacağız.

Arkadaşım sıtma meselesi üzerinde durdular.
Sıtma meselesi memleketin en büyük dâvasıdır. Sıhhat Vekâleti bu işin üzerinde sımsıkı
duruyor ve duracaktır da. Sıtma ile uğraşmak
dediğimiz zaman bir taraftan sıtma nakilleri
üzerindeki çalışmalarımızla, ondan sonra da
hastaları tedavi üzerindeki vasıtaları tedarik etmekle uğraşmaktayız.

Bu mevzuda karaborsa tamamıyla aldatıcı bir
şeydir. Kininler tamamıyla Devlet elindedir,
bütün sıtma ilâçları Devlet elindedir, şuradan

Halkımızın sıtmadan koruma bilgilerini artırmak için ayrıca uğraşıyoruz. Dağıttığım broşürler halkın kolayca anlayacağı şekilde kısa ya-
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buradan aldım şeklindeki ifadeler, hırsızları
teşvikten başka bir şey değildir.

Sıtmayı nakleden sivrisineklerin geceleri ısırdığını ve hastalığı bu esnada naklettiğini ve gece
açıkta yatılmamasını ve gece dışarda kalmak
zaruretinde olanların baş ve boyunlarını sarmalarını ve ellerine eldiven geçirmelerini tavsiye ettik ve sonra cibinlik üzerinde tevakkuf
ettik ve Sümerbankla iş birliği yaparak geniş
mikyasta cibinlik bezi hazırlattık ve ucuz fiyatla memleketin muhtelif yerlerine dağıttırdım.

dediğimiz, içtimai muavenet dediğimiz zaman
Sıhhat Vekâleti bir şey yapmıyor gibi görünüyor.
Halbuki nispeten çok iş yapıyoruz. En basitinden
başlayayım, hastanelerimizdeki polikliniklerde
meccanen halkın bakılması sosyal yardım değil
midir, verem dispanser ve sanatoryumu, akıl hastanesi sosyal yardım değil midir, sıtma mücadelesi, diğer mücadelelerimiz sosyal yardım değil midir, doğum evlerimiz sosyal yardım değil midir?
Şimdiye kadar bu kısımlar üzerinde tertiplendik.
Arkadaşların istediği ve düşündükleri gibi tertiplenmek de lazımdır, belkide geç kalınmıştır. Fakat
elimizdeki imkânlar ve paralarla bu işleri tertipliyerek nizamına koymağa çalışacağız.

Sıtma ilâcı mevzusuna gelince: 6 milyonluk
dozu bu sene içerisinde ortaya çıkaracağız.
Bunu söylerken gelecek sene için ne yapıyoruz
sualinin cevabını arzedeyim: Gelecek sene için
de hazırlığımız vardır. Daima bir seneden öbür
seneye girerken gelecek seneyi boş bırakmamaya gayret ediyoruz. Arazi ıslahatı dediğimiz
zaman büyük bataklıkları kasdetmek istemiyorum. Alelâde bir çeşme ayağının temizlenmesi
bir su birikintisinin kurutulması çok dafa büyük yardım eder. Bu hususta halkımızı tenvir
etmekle beraber idare âmirlerinin de bu nokta
üzerinde durmaları noktasında ısrar ediyoruz.
Bütün Vekâletlerin sıtma mücadelesi işinde iş
birliği yapmalarını Heyeti Vekilede görüştük ve
Başvekilin emri tarzında ilgili vekâletler malûmattar edilmiştir. Arkadaşlarım da çalışıyorlar.
Kendilerini alâkadar eden ve oraya bağlı olan
hususi teşekküllere de bu vazife verilmiştir.
Herkes elbirliğiyle çalışacaktır. Geçen sene sıtma bütün dünyada pek ağır geçtiği gibi geçen
senenin epidemisi bizde de ağır geçmiştir. Bu
sene sıkıntımızı çok az olarak geçirmek gayretindeyiz ve bu yolda yürüyeceğiz.

‘‘

Umumî sosyal yardım teşkilâtı üzerinde gerek Dr.
Muhtar ve gerekse diğer arkadaşlarımız tevekkuf ettiler. Bu, büyük bir dâvadır. Sosyal yardım

Trahom hastanesinden arkadaşlarım bahsettiler.
Buyurdukları gibi iki tanesini henüz açmadık.
Bunları da açmak yolundayız. Yalnız açamadığı-
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zılmış bir iki sayfa içindedir. Bunların sayısı 400
bini geçmiştir. Halkevlerinden, partiden sıtma
mıntakalarındaki Hükümet tabiplerinden rica
ettim hepsi de bunu anlatmaya çalışıyorlar.

Kaplıcalarımız ve şifai sularımız
hakikaten çoktur. Bunlar üzerinde
durduk, tahlillerini yaptırdık. Fakat
büyük yekûn tutuyor. Bunların bir kısmı
var ki, yalnız sıcak sudan ibarettir, beden
temizliğine yarar,
bazıları var ki, devaidir.

’’

Fakat miktar vesair evsaf itibariyle geniş mikyasta istifadeye müsait değildir. Bazıları da
vardır ki, geniş mikyasta istifadeye müsaittir.
Hangilerine Devletin elkoyması iktiza ettiğini,
hangileriyle vilâyetin çalışması, hangilerinin de
köylere bırakılması iktiza ettiğini tespit ettik.
Bu iş üzerinde alâkadar yerleri de malûmattar
ettik. Bugünkü vaziyetinde bir çok sıcak sularımız vardır ki; suların birikip sivrisinek yapmaması, sıtma yuvası olmaması, yedikleri karpuz,
kavun kabuklariyle oralarda pislik, mezbelelik
bulunmaması gibi istediğimiz iptidai şartları
husule getirildiği takdirde müsaade ediyoruz
halk bunlardan istifade etsinler diye.
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mız bunlar değildir. Bazı köy tedavi evlerimiz ve
dispanserlerimiz de açılamamıştır. Mütehassıslar
yetiştirmek, binaları bulmak dâvasıdır, sıkıntı veren. Bunlar üzerinde çalışıyoruz.
A. Süha arkadaşım, sıtma mücadele tutumundaki gevşeklik, mücadeleyi zayıflattı demiştir.
Tutumda gevşeklik yoktur. Fakat bazı zaaflariyle birlikte yürüyor. Beğenmediğimiz yerler
çoktur. Tashih yolunda sıkı duruyoruz. Müsterih olsunlar. Arkadaşlarımız bu hususta gayret
sarfediyorlar. Acemi arkadaşları da yetiştireceğiz ve iyi çalışır hale getireceğiz.

100. YILA ARMAĞAN

Yeni doğum evleri ve açacağımız yerler üzerinde durdular. Büyük teşekkülleri olmayan, hastanesinde ebesi dahi bulunmayan uzak yerleri
nazarı dikkate almakla beraber istikbalde köy
ebe mektebi açılabilecek yerleri köy enstitülerinde yetişecek olanları okutacak mahalleri tercih ediyoruz.
Muayyen miktardan fazla işçi kullanan yerlerdeki revir ve hastaneler mevzusuna temas ettiler.
Hıfzıssıhhai Umumiye Kanunu’nun emrettiği
şeyleri yaptırabilmek için sıkı duruyoruz. Fakat
öyle zaman oluyor ki sıkıştırmışım, bana bir
doktor ver, parasını vereyim diyor. Bugün, sıkılarak söylüyorum, bazı kazalarda hekimim yoktur. Ben tedarik edemiyorum. Bu vaziyetlerde
askerdeki 500 genç arkadaşımızın; dünya harbi sonunda, elimize geçirdiği zaman büyük bir
ferahlık duyacağız, kazalarımızın hepsi hekime
kavuşacaktır, belediye hekimlerimiz olacaktır ve
bu gibi tabip istihdamına mecbur olan teessüsleride daha çok zorlıyabileceğiz. Bizden hekim
istedikleri zaman verebilecek vaziyette olacağız.

‘‘

Nihayet bugünkü hal bazı müesseselerde
bir gösterişten ileri gitmemektedir.
Hekim bir memur gibidir, ayda 20 lira
veriyorlar. Gel benim işçilerimi de
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haftada bir gör, ama uğramazsan daha
memnun olurum tarzındadır. Bu işi
mutlaka düzelteceğiz.

’’

Tekâmül tedrisatına bu sene tekrar başlayacağız. Şimdiye kadar devam ettirmeyişimiz, ihtiyacımız olmadığından değildi. Bir yerde iki hekim bulamıyordum ki birini getireyim. Bugün
bu imkânı bazı yerlerde bulabiliyoruz, tekâmül
tedrisatına da derhal başlıyacağız.
Hükümet tabiplerine alınacak alât meselesinde konulan tahsisatı az buluyorlar. Haklıdırlar,
az koyduk, çünkü her şeyi tedarik edemiyoruz.
İmkân bulundukça muayene ve tedavi evleri
tahsisatından alarak bunları ikmal etmekteyiz.
Tıp fakültesinin Ankara’da yapılması meselesini arzetmiştim. Hukuk Fakültesinin açılışıya
mukayese buyurdular. İyi bir mukayese olamaz
zannediyorum, çünkü biri dersane işidir, öbürü teşrihhane, lâboratuvar vesaire işidir. Klinik sınıfına gelmiş olan talebeler için o kadar
korkum yoktur. Fakat oraya kadar gelmek için
fizyoloji lâboratuvarı vesaire vesaire lazımdır.
Bunlar hazırlanmadıkça ve temeli de kuvvetli
olmadıkça iyi netice vermez.
Frengi mücadelesi: Frengili köylülerin şehre inmesi mevzusunda haklıdırlar. Her sene görüşmelerimizde bunu tekrarlıyoruz. Onun yolunu
tuttuk. Elime geçirdiğim sıhhat memurlariyle
ümit ediyorum ki, frengi kesafeti olan nahiyelerde veya köylerde köy tedavi evleri açacağız.
Fakat bu sıhhat memurları miktarına bağlıdır.
Bir taraftan da köy enstitülerindeki sıhhat talebelerimiz çoğalacaktır. Bu sene 300 talebe bizim
derslerimizi takip etmeye başlamıştır. Gelecek
sene daha fazla olacaktır. Köylerdeki tertibatımızı aldığımız zaman bu mesele kalmayacaktır.
Dr. Fazıl Şerafettin arkadaşım Artvin’de açılan hastanenin yatak adedi hakkında mütereddit olduklarını söylediler. Yatak adedi 50

Sıhhat merkezimizin miktarı beşti, buna üç
daha ekliyoruz, 8 olacaktır ve bunları daha da
çoğaltmak bugünkü tababetin, koruyucu tababetin ana hatları olduğu için programımız
dâhilindedir. Bu işte çalışacak hekimleri bir taraftan yetiştirmek, diğer taraftan buna müsait
olan yerlerdeki binaları tertip edip hazırlamak
lazımdır. Bu yolda da çalışmaktayız.
Denizli’de mücadele merkezi açılmasına arkadaşım işaret buyurdu. Evvelki sene Denizli, Aydın ve Muğla’yı içine alan bir sıtma mücadele
merkezi halinde çalışmakta olan Aydın mücadelesinden Muğla’yı ayırarak iki reislik yaptık.
Denizli’de esasen mücadele vardır. Bu vilâyetin
şimdiye kadar gidemediğimiz yerlerine de gitmeyi düşünebiliriz.
Muğla’da doğumevi açılması temennileri yerindedir. Orada hastanede nisaiye mütehassısı bulundurmakla işi halletmiş olacağımızı
zannetmiyorum. Bu da çalışma mevzularımız
içindedir. Ne vakit imkân bulacağımızı da şimdiden söyliyemiyeceğim. Bina ve tahsisat meselesi halledilecek olursa bunu da temin edeceğiz.
Hususi muhasebelere ait dispanser ve hastanelere hasta nakil otomobilleri ve ambülâns
temini Vekâletin elinde değildir. Vekâlet kendi
hastaneleriyle meşgul olabilmektedir.
Verem dispanseri işine gelince; bu sene Rize’ye
ilâve ettiğimizle beraber Adana’ya da bir verem dispanseri ekliyoruz. Bunların adedini arttırmak esas hedefimizdir.
Trabzon’daki başlanmış inşaat bu sene bitmiş
olacaktır. Önümüzdeki sene hasta kabul edebilecek vaziyete getireceğimizi ümit ediyorum.

Ankara’da yaptırmakta olduğumuz doğumevi
tıp fakültesiyle beraber başlıyacaktı. Bu yapılmakta olan fakültenin müştemilâtından Maternite ve jinekoloji kısmıdır. Tıp fakültesiyle
beraber ihale edemedik. Bunu ayrıca müteahhide vermiştik, müteahhit bunu yarıda bıraktı,
dâvalıdır, emaneten yaptırıyoruz. Bu sene yapacağımız iş inşaatı bitirmektir. Fennî tesisatı
bir milyon liralık iştir. Bu malzemenin tedariki mümkün olsaydı bu parayı alacaktık. Fakat
ümitimiz çok zayıf olduğu için bu tahsisatı
ayırmadık, binayı bitireceğiz fakat yalnız bir
şartla, duvarın içine konulacak borular çekme
borudur. Bunu bulacak olursak tamamlayacağız. Elektrik, teshin kısmı vesairesi kalıyor.
DR. S. A. DİLEMRE (Rize) - Kaç yataklı olacaktır.
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olacaktır. Orada bu hastaneyi açmağa 1939
da karar verdiğimiz halde bugüne kadar gecikmiş olmasından eza duymaktayız. Öyle zamanımız olmuştur ki, orada bir hekim dahi
bulundurmadığımız olmuştur. Bu mesele bu
suretle halledilmiş oluyor.

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ DR.
HULÛSİ ALATAŞ (Devamla) - 175

yatak üzerindedir. Tıp Fakültesindeki profesörlerin mütalâası alınmak suretiyle hazırlanmıştır. Ama yeri geldiği zaman 175 yerine 300 üzerinden her vakit
kullanılabilecek bir halde ve genişliktedir. Ölçülerimizi çeşit çeşit tuttuğumuzu bilirsiniz.
Sıtma mücadele hekiminin gördüğü bir köyün
yanındaki diğer bir köye gitmiyor dediler.
Bir hâdise olacak olursa emir alır ve gider.
Yoksa kendisine verdiğimiz köylere gitmeye
mecburdur ve bu köyler üzerinde çalışacaktır.
Yanındakine de gider, daha uzaktakine de gider. Nitekim Geyve’de geçen sene fazla sıkıntı
oldu. Sıtma mücadele reisi malûmattar oldu ve
oraya lazım geldiği kadar yardımcı gönderdi.
Keza Urfa’ya da geçen sene Maraş’tan bir heyet geldi. Yalnız doktorla emir almadan canının istediği yere gitmek için izin vermiyoruz.
Hepsinin çalışma mıntakası çizilmiştir.
Sıtma tedavisini anlamak için kan muayenesi
üzerinde tavakkuf ettiler. Bunu kaldırdığımızdan haberleri yoktur. Lâboratuvarlarımız iyi
çalıştığı zaman alıyorduk. Fakat şimdi had veya
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müzmin sıtma ârazını, görünce ilâç vermeye
mecburdurlar.
Ölüm teşhisinden bahsediyorlar arkadaşlar bu
ekseriya muhtarların teşhisidir, doktorların teşhisi değildir ve nihayet işte ishal olmuş da öldü,
başı ağrıyor da öldü denmiş olabilir. Bu, bir teşhisten ziyade hâdisenin hikâyesinden ibarettir.
Sıtma mücadele mıntakasındaki hekimler ve
sıhhat memurları köylerde gezdikleri zaman
ölümle doğum vakalarını toplarlar. Bu ilmî bir
tetkik değildir. Yalnız adedleri toplamaktan
ibarettir.
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Eczane yokluğu; bir çok kazalarda hattâ büyük
kazalardan bazılarında eczaneyoktur. Belediyeler, yahut hususi muhasebeler eczaneaçmak
isterlerse her vakit kolaylık gösteriyoruz. Fakat.
Sıhhat Vekâleti, gidip eczaneaçsın denirse bunun için ne tertibatı vardır? Yalnız tedavi evlerinden ilâç vermekle halkın istifadesi oradan
temin edilmekle kalıyor. Daha ilerisine gidilemiyor. Eczane olmayan yerlerde hekimlere ecza
dolabı açma izni veriliyor, bu da öteden beriden
tedarik ettiği ilâçları muhtaç olanlara satmaktan
ibarettir. Yakinen bilivorsunuz ki, Ankara’da olsun, Istanbul’da olsun, her yazılan ilâcı bulmak
çok defa kabil olmuyor. Dispanserlere verilen
ilâçlar muayyendir. Ancak âcil tedbirlere yarayacak olan şeyleri bulundurabilmekteyiz.
Sosyal sigorta meselesi: Vereme karşı dediler.
Heveti umumiyesi üzerinde çalışılacak mevzulardandır.
İzmit Hastanesi için para ayırmışlardır. Dört
senedir yeri meselesini dahi vilâvet halletmemiştir. Gittik, bulduk, beğendik, askerler olmaz
dediler. Yine gittik, bulduk, beğendik; mezarı
kaldırın, şu bataklığı kurutun dedik, oldu olmadı dediler. Şimdi emir verdik mutlak surette
yapacaksınız dedik.
Yardım meselesine gelince; bu gibi yardımlar
Maliye Vekâleti Bütçesi’nden yapılır. Yeni sene
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bütçesinde Maliye Vekâleti ile temas ederler,
vilâyetin sıkıntılı vaziyetini anlatırlar, Maliye
Vekâleti Bütçesi’ne ümit ederim ki, bir yardım
tahsisatı konur.
Muzaffer Canbulat arkadaşımın söylediklerine
ilk sözlerim arasında cevap vermiştim, bunlardan hasta kasası meselesi de mühim bir şeydir.
Bunlar üzerinde çalışmalarımız vardır, amma
bugünkü şartların uygun vaziyetlerde bir çok
uyarsızlıklar vardır. Bunlar düzeldiği zaman
bunu da ortaya çıkarırız.
Dr. Osman Şevki Uludağ arkadaşımız da sıhhat müesseselerinin bir elden idaresi meselesi
mevzusuna temas ettiler, arzı malûmat ettim.
Bu sene Vekâletimiz kadrosunda daktilo ilâve
edildiğinden bahsettiler. Şimdiye kadar bunu
yapmamıştık.Fakat memurlarımız müstakar
bir vaziyette idi. Makine ile yazı yazmasını bilmiyen bir adamı memur diye almıyorduk.
Nihayet bunlar küçük memurlardır. Az para
veriyoruz. Dışarıda iş buldular; yavaş yavaş çekilip gittiler. Yerine yeni aldıklarımız bu vasıfta
değildir. Biz de bu sıkıntıya düştük. Makina ile
yazı bilen, bu işte çalışanları kadroya almakta
zaruret duyduk.
Bulaşıcı hastalıklara tahsisat az konulduğundan bahis buyurdular.

‘‘

Bulaşıcı hastalıklar mevzusunda
geçen sene 33.000 lira ile başladım.
Sonra 200.000 lira aldık. 200.000 de bir
aldık, 433.000 etti. Bu sene 250.000 ile
başlıyoruz ve ümit ederim ki,
bu tahsisat yetecektir.

’’

Sıkıya düşecek olursak geleceğiz. Emrazı sariye
için Meclisi Âliniz bendenize her vakit müsaadekârdır. Vaziyetin ne suretle tecelli edeceğini
bilmiyoruz. Fakat biz emrazı sariye çıkmaması
yolundaki gayretlerinizle devam edeceğiz.

Ayğüninden bahsettiler; yeni bir sıtma ilâcı diye daha evvel sormuşlardı, arzı malûmat
etmiştim. Bunun üzerinde yapılan tetkikatın
sonu menfi çıkmıştır.
Çeltik Kanunu ile Sıtma Mücadele Kanunu’ndan bahis buyurdular; arzı malûmat etmiş bulunuyorum. Sıtma ilâçlarından bahsettiler. Bu
hususta arzı malûmat etmiştim.

Kanalların bakımı mevzusuna gelince; Sıhhat
Vekâleti bir zaman hakikaten bu hususta büyük mikyasta çalışmıştır. Açtığı kanalları civardaki köylere devretmiştir. Fakat bakımsızlıktan
bugün bahsettikleri gibi sıtma yuvası haline
gelmişlerdir. Bu kanalı açmakla iş bitmez. Devamlı olarak bakmak lazımdır. O kadar geniş
muhtelif yerlerde yapılmıştır ki, köylüler bakmadığından hayvan sulandığından kötü vaziyetler olmuştur. Temizlenmesi kolayca mümkün olan yerlerde çalışıyoruz.

Daha evvel arzettim. Ümit ediyorum ki, bunları teşrinisanide terhis edilecek arkadaşlarla
ikmal edeceğiz.
Sıtma Kanunları’na temas buyurdular. Bunlar
hakkında da arzu malûmat ettim.
Frengi mücadelesinin hali hazır vaziyetini
sordular. Sizi sıkmamak için kısaca şunu söyleyeyim ki, frengi mücadelesindeki işlerimiz
verimli seyrini takip etmektedir. Üç dört sene
evvel nispet % 0,9 iken, geçen sene bu nispet
% 0,74 bu sene ise yüzde 0,72’dir. Seneden
seneye azalmaktadır.
Trahom; trahomda çok eksiğiz. Bir çok yerlerimiz vardır ki, oralarda pek çok trahom vardır.
Mutlaka oralara gidip işe başlamak lazımdır.
Daha bu imkânı bulamadık. Hekim meselesidir, sıhhat memuru meselesidir. İmkân buldukça buna yavaş, yavaş gideceğiz.
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Kodeks Komisyonu, kanunu mahsus mucibince beş senede bir toplanır. Bu sene sırasıdır.
Vazifesi kodeksin revizyonunu yapıp; beş sene
içersindeki ilmî ve ispençiyari terakkilere yer
vermekten ibarettir. Geçenlerde almış olduğumuz kanunla bizim kendi kodeksimize uymayan ilâçların ithali için müsaade aldık. Bu
sonuna kadar devam edip gidecek değildir. Zamanla mukayyet olan bir kanundur ve nihayet
bulmuş olduğumuz farkları elimizdeki kodekste yer vermek lazımdır.

Çocuk meselesi; General Karabekir’in bir suali üzerine grupta görüşüldükten sonra, Maarif
Vekili arkadaşımız Hükümette bu işle meşgul
olalım buyurmuşlardı. Maarif Vekâletinin ve
bizim vekâletin müteassıslarının iştirakiyle yapılmış olan toplantılardan sonra bunların zirai
kombinalarda çalıştırılmaları gibi bir neticeye
varılmıştır. Fakat katî bir netice almadıkları için
henüz bir şey söyleyecek halde değilim. Bunun
üzerinde çalışıyoruz.

Feridun Fikri arkadaşımız Beveriç plânına
temas buyurdular. Bunlar içtimai muavenet
mevzusuna geniş ve daha şümullü ve bütün
Hükümeti alâkalandıracak meselelerdir. Bu
plânlardan malûmatımız vardır. Memleketimiz için ayrı bir plân mevzusunu Hükümetçe
görüşebiliriz.

Eczane ve eczacı meselesi: Eczacı eksikliği de
memleketimizde hissedilir derecededir. Bunu
telâfi edebilmek için üç sene evvel almış olduğum bir kanunla Leyli Tıp Talebe Yurdunda
meccani olmak üzere eczacı da yetiştiriyoruz.
Gelecek seneden itibaren mahsul almaya başlayacağız. Bunu takipeden senelerde bu darlığımız eksilmeye doğru gidecektir.

İntihap dairelerindeki bir çok kazalar, doktorsuzdur, sıhhat memuru eksiktir, buyurdular.

Arkadaşım, ilâç fiyatları meselesi üzerinde durdular. Bugünün şartları içinde her şeyin fiyatı
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ileriye doğru ölçüşüz olarak gittiği ve fiyatlarda
çok fırlama olduğu halde ilâç mevzusunda, spesiyalitede bunu sımsıkı tutabildik. Nihayet bizde
% 100 artmış ilâçlar enderdir ve bunlar daha
ziyade takas muamelesi yaptığımız memleket
mallarıdır. Takas olarak verdiğimiz malın kıymetine göre ilâçlarını kıymetlendiriyorlar. Biz
bunu eskiden beri mazbut bir şekilde tutuyoruz.
Gümrük kapısından girerken üzerinde fiyatını
koyduruyoruz. Aldanma imkânları azalmıştır.
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Bazı mallar gelmiyor, karaborsa lâfları dolaşıyor. Bu hususta Recep Peker arkadaşımın
ehemmiyetle temas ettikleri bir mesele vardı.
Üzerinde çalıştığımız bir mesele idi. Yeniden
nazarı dikkatimizi celbetmeleri üzerine üzerinde sımsıkı durduk. Ümit ediyoruz ki, karaborsadan tedarik edilenlerden haberimiz olursa
menşeini kuruturuz, kökünü kuruturuz. Bunları bertaraf etmek için gayret ediyoruz. En
büyük sıkıntı bunların memlekete az gelişidir.
Bize ilâç gönderen bir çok membalar kurudu.
Mevcut olanlar da birtakım hususi şartlarla
gönderiyorlar. Meselâ biz evvelce afyonu ucuz
veriyorduk. Bugün 35 - 40 liraya veriyoruz.
Onlar da verdikleri ilâcı ona göre fiyatlandırıyorlar. Hususi takaslarda fiyat yükselişleri vardır, diğerlerinde yüzde % 100 ü geçmemiştir.
Eczai tıbbiye ve kimyeviye üzerindeki ihtikârla mücadele mevzusunda kararname üzerinde
Ticaret Vekili arkadaşımızla mutabık kaldık.
İthalâtçıya ne verilecektir? Perakendeciye ne
verilecektir? Toptancı ne alacaktır? Onu da yakınca neşredeceğiz.
Dr. Talât arkadaşım İcrayı Tababet Kanunundaki etibba odalarına temas buyurdular. Bu
kanun eskidir. 1927 de hazırlanmıştır. O vakit
etraflıca düşünmediğimiz kısımlar olmuştur.
Bu kanun elimizdedir. Yakında yeni şekliyle
huzurunuza gelecektir ve arkadaşımın istediği
hususları tatmin edecek vaziyettedir.
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Köye gitmek üzerindeki içten gelen hassasiyetleri yerindedir. Buna aşı istiyorlar. Yani bir
meslek aşkı aşısı lazımdır. Bununla gideceklerini zannediyorum. Bence iş evvelâ evden başlar.
Evden aldığı terbiye, mektepten aldığı terbiye
ve nihayet hayata atıldığı zamandaki vaziyet
bunu istediği şekilde yürütecektir. Çocuklarımızın hepsini bu mefkûre ile yetiştireceğiz.
Atebrin hakkındaki sözlerine bilhassa teşekkür ederim. Bugün bazı fikirlerdeki bulanıklığı
salâhiyetle bertaraf edici şekilde söylemişlerdir.
Bilhassa teşekkür ederim.
Akdoğan arkadaşımız, köyler tamamen bakımsızdır, kinin gizli satılıyor, köylerde kabakulak
gibi bulaşıcı hastalıklar vardır buyurdular. Köylerimizin iyi bakımda olmadığını bildiğimiz için,
yedi, sekiz köy için bir sıhhat memuru, ebe vermek için çalışıyoruz. İnsaallah yakın zamanda
semeresini görürüz. Köy sağlık koruyucularından kâfi derecede istifade edemedik. Köylerde
bulaşıcı hastalıklar olduğu zaman kaymakam
haberdar edilir, derhal hekim gönderilir, vekâlet malûmattar olur olmaz derhal alâkadar olur,
tedbir alır. Böyle yaptıklarımız ölçüsüzdür, namütenahidir. Bunları siz de bilirsiniz. Köylüyü
daima sevenlerdeniz, severiz, köylünün ıstırabına koşmayı en büyük zevk biliriz.
Kemali Bayazıt arkadaşımız penisilin mevzusu
üzerinde durdular.
Prof Kemal Atay arkadaşımız Konya taraflarında bir peynirden, küflü bir peynirden
istifade cihetine gitmiştir. Bunu gazetelerde
de okumuşsunuzdur. Fakat bunun üzerinde
ilmî şekilde çalışmalara devam olunmaktadır.
İngiltere’ye, Londra’ya gönderdiğimiz arkadaşlarımızın getirmiş oldukları kültürler de
elimizdedir. Bu böyle çabucak, kısa zamanda
halledilebilecek, piyasalık bir iş olmaktan çok
uzaktır. İlmî bir tetkik mevzusudur.

Sivrisinek mevzusunda Aerasoldan başka Almanların yeni bir ilâçları var. Henüz maliyeti
tamamen malûm değildi. Bununla civarı badana ediyorlar. Sivrisinek kondu mu ölüyor. Halkın dışarıda hastalanmış olanlarının nihayet
evin içine getirildiklerinden dolayı ikinci intikal mevzusunu tahdit ediyor, azaltıyor. Amma
terkibi nedir, henüz bilmiyoruz. Ancak ordularının ihtiyacına yetecek miktarda dedikleri için
satılıp satılmayacağı da malûm değildir. Asıl
bizim yapacağımız iş cibinlik altına girip kendimizi ısırtmamak ve hastalandığımız zaman
da sıtma ilâcını almaktır.

Saim Ali arkadaşımız flit üzerinde, sivrisinek
üzerinde arazinin ıslahı üzerinde ve sıtma ilâcı
üzerinde tevakkuf ettiler. Düşünceleri tamamıyla fikirlerimize uygundur. Biriyle bu iş olmaz. Biz bir taraftan sivrisinekleri, sivrisinek
yuvalarını imha ederken, öbür taraftan da hastalanmış olanları tedavi edeceğiz.
İzzettin Çalışlar arkadaşımız; bir noktaya nazarı dikkatimizi celbetti. Muğla’da çok çocuklu
ailelerin azlığından bahsettiler. Diğerleriyle bir
mukayese yapmadım. Bunun üzerinde çalışacağım. Yalnız çok çocuklu dediler. Bizim para
verdiğimiz altı veya daha fazla çocuğu berhayat
olanlardır. O noktayı da tetkik edip kendilerine
arzedeceğim. Milâs, Köyceğiz ‘deki işlerin Nafıa Vekâleti işi derecesinde olmayıp sıtma mücadelesi teşkilâtı tarafından bertaraf edilecek
mevzular olduğunu söylediler. Oradaki arkadaşımız kıymetli bir arkadaştır. Tekliflerini daima
destekliyoruz, tahsisat veriyoruz. Muğla vilâyeti
bu arkadaşımızdan çok istifade edecektir.

‘‘

Nüfusu çoğaltacak kanunlar üzerinde
durdular. Nüfusu çoğaltma işinde bizim
baştanberi yaptığımız şudur: evvelâ
sağlam bir ana ve sağlam bir baba
birleşecek ve bir aile kuracak, sağlam bir
çocuk dünyaya gelecek.

’’

Evlenme muayenesi bunu temin içindir. Hamil
zamanında kendisini hasta etmeden hekime gidip gebelik devresinin öğütlerini alacak. Çocuk
bakımevleri ve müşavere evleri bu işi görürler.
Doğum zamanındaki yardımı her suretle meccani olarak kabul ettik. Doğumdan sonraki ârızalarda çalışabilmek için bütün yardımları da
yapıyoruz. Binaenaleyh bir defa hamil zamanının ârızasız olarak geçmesi lazım, sağlam ana
ve sağlam babadan, sağlam bir çocuk. Ananın
hamil zamanında hasta olmaması. Doğum
yardımları yapmak, doğumdan sonra sıhhi
takayyüdat üzerinde yardım yapmak, bundan
ileri kısımlarda sıhhat merkezleriniz olan yerlerde, betahsis çocuğun doğumundan itibaren
hayatiyle alâkadar olup onun mâruz kalabileceği hastalıklara karşı tedbirler alıp hastalıksız
bir hale getirmek. Sıhhat merkezlerinin zaten
en büyük dâvası ve işi koruyucu tababettir, bu
yolda çalışmaktır. Olmayan yerlerde çiçek aşısı
yaptırmak, mektep çağına geldiği zaman tekrarlamak, öğrettiğimiz hıfzıssıhha kaidelerini
tatbik ettirmek, köyde ve şehirde. Bu suretle
korumağa doğru gitmek. Her hastalığa karşı
ayrı aşılarla aşılamak ve bu suretle doğacak
çocuğu ölümden kurtarmak yolundaki bu çalışmalarımız nüfusumuzu arttırmak gayesini
takip etmektedir. Bir de evlenmeyi teşvik evleneceklere yardım v.s. ikinci bir safha teşkil eder
ki henüz bu kısma geçmiş değiliz.

100. YILA ARMAĞAN

Sonra lekeli tüfüs üzerinde iç çamaşırlarının
bir ilâçla ıslatılarak giydirildikten sonra bitlerin
ölüşü mevzusuna gelince; bunun üzerinde de
çalışıyoruz. Koh Enstitüsünün ikinci direktörü
bir kaç gün evveline kadar misafirimizdi. Kendisiyle görüştük, bir numune gönderecektir.
Bunun ilâcını burada yapmaya imkân yoktur.

Saffet arkadaşımız sıhhiye memurları vaziyeti
üzerinde konuştu. Hükümet tabipi ve sıhhat
memuru eksiğimiz vardır. Kendilerini acı ile
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dinledik ve not aldık. Elimize geçenlerden göndereceğiz. Bu eksikliğin sebepleri vardır. Oraya
tâyin ettiklerimiz gitmemiştir, parasını vermiş
ve ayrılmıştır. Yakında bir kanunla huzurunuza
geleceğim ve mecburi hizmete tâbi olanların fiili olarak çalışmaları üzerinde duracağım.

100. YILA ARMAĞAN

Abidin arkadaşımız en büyük derdimize parmak koydu: Hasta bakıcılık meselesi. Bu hususta büyük buhranlar ve zorluklar içindeyiz.
Hasta bakıcı deyince, bunlar ikiye ayrılıyor: 1)
Hasta bakıcı mektebinden çıkmış hemşirelerimiz çok mahdut miktardadır. Kızılay bu miktarı arttırmak için çok çalışıyor, henüz muvaffak olamadı. 2) İkinci bir kısım var ki bunlar
da hastanın basit işleriyle uğraşan hasta bakıcılarıdır. Bunlara şimdiye kadar verdiğimiz para
ve karınlarını doyuruş itibariyle bir yekûn ifade
ediyordu, bunlar hastanelerde uzun müddet
kalıyorlardı. Bunları hastanelerde yaptığımız
hususi öğretimlerle de meslek sahipi kılarak
kendimize malediyorduk. Fakat şimdi verdiğimiz bu 15-20 lirayı benimsemiyerek dışarıda
iş bulmaya gidenler çoğaldı ve biz büyük müşkülâtla karşı karşıya geldik.

Buradaki Numune Hastanesinde 30 kadar eksik
olduğu zamanlar oldu. Geçen sene kabul buyurduğunuz bir kanunla bunların ücretlerine bir
miktar zam yapıldı. Bu sene Bütçe Encümeniniz
yine ufak bir zam kabul ettiler. Ümit ediyoruz ki,
bunları hastaneye bağlıyacak. Bunu halletmedikçe gelip geçici adamlarla bu iş görülmez.
Gördes heyelânı meselesine gelince: Bunu sureti
mahsusada söylemekliğimi istediler. Gördes’teki heyelân vakit vakit vukubulmaktadır. Oraya
jeolog arkadaşlar gittiler, Gördes’in bulunduğu
yer daima heyelân mâruzdur. Bunun üzerinde
tetkikat yapıldı. ‘‘Falan yere naklediniz’’ dediler.
Sıhhat Vekâletince plânı yapıldı, suyu kaça malolacak, nereden gelecek, projelerini vesairesini
yaptık. Herhangi âni kaza zuhurunda herbiri 12
Yüzyılın
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odalı 11 tane baraka yaptırdık ve bunların bir
kısmında evvelce evleri yıkılanlar oturmaktadır.
Eski hesaplara göre 6-7 milyon liralık bir iştir.
Buna bu sene de hiçbir şey yapamıyacağımızı
teessürle söylerim. Zelzele mıntakalarında olduğu Nafia Vekâletine bunun için her sene bir
tahsisat ayrılırsa gelecek sene evvelâ suyunu getirmek, mektep yaptırmak vesaire için evvelden
çalışmak ihtiyacı olan işler yapılabilir.
Arkadaşlarımın sorduklarından eksik bir cevap
vermişsem emir buyursunlar. Cevap arzedeyim.
DR. F. Ş. BÜRGE (Kocaeli) - Geyve’deki

şey, buyurdunuz ki, muhtar teşhisidir. Halbuki bendeniz, Suphi Artel ve Dr. Ahmet’le beraber
gitmiştik. Oradan aldığımız istatistik Hükümet
tabipinin bizzat bize verdiği ölüm istatistiği idi.

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ DR.
HULÛSİ ALATAŞ (Aydın) - Onun membaını arzedeyim. Köylerden getirdiğini aynen vermiştir. Teşhisi de onun üzerine koymuştur. Yoksa
kendisi görmeden tabii teşhis edemez. Muhtar
teşhisi dediğim o noktadandır.
REİS -

Yaşar Özey.

Y. ÖZEY (Manisa) -

İzahat kâfi geldi, beni tat-

min etmiştir.
Çekmece tarafında
tropika çıkmıştır diye rivayet var, bir iki de musap vardır. Geçen defa olmadığını söylemiştiniz, acaba tekrar tetkik buyuruldu mu?

G. B. GÖKER (İstanbul) -

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ DR.
HULÛSİ ALATAŞ (Devamla) - O

mıntıka tamamen sıtmalıdır, tropikalı yerdir. Fakat bundan
mütemadiyen orada tropika olduğu gibi bir
mâna çıkarılamaz. Oradaki vakaların çoğu
tersinyandır.
G. B. GÖKER (İstanbul) - Orada

kilâtı olmadığı söyleniyor.

mücadele teş-

Memleketin her
tarafında sıtma mücadele teşkilâtımız yoktur.
Ancak kırk bin köyden 4.500 köyde teşkilât mevcuttur. Burası da mücadele teşkilâtı haricindedir.

HULÛSİ ALATAŞ (Devamla) -

G. B. GÖKER (İstanbul) - Burası

İstanbul’a çok
yakındır. Yeşilköy’den birkaç tanesine geçtiğini
de söylüyorlar. Sonra bir de…

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ DR.
HULÛSİ ALATAŞ (Devamla) - Sözlerim bilmem

sizi tatmin etti mi? Evvelâ bunu anlamak isterim. Yani açacak vaziyette olduğumuz yerlerde
sıtma mücadelesi açıyoruz, İstanbul yakındır,
Ankara yakındır mevzusu yoktur. Bu oradaki
sıkıntı ile ölçülür.

İkincisi çiçek meselesidir. Geçenlerde teminat vermiştiniz, yine
sızıntı olmuş, münferit bazı vakalar görülmüş.

G. B. GÖKER (İstanbul) -

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ DR.

Her vakit için
geçirdiğimiz bu epideminin müddeti 2-3 sene
serpintileri sürecektir. Fakat zincir kırılmıştır.
Orada münferit bir vaka olmuş olabilir.
HULÛSİ ALATAŞ (Devamla) -

sular bulunduğunu burada söylemediler. Söylemiş olsalardı gazetelerde yazılır, halk ta bundan
daha iyi istifade etmek fırsatını bulurdu.
SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ DR.
HULÛSİ ALATAŞ (Devamla) - Müsaade

ederseniz okuyayım. Listesi ve hattâ haritası burada
mevcuttur.

A. FIRAT (Erzincan) - O mahallin halkına verilmiş olabilir. Fakat bunu Heyeti Umumiyeye
bildirmek lazımdır. Heyeti umumiyenin ıttılarına arz etmek için ilân etmek gerekir. Şimdi
vilâyetlere gönderdiğinizden benim malûmatım yoktur. Onun için bir broşür veya bülten
neşretmek lazımdır.
A. YAYCIOĞLU (Maraş) - 839

sayılı Kanun’a ek
1271 sayılı Sıtma Mücadelesi Hakkındaki Kanunun ikinci maddesinde, Sıtma Mücadelesi
Kanunu’nun tatbikatında çalışan ve muvaffakiyet gösteren ettiba, sıhhat memurları ve öğretmenlerle ihtiyar heyetlerine 250 liraya kadar
ikramiye verileceği yazılıdır. Sıhhiye Vekâleti
şimdiye kadar bu yolda muvaffakiyet gösteren
kaç kişiyi ikramiye ile taltif etmiştir? Geçenlerde
Maarif Vekâleti başarısı görülen köy eğitmenlerinin bir listesini neşretti. Bunları da bu şekilde
ilân etseniz muvafık olmaz mı?

G. B. GÖKER (İstanbul) - Bir çok Kıptiler gelmiş, aşılanmıyorlarmış, aşılamadan içeri sokuyorlarmış.

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ DR.

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ DR.

HULÛSİ ALATAŞ (Devamla) -

Mevut olanları
aşılamak için bütün gayretimizi sarfettik. Böyle
bir Kıpti kafilesinin geldiğinden haberim yok.
Yalnız vilâyetten vilâyete geçmişlerdir. Halkı
aşılamak için bazı yerlerde yolları kestik, ekmek
karnelerini vermedik ve aşılanmaya mecbur ettik. Bu vesile ile de öğrendik ki İstanbul’da pek
çok Kıpti varmış.
HULÛSİ ALATAŞ (Devamla) -

Sayın Vekilin beyanları
arasında serbestt bırakılmış olan sıhhi sularımız üzerinde tetkikat yapıldığını duyduk. Ancak
bunların neler olduğunu, nerelerde, ne vasıfta
A. FIRAT (Erzincan) -

100. YILA ARMAĞAN

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ DR.

Bu seneninkini
daha dağıtmadık. Senenin sonunda artacak
tahsisata göre bir dağıtma yaparız. Geçen sene,
buyurduğunuz şekilde mükâfatlandırılmış
olanları, takdir edilmiş olanların mıntıkalarında ilân ettik ve kendi Yeni hazırlanan kanunda
buna dair daha şümullü hükümler vardır.

Büyükşehirlerimizde
geceleri hemen doktor yok gibidir. Hastalar
davet ederler, fakat doktorlar gelmezler, davetlere icapet etmezler. Aceba eczanelerde olduğu
gibi doktorlar için bir gece nöbeti ihdası doğru
olmaz mı? Vekilimiz ne düşünüyor?

V. SARIDAL (İstanbul) -
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SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ DR.

Buna şöyle bir
çare bulmuşuzdur. Nöbetçi vazifedar hekim bırakıyoruz. Faraza Ankara’da nereye müracaat
edileceği ilân edilmiştir, telefon numarası ilân
edilmiştir. Otomobilleri de vardır.
HULÛSİ ALATAŞ (Devamla) -

V. SARIDAL (İstanbul) -

kimler için söylüyorum.

Bendeniz hususi he-

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ DR.

Hususi hekimler
üzerine gitmiyorum, muvazzaf olarak hekim bırakıyorum, hastalanacakları beklesin diye. İstanbul’da da bunu yapmışımdır. Büyük şehirlerde bu
esas alınmıştır, nihayet hastaneler emre amadedir.

HULÛSİ ALATAŞ (Devamla) -

100. YILA ARMAĞAN

Hususi hekimlere gelince, filân Neşet Ömer’i,
filân Âkil Muhtar’ı ister… Herkesin arzusuna
göre iş yapılamaz. Bu işi bu şekilde tertiplemiş
bulunuyoruz.

Efendim, intihap
dairelerimizi gezdiğimiz zaman bir hastalık
gördük. Ben doktor değilim, fakat yanımda
merhum Doktor Hasan Vasıf Somyürek arkadaşımız vardı. Bu hastalığın Nekatör hastalığı olduğunu söyledi, (‘‘Ne imiş bu?’’ sesleri).
Doktorlardan sorarsınız, bağırsak kurduymuş,
Harbi umumide Rusya’dan gelmiş ve Karadeniz havalisinde sâri bir halde imiş. Arkadaşlar,
vaziyet pek fecidir. Doktor olmaya lüzum yoktur. Çarşıda, pazarda gezerken, elinin içi sarı,
yüzü sarı, ayağı sarı bir hastayı gördüğünüz
zaman onun herhalde nekatörlü olduğunu an-

İ. SABUNCU (Giresun) -
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larsınız ve hastanelerde, revirlerde yaptığımız
temaslarda görüyoruz ki, müracaat edenlerden %50’sinden fazlası bu hastalıkla mâlûldür.
Benim gördüğüm bu mıntıkada bu, sıtmadan
da kanserden de, veremden de ağır ve feci bir
manzara arzediyor. Biz iki sene rapor verdik ve
ilk verdiğimiz rapordan sonra geçen sene gittik
ve müspet bir netice görmedik. Yine olan şey
her kazanın bir Hükümet tabipi, vilâyet merkezinde üç doktorlu bir hastaneden ibarettir.
İlâç namına da bir şey yok. Amerika’dan gelirmiş de, şuradan gelmezmiş falan. Onun için
Vekil Beyden rica ediyorum, bunun üzerinde
mücadele şeklinde meşgul olsunlar; değer.
SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ DR.

İsmail Sabuncu
arkadaşımızın bahsettiği mevzuyu burada görüşmüştük ve o vakit de arzetmiştim ki nekatör hastalığının ne kadar ilerlemiş olduğu, ne
kadar yayılma istidadı gösterdiğini, tetkik ettiğimizi, evvelce Rize’de açtığımız gibi bu mücadele teşkilâtı üzerinde çalıştığımızı söylemiştim. Bunun için lazım olan tetraklorülün ilâcını
da Amerika’ya sipariş etmiştik. Bunu asla bırakmış değiliz. Maatteessüf ısmarladığımız ilâç
henüz gelmedi. Oradaki sefaretimiz vasıtasıyla
takip ettiriyoruz. Tespit ettiğimiz yerler vardır.
İlâç gelince mücadeleye başlayacağız. Bu hastalık bir nevi barsak kurdudur. Fakrüddem yapar; kansızlığa doğru götürür. Sarı benizlilere
halk arasında kurtlu derler. Tetrakolürü elde
edemeyişimizden mücadeleyi açamıyoruz.
HULÛSİ ALATAŞ (Devamla) -

•

3658 Sayılı Gözlükçülük Kanunu (1940)

•

3959 Sayılı Hıfzıssıhha Müessesesinin Teşkili Kanunu (1940)

•

4549 Sayılı Türk Kodeksine Uygun Olmayan Tıbbi Ecza ve Kimya Maddelerinin

100. YILA ARMAĞAN

Dr. Ahmet Hulusi Alataş
Dönemi Sağlık Düzenlemeleri

İthallerine Dair Kanun (1944)
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Dr. Mehmet Sadi KONUK (1894 - 1962)

Dr. Mehmet Sadi Konuk
1894 yılında İstanbul’da doğdu.
TBMM’nin 5, 6 ve 7. Dönem Bursa, 8. Dönem Samsun Milletvekili’ dir.
İsmi Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesine verilmiştir.
Evli ve iki çocuk babasıydı.

100. YILA ARMAĞAN

7 Aralık 1964 tarihinde vefat etti.

TBMM 7. DÖNEM | 1945
Konu

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1945 Yılı Yedi Aylık Bütçesi Münasebetiyle

Yasama Yılı

3

Birleşim

64

Tarih

28.05.1945

S

AĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI

Efendim, kıymetli
arkadaşlarımın Sağlık Bakanlığı işleri
üzerindeki yakın alâka ve aydınlatıcı
isteklerinden ve fikirlerinden çok istifade ettim.
İnkişaf eden cemiyetimizin bünyesine göre
sağlık teşkilâtının ayarlanması ve memleket
hizmetine arzı yolundaki bu dileklerin hepsini
zaptetmiş bulunuyorum. Bu isteklerin yekûnu,
bizim cemiyetimiz sağlığı için yapacağımız
hareket programlarının esas ve temelini teşkil edecektir. (Bravo sesleri). Elimizde mevcut
Mıfzısıhhai Umumiye Kanunu, Devlet şümul
olarak, halkımızın sağlığını koruyabilmek bütün evsafta bir çok mevzularla doludur. BunlaDR. SADİ KONUK -

rı hakkiyle ve kıymetli arkadaşlarımın dilekleri
gibi tetkik edebilirsek, yurdun sağlığını en iyi
yolda koruyabilmek fırsatına kavuşmuş olacağımız kanaatindeyim.
Kıymetli arkadaşlarıma birer birer cevap vermek isterim. Fakat muhtelif hatiplerin dilekleri
birbirine yakın ve bir çok benzeyişler arzetmektedir. Eğer müsaade buyurursanız, umumî
şekilde arzı malûmat ederek kendilerini temine
çalışayım. (Muvafık sesleri).
Sayın Rana Tarhan arkadaşımızın sıtma üzerindeki ilgilerini saygı ile karşılarım. Olağanüstü Sıtma Savaşı Kanunu ile alınan tedbirler
bütün memlekette hakikaten istenilen alâka ile
takip edilmekte olduğunu ve umumî bir cemiYüzyılın
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yet dâvası halinde bütün ilgililerce karşılandığını zevk ile huzurunuzda arzedeyim.
Hakikaten bir cemiyet dâvası olan bu konuda
idarî ve diğer Bakanlıklar elemanları ve halk
kendi öz işi olarak bunu karşılamış ve bütün
imkânlar nispetinde bize yardımcı olmakta bulunmuştur. Bu güzel istek ve ilgi ile onun çok
güzel olacağını şimdiden tahmin ediyorum. Bu
mesainin muhassalası olarak alacağımız neticelere göre tanzim edeceğimiz yeni Sıtma Kanunu’nu da arzuları dâhilinde Yüksek Meclise
sunabileceğiz.

100. YILA ARMAĞAN

Çeltik mevzusu; başlı başına, Tarım Bakanlığı
ile aramızda çok önemli bir konu olarak üzerinde durmakta olduğumuz bir iştir. Yakın zamanda Tarım Bakanlığı ile tam bir anlaşma halinde
Yüksek Meclise bir kanun sunabileceğiz. Önümüzdeki aylarda bu kanunu tekemmül ettirmiş
olarak size sunulmaktan zevk duyacağız.
Sayın Manisa Milletvekilleri arkadaşlarımın
Gördes arazi kayması yüzünden Gördes Kasabası’nın yeniden tesisi üzerindeki istek ve
dilekleri şimdilik yalnız suyun Gördes’e yakın
bir yere getirilmesi için 380 bin liralık bir para
temin edilmekte ve derhal harekete geçilmek
üzere bulunulduğunu arzetmek isterim. Bu
mevzu üzerinde aylardanberi bütün Manisa
Milletvekilleri arkadaşımızın yakın alâkaları
bizi en isabetli yolda harekete sevketmiştir, huzurunuzda kendilerine teşekkür ederim.
Canbulat arkadaşım, memur nakillerinin yaz
mevsiminde yapılması hakkındaki dilekleri
bugün tatbik edilmektedir. Umumî hıfzıssıhha
işlerini takip ederken bilhassa korunma tababetine de bakanlığımız çok ehemmiyet vermektedir. En önde ele aldığım bu mevzu için bütün
memur ve alâkadarları iş başına sevkedebilecek
mevsimi seçmekle işi yerine getirmekte ve takip
etmekteyiz.
Yüzyılın
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Doğumevleri ve mütehassıslar mevzusu üzerinde bakanlığın Umumî Hıfzıssıhha Kanunu
mucibince vazifelendiği bir mesai proğramı
içinde bütün imkânlar elde edildikçe ve müsait
sahalar oldukça doğumevleri memlekette lazımı gibi tevsi edilecek ve güzel verimleri temin
edilecektir.
Arkadaşlar, sağlık dâvası demin de arzettiğim
gibi bir memleket davasıdır. Bunun hepsini kül
halinde yalnız bir teşekkülden beklemek doğru olmaz. Herkes bu dâvada müşterek vazife
sahipidir. Cemiyetimizin Bakanlığın iyi yoldaki
gösterilerine alâkalanması isteklerimizin çoğunun en kısa zamanda tecelli ettiğini görmemizi
temin eder.
Uludağ arkadaşımızın bütçe durumu üzerindeki endişelerinin yakında zail olacağını temin ederim. Sıhhi müessesatımızın durumu ve
adedlerinin tezyidi muhakkak bütçe ile ilgilidir.
Bunun da iyi bir şekilde tahakkuk ettirilmesi
bakanlığın çalışma programında yer almıştır.
Yerli ilâçlar üzerinde duruyoruz.
Müstahzar ilâçları muayyen ve mazbut bir şekilde cemiyetimize vermek için tedbir almaktayız. Gerek dışardan gelen ve gerek içerde
yapılan müstahzarların hedeflerini iyice karşılayacak bir şekilde olmasını ve memleketimizin
şu veya bu şekilde geri bir pazar olmaktan çıkmasını temine çalışmaktayız. Memleketimizin
dâhilinde imali kabil olan ilâçları behemehal
memleketimizde yapacağız. Yüksek bilgili elemanlara ve temini bir takım hususiyetlere bağlı
olan ilâçların da şimdilik memleket haricinden
gelmesini elbette önde tutacağız. Fakat hiçbir
zaman kıymeti devaiyesi bulunmayan bir ilâcın, yerli de yabancı da olsa, memleket pazarlarında yer bulması için çalışacağız.
Sıtma mevzusunda, arzettiğim gibi, iyi bir mücadele yürümektedir. Çok ümit ediyorum ki

Verem mücadelesi bizi tatmin edebilecek bir
şekilde değildir. Fakat imkânlarımız bunu daha
iyi bir şekilde tutmaya müsait olursa bunu esirgemiyeceğimizden arkadaşlarım emin olsunlar.
Çocuk dâvası mevzusu Bakanlığımızın başlıbaşına üzerinde durduğu mevzudur. İşi büyük bir
alâka ile takip ediyoruz. Bu yolda bütün dikkatimizi en hayırlı yolda teksif edeceğiz.
Yalova kaplıcaları mevzusunu ikinci derecede
meşgul olmak icapeden bir konu olarak ele
almış değiliz. Orasını haddi zatinde yalnız
bir kaplıca olarak değil, cemiyette yorulmuş
insanların istirahat yeri olarakta inkişaf ettirmek istiyoruz.
Diğer bahis buyurdukları çocuk düşürme vesaire gibi cemiyet aksaklıklarına gelince; bunu
yerinde alınacak tedbirlerle nizamlamak için
elimizdeki mevcut mevzuatın bütün hükümlerinden şiddetle istifade edeceğiz.
Sayın Bayan Aksoley’in verem dispanserleri
üzerindeki dileklerine Uludağ arkadaşıma verdiğim cevaptan daha mufassal şekilde cevap
veremiyeceğim. Çünkü henüz daha bu yolda
müspet olarak herhangi bir netice elde ettiğimizi beyan edemiyeceğim. Yalnız bu dâva bizim
cemiyetimizin yine sıtma kadar, trahom kadar
mühim bir dâvası olarak elde tutulacaktır ve bu
yolda icapeden bütün mesai ve imkânları bir
araya toplayarak cemiyet hizmetine arzedeceğiz. Kabul buyururlar ki bu yalnız para mevzusu değildir. Aynı zamanda cemiyetimizin bir
çok cephelerde lazım olan eleman, bilgi, cemiyet terbiyesi, umumî kültür meselesidir. Bunların hepsini içine alan bir dâvadır. Yani sosyal
dâvalarımızın içinde mühim bir yer işgal eden
bir mevzuumuzdur. Bunu bütün imkânları tatbik ederek tahakkuk ettirmeğe çalışacağız ve
müspet neticelerini görmekle çok sevineceğiz.

Çubuk dispanseri hakkındaki isteklerini yerine
getirmeğe çalışacağız. Hakikaten harap halde
bulunan bir dispanserdir. Bu sene daha iyi bir
şekilde hizmete girmesini sağlıyabilsek memnun olacağız.
Ziya Karamürsel arkadaşımızın takdir ve iltifatlarına müteşekkirim. Bütün sıhhat müesseselerimizi Heyeti aliyenizin emir ve maksatları dâhilinde ve itman verici bir şekilde cemiyetimizin
yüksek emir ve hizmetlerine arzedebilirsek kendimizi bahtiyar addedeceğiz. Hastane ücretlerinin fazlalığından şikâyet buyurdular. Tetkikatıma göre hastaneye yatan memurlardan ücret
almıyoruz ve alınmaması için bir kanun vardır.
Bu kanunun tatbiki için gereken bütün tedbirler
alınacaktır. Malûmu âlileridir ki, her daire kendi
memurları için hastanede tedavilerine karşılık
olmak üzere kendi bütçelerinde bir fasıl ve tahsisat ayırmaktadır. Bunları hakikî ihtiyacı karşılayacak şekilde ayarlamaları üzerindeyiz.
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mevsim sonu yüz aklığı verecek bir netice ile
kapanacaktır.

Emin Aslan arkadaşımızın sıtma ve çeltik üzerindeki dileklerine, evvelki mâruzatımla cevaplandırmış oluyorum.

‘‘

Ankara Doğumevi mevzusu üzerinde
ehemmiyetle duruyoruz,
sıvası yapılmıştır, içinin tesisatı ihale
edilmek üzeredir, müteahhit bekliyoruz,
yakında bu işi de bitirmiş olacağız,
önümüzdeki sene
hizmete arzedersek sevineceğiz.

’’

Kaplıcalar için neşredilmiş kitaplar vardır. Gerek hususi gerek resmî kanallarla bu işi kısmen
tatmin edici yazılmış, eserler mevcut olduğunu
kendilerine arzederim.
Dr. Aziz Uras arkadaşımızın işaret buyurdukları sıtma hareketine karşı olan takdirlerine
tekrar huzurunuzda teşekkür ederim.
Yüzyılın
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Çocuk ishallerinde kullanılan Sulfoguvanidin
ilâcından memlekete büyük miktarda getirmek
üzereyiz. Yakınlarda İsviçre’den bir ton gelecektir. Fakat Amerika’ya da evvelce sipariş ettiğimiz 5 ton ilâcın yollar aşıldığı için bugünlerde geleceğini ümitediyoruz. Çocuk ishallerine
karşı da bu şekilde iyi bir netice verecek olan
bir mücadeleye başlamış bulunacağız.
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Köy ve köylü sağlığı üzerindeki dilekleri Hükümetimizin esas amaçları üzerindedir. Bakanlığınız bu yönde hiçbir tedbiri esirgemiyecektir. Pek yakında yüksek huzurunuza getirecek
olduğumuz kanunlarla köye doğru gitmek için
verilmesi gereken yüksek emirlerinizi alacağız.
Bu suretle köy sağlığı ve köylü sağlığı ve herşeyimizin temeli olan bu varlığı korumak için
hiçbir şeyden kaçınmayacağız ve bu yolda da
mühim bir adım atmış olacağız.
Teşkilâtımızı inkişaf eden millî bünyemize göre
iyi bir şekilde ayarladığımız takdirdedir ki hizmetlerimizi aynı zamanda bütün halkımızın
sağlık ihtiyaçlarına göre büyük bir mikyasta
arzetmiş olacağız.
Yalnız bunların derhal oluverecek işlerden
bulunmadığını ve bütün bu güzel istekleri bir
anda temin edecek imkânlara henüz malik bulunmadığımızı da lütfen kabul buyururlar. Bu
imkânları en kısa bir zamanda temin etmek
ve bunları en iyi bir şekilde hizmete arzetmek
ödevini bakanlık mukaddes bir borç olarak ele
almış bulunmaktadır.
Köy ve köylü sağlığı için yetişmekte olan elemanlar içinde; Millî Eğitim Bakanlığının feragatla ve fedakârlıkla bize yardımlarını belirtirken bunlardan da en kısa bir zamanda
faydalanacağımızı umuyoruz. Köy sağlık memurları okulu bu sene birinci verimini vermiş
olacaktır. Burada 300’e yakın çıkacak sağlık
koruyucularını en iyi bir tarzda kullanabileceYüzyılın
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ğimizi zannediyorum. İcap ederse memleketin
diğer sıhhi ihtiyaçları üzerinde de kalifiye olarak, bunlardan en kabiliyetli olanlarını hizmete alacak ve azamî surette istifade temin edeceğiz. Arkadaşlarımın demin arzettiğim gibi,
sağlık memurlarını memlekette hakiki ve ciddi
bir konu olarak ele almakta olduklarını takdir
ve idrak ederek bu yolda bütün imkânlardan
istifade etmekte devam edeceğiz. Bunlardan
başka ufak ölçüde de olsa, köy öğretmenlerinden elde edebileceğimiz sağlık memurlarını da
bu mesaimizde değerlerine göre ödevlendirecek ve bunlardan da istifade etmek çarelerine
başvuracağız. Muhakkak ve müspet olan şey,
şahıs yetiştirme zorluğu vakit ve imkân isteyen
mevzular üzerindeyizdir. Hiçbirisi şu veya bu
şekilde bir neşriyat ile; şu veya bu şekilde bir
tamim ile olacak mevzular değildir. Yapıp, başarıp hizmete arzedildiği zamandır ki ancak
övünülebilecek bir değer kazanırlar.
Sağlık merkezlerini, sıhhati umumiye davamızın başında en ehemmiyetli bir iş olarak tutuyoruz. Umumî Hıfzıssıha Kanunu’nun bu yoldaki işaretlerini, bütün kudretimizle kavramak
ve hizmetlerimizi o yolda teksif etmeğe çalışıyoruz. Önümüzdeki senelerde mühim miktarda sağlık merkezleri açabilmek için her türlü
tedbiri şimdiden elimizde tutmaktayız. Bunu
yapabilirsek, memleket umumî sihhatinda, hakiki bir inkilâp ve hakiki bir itminan hâsıl olacağına inanıyoruz.
Sosyal yardım işlerimiz üzerine temas eden
arkadaşımıza, yine Aziz Uras arkadaşımıza
mutmain olmalarını vadedebilecek şekilde maruzatta bulunmak istiyorum. Sosyal yardım
işlerimiz, yine mevzuatımız içinde, bu cemiyetin hakikî ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde
ayarlanmak üzeredir. Ama mevzulardan herhangi birini müspet tarzda Yüksek Huzurunuzda serecek vaziyette değilim.

Malatya hastanesinin gayrikâfi olduğu üzerindeki işaretlerine ben de katılıyorum ama arzettiğim gibi bir çok imkânsızlıkların tazyiki altındayız. Bu imkânlar hâsıl olur olmaz tahakkuk
ettireceğime hiçbirimizin şüphesi yoktur. Hususi muhasebelerin elinden kendi müesseselerimizi kendi bütçelerimiz içine alıp onlar üzerinde
kendi hâkimiyetimizi tesis edersek arkadaşlarımızın temennilerinden çoğu kendiliğinden hâsıl
olmuş bulunacaktır. Bu dâvayı Bütçe mevzusu
olarak huzurunuza getireceğim. Bu hastaneleri

kendi mevkileri ve şekilleri ve derecei tekâmüllerine göre Devletleştireceğiz. Henüz bu yolda
bir program yapmış değiliz. Arkadaşlarımın dileklerini bu hususta hazırlayacağımız programlara göre karşılamayı yerinde buluyorum., önümüzdeki sene bu güzel dilekleri yerine getirmiş
olursam bahtiyar olacağım.
Dr. Ahmet Selgil arkadaşımın çok kıymetli
mütalâalarını cevaplandırabilmiş olmak için,
hekim azlığının önüne geçmek yolunda Bakanlığımızın ve Hükümetimizin aldığı tedbirleri yeni birtakım çarelerle daha üstün bir yola
götürmeye çalışıyoruz.
Tıp talebe mevzusu üzerinde ayrıca, itina ile
duruyoruz. Hizmeti mecburiyeyi en iyi şekilde
ve cemiyetimizin münevver gençliğini de incitmeyecek tarzda ayarlamak istiyoruz. Bununla
beraber halkımızın ve yurdumuzun hakikî bir
ihtiyacının fedakârlık ve feragatle de ödenmesi
icapettiğine inananlardanız. Bu yüzden Mecburi Hizmet Kanunu Millî Eğitim Bakanlığıyla
aramızda müzakere mevzusudur. Pek yakında
huzurunuza sevkedilecektir.
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Özelçi arkadaşımızın, trahom ve sıtma üzerindeki dilekleri arzettiğim gibi sıhhati umumiye mevzusu içinde yeralmış işlerimizdendir.
Trahomu ele alarak tıpkı sıtma mücadelesinde
olduğu gibi kesif ve şiddetli bir mücadele yapmanın lüzumuna kaniyiz. Bu ilk fırsatta ele alacağımız ana dâvalardandır. Vakit geçirmeden
kısa zamanda bu mevzuyu bütün gayretimizle
ve elemanımızın kifayetinin üstüne çıkacak şekilde de olsa fazla çalışmakla karşılamak istiyoruz. Tekrar arzediyorum ki, yaptığımız işler
hakikî netice verecek işlerdendir. Fakat cemiyet
yardımı maalesef bizim müttefikimiz olmadığı
içindir ki, Sağlık Bakanlığımızın şimdiye kadar
yaptığı işler sizi tatmin edecek şekilde eser vermeğe muvaffak olamamıştı. Trahom da başlıca
cemiyet ve terbiye davasıdır, bilgi inkişafı davasıdır, ferdi temizlik davasıdır, bunun hakkiyle lazım olduğunu ve bunsuz beşer hayatının
kabil olmadığını idrak ettiğimiz zamandır ki,
bu hastalık hem memlekette azalacak, hem de
mücadele teşkilâtı muvaffak olacaktır. Binaenaleyh, Millî Eğitimle beraber yürütmeğe mecbur
olduğumuz dâvalardan birisi de bu cemiyet davasıdır. Ama hiçbir zaman bunu istikbale bırakmayacağız şu veya bu vaziyetin inkişafına terketmiyeceğiz. Hattâ bir çok zorluklar dahi olsa
bunları iktiham ederek onları trahom dâvasında sıtma dâvasında olduğu gibi ele alacağımızı
yüksek huzurunuzda tekrarlarım.

Hastabakıcı dâvası başlıbaşına üzerinde durduğumuz konulardan biridir. Medeni bir cemiyette böyle bir hizmetkâr kafilesinin olmaması
kadar ıstırap verici bir şey yoktur.
Hekim çokluğu kadar hastabakıcı çokluğu da
mühimdir. Hekimin emrini takip edebilecek
olan kıymetli hastabakıcı ve hemşireliğin memlekette meslek halinde teessüs etmesine ve bu
güzelim hizmetin cemiyetimiz arasında en iyi
bir hisle karşılanıp telâkki edilmesi için bütün
mesaimizi sarfedeceğiz. Hemşire mektebinin
ademi kifayeti üzerinde Kızılay ile mutabıkız.
Bütün bu çalışmaları bir ayara getirerek hastabakıcı mevzuunu umumileştirmek için lazım
gelen tedbirleri alacağız. Yalnız bir müesseseye
bağlanmayacağız, memleketin bir çok yerlerinYüzyılın
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de bu yolda mektepler açmak tasavvurundayız
ve elimizde mevcut hastaneleri de bunlar için
birer mektep haline getirmek yolunda Kızılay
ile hemfikir bulunuyoruz. Bakanlığa bu hususta hiçbir fedakârlığı ve yardımı esirgemeyen
Kızılay Kurumuna bu vesile ile huzurunuzda
teşekkür etmek isterim.
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Hastane mütehassıslarının yakın zamanda karşılanması dilekleri hususundan Ahmet Selgil
arkadaşımıza, şu anda tatminkâr cevap veremiyeeeğimden müteessirim. Elimizdeki mütehassıs
etibba fevkalâde durum dolayısıyla askerî vazifelerini yapmak için ordu emrinde bulunmaktadırlar. Bu ihtiyaç kalktığı takdirde bütün mütehassıs arkadaşlarımızı daha kuvvetle ve kesafetle
memleket hizmetine arzedeceğimiz kanaatındayım. Çok temenni ederim ki bütün memleket
menfaii mevzusu üzerindeki tedbirlerimiz ve iyi
dileklerimiz tahakkuk etsin ve o yüzden hekimlerimiz serbestt kalsın ve kendi işimizin üzerine
koyabilelim.
Yine bu yoldaki dileklerden biri de mecburi
hizmet işidir.

‘‘

Mecburi hizmete bağlı doktorların
tâyini işinde kura esasını ele almışızdır.
Bu sene de kura ile bu arkadaşlar
vazifeleri başına sevkedilmişlerdir.
Bundan sonra da bu usulda
musir olarak devam edeceğiz,

’’

Mecburi hizmete tâbi genç arkadaşlarımızın en
kısa yoldan ve geciktirmeden memleket hizmetinde faydalı ve en iyi bir şekilde çalışmalarını
temin ederek israf etmemeyi ve arzettiğim gibi
onları en iyi bir surette ve kısa bir zamanda meslekî bütün bilgileriyle, icapeden bütün istekleriyle
mücehhez etmek emelimizdir. Arkadaşlarımızı
hiçbir vakit senelerce şurada, burada israf etmek
istemiyoruz. Onları kendi mesai, liyakat ve hakları derecesinde işleriyle ayarlamak istiyoruz.
Yüzyılın
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Şark hizmetlerini muayyen bir zamana bağlayarak üzerinde sistemli bir tarz tesis etmek
istiyoruz. Devlet memurlarımızın tâbi olduğu
kuyudata onlar da tâbidir. Bunun dışına çıkmayacağız. Genç arkadaşların, memlekete en
hayırlı bir hizmet yapmalarını temin için hiçbir
şeyi esirgemiyeceğiz ve o yolda kendimizi tanzim ediyoruz.
Delilbaşı arkadaşımızın, tephir ve temizleme
merkezlerinin ve vasıtalarının ademi- kifayesi
hakkındaki temaslarını tetkik edeceğim. Memleketin bu gibi vasıtalarla istediğimiz kadar
mahmul olması emelimizdir ve gayrikâfi olan
eşkâli behemehal kâfi tarza sokacağız Hiçbir
zaman yalınız isim ve adetten bahsetmek istemiyoruz. Bunların verimleri, faaliyetleri ve kiymetleriyle işimizi ölçmek istiyoruz. Ona göre
çalıştığımızdan emin olsunlar.
Frengi ve diğer salgın hastalıklarla mücadele cemiyetimiz hastalıkları dâvası arasında en
önde ele alınmaktadır. Buyurdukları mesai şeklinin üzerindeyiz. Yakın bir zamanda kendilerine bu iş üzerinde müspet olarak arzı malûmat
etmekle sevineceğim.
Niyazi Gözcü arkadaşımızın mecburi hizmet
talepleri üzerindeki sorularına arzı cevap ettim.
Muhakkak kendilerini tatmin edecek bir şekle
sokacağız. Hükümet tabiplerini tıpkı Gülhane
hastanesindeki gibi bir sisteme tâbi tutularak
yetiştirmek ve nizamlamak şekli üzerindeyiz. O
tarzda harekete geçeceğiz. Hastabakıcılık mevzusunu arzettim. Reassürans sosyal işi, doğrudan doğruya mütekâmil bir cemiyet dâvası
işidir. Bunun üzerinde çok büyük bir isabetle
beyan buyurdular. Hakikaten fert ve cemiyet
dâvasının biri birine katıldığı azim bir iştir.
Böyle bir işi derhal meydana çıkarıp da tatbik
etmenin imkânı olmıyacağını arkadaşlarım da
takdir eder. Fakat böyle bir dâvanın memleketimizde yer bulması için haklı çalışmalarımızı o
yolda teksif edeceğiz.

Abidin Binkaya arkadaşımız; sanatoryumlardan bahsederek bu işte umumî ilgi uyandırılmadı için fikir beyan ettiler. Bu da memleketin
sağlık ve cemiyet dâvası olup aynı zamanda
müteşebbisleri için de bir kazanç mevzusudur.
Binaenaleyh, memlekette sanatoryum kurmak
isteyen müteşebbis hareketleri en ön plâna alarak onlara en büyük suhuleti ve yardımı göstermek ve bunları kurma çareleri bulmakla zevk
duyacağız.
Bütün medeni camia içinde, sanatoryum işi, bir
Devlet mevzusu olmaktan fazla hususi teşebbüsler ve şirketler işidir. Cemiyetimizde bu yolda
olan akını, Sağlık Bakanlığı tabiatiyle vazife olarak karşılayacaktır. Bunun yanında kendi işimizide ihmal etmiyeceğiz. Elimizdeki bütün imkânlarla sanatoryumlar üzerinde tedbirler alacağız.
Fakat bu iş, istendiği kadar ve benim şurada arzettiğim kadar kolay bir dâva mevzusu değildir.
Çok büyük teşkilât ve servet mevzusudur. Bir
Devlet mevzusu olmaktan ziyade bir cemiyet ve
kazanç mevzusu olarak ele alınması hakikaten
faydalı olur. Efkârı umumiyeye bu konuda harekete geçmeyi tavsiye etmekle zevk duyarım.

Hıfzırrahman Öymen arkadaşımızın mecburi
hizmet duygusundaki aksaklık üzerindeki beyanlarını, vazife ruhunu aşılamak üzere iyi bir
direktif telâkki ediyorum. Amma kendileri de
lütfen kabul ederler ki, üniversite bir tashih ve
tasfiye müessesesi değildir. Üniversiteye gelesiye kadar bu işlerin olup bitmesi ve çocuğun
şuurunda yerleşmesi icapeder. Üniversite serbestt ve ancak meslek yolları arayanlar için
bir tekâmül müessesesidir. Eğer bizim müessesemiz bunu yapamazsa herhangi bir ihmal
veya bilgisizlikten değil artık talebenin o yaşta
olmamalarından ele alınmadığını kabul ederlerse daha iyi olur.
Okul hıfzıssıhhası üzerinde Millî Eğitim Bakanlığıyla sıkı temastayız. Millî dâvamız olan
bu işin de inkişafı için bu mevzu üzerinde kuvvetle durulmaktadır, Sağlık Bakanlığı bu okul
hıfzısıhhası ve diğer mevzuat üzerinde Millî’
Eğitim Bakanlığıyla elbirliği etmektedir, bunu
kendilerine arzederim.
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Dr. Cemal arkadaşımız ankilestom yani Nekatoryoz denilen hastalığa temas ettiler. Biz de bu
mütalâalarında müşterekiz. Karadeniz havzasında kendim de bizzat şahit oldum, yerinde
tetkikat yaptım. Bu mevzuda bütün tedbirleri
almak üzere ve mücadele esasını temin maksadıyla o yolda çalışmalara başladık ve bunun
için de muayyen olarak bununla meşgul olmak
üzere bir ekibi Giresun’a göndermiş bulunmaktayız. Eğer ilâç noktasında bir yolsuzluk
varsa, ve bir doktor böyle bir şeye tenezzül
etmişse onu teşhir edeceğiz ve haklı olan bu
memleket davasındaki bu yolsuz hareketini
bütün arkadaşlarımla beraber nefretle karşıladığımızı kendisine bildireceğiz. Bu hastalığın
ilâcını bedava veriyoruz.

Köy sağlık memurları yetiştiği halde ebelerin
geç kalması:
Köy ebeleri mektepte bir sene sonra işe başladığı için anacak önümüzdeki sene verim verecektir. Kabul buyururlar ki bu iş ilk zamanlarda
bazı korku ve tereddütlerle karşılanır ve birtakım iptidaiyetlerin esiri olan mefkûrelerin mânasına uğrar. Bunların tam manasıyla yenmek
için zaman ister. Bu zamanları verimli bir şekilde tasarruf etmek ve hemen hepinizin dileklerinizden de faydalanmak emelinde ve yolundayız. Bunlar da sağlık memurlarıyla beraber
gidecek şekilde inkişaf edecek ve memleketimize hayırlı işler göreceklerdir. Sağlık memurlarının tahsisatı Maarif Bakanlığı ile beraber
olarak temin edilmiştir. Donatım ihtiyaçları
üzerinde yaptığımız işler müşterek olmaktadır.
Bu mevzuda Millî Eğitim Bakanlığıyla daima
temas halindeyiz, münasebetlerimiz tek bir
müessese halinde ayarlanmış bulunmaktadır.
Yüzyılın
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Bilmiyorum, başka arkadaşlarımızın cevaplandırılmamış sualleri kaldı mı? (Şiddetli alkışlar).
GL. Ş. TÜRSAN (İçel) - Bir sorum var. Haşeratın
öldürülmesi için son zamanların keşiflerinden
olan DTT hakkında sayın bakanımızın bizi aydınlatmasını rica ederim.
SAĞLIK ve SOSYAL YARDIM BAKANI DR. SADİ
KONUK (Bursa) - Efendim,

‘‘

DTT mevzusu son harbin yarattığı büyük
inkişaflardan bir tanesidir.

’’
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Bu ilâç önce İsviçre’de istihsale başlandı, ondan sonra hemen hemen bütün medeni memleketlerde yayıldı. Son senelerde İngiliz’ler ve
Amerika’lılar bu ilâçlardan son derece istifade
etmektedirler. Hattâ Amerikan ve İngiliz askeri
birliklerinin Afrika’daki ve Aksayı Şark’taki hareketlerinde kullandıkları en mühim koruyucu
bir ilâç olmuştur. Bu ilâcı memleketimizde de
temin etmeye çalışıyoruz. Bu itibarla Millî Eğitim Bakanlığı mütehassıslarından Kimyager
Profesör Nami Serdaroğlu’nun adını huzurunuzda hürmetle anarım. Kendisi

‘‘

bu maddeyi memlekette tamamen aynı
evsafta ve çok güzel vasıfta istihsal
ederek milletin hizmetine arzetmeye
muvaffak olmuştur.

’’

Bu mevzu ile Ekonomi Bakanlığı ve ilgili bakanlıklar meşgul olmuşlardır ve kendileri bu maddenin yüksek miktarda istihsali için vazifelendirilmiş bulunuyorlar.

‘‘

İktisat Bakanlığı bunun üzerinde bir tesis
yapmakla meşguldür.

Yüzyılın
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’’

Çok yakında büyük mikyasta bu maddeyi vereceklerini vait buyurmuşlardır. Şimdi ellerinde az
miktarda vardır, çok yakın bir zamanda bunun
bir kaç mislini istihsal edip bize vereceklerdir.

‘‘

Bu tesisat vücuda getirilip de büyük
istihsale kavuşarak bu maddeyi
cemiyetin hizmetine arzedebilirsek,
cemiyet sağlığı büyük inkılâblar
karşısında kalacaktır. Hattâ diyebilirim
ki sivrisinek, tahtakurusu, pire tarihe
karışacak, belki numunesini aramak
mecburiyetinde kalacağız.

(Alkışlar).

’’

Bir sual soracağım; buyurdular ki; Kızılay’la birlikte Hastabakıcı Okulunu tertip ve tanzim edeceğiz.
Millî Savunma Bakanlığının emrinde de bir
Ordu Hastabakıcı Mektebi vardır. Bu mektep
bahsettiğiniz teşkilâttan ayrı mı olacaktır?

GL. K. SEVÜKTEKİN (Diyarbakır) -

SAĞLIK ve SOSYAL YARDIM BAKANI DR. SADİ

Hemşire okulu mevzusunu
Kızılay ve ordu ile birlikte hallediyoruz. Tek
bir tahsil şekli olacaktır. Hiçbiri birbirinden
ayrı olmayacaktır. Yani bir ünite olarak memlekette teessüs edecektir. Ona göre hemşireliğe
bazı favörler, istikhaller vereceğiz.

KONUK (Bursa) -

GL. K. SEVÜKTETİN (Diyarbakır) -

mecburi hizmeti bittabii ayrı olacaktır.

Onların

Bir sual: Raporu
okuduğum zaman geçen sene sıtma tedavisinde mühim işlerin görüldüğünü gördüm. Sivrisinek sürfelerini yapan bataklıklar ve kanallar
temizlenmiş ve arazinin ıslahında mühim işler
sağlamıştır. Bu hususta raporda epeyce rakamlar vardır. Fakat sıtma mücadelesinin ana hatlarından olan ve bunlarla yanyana yürümesi
lazım gelen korunma tedbirlerine dair bir şeye
A. YAĞCIOĞLU (Maraş) -
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Sıtmadan korunma tedbirleri nazarı âlilerine arzettiğimiz rakamlarda
kayıtlar vardır. Kanalları açmak, bataklıkları
KONUK (Devamla) -

kurutmak şu veya bu şekillerde iş yapmak başta gelen çaredir. Bu suretle sıtmayı nakleden
sivrisineğin önüne geçmiş oluruz. Bir de bundan başka hususi, ferdi korunma teşebbüsleri
vardır ki, bunlar da cibinlik, tel vesaire gibi
şeylerdir. Sümerbank geniş miktarda cibinlik
tevzi etmektedir. Köylü dahi bunların değerini anlamıştır. Fakat memleket şümul bir tarzda
cibinlik dağıtılmasına tâkatımız yoktur. Ancak
sıtma vasıtalarını yok etmek ve sıtmalıları tedavi etmek içindir ki yüksek huzurunuza arzettiğimiz tahsisatı almış bulunuyoruz.

Konu
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Birleşim
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Tarih
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Sayın arkadaşlar, kısa söyleyeceğim, sabrınızı suistimal etmeyeceğim.

KONUK (Bursa) -

Arkadaşlarımızın mütalâalarını ve beyanlarını
kemali itina ile dinledim ve not aldım. Sizin
adınıza vazifelenen Sıhhat Bakanlığı teşkilâtı
hakkında kıymetli arkadaşlarımızdan söyledikleri teveccühkâr sözlere arkadaşlarımın adına
teşekkür ederim.
Müstakil Grup Başkanı Sayın Ali Rana Tarhan
arakadaşımızın sıtma durumu üzerindeki mesaimizi takdir eden sözlerini şükran ile karşılıyorum.
Muhterem arkadaşlarımın bütün sözlerinin bir
çokları hemen , hemen biribirini takviye ve teyid eden müşterek istek ve müşterek temenniler
vaziyetindedir. Bakanlığımızın mesaisinin şekli
üzerinde, hedefi üzerinde kanunlarla emrettiğiniz işlerin tanzimi üzerinde birleşmiş fikirler ve
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rastlamadım. Bu, belki geçen seneki bütçenin
darlığından ileri gelmiş olabilir. Fakat bu sene
bu mücadele işi için Bakanlığın emrine verilmiş olan 7 milyona yakın bir para vardır. Bu
para bu konuda harcanmak için konulmuştur.
Binaenaleyh bu korunma tedbirleri hakkında
ne düşünüyorsunuz? Bu sene içerisinde neler
yapılabilecektir? Bunu anlamak istiyorum.

emirler vardır. Bunların her biri için, arkadaşlara
ayrı ayrı arzı cevap, çok uzun sürer. Müsaade buyurursanız Bakanlığımın hareket tarzını ve aldığı
işi ne yolda yaptığını rastladığımız güçlükleri izah
edersem kıymetli arkadaşlarımın bir çok sorularını cevaplamış olacağım. (‘‘Doğru, doğru’’ sesleri).
Geçen 1945 yılında Yüksek Meclisin olağanüstü sıtma savaşı yapılması hakkındaki yüksek
emiri, Bakanlığımızın ve bütün meslek arkadaşlarımla işe katılan diğer yardımcı bütün
kıymetli idareci arkadaşların; âzami dikkat ve
itina ile mümkün olduğu derecede muvaffak
bir neticeye doğru vardırmak için çalışmışlardır. Bununla övünüyoruz ve Türk hekiminin
şeref ve liyakat dâvası diye ele aldığı bu konudaki işimize kemali itina ve emniyetle devam
ediyoruz. Türk hekimine güveniniz, bu dâvayı
başarmıya ahdettiğimizi huzurunuzda söylemek benim için bir zevk olur. (‘‘Bravo!’’ sesleri).
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Bakanlığımızın mevzuatı içinde halk sağlığına
ve cemiyet yardımına doğru gideceğimiz bir
çok vazifeler vardır. Halk sağlığını arzederken,
cemiyet hastalıkları, bulaşıcı hastalıklar ve salgın hastalıklar diye bir takım istiraplarla uğraşma mecburiyetini üzerine alan Sağlık Bakanlığı kendi bünyesini bu mesainin icapettirdiği
şekilde taksim etmiş ve böylece vazifelendirilmiş bulunmaktadır.
E. DEMİREL (Kars) -

Devam edin, devam edin.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. SADİ
KONUK (Devamla) - Arkadaşlar,

‘‘
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Sağlık Bakanlığı bir çok zaruretler,
mahrumiyetler ve mecburiyetlerle
mücadele ederek kanunların ve
cemiyetimizin sağlığının emrettiği bir
çok hizmetleri azamî feragatla
yapmak yolundadır.

’’

Şayet zaman, zaman bazı hatalarımız ve bazı
hareketlerimizde aksaklıklar görüyorlarsa bunları her zaman için iyi gözle görmek ve ilerideki mesaimizin gittikçe bu aksaklıkları bertaraf
edeceğine inanmak lütfunda bulunmanızı rica
edeceğim. Pekâlâ kabul buyurursunuz ki bu dâvayı güdecek olan hizmetkâr grubu azdır, her
şekilde ve bölümde azdır. Bu azlığa karşı, vazifemizi fazla mesai ve yorulmaz bir hırsla başarmak mecburiyetindeyiz. Kabul buyurursunuz
ki, Türk Cemiyeti bundan yirmi sene evvelki
Türk Cemiyeti değildir. Artık sıtmaya paçavra
bağlayan hasta boğazına yazı ve karnına çocuk
doğurmak için harf yazdıran, boynunda muska
taşıyan insan kalmamıştır. Bunların hepsi hekime koşmaktadır. Çok övüneceğimiz, çok sevineceğimiz bir seviyeye gelmiş bulunuyoruz. Bu
medeni seviyemize lâyık olan inkişaf hareketini
cevaplandırmak vazifesini Sıhhat Bakanlığımız
müdriktir. Fakat bunları cevaplandırmak bugün
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için şu veya bu şekilde kabil olmuyorsa, Sağlık
Bakanlığı mesaisi, bu cemiyetin kendisine karşı
yapılması lazım gelen ve şimdiye kadar yapılmış
olan hareketle değişen ve artan isteklerin geniş
bir şekilde lâyıkiyle karşılanamıyorsa, bu âcizden ve göremezlikten değil ancak imkânsızlıktan olduğunu lütfen kabul buyurunuz.
Arkadaşlar; Sağlık Bakanımız şimdiye kadar
mevcut mesaisini hiç aksatmadan, yapacağı intikalide hiçbir zaman şu veya bu şekilde açıklık
vermeden yapmak emelindedir.
Yeni dâvalarımız vardır. Bu dâvaların başında
sağlık merkezleri gelmektedir. Fakat bir çok
arkadaşların buyurdukları gibi acaba Sağlık
Bakanlığı bu eleman noksanı ile bunları karşılayabilir mi? Lûtfen müsterih olsunlar. Bunu
karşılayabilmek için bu memleketin bütün takatını ve bütün kudretini kullanacağız.
(‘‘Bravo!’’ sesleri).
Eksiklerimizi bilerek, yoksulluklarımızı bilerek işe başlıyoruz. Esasen sanatımız da hayale
müsait değildir. Daima müspet ve verimli işler
üzerinde yürümek vaziyetindeyiz. Hayal ile tesadüf ile alâkamız yoktur.
Bugünkü istekleri yüzde yüz olarak %100 karşılayacak takatta bulunmadığımızı lütfen siz de
takdir buyuruyorsunuz. Şu halde ben de sizden
bir fert olarak bu takdire iştirak etmek mecburiyetindeyim. Yapacağımız hareketlerin hiçbirisi hayalle battal olamayacaktır. Mümkün
olanı yapmak için bütün takatimizi kullanacağız. Eleman yetiştirmek hususunda ne yapmak mümkünse arkadaşlarımın düşündükleri
ve belki onların da hatırına gelmeyen bir çok
şeyleri etrafımızda tetkik ederek yapacağız. Bu
hareketlerin kısa bir yoldan verimli bir şekilde
olacak muhassalasını huzurunuza ve milletimize arzetmek istiyoruz. Tamamen bu yoldayız.

Hekim noksanlığını buradaki fakülte
bu sene kısmen karşılayacak takattedir
diyemeyeceğiz. Elbette tıp fakültelerimiz
çok olmalıdır. Daha birkaçına sahip
olmamızı temenni ederiz, bunun
esbabını hazırlayacağız. Sivas’ta veya
başka bir bölgede üçüncü, dördüncü,
bir Tıbbiye mektebiyle bu isteği
cevaplandırmak istiyoruz.

’’

Buna koşacağız ve yapacağız. Diğer yardımcı
tıp elemanları üzerinde bu sene ehemmiyetle
durduk, huzurunuza şimdilik küçük bir hazırlık projesi arzettik, bu azdır gelecek seneler
daha çok tekemmül edecektir. Verim kabiliyeti
işler tekemmül ettikçe ezafiyle artacaktır. Buna
inanılmasını rica ediyorum.

‘‘

İstanbul Tıp Fakültesi hekim verimi
bakımından adeden memleketi
tatmin edecek durumda ve takatta
değildir. Ankara Tıp Fakültesi ise
malûmuâlinizdir ki henüz inşaat
halindedir.

’’

Halen memleketin ihtiyacını karşılıyacak taburlar halinde hekim sevketmeye imkân yoktur. Fakat bir taraftan kemiyete ehemmiyet
vermekle beraber diğer taraftan da kalite bakımından en iyi şekilde yetişmeleri için daima
dikkatliyiz. Yardımcı olarak diğer mekteplerin
de açılmasına imkân bulursak yabancılardan
ve aramızdaki elemanlardan da istifade edeceğiz. Hatıra gelmesin ki biz yeni işe başladığımız
için mevcudu ihmal edeceğiz. Hep beraber çalışacağız ve hepsini memleket hizmetine koyacağız. Hiçbir zaman adam kuvvet ve kıymetinden müstağni değiliz.
Sağlık işlerini ve bilhassa sosyal yardımın, tıbbi
yardım şeklini şimdiye kadarki mesaisiyle Sağ-

Bu işleri yaparken muhakkak ki, eleman hususunda müşkülâtımız olacaktır. Ama bundan da
yılmış değiliz.
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‘‘

lık Bakanlığınız eline almış ve kabil olan imkân ve icaplara göre bunları bir araya getirerek
hizmetini yapmıştır. Fakat demin de arzettiğim
gibi isteklerin çoğalması ve ihtiyaçların artması
bu yapılan hizmetin de artık gayrıkâfi geldiğine
bizi inandırmıştır. Bu inanışlardır ki, yepyeni
bir hareketle yalnız tıbbi değil sosyal yardımın
diğer bütün icaplarını da içine alan bir çalışma
programiyle ortaya gelmiş bulunuyoruz. Kısa
zamanda hazırlığını bitirerek Büyük Meclise
sunacağımız kanunlarımız ve sizin de yardımınızla kuvvet bulacağını umduğumuz plânlarımız vardır. Bunları yakın zamanda memlekete
arzetmeye muvaffak olacağımıza inanıyoruz.

‘‘

Arkadaşlar bu sene yaptığımız sıtma
mücadelesi işini, geçen seneki 5254 hekime mukabil sizin verdiğiniz
imkân ve kudretle bu sene 380 hekimle
başardık. Bu miktar geçen senekinin
aşağı yukarı sekiz mislidir.

’’

(Bravo sesleri). Bu hareket kudretini sizden aldık. Gelecek işlerimizin de başarma takatini
size bağlıyoruz.
Yine sıtma işini elimizde bulunan ve mevcudu
300-400 olan sağlık memurlarını birtakım bulma ve yetiştirme tertipleriyle, belki biraz hatalı
amma, 1.500 sağlık memuru ile yaptık. Bunların
hemen diyebilirim ki, binde biri vazifesinde aksaklık yaptı. Yalnız nazari tertiplerle, tamimlerle,
kurslarla yetiştirerek bunları çalıştırdık. Demek
ki, daha ciddi bir takip ve daha kalifiye ve daha
yetişkin elemanlarla gelecek yıl daha çok iyi neticeler alınacaktır. İlâç sıkıntımız yoktur. Hattâ
diyebilirim ki, yurdun her tarafı kapalı kalsa
aynı mücadeleyi aynı hızla iki sene yapacak ilâç
ve malzeme takatimiz vardır. (Alkışlar).
Yüzyılın

Sağlık Bakanları

189

Ve işimize hâkim durumdayız.
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Gelelim gelecek hareketleri yaparken ihtiyacımız olan elemanlara: Hemşire, sağlık koruyucu
ve diğer yardımcı insanlarımıza: Arkadaşlar;
memleketimizde şimdiye kadar Kızılayın candan himmetiyle ve her türlü müşkülâtı yenerek
adam yetiştirmeyi istihdaf ettiği bir hemşire
mektebi vardır. İstanbul’da bulunan bu hemşire mektebinin verimini Kızılay senelerden beri
Sağlık Bakanlığımızın emrine vermiştir. Bu kızcağızlarımız memleketin muhtelif yerlerinde
gayretleriyle ve güzel sevgileriyle bize ve hastalara yardımcı olmuşlar ve ihtiyacı karşılamışlardır. Fakat demin arzettiğim cemiyetin inkişaf
azameti; bizi yepyeni yollara sevketmektedir.
Bu işin kemiyet ve keyfiyet itibariyle kâfi gelmediğini ve behemehal yepyeni bir hareketi ve canlı bir yetiştirme işinin ele alınmasını emretmektedir. Bunun için yüksek huzurunuza, bu sene
sunduğumuz mütevazı bütçede bütçede yedi
yerde yirmişer, otuzar kızı alabilecek hemşire
mektebi yapıyoruz. Ayrıca yine İstanbul’daki
sağlık memuru mektebini iki misli büyütüyoruz.
Bundan başka memleketin iki yerinde ellişer öğrenci alacak sağlık komiseri mektebi yapıyoruz.
Bu sınıfa İstanbul’daki de dâhil sağlık komiseri
ismini vermekten maksadımız, bunların sıhhiye
memuru değil, sıhhiye zâbiti olarak yükseltilecek oldukları içindir. Yani hekimle, eski sıhhat
memuru değil, sıhhiyet zâbiti olarak yükseltilecek oldukları içindir. Yani hekimle, eski sıhhat
memuru arasında bir taazzuv olacaktır ve kızlar
da alınacaktır. Bunları artık daha iyi bir hayata kavuşacak şekle çıkarıyoruz. Gerek hemşire,
gerekse sağlık komiseri lise mezunu ayarında
ve onun haklarına malik Devlet memuru olacaklardır. Umumî sağlığın kıymetli yardımcıları olacaklardır. Velhasıl orta tahsilden sonra üç
sene hususi bir meslek tahsiliyle yetiştirilecek
olan bu gençleri devamlı ve şerefli bir meslek
sahipi yapmak istiyoruz. Arkadaşlar, hemşireler
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bu memleketin iltifatına lâyık , cemiyetin inkişafı ile mütenasip iş ve ihtiyaç çeşitlerine göre
yetiştirilerek bu mesleğe lâyık şekilde kuvvetli
birer eleman olarak üç sene sonra huzurunuza
gelmiş olacaktır. Bu dâvaların hepsi bir kanunla, bir emirle ol denildiği zaman olacak dâvalar
değildir. Zaman ister, imkân ister, ne bileyim bir
çok engeller vardır. Binaenaleyh bu işlere başlarken önümüzde 3-4 senelik bir sıkıntı devresi içinde vakit geçireceğiz. Bunları başka türlü
yaratmamıza imkân yoktur. Mektepsiz hemşire,
mektepsiz sağlık memuru olamaz. Hemşireye memlekette, cemiyette lazım gelen itibar ve
kıymeti vermedikten sonra hastanın ıstırabına,
cemiyetin binbir aksaklıklarına karşı koyacak
kimseleri herhangi bir şu veya bu hizmetkâr
grupuna veremeyiz. Kendisini bir ibadet gibi
hastaya bakan, hastalıktan koruyan ve bu cemiyette ruhunda yüksek bir sanat sevgisi taşıyan
bir hisle işine bağlanan şifa veren bir insan sınıfı
yetiştirmek istiyoruz. Biz hemşireliği bu şekilde
anlıyor ve ona lâyık olduğu mevkii de temin etmek istiyoruz. Arkadaşlar emin olsunlar ki; aynı
ruh ve aynı ihiyacı taşıyan Bakanlığımız işlerini
bu yolda ayarlamaktadır.
Hastanelerimizin durumuna gelince: Arkadaşlar, hakikaten ıstıraplı tarafları olan bu mevzu
sizin gibi, Sağlık Bakanlığımız da zaman zaman acı duygular ve ıstıraplar duymaktadır.
Bu konuda bir çok mahrumiyetler içerisinde
ihtiyaçların karşılanması için acaba ne yapalım
da bu ihtiyaç ve mahrumiyetleri çabucak giderici ve karşılayıcı olalım, diye yerinde tedbirlere
başvurmaktan bir an geri kalmıyoruz.
Memlekette mevcut hastanelerin bir kısmı büyük, küçük şehirlerimizde, kasabalarımızda
imkânlar nispetinde ve halkın daha fazla rağbetine lâyık derecede ihtimamlı bir tarzda hizmette bulunmaktadır. Fakat bir kısmı şu veya
bu zaruretler ile tatminkâr değildir. Yine arzediyorum, adedi çok azdır, hekim adedimiz de

Bu iki dâva üzerinde hekim adetlerinin çok az
olması dolayısi iledir ki

‘‘

bazı yerlerimizde hekimsizlik bize ancak
ıstırap ve üzüntü vermektedir. Evet,
yetişemiyoruz. Çünkü elimizde mevcut 3
bin küsür faal hizmette olan asker, sivil,
hekimle 19.000.000’nun sağlık işlerini
tam kemaliyle karşıladığımız
iddiasında olamayız.

’’

Yurdun sosyal ve sağlık hizmetini temine yardım
etmek, şu veya bu şekilde memleketin istirabını karşılamak için Sağlık Bakanlığının elindeki
eleman bugün çok azdır. Bu azlıkla memleketin köşe ve bucaklarına yetişemiyoruz. Fakat bu
azlığa rağmen yetişme çarelerini aramaktan da
geri kalmıyoruz. Bunu itimatla karşılamanızı
hassatan rica ediyoruz. Yarın memleketimiz süküna kavuşup endişelerimiz berteraf olduğu zamandır ki, memleketin bütün sağlık elemanları
mesaisini bir araya teksif ile bu dâvayı halledeceğiz, bu hareketi ön plâna almış bulunuyoruz.
Gelecek çok yakındadır. Çok ümit ediyoruz.

‘‘

Bir arkadaşımızın dediği gibi
80 kazamız hekimsizdir.

’’

Hastanelerimizde de askerî hizmet dolayısıyla
hekim açığı vardır, fakat 400 münhal yoktur.
Maalesef hastanelerimiz o kadar çok değildir.
Hizmeti askeriyeye çekilen hekimin yerine başkasını tâyin etmeye imkân yoktur. Bunun için ne
paramız kâfidir, ne de imkân mevcuttur. İmkân
dahi olsa hekim adedi azdır. Malzeme itibariyle
tıbbi itina itibariyle bu memleket ne verebiliyor-

sa o nispette hizmetler güzeldir, iyidir. Bu sene
28 vilâyetin muhtelif hastanelerini şahsen gördüm, bir iki vilâyet müstesna. Yokluk ve hekim
noksanlığına rağmen oralarda hastanın hasta
derdinin devalarını bulabilecek takat ve kuvvettedirler. Elimizde malzemelerimiz vardır, eskimiştir. Fakat Türk hekimi eski makinelerle de
olsa ne yapar yapar çok iyi işler çıkarır. Tıpkı bu
milletin diğer fertleri gibi fedakârdır, yaratıcıdır,
tıpkı onlara benzer. Bu gibi güçlüklerle mücadele edebilir ve bu mücadeledeki yaratma kabiliyetinin üstünlüğündendir ki, bir çok müesseselerimiz şu ve bu şekilde mahrumiyetler içinde
olmakla beraber üstün mesai vermektedir.
Tıbbi yardım müesseseleri içine hastanelerden
gayri doğumevleri, bazı seyyar ekipler ve benzeri teşekküllerimiz de girmektedir. Detaylarla
sizleri yormak istemiyorum. Yalnız bazı arkadaşların mütalâa ve suallerine dokunacağım.
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azdır. Bunların memleket müdafaasında kullanılmakta olanları da gözönüne alınırsa, emniyetin durumuna cevap vermek güçleşir.

Mesalâ

‘‘

kıymetli arkadaşım Canbolât
doğum evleri yerine doğum işlerinin
hastanelerde olmasının yerinde
olduğunu söylediler. Halbuki doğum
bir hastalık değildir, doğum tabiî bir
hâdisedir. Onun için şehirlerde doğum
mevzusunu hastaneler içine almak
taraftarı değilim.

’’

Fakat imkânsızlıklar içinde yaptığımız mücadeleler sırasında herhangi bir vilâyet hastanesinde de bir servis ve mütehassıs bulduğumuz
takdirde bu işi ona vereceğiz ve vermekteyiz.
Sağlık merkezlerimiz müstakbel ihtiyacı karşılayacak şekilde olacaktır. Bilmem tafsile lüzum
var mı? (Kâfi kâfi sesleri, alkışlar). Çok teşekkür
ediyorum ve iltifatınızı itimat telâkki ederek
kürsüden ayrılıyorum.
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Dr. Mehmet Sadi Konuk
Dönemi Sağlık Düzenlemeleri
4707 Sayılı Sıtma ile Savaş Kanunu (1945)

•

4761 Sayılı Ankara Tıp Fakültesinin Kurulması Hakkında Kanun (1945)
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Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekaleti Toplantısı DTCF, 1940
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Dr. Ömer Behçet UZ (1893 - 1986)

Dr. Ömer Behçet Uz
1 Ocak 1893 tarihinde Denizli’de doğdu.
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ihtisası yaptı.
Türkiye Cumhuriyetinin 15, 16 ve 21. Hükûmetlerinde Sağlık Bakanı olarak görev aldı.
6, 7 ve 8. Dönemde Denizli Milletvekili olarak seçildi.
10. ve 11. Dönemde İzmir Milletvekili olarak seçildi.
10 yıl İzmir Belediye Başkanlığı görevinde bulundu.
Verem ile Mücadele Cemiyeti kurucusudur.
100. YILA ARMAĞAN

Evli ve dört çocuk babasıydı.
19 Mayıs 1986 tarihinde İzmir’de vefat etti.

TBMM 8. DÖNEM | 1946
Konu

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1947 Yılı Bütçesi Münasebetiyle

Yasama Yılı

2

Birleşim

24

Tarih

26.12.1946

S

AĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR.
BEHÇET UZ (Denizli) - Değerli arkadaş-

lar, arkadaşlarımızın bazı istedikleri ve
temennileri oldu. Bunlarla yakından
ilgileneceğim; yapılabilenleri kendilerine arzederim. Hatip arkadaşlarım bir çok mühim
meselelerimizin ve dâvalarımızın üzerine heyecanlı ve çok yardım eder şekilde konuştular.
Sözüme başlarken kendilerine teşekkür etmek
isterim. Vaktinizi çok almamak için müsaade
buyurulursa Sağlık Bakanlığının genel işlerinden bazıları üzerinde kısaca arz edildikten
sonra Sayın Milletvekillerini çok yakından ilgilendirdiğini sevinçle gördüğüm sağlık plânı
üzerinde duracağım.

Sağlık anlayışı halkımızın arasında gün geçtikçe
artmaktadır, onun için istekler de haklı olarak
çoğalmaktadır. Bu, bir milletin yaşamak irade
ve azmini gösterir ki, şükrana şayandır. Filhakika
itiraf etmek lazımdır ki, bu son genel harp bizlere sağlam yaşamanın kıymet ve ehemmiyetinin
herşeyin üstünde olduğunu öğretti. Etrafımızda
geçen ve akıllara durgunluk veren facialar yer yer
hâlâ devam ediyor. Güzel sevk ve idarenin verdiği
bir mazhariyetle bizim için çok kıymetli nüfuzumuzu, kuvvetimizi kurtardık. (‘‘Bravo!’’ sesleri).
Huzur ve sükûn içinde halkımız sağ ve sağlam
kaldı. Aramızda dolaşarak her gün bir ıstırap
kaynağı olacak bir çok kör, topal, sakat, alil
kardeşler yerine içlerinde hayat ve neş’e kaynaYüzyılın
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şan milyonlarca yurttaşlarımızı kazandık. Ben
bu anda bunun nimet ve şükranını heyecanla
anarken milyonlarca yurttaşlarımın benim ile
hemhis olduklarına da inanıyor ve Türkiye’nin
parlak geleceği için pek çok ümitler besliyorum. (‘‘Bravo!’’ sesleri).

100. YILA ARMAĞAN

‘‘

Eski senelerde hiç eksik olmayan çiçek
hastalığı tamamen önlenmiş ve bu yıl
yalnız 7 vaka görülmüştür.

Arkadaşlarım, Cumhuriyet Hükümetleri sağlık
işlerimizde pek faydalı işler görmüşlerdir. Bunun minnetini içinden duyan bir arkadaşınızım. Cumhuriyet sıhhiyecileri ve onları sevk ve
idare edenler inkilâba lâyık çalışanlarıyla her
zaman iftihar edebilirler.

Çocuk yaz ishali savaşı verimli olmuştur. Geçen 10 ay zarfında parasız Sülfoguanidin verilmek suretiyle seksen bini aşan ishalli çocuğun
tedavisi sağlanmıştır.

1941 yılında 4.860.255 lira olan sağlık
bütçesi bu yıl 41.807.455 liraya çıkmıştır.

Hudutlarımız dışında hüküm süren salgınlara
karşı ise daima uyanık ve bugünün icaplarına
göre tedbirli bulunulmaktadır.

‘‘

’’

Bunun belâgatli bir mânası vardır. İmparatorluktan sağlık teşkilâtı namına pek küçük birşey
devralmış olan Cumhuriyet İdaresinin Sağlık
Bakanlığı, memleket sağlığı bakımından hem yayılma hem derinleşme mesaisi sarfederek devraldığı işleri Büyük Millet Meclisinin direktifleriyle
her sene daha mükemmel bir hale koymuştur.
Her zaman daha iyisini, daha faydalısını yapmak
arzusu ile mütehassıs olan, sağlık idarecileri gibi
ben de bugün yüksek huzurunuzda yapılmış olan
işlerin kâfi olmadığı ve daha pek çok yapılacak
işlerimiz olduğu kanaatindeyim. Fakat plânlı ve
iyi çalışmanın yenemiyeceği hiç birşey yoktur.
Şimdi sizlere her günkü yaşayışımız üzerinde
mühim tesirleri olan hastalıklara karşı yapılan
ve iyi meyvalar veren işlerinizden bahsedeyim:
Bulaşıcı salgın hastalıklar:

‘‘

1946 yılında bulaşıcı ve
salgın hastalıklar bakımından
yurdumuzun durumu, geçen yıllardan
daha fazla memnunluk vericidir.
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Tifüs’e karşı yapılan devamlı savaş ile bu yıl
vaka sayısında gecen yıla göre 0/0 38 bir eksilme vardır.

’’

’’

Trahom:
Bugün takriben üç milyon yurttaşımızın yaşadığı oniki ilimizde trahom savaşı yapılmaktadır. Bu yılın on ayında muayene edilen altmış
üçbin kişiden 28.000’inin trahomlu olduğu görülerek tedavilerine başlanmış 5.000.000 ilâçlama ve 7.000 göz ameliyesi yapılmıştır.

‘‘

Bütün bölgede bidayette % 3’e yaklaşan
körlük nispeti bugün % 1’e düşmüştür.

Frengi:

’’

Frenginin kesif olduğu 6 bölgede özel kurullarla
frengi savaşı yapılmaktadır. Frengi savaş teşkillerimiz 1925’ten 1945 yılı sonuna kadar tarama
suretiyle 2.000.000’dan fazla yurttaşı muayene
etmiş ve bunların arasındaki 104.000 frengiliden 82.000’inin tedavisini tamamlamıştır.
Bu yılın 10 ayında ise 2.203 frengilinin tedavisi
bitirilmiş ve geri kalan 9.000 hastanın tedavisine
de devam olunmuştur. Bundan başka zührevi
hastalıklar hastane ve dispanserlerinde 3.273 ve

Verem:

‘‘

Bakanlığımız verem konusu üzerinde
hassasiyetle durmaktadır.

’’

Verem Mücadele dispanserleri tarafından muayene edilen 37.000 hasta arasında 2.053 ünün
veremli olduğu anlaşılarak bunlardan sanatoryum ve hastane tedavisini gerektirenler bu müesseselere yatırılmış, diğerlerinin de dispanserlerde ve evlerinde tedavileri takip olunmuştur.
Özel Hayır Savaş Kurulumuzun şükrana değer
müspet çalışmaları bundan hariçtir.

‘‘

1941 yılı dünya, istatistiklerine göre her
100.000 nüfusa Londra’da 52, Madrit
‘de 105, Paris’te 215, Brüksel’de 98,
İsviçre’de 76 ve Bulgaristan ‘da 163
veremli isabet etmesine mukabil bu
nispet Ankara’da 44, İstanbul ‘da 195 ve
İzmir’de ise 64’tür.

’’

Ayrıca 31 şehrimizde yapılan istatistiklere göre
100.000 nüfusta ölüm nispeti 198’dir.
1946 yılının 9 ayı içinde Heybeliada Sanatoryumu ile Haydarpaşa, İzmir bulaşıcı hastalıklar
hastanelerine ve Cerrahpaşa’daki verem koğuşuna 3.481 veremli yatmış, bunlardan 20’si
şifa bulmuş, 460’ı haliyle müesseseden ayrılmış,
1.337’si salâh kazanmış ve 280’i ölmüştür.
Verem Mücadelesinde önemli bir yeri olan sanatoryum ve verem hastanesi bakımından durumumuz iyi değildir.

‘‘

Bizde kemik veremi de dâhil
olduğu halde verem sanatoryum ve
hastanelerindeki yatak sayısı 10.000

kişiye 0,25’tir. Buna karşı İngiltere’de
10.000 kişiye 5,41, Yunanistan’da 3,89,
Yugoslavya ‘da ise 1,32’dir.

’’

Bu sene yeni ilâvelerle yatak sayısını artıracağız.
Sıtma Savaşı 56 ili kısmen veya 27 müstakil ve
12 tâli bölgeye ayrılan çok geniş sıtma savaş sahasında Ekim ayı sonuna kadar 2.885.877 kişi muayeneden geçirilmiş ve bunlardan 1.828.104’ü
tedaviye alınmıştır. Bundan manada halkımızı sırf sıtmadan koruma bakımından 467.831
metre uzunluğunda kanal açılarak 19.463 dekar
bataklık kurutulmuş ve ayrıca 1.417.196 metre
uzunluğunda eski kanal ve 7.849.485 metre eski
ark temizlettirilmiştir. Ayrıca sivrisinek ve sürfe
itlâfı için de bugünün icaplarına göre muhtelif
maddeler kullanılmıştır.
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savaş bölgeleri dışında Hükümet tabipleri tarafından da 1.112 frengilinin tedavisi yapılmıştır.

Önümüzdeki yıla daha bol ilâç ve daha bol
bir materyal ile girilecektir. Ayrıca İngilizlerin
Palüdrine ve Amerikalıların Arelen isimleriyle
keşfettikleri yeni sıtma ilâçlarından da numuneler getirtilmiş olup bunların da salâhiyetli
müesseselerimizde tecrübeleri yapılmaktadır.
Refik Saydam Merkez Hıfzsıhha Müessesesi:

‘‘

Halkımızın ve ordumuzun bütün aşı
ve serum ihtiyaçlarını karşılayan Refik
Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi
bu yılın 11 ayında 1.500.000 lira
kıymetinde, takriben 15 ton çeşitli aşı,
15.000.000 kişilik çiçek aşısı ve 156.000
ambalâj muhtelif serum istihsal etmiş
ve bunların 1.131.000 liralık kısmını yurt
İhtiyacına parasız olarak dağıtmıştır.

’’

Ayrıca Kızılay Derneği vasıtasıyla piyasaya da
40.000 liralık aşı ve serum verilmiştir.
Memleket Hastaneleri: Bugün Özel İdareler
ve Belediyeler elinde 57 hastane bulunmaktadır. Bunlar gerek bina ve gerekse malzeme ve
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bakım itibariyle ihtiyacı karşılayacak durumda değillerdir.
Sağlık Bakanlığı bir taraftan hazırladığı sağlık
plânı ile memlekette yeni yeni sağlık kurumları açmaya çalışırken, bir taraftan da ilk plânda
en bakımsız ve yetersiz olanlarından başlamak
üzere bu hastanelerin hepsini sırasıyla umumi bütçeye almak kararındadır. Esasen sağlık
plânımız tatbikata başlandıktan sonra bütün
masrafları yılda 10.000.000 liraya varan hastaneleri doğrudan doğruya kendi idaremiz altına
almak daha verimli olacaktır.

100. YILA ARMAĞAN

Bunları böylece arzettikten sonra bütün dünyanın ve bu arada bizim de Sağlık işlerinde
bir çok yenilikler karşısında olduğumuzu, son
harbin bir çok çöküntü, yıkıntılar ve ölümler
arasında insanlar için bir çok faydalı şeyler de
getirmiş olduğunu söylemek isterim.
Hepimiz biliyoruz ki sağlık işlerimizde iyi niyet
ve isteklerimize rağmen hâlâ pek çok eksiklerimiz vardır. Hasta yataklarımız azdır; köylerimizde sağlık teşkilâtımız yoktur; sağlık elemanlarımız istediğimiz miktarda değildir. Onun için
dünün tecrübelerine ve bugünün icaplarına göre
tezelden hazırlanmak zorundayız ve bu bizim
için hayati bir zarurettir. Sıtma, verem, frengi,
kanser ve diğer bulaşıcı hastalıklar bizi çoğalmaktan alıkoymakta ve çalışma gücümüzü çok
kırmaktadır. Biz bunun için fakiriz. Kuvvet, servet, istikbal, velhasıl her şey sağlam ve çalışkan
insanların elinde olduğuna göre bizim de bize
düşman hastalıklardan korunmamız lazımdır.
Amerika, İngiltere ve diğer bazı ileri memleketler sağlık mevzusunda pek çok şeyleri olmasına
rağmen yeniden yeni yeni sistem ve çalışmalara
girmişlerdir. 50 - 60 sene evvel bir kaç hayırperverin hususi teşebbüsleriyle meydana getirilen
koruyucu hekimliğin güzel ve müspet neticeleri,
bugün Amerika’yı halk genel sağlığına daha iyi
hizmetler sağlama yoluna sokmuştur.
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Bir ferdi hastalandıktan sonra iyi etmeye çalışmak zor ve pahalıdır. Halbuki onu hastalıktan
korursak pek çok şey kazanırız. Onun için biz
de ciddî olarak bu yeni yola girmeliyiz.
Köylerde, kasaba ve şehirlerimizde koruyucu
hekimliği kurmalıyız. Bugünkü fen âleminin
insan sağlığı için bahşettiği güzel nimetlerden
halkımızı faydalandırmalıyız. Böylece çocuklarımız çok doğacak, doğanlar en az bir hadde
ölecek, yaşayanlar mariz ve cılız olmayacak,
hastalıksız ve kuvvetli büyüyecek, tabiî ömürleri uzayacak, çalışma ve verimleri çoğalacaktır.
Memleketin, hastaneler için yüklenmek zorunda olduğu masraflar gittikçe azalacaktır. Bu iş
ilk görünüşte belki biraz zor gibi gelecektir, halbuki seneler geçtikçe ve süratle umumileşmesi
lazım bir iş olarak ele alınacaktır.
Arkadaşlarım, istatistikler tetkik buyurulduğu
zaman bizim ölümü çok milletler arasında olduğumuzu esefle görmekteyiz, bunun sebebi nüfusumuzun dörtte üçünü teşkil eden köylülerimizin sağlık bilgisinden ve teşkilâtından mahrum
oluşu, korunması daima kaabil ve kolay bulaşıcı
hastalıklara karşı gerekli bir tedbir alınmamış
olması gelir. Şu halde ilk ve âcil iş olarak köye
fennin iyiliklerini götürmemiz lazımdır.

‘‘

Her köyde bir doktor bulundurabilmek
bizim için belki asırlarca bir hayal
olarak kalacaktır, fakat her 40 köye bu
işler için yetiştirilmiş hekimler vermek,
her köye köy içinde yaşayan bir zaman
ve hamleli bir çalışma işidir.

’’

Her 10 köyü istediğimiz şekilde hazırladığımız, daha üstün derecede ve mektepli sağlık
memurları ile cihazlandırır ve kırk köyü idare
eden sağlık merkezinin kontrolüne bağlarsak
hastalıklar, köylere giremez hale gelecek, girse
de derhal yok edilebilecektir.

Nüfusumuzun büyük bir çokluğu köylüdür.
Köylü memlekete karşı olan vazifelerini her sahada büyük bir civanmertlikle yapıyor. Biz de
onun sağlığını bir dâva halinde korumalıyız.
Köylere bir taraftan mektebi ve tekniği götürürken bir taraftan da sağlığı ve yolu götürmek
lazımdır. (‘‘Bravo’’ sesleri) Bizim neslin mutlaka ve kısa bir zaman içinde halletmeye mecbur
olduğu en mühim iş bence budur. Şehirlerin,
kasabaların sağlığı korumak bakımından iyi
kötü noksan da olsa imkânları vardır. Halbuki
köylerde bu imkânların en iptidaisi bile yoktur.
Köy çocuklarının bir çoğu cahil ebelerin ve
annelerin çocuk bakımı bilgisizliğinden, yahut ta hekimsizlikten daha ilk yaşlarda ölüp
gidiyor. Büyük bir hayat kabiliyeti olup da
ölümden kurtulan çocuk yetiştirdiği zaman
yine aynı bakımsızlıktan muzdariptir. Bu ıstırap büyüktür ve derindir.
Köylerde doğum da, nüfus artması da şehirlerden daha feyizli daha bol oluyor. Bu nadir
bulunur kabiliyete biraz da ilim karışınca, az
zaman sonra köylerimiz ve köylülerimiz tamamıyla değişecek, istihsal şayanı hayret bir tarzda artacak ve gözlerimizi kamaştıracak parlak
ve müspet neticelerle karşılaşacağız.
İşte Köy Sağlık Merkezlerini bunun için kuracağız. Bir Köy Sağlık merkezinde iki hekim vazife
alacak. Biz sağlık merkezi hekimlerine hem koruyucu, hem tedavi edici hekimlik işlerini gör-

düreceğiz. Bu iş için tıp talebeyurtlarımızdan
çıkan genç hekimlere, bu yeni sahada iş görebilmelerini temin maksadıyla hususi bir programla Hıfzıssıhha Okulunda ayrıca iki senelik bir
tahsil vererek bunları bulundukları muhitte her
bakımdan faydalı olacak şekilde yetiştireceğiz.
Bu tahsil devresinden sonra köye giden hekim,
bir taraftan köyün sıhhileştirilmesi için tedbirler
alacak, diğer taraftan da hastalıklarının tedavisi,
küçük cerrahlık işleri ve doğum işleriyle meşgul
olacaktır. Sağlık merkezlerine müracaat eden
hastaları tedavi etmekle kalmayacaklar, motorlu, motorsuz vasıtalarla bölgelerinin köylerini
gezecekler, köylerdeki halkın birer birer sosyal
ve sıhhi sicillerini tutacaklar, halk arasında zuhur edecek kendi salâhiyetleri dışındaki vakaları
ise yine ellerinde bulunan vasıtalarla il, yahut
ana bölge hastanelerine göndereceklerdir. Köy
Sağlık Merkezlerinde çalışacak hekimlerin koruyucu hekimlik sahasında görecekleri bir çok
hizmetler arasında bataklıkların kurutulması suretiyle de hem kötü bir hastalık kaynağı ortadan
kaldırılmış hem de köylülere geniş ve bereketli
ekim imkânları da verilmiş olacaktır.
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Arkadaşlar, sağlık plânımızda düşündüğümüz
işleri kısımlara ayırmak mümkündür. Bunların
arasında en çok önem verdiğimiz işler köye doğru gitmek ve koruyucu hekimliği kurmaktır. Bunlara memleketin muhtelif bölgelerinde, gerek
koruyucu hekimlik, gerekse tedavi edici hekimlik
bakımından açmayı düşündüğümüz ve ihtiyacı
tamamıyla karşılayacak vasıta ve sayıda her çeşit
hastaneler ve diğer kurumlar da ilâve edilecektir.

Arkadaşlar, Sağlık Merkezlerinde çalıştırmak
üzere yetiştireceğimiz “Genel sağlık uzmanı”
adını verdiğimiz bu hekimlere âzami refahı sağlamayı da düşünüyoruz. Bunlar vazifeye girdiklerinden sonra iaşeleri temin edilecek ve aileleri
ile beraber primleri bize ait olmak üzere sigorta
edilecekler ve kendilerine ev verilecektir.
Hülâsa biraz hüsnüniyet sahibi bir insanın en
randımanlı ve rahat çalışması için muhtaç olduğu şartların hepsi yerine getirilecektir.
Diğer taraftan da bunlara paralel olarak memleketin muhtelif il ve bölgelerinde yeni yeni
sağlık müesseseleri kurulacaktır. Bunların bir
kısmı tedavi vazifesi görecek ve bir kısmı koruyucu hekimlik işleriyle uğraşacak, bir kısmı
ise ebe, hemşire, sağlık memurlarını yeniden
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yetiştirmek yahut mevcut olanlara yeni bilgiler
vermekle görevlendirilecektir.
Bütün sağlık işlerimiz köyden itibaren adım,
adım takip edilecek ve köyün sağlık merkezlerinde yapılamayan işleri il merkezlerindeki kurumlarda, daha büyük ihtiyaçları da ana bölge
merkezlerinde görülecektir.

‘‘

Hastanelerimizdeki bugünkü yatak
sayısı 11.160’dir. 10.000 nüfusa ancak
6 yatak düşmektedir.

’’

100. YILA ARMAĞAN

Sağlık plânına göre bütün kurumlarımızı işler
bir hale getirdikten sonra yatak sayısı 40.460
a, 10.000 kişiye düşen yatak sayısı ise 24’e yükselecektir. Burada bir noktayı bilhassa tebarüz
ettirmek isterim.

‘‘

Bu 11.160 yatağın 7.000’i yalnız
İstanbul’dadır.

’’

Buna mukabil il merkezlerindeki hastaneler,
birkaçı istisna edilirse, 20-100 arasındadır, Bu
anormal ve haksız bir kesafettir. İstanbul’a ve
illere çok zararlıdır. Ana bölgelerde açacağımız
kurullar bu muvazenesizliği kaldıracak ve illerde yeter sayıda yatak temin edecektir.
Bu kadar büyük işleri tamamıyla Devlet bütçesinden yapmak mümkün olmadığını takdir
buyurursunuz. Zira memleketin muhtelif yerlerinde ve bölgelerinde açacağımız yeni tedavi
müesseleri ve gün geçtikçe sağlık bütçesi yekûnunu kabartacak bütün düşüncelerimiz gerçekleştiği zaman ise Devlet bütçesinden ayrılacak
100.000.000 lira bile masraflarımızı karşılamaya yetmeyecektir, bu sebeple biz bütün bu
tesisleri kurmak ve işletmeyi özel bir malî kombinezonla yapmayı düşünüyoruz. Düşündüğümüz türlü malî kaynaklar arasında kurutulacak
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bataklıklardan hâsıl olacak topraklar olduğu
gibi hastanelerde yapılacak tedavilerin, bazı
istisnalar dışında bir bedel mukabilinde yapılması da vardır. Bir taraftan da sağlık sigortası
mahiyetinde olarak kuracağımız sağlık sandıklarına sigortalı olanların tedavi ücretlerini bu
sandıklar vasıtasıyla ödetmek kararındayız.
Bu suretle hastanelerimize yeni gelir kaynakları sağlanacak ve böylece herkes hasta olunca
her ay, yahut her yıl ödeneği küçük bir primle
hastanede ve fazla bir masrafa girmeden tedavi
edilmek çaresini bulmuş olacaktır.
Muhterem arkadaşlar, bugünkü eksik vasıtalarımızla ve harp süresi ile harp sonrasının, bir
çok salgınların başgösterip yayılmasına müsait
şartlarına rağmen sağlık durumumuz endişe
verici değildir. Yatak ve personel sayısı eksikliğinin verdiği ıstırabı tamamıyla müdrikiz.
Bunları artırmak karar ve yolundayız. İşte bu
sebepledir ki, dünyanın gittiği yolda yürümek
için biz de hazırlıklarımızı yaptık. Çalışmalarımızdan 10-15 yıl gibi kısa bir zaman geçince
ifade ettiğim acıların büyük bir kısmı azalmış
olacak, memlekette bedence, ruhça sağlam,
gürbüz nesiller yetişecektir.
Arkadaşlarım, Bakanlığımız kimsesiz çocuklar
mevzusu üzerindeki çalışmalarını, Parti Grubunun hazırladığı esaslar dâhilinde, bir tasarı
hazırlamak suretiyle bitirmiş ve Bakanlıkların
mütalâa ve muvafakatlarını almıştır. Yalnız tasarının malî cihetleri için esaslarda Maliye Bakanı arkadaşımla mutabık kalmakla beraber bu
son günlerin bütçe mesaisi arasında tam şeklini
henüz vermek mümkün olmamıştır. Yakin bir
zamanda bu tasarıyı huzurunuza getireceğiz.
Sözlerime son verirken kamutayın Yüksek huzurunda şunları işaret etmek isterim :
Sıtma yurt topraklarında bulaşıcı hastalıklar
yurt sınırlarında boğulacak, trahom verem

diden güvenle ve sevgiyle selâmlamaktan bahtiyarlık duyuyorum. (Alkışlar).
--SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. BEHÇET UZ (Denizli) - Efendim, muhterem arkadaşım, halihazırda mevcut olan birkaç sağlık
merkeziyle bizim plânda gösterdiğimiz teşkilâtı mukayese yapıyor. Elbette arasında fark
vardır. Bugünkü merkezler diğerleri yapılıncıya kadar devam edecektir, Demin de arz ettiğim gibi bu iş ayrı bir plân halinde ve umumi
bir şekilde düşünülecektir.
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SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. BEH-

Muhterem arkadaşlar; faydalı mütalâa ve teklifinizi burada ve Bütçe Komisyonunuzda dinledim; Yüksek Meclisimizin
sayın üyelerinin, halk sağlığı konusu üzerindeki dikkat ve ilgilerinin minnettarıyım. Yer yer
seçim bölgelerini dolaşan ve gördükleri iyi ve
noksan durumu burada ve Bakanlığıma bildiren Milletvekilleri arkadaşlarıma teşekkürler
ederim. Bu bize daha iyi ve daha çok çalışmak
şevk ve gayretini veriyor. Bu tekliflerin yapılabileceklerini yapmakla haz duyacağım. Yapılamayanların sebepleri de, vereceğim maruzatta
bulunacaktır. Çok vaktinizi almamak için kısa,
hülâsa müspet rakamlar vererek konuşacağım.
ÇET UZ (Denizli) -

Geçen senemiz bilhassa bulaşıcı hastalıklardan
bazılarının çok heyecan ve kaygıverici üzüntüleriyle, fakat muvaffakiyetli geçmiştir. Tifo, tifüs ve
buna benzer diğer bulaşıcı hastalıklar zamanında alınan çok sıkı tedbirler ve koruyucu hekimliğin kıym etli ve başarılı usulleriyle azalmaktadır.
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kanser ve bugün ıstırap içinde bıraktığı yuvalardan uzaklaştırılacaktır, Köyü de şehri de sıhhileştirilmiş, Sağlık bilgisi en küçük köy evine
kadar sokulmuş yeni Türkiye topraklarında
sayısı bugünkünün bir misli artmış, hayatın ve
tabiatın bütün şartlarına dayanır ve geleceğe
gururla ve kuvvetle hakan memleket evlâtları
yetişmiş olacaktır. Önümüzdeki yıllar tam çalışabileceğimiz iyi ve güzel yıllardır. O günlere vardığımız zaman içlerinden Büyük Millet
Meclisinin şu mübarek çatısı altında vazife
alacak o günün Türk çocukları görüyor gibi
oluyorum ve onları Yüksek huzurunuzda şim-

‘‘

1946 senesindeki tifüs sayısı 1.288 iken
bu miktar 1947 yılının geçen onbir
ayında 522’ye düşmüştür.

’’

Eğer milyonlarca yurttaş tifüs aşısıyla aşılanmamış ve köylere varıncaya kadar gerek bit ve
gerek diğer haşarat mücadeleleri yapılmamış
olsaydı, bulaşık hastalıkların çoğalmak kabiliyetinin arttığını bu sene içinde bir çok yurttaşlarımızın bundan muztarip olduğunu esefle görecektik ve diğer bulaşıcı hastalıklar da, her ay ilân
ettiğimiz mukayeseli rakamlardan gördüğünüz
gibi devamlı bir azalma halindedir.

‘‘

Yavrularımızın ölümünü çoğaltan çocuk
ishalleri için, bedava dağıtılan ilâç ve
ayrıca bu hastalık üzerinde yapılan sıkı
takip sayesinde, 1946’da %3,5 olan ölüm
nispeti 1947’de %1’e düşmüştür.

’’
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Bu yıl içinde yurdumuz, iki büyük ve korkunç
hastalığın savletinden, zamanında alınan iyi
ve müessir tedbirlerle korunmuş, böylece bir
taraftan genel nüfus kaybımıza ve diğer taraftan ekonomik durumumuzun çok sarsılmasına
müessif olaylar önlenmiştir. Bunlardan biri,
Güney sınırlarımıza yakın Akçakale köylerinde görülen veba vakaları süratle alınan enerjik
tedbirlerle memleketin diğer bölgelerine yayılmadan, çok az bir zamanda söndürülmüştür. Diğeri de Mısır’da maalesef bir çok insan
kaybına sebebiyet veren kolera salgını münasebetlerimizin çok geniş olmasına rağmen yurda
gelen binlerce kişinin dışkıları ikişer defa muayene edilmek, hudut ve sahil bölgelerindeki
yurttaşlarımızı kâmilen aşılamak ve her türlü sıkı tedbirler alınmak suretiyle memlekete
sokulmamıştır. Bu başarıda gerek merkezde
ve gerek yurdun diğer bölgelerinde vazife ve
hizmet almış bütün Bakanlık teşkilâtının gösterdiği feragatli ve fedakâr çalışmaları, yüksek
huzurlarınızda övüp takdirlerinize arzetmekle,
iftihar duymaktayım. Veba ve kolera için yurt
ihtiyaçlarına hazırladığımız aşılardan, komşu
ve dost memleketlere de verdik. Hattâ oralara
ekipler göndererek yardım etmek suretiyle, insanlık duygu ve vazifelerimizin güzel örneklerini göstermiş olmakla da müftehiriz. İki haftadan beri koleranın Suriye’de tahribat yapmaya
başlaması aynı yardım duygusunun tekrarlanmasına sebep olmuştur. Aldığımız sağlam tedbirler sayesinde, ümit ediyoruz ki, bu vaziyeti
de, herhangi bir yurtdaşımıza ve yurdumuza
zarar vermeden bertaraf etmenin yollarını ve
çarelerini sağlayacağız. Taşıt vasıtalarının çok
süratlenmesi ve çeşitlenmesi, sıkı temasların
artması, dünyanın herhangi bir yerinden diğer bir yerine, hiç umulmadık bir anda çabuk
epidemik hastalıklar getirmektedir. Deniz ve
hava limanlarımızın ve kara hudutlarımız salgın hastalıklara karşı, tıpkı sınırdan içeri giren
ve millî varlığımıza kasteden bir düşman gibi,
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Sağlık Bakanlığınca büyük bir dikkat ve hassasiyetle korunmakta ve savaşılmaktadır.
Bunlardan başka halkımızı rahatsız etmekte
olan trahom, frengi, cüzzam, verem ve diğer
hastalıklarla da, geçen senelerin müspet çalışmalarından da faydalanarak, daha sıkı ve müessir savaşlara girişeceğiz ve köylere doğru daha
çok ilerleyerek, bu hastalıkların saldırış ve tahriplerine karşı, daha başarılı sonuçlar almaya
çalışacağız.
Sıtma savaşında bu seneki çalışmalarımızdan,
çok iyi neticeler aldık. Halkımızın da müşterek
gayret ve yardımları sayesinde 410.717 metre
yeni kanal açılmış, 1.608.805 metre eski kanal
temizlenmiş, 19.883 dekar bataklık kurutulmuş ve 311.219 metreküp çukur doldurulmuştur. Bu çalışmalarla izale edilen mahzurlara ve
ayrıca havadan ve yerden sürfe ve sinek öldürücü yeni ilâçlar atılmak ve köy evlerine tatbik
edilmek suretiyle, bu yıl devrî bir salgın beklenmesine rağmen, yapılan savaş muvaffakiyetli olmuş, halkımızın memnuniyetini mucip
bir durum arzetmiştir. Genel sağlığın korunması hususunda, bizden emek ve çalışmalarını esirgemeyen köylü yurtdaşlarımıza, idare
âmirlerine, alâkalı doktor ve memurlarımıza,
huzurunuzda teşekkür etmeyi ve hizmetlerini
değerlendirmeyi bir borç bilirim. İşte bu verimli çalışmalar sayesindedir ki; savaşa dâhil
sıtmalı bölgelerdeki şehir, kasaba ve köylerin,
dokuz buçuk milyonluk nüfusuyla daimî olarak
meşgul olunmuştur. Bunlardan,

‘‘

1.513.259 sıtma vakası tedaviye alınmış,
eski sıtmalılardan 415.808 kişi mükerrer
tedaviye tâbi tutulmuş, ayrıca korunma
ilâçları da verilmiştir.

’’

Bu suretle halkımızın sıtmadan korunması
mümkün olmuş, iş ve güçleriyle meşgul olmalarına çalışılmıştır. Bu maksatla, sıtma savaşı

Muhterem arkadaşlarımın ve halkımızın çok
defa şikâyetlerini dinlediğimiz hastanelerimizin
ihtiyaçlarını, yakînen takip etmekteyiz. Son senelerde halkımızın kendi ve çocukları üzerinde
sağlıklarına karşı gösterdikleri ilgi ve ihtimamın,
şükrana değer bir tarzda arttığını görmekle seviniyoruz. Fakat bu hal, il ve Devlet hastanelerinin yükünü ve işlerini çok artırmaktadır. Yatak
sayısının azlığı ve buna mukabil müracaatların
çokluğu yüzünden, çok defa hastaların çift yattıklarını, büyük bir yürek üzüntüsü içinde görmekteyiz. Bu durum, çoğalan hasta kadrolarını
mevcut tahsisatla idare edememek müşkilâtını
doğurmakta, hekimlerimizin bakım üzerindeki emek ve çalışmalarını zorlaştırmaktadır. Bir
sene içinde, Devlet hastanelerine yatmak suretiyle müracaat edenlerin sayısı, geçen seneye
nispetle % 20 artmıştır. Ayaktan tedaviler ise,
hemen pek çok yerlerimizde bir insan çalışmasının vüsunu ve takatini aşan bir rakam arzetmektedir. Yalnız

‘‘

Ankara Numune Hastanesinde, bir sene
içerisinde 365.000 kadar hasta ayak
tedavisi görmüştür.

’’

Kadrosu mahdut bir hastane idaresi için, bunun ne kadar müşkül olduğu anlaşılır. Yurt içinde, Devlete ait hastane ve dispanserlerde ayaktan tedavi görenlerin toplamı 1.238.629’dur.

‘‘

Devlet, özel idare ve belediyeler,
hususi ve ekalliyet hastanelerine ve
dispanserlerine başvuran hastaların

toplamı 3 179.942,2’dir. Bu miktarın
3.053.185’i, ayak tedavisi görmüşlerdir.

’’

Sayın arkadaşlarım, memleket hastanelerinin
biran evvel Devlet hastaneleri içine alınarak,
ihtiyaçlarının daha çabuk giderilmesi hususundaki temennileri yerindedir. Biz esasen her
sene bunların sayılarını artırarak Genel Muvazeneye almak yolundayız.

‘‘

1946 senesinde, Devlet hastanelerinin
yatak sayısı 7.120 iken, 1947 senesi içinde
yeni açılan hastanelerle birlikte, 7.703,
e çıkartmış bulunuyoruz ve 1948 senesi
içinde, yeni yapılanlarla, bu mevcuda
daha 475 yatak ilâve edeceğiz.
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için tahsis edilen 3.489.446 lira ödeneğe mukabil, memlekete otuz milyon lira değerinde
ekonomik bir kazanç sağlanmıştır. Bu iyi neticeyi almakta, motorlu taşıt vasıtalarından ve
kuvvetli haşarat öldürücü DDT’den istifade
pek büyük olmuştur.

’’

Koruyucu hekimlik dâvasını sağlayacak tesislerimiz arasında önemli bir yer verdiğimiz İjyen
Enstitüsünün, millî sağlık plânımızdaki esaslar
dâhilinde gelişmesini, ciddî ve önemli bir tarzda ele almış bulunuyoruz. Aşı ve serum istihsalinin milletler arası en yeni usul ve kaidelere
uygun olarak yürütülmesi için, gereken tedbirleri aldık. Geçen bir yılda 970.000 lira tutarında 17,5 milyon doz çeşitli aşı ve 250.000 lira
değerinde 2.000 litre muhtelif serum istihsal
edilmiş, bunların yarısından fazlası mücadele
ve sağlık kurumları ihtiyacına parasız olarak
verilmiştir. Yapılan ücretli ve ücretsiz 100.000
liralık tahlille, satışa arzedilen aşı ve serum bedeli ve ayrıca stoklar da bu hesaba katılacak
olursa, enstitünün bir yılda sağladığı kazancın
bir buçuk milyon lirayı aştığı görülür.

Bir taraftan genç mütehassıslarımızı, dünyanın
tanınmış enstitülerine göndermek ve diğer tarafta da şöhret kazanmış yabancı mütehassısları
memlekete getirtmekle, müessesenin daha çok
inkişafına çalışacağız.
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‘‘

Verem savaşında kıymet verdiğimiz
BCG aşısının tatbiki için, Danimarka’ya
gönderdiğimiz mütehassıslar döndüler.
Bu aşıyı müessesemizde hazırlayarak,
ilkokul çocuklarından başlamak üzere
yurt içinde tatbikine geçeceğiz.

’’

100. YILA ARMAĞAN

Verem işinde Bakanlığımız, büyük bir dikkat ve
hassasiyetle durmaktadır. Türlü vesilelerle arzettiğim gibi, vereme karşı yapılan savaş her yerde büyük ve müspet neticeler vermiştir. Bugün
elimizde bulunan dinpanserler, sanatoryumlar,
prevantoryumlar ve verem tecrit hastaneleri, ihtiyacı karşılamaktan maalesef çok uzaktır. Özel
ve şahsi teşebbüsleri veremle savaşta, faal ve hakiki rolleri ve hizmetleri vardır ve bu bakımdan
yapılan mücadele, bir çok emek ve gayretlerin
bir araya gelmesinden hâsıl olan bir sentez olmalıdır. Veremle savaş, hükümet kadar cemiyetin de rolünü isteyen ve yakın alâkasını bekleyen
millî ve sosyal bir dâvadır. Her yurttaşın, bu dâvaya candan katılarak yardım etmesi, hayati bir
zarurettir. Halkın ilgisi ve yardımı olmadıkça,
hükümetin yalnız başına savaşması, maksada ve
ihtiyaca kâfi gelmez.
Bu itibarla biz, bir taraftan kendi teşkilât ve
vasıtalarımızı imkân nispetinde çoğaltmaya
çalışırken; diğer taraftan da özel ve şahsi teşebbüslerin, vereme karşı açtığımız savaşta
saflarımızda yer almalarına ve bize yardım etmelerine büyük önem veriyoruz. Bakanlığınız
mahallî yardımlarla, bütün illerimizde veremle
savaş dernekleri kurulması için tavsiye ve teşebbüslere geçmiş ve şimdiki halde, 46 ilimizde bu
dernekler kurularak çalışmaya başlamışlardır.
Bunlar, halka yol gösterecek, yardım edecek
ve savaşı düzenleyerek idare edecek iyi teşebbüslerdir. Veremle savaşın nihai bir unsuru ve
vasıtası olan ve bu bakımdan savaşta önemli
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bir yeri bulunan sanatoryum ve verem hastanelerindeki yatak durumu, şimdiki halde yurdumuzda bir dereceye kadar düzelme yoluna
girmiş bulunmaktadır. 1947 yılında Heybeliada Sanatoryomuna 260 yataklı bir pavyon ilâve ettik. 1948 yılında ise, İstanbul’da Haydarpaşa ve Cerrahpaşa hastanelerinde 300 yataklı
yeni verem pavyonlariyle, Kastamonu’da 120
ve Trabzon’da 60 yataklı verem tecrit hastanesini hizmete açmak kararındayız.

‘‘

1947 senesi başında verem yatağı sayısı
1.041 iken, bugün 1.447’ye çıkmıştır. 1948
senesi sonunda ise bu miktar, 1.827’ye
yükselecektir.

’’

Şu halde veremlilerin tedavisi için şimdiki halde ayırabildiğimiz yatak sayısı, 10.000 kişiye
0,76’dır. Önümüzdeki sene sonunda teminine
çalıştığımız rakama göre bu nispet, 0,96 olacaktır. Buna karşılık 10.000 nüfusa düşen verem yatak sayısı, Norveç’te 18,5 İngiltere’de
5,5 Yunanistan’da 3,9 Bulgaristan’da 1,6’dır.
Halkımızın sağlık seviyesini yükseltmek, hastalıklardan korunmanın büyük fayda ve değerlerini anlatmak amacıyla açılan sağlık sergileri
yüzbinlerce yurttaşımız tarafından ziyaret edilmiş, köylere varıncıya kadar her yere gönderilen afiş, broşür ve filimlerle halkımız aydınlatılmış, 1948 senesi içinde yeni ve daha geniş
hazırlıklara başlanmıştır.
İlim merkezlerinden senelerce uzak kalan doktorlarımız, İjyen okulunda üç ay devam eden
kurslarda en yeni usulleri öğreten bir programla, tekâmül kurslarına tâbi tutulmuş ve her
ay çıkarılan Sağlık dergisiyle de, en son buluş
ve oluşlar kendilerine bildirilmiştir. Halen on
üç hükümet ve altı belediye tabipliklerinden
maada, bütün ilçelerimize ve belediyelerimize doktor gönderilmiştir. Bu açıkların da, kısa

İlâç ve ecza ihtiyacımız gecen senelere nispetle
daha bol ve kolayca karşılanmaktadır. Eczanelerimiz de devamlı bir gelişme ve genişleme
yolunu tutmuşlardır. Eczanesi olmayan yerler
için, belediyelere ve hükümet doktorluklarına
mümkün olan yardımlar yapılmaktadır. Bu
işimiz, Bakanlıkta teşkil edilen bir mütehassıs
komisyon marifetiyle, hertürlü tesirlerden uzak
bir tarzda sevk ve idare edilmektedir.
Doktorlarımızın ihtisas işleri bir tüzükle düzenlenmiştir, gıda maddeleri tüzüğü ise yeniden hazırlanmaktadır. Etıbba Odaları ve Hıfzıssıhha
Kanunları’nda, gerekli bazı değişikliklerin yapılması tetkiklerine ve çalışmalarına başlanılmıştır.
Sosyal hayatımızın büyük bir ıstırabını giderecek Kimsesiz Çocuklar Kanunu için, 1948 bütçesine 750.000 lira ödenek konmuştur. Kanun
Yüksek Meclisten çıkınca, önümüzdeki sene
görülecek diğer ihtiyaçlar da nazara alınarak,
devletin en yakın ilki ve himayesiyle bu mühim
sosyal derdimizle, daha esaslı bir şekilde çalışmak imkânı hâsıl olacaktır.
Sağlık teşkilâtının çok büyük ve terkedilmez
bir unsuru olup, hem hastanelerin iç işlerini en
büyük yetki ile başaran ve hem de hastaların iç
varlıklarını, beden ve ruh sağlığı bakımından
koruyan hemşireler için iki yeni okul yaptırılmış ve açılmış, ebe ve sağlık okullarındaki öğrenci sayısı artırılmıştır. Ayrıca yeni okul binaları da yapılmakta bulunmuştur.
1947 yılındaki iskân işlerimiz, günün hâdiselerini zaruri icap ve müşkülleri içinde hudutlarımıza iltica eden 6.007 mülteci ve göçmen olarak
gelen 564 soydaşımız, Anayurda yerleştirilmişler ve çeşitli yollardan memlekete sığınan ecnebi
mültecilere de, lazım gelen her türlü yardımlar
yapılmıştır. Daha önceden gelen ve memleketin

muhtelif yerlerine iskân edilen mülteci ve göçmenlere, çift hayvanı, pulluk ve tohumluk verilmek, sermaye sağlanmak, evleri için kereste,
cam, çivi ve sair malzeme yardımları yapılmak,
köylerine su getirilmek gibi lüzumlu ve faydalı
teşebbüslere geçilerek müstahsil haline getirilmeleri, rahat ve refaha kavuşturulmaları yollarına gidilmiştir. Son neşrolunan 5098 sayılı Kanun gereğince, eski yerlerine dönenlerle, yasak
bölge halkından olanların civar illerde iskânları
için haybeden tedbirler alınmış ve kendilerine,
bütçenin verdiği imkân nispetinde yardımda
bulunulmuştur. Memlekette daha şümullü ve
faydalı bir iskân politikası takip edilmek üzere,
on senelik bir plân hazırlanmaktadır.
Muhterem arkadaşlarımın bekledikleri ve biran evvel tahakkukunu istedikleri, Milli Sağlık
Planı ve Sağlık Sigortaları Kanunu hakkında
neler düşündüğümüzü, programlı ve plânlı
çalışmakla memleketimizin sağlık kalkınması
bakımından neler kazanacağımızı ve şikâyet
konularından bir çoğunun nasıl giderileceğini
de arzla, sözlerime son vermek isterim.

100. YILA ARMAĞAN

bir zamanda kapatılmasına çalışılacaktır ki; bu
memleketimiz için bir mazhariyettir.

‘‘

Pek çok yurttaşlarımız gibi benim de
inancıma göre, bugünkü nüfusumuz
azdır, nüfusumuzu azaltan hastalıklar
çoktur. Alınan tedbîrler yetersizdir. Bu
yüzden ölüm kaybımız fazladır. Halbuki
biz çok doğuran bir milletiz. Yapılacak
iyi ve muntazam bir teşkilâtla, doğanları
korur ve yaşayanların ortalama
ömürlerini kolayca uzatabiliriz.

’’

Bu sayede memleket nüfusunu, az zamanda çoğaltır ve fertlerini kuvvetlendirebiliriz. Böylece
istediğimiz ve beklediğimiz bir çok işlerimizi,
daha kolay ve daha çabuk temin eder, bir çok
mahrumiyetlerden kurtulur, Hazinemizi onların
Yüzyılın

Sağlık Bakanları

205

100. YILA ARMAĞAN

verimli istihsalleriyle kolayca zenginleştirebiliriz.
İşte bu emel ve ülkü ile hazırlanan Milli Sağlık
Planı ve Sağlık Sigortası’nın, daha uygulanmasına ilk başlandığı senelerden itibaren, yurdumuzun sağlık işleri çok ferahlayacak ve hayrete
şayan neticeler ve meyvalar alınacaktır. Bilhassa
köylü yurttaşlarımız, bizden istedikleri doktoru,
ebeyi, sağlık memurunu, ilâç ve tek şâmil manasıyla sağlık nimetlerini ayaklarına gelmiş bulacaklardır. Buna mukabil onlar da milletine daha
faydalı ve yararlı olabilmek kudret ve imkânlarına kavuşacaklardır, Milletimizin ferdî kuvvet
ve kabiliyeti, millî savunma ve istihsal kudreti
artacaktır. Plânın gerçekleşmesi için on senede
630.000.000 lira sarf edilecektir, bu çok görülmemelidir. Çünkü bunun bir buçuk mislini, her
sene vakitsiz kaybettiğimiz nüfus zayiatiyle, (gerek hastalanarak ve gerek ölerek) millî istihsalden
ziyan ettiğimizi, teessürle belirtmek isterim. Plânın uygulanması sayesinde, il hastaneleri, bugün
şikâyet edilen hallerinden kurtarılacak, zamanın
terakki ve icaplarına uygun tekâmüllere kavuşacak, Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde bütün
ihtiyaçlara cevap verecek büyük ilim merkezleri
kurulacak, binlerce yurttaşımız, İstanbul’a taşınmaktan kurtulacaktır. Biz bu plânın tatbikiyle,
çok dağınık olan sağlık teşkilâtını daha verimli bir hâle koymak ve çok değerli, pahalı olan

Yüzyılın

Sağlık Bakanları

206

sağlığı herkesin faydalanacağı bir nimet haline
getirmek istiyoruz. Köylerde kurulacak sağlık
merkezleri organizasyonu, köylü yurttaşlarımızın âcil ve hayati ihtiyaçlarına cevap verecek,
onların hastalanmamalarını ve hastalananlarını
da acele tedavi etmek yollarını ve çarelerini sağlayacaktır. Ayrıca doktor gibi, aydın ve idealist
bir adamı köylere kadar sokarak, sanitasyon ve
genelijyen usullerini onlara öğretecek, böylelikle
köylerimizin yaşayış seviye ve anlayışları da yükselecektir.
Bütün bunların en sevinçli ve bahtiyar neticesi,
aziz Türkiye’mizin kalkınması, yükselmesi, bayındırlaşması ve şenlenip zenginleşerek mesut
ve müreffeh bir ülke manzara ve halini, çabuk
alması olacaktır. En büyük arzu ve temennim,
bugünün biran evvel tahakkukudur.
Muhterem arkadaşlar; başta Sağlık Bakanınız
olmak üzere, Bakanlığım teşkilâtında büyük,
küçük vazife alan bütün arkadaşlarımın tek
hedefi, bu mübarek Türk topraklarında yaşayan yurttaşlarına her gün sayıları daima artan
nüfus ilâve etmek ve doğanların sağlığının korunması üzerinde de Büyük Millet Meclisinin
gösterdiği hassasiyet ve ilgiye lâyik bir şekilde
gece gündüz çok çalışmaktır. (Alkışlar!).
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BEHÇET UZ (İzmir) - Muhterem

arkadaşlarım,
milletvekili arkadaşlarımız, yerinde ve bizi
daha çok çalıştıracak bir çok temennilerde bulundular. Bu temennileri, daha çok çalışmalarımızla, az bir zamanda tahakkuk ettirmek suretiyle kendilerini tatmin edeceğimizi tahmin
etmekteyim.
Müsaade buyurursanız, arkadaşlarımın hemen
hepsinin müşterek temas ettikleri umumi sağlık
mevzusu üzerinde muhtasaran arzı malûmat
edeyim.

‘‘

Bilirsiniz ki, memleketimiz geniştir
ve bu genişliğe kifayet etmeyecek bir
nüfusa sahiptir. En mühim dâvamız;
bu memleketin nüfusunu çoğaltacak
olan sağlık dâvasını ehemmiyetle
ele almak ve bunu bir an evvel bu
memleketin kudretini teşkil eden bu
mukaddes varlığı muhakkak surette
neticelendirmek olmalıdır.

’’

İşte vekâletimiz böyle bir neticeye varmak ve
bu güzel ideale vâsıl olmak için çalışmaktadır.

Fakat memleketin genişliği, ihtiyacın çokluğu
ve bunları halkımızın her gün daha fazla idrak etmesi ve bizden hizmetlerin bir an evvel
yapılmasını istemesi Sağlık Bakanlığını takdir
buyurursunuz pek çok müşkülâta karşı karşıya
bırakmaktadır.

Çok şayanı şükrandır ki huzurunuzda tekrar
edeyim; Milletvekilleri arkadaşlarım gerek yerinde ve gerekse burada bizim işlerimizi her
işlerinin üstünde takip etmekte ve bizimle beraber her işi takip etmek, yapmak ve halkın büyük isteklerini müştereken ele almak için elden
gelen bütün yardımı yapmakta ve hiçbir şeyi
bizden esirgememektedirler. Muhterem arkadaşlarımın bu alâkalarından dolayı minnet ve
şükranlarımı sunmayı bir vazife bilirim.
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SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ DR.

‘‘

Arkadaşlarım bilhassa koruyucu
hekim ve Sigorta mevzusu üzerinde
durdular, hastanelerimizin bakımsızlığı,
kifayetsizliği üzerinde durdular.
Kendilerine hak veriyorum.

’’

Fakat şunu da daha evvel arz edeyim ki,
1950’den bu yana cidden şükrana şayan büyük
hamleler yapılmıştır, hizmetler görülmüştür.

‘‘

Yatak adetleri bugün hususi hastanelerle
beraber 35 bine çıkmıştır.

’’

Verem dâvası biraz sonra arz edeceğim vaziyetlerle artık bir tehlike olmaktan uzaklaşma yolunu tutmuştur. Esas dâvamızın ve nüfus işimizin
en mühim kısmını teşkil eden köylü olduğuna
göre, müsaade buyurursanız, arkadaşlarımın
durdukları noktalara da işaret ederek, teşkilâtın
nasıl çalışmakta olduğunu arz edeyim:
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Bilirsiniz ki, Hükümet proğramında belirtildiği
gibi biz, şu dört sene içinde her kazamızda bir
kaza sağlık merkezi kurmaya söz verdik. Bugün
170 sağlık merkezini çalıştırmakta bulunuyoruz.

‘‘

Şayanı şükran olan şudur ki, her kazada
en aşağı bir iki doktor vardır.

’’

100. YILA ARMAĞAN

Sağlık merkezi yapılmış kazalarımızda ve hattâ
benim yakînen gördüğüm 10-15 vilâyetimizde
ve bundan başka, sağlık merkezlerimizin idareleri ve işleyiş tarzlarını tetkik için yaptığım diğer
seyahatlerde gördüğüm gibi 3-5 doktorla idare
edilmekte olan sağlık merkezlerimiz de vardır.
İlerde bunların hepsi 4-5 yetişmiş doktorla idare edileceklerdir.
Arzettiğim bu 170 rakkamı bu sene mutlaka
200’ü aşmış bulunacaktır. Bu merkezlerimizin
en iyi bir şekilde hizmet yapabilmesi, en iyi bir
şekilde idare edilmesi için hazırlanmış bulunan
talimatnamenin vücuda getirilmesinde mütehassıs bir heyet altı ay çalışmıştır. Ve böylece
bir çok arkadaşların burada söyledikleri gibi,
dağınık olan mesai bir arada toplanmıştır.
Bundan 15 gün kadar evvel 9 vilâyetimizde
yaptığım gezide 30 kadar sağlık merkezimizi
ve hastanelerimizi gördüm, valilerin ve idare
âmirlerinin bu tanzimin fevkalâde iyi neticeler
verdiğini ve kendilerinin bundan çok memnun
olduklarını ifade ettiler.
Şimdi arkadaşlar, bu demek değildir ki bu suretle
en mütekâmil, istediğimiz ve idealimiz olan sağlık
merkezlerimizi vücuda getirdik. Böyle bir iddiada asla bulunacak değilim. Zira bu pek büyük bir
iddia olur. Fakat bu mevzuda da, arkadaşlarımızın hassasiyetle üzerinde durdukları yola girmiş
olmamızdır. Bu teşkilât asıl hizmetini bilhassa
köylü önde olmak suretiyle en iyi bir şekilde önümüzdeki senelerde görecek ve çalışacaktır.
Kaza sağlık teşkilâtı diye dillendirdiğimiz bu
Yüzyılın

Sağlık Bakanları

208

teşkilât nedir? Bundan evvel şunu da arz edeyim ki; bugün memleketimizdeki kazalarımızda yalnız 12 doktor yoktur, ki

‘‘

bundan 4 - 5 sene evvel 2.500 doktor,
bulamadığımız için sıkıntı içindeydik.
Bugün ancak 12 kazamız
doktorsuz kalmıştır.

’’

Tahmin ederim ki birkaç ay sonra yeni terhislerle bunlar da tamamlanacaktır. Kaza sağlık
vazifeleri için eskiden bir hükümet tabipi ve bâzan yanlarında bir belediye tabipi bulunurdu.
Hükümet tabipi bilirsiniz ki çeşitli vazifelerle
çok iş yapan bir arkadaştır. Belediye doktoru
ise o şehrin veya kasabanın belediye işlerini görür, şunu da arz edeyim ki, Sağlık Vekâletinin,
memleketin sağlık davasındaki işlerinin % 60-70
nispeti belediyelerin vazifesi içindedir. Belediyelerin sanitasyon işleri ve koruyucu hekimliğinin
esasını ihtiva eden dâvada mühim hisseleri olduğunu nazarı itibara alacak olursak, bâzan bir
belediyenin mali kudreti olmaması, bâzan da bu
işte kendileri müstakil olarak çalışmak istemeleri
yüzünden; faydalı olamadıklarını görmekteyiz.
Bugün çalışmaya başlayan kaza sağlık teşkilâtında pratisyen hekimler yetişmekte ve bir çok mütehassıs doktor arkadaşlar da bize müracaat etmekte, bunlardan operatör, dahiliye mütehassısı
olanlar da vardır. İstikbalde mükemmel teşkilâtlı
bir kaza hastanesinin nüvesini bu hastaneler teşkil edecektir. Halbuki eskiden bunlar yalnız bir
hükümet doktorunun veya ona yardımcı olan
belediye doktorunun elinde idi. Arkadaşlarımızdan bâzılarının da işaret ettikleri gibi, frengi için
ayrı, sıtma için ayrı, trahom için ayrı bir doktor
hiç şüphesiz ki, dağınıklığı intacetmekte ve işleri
çoğaltıp iyi görülememesine sebep olmaktaydı,
aynı zamanda bâzı yerlerde doktor bulunmazken bâzı yerlerde de tekâsüf etmeleri hâdisesini
tevlit etmekteydi. Halbuki bugün kurduğumuz
ve 170 tanesini işletmekte olduğumuz ve bir çok

Kaza sağlık teşkilatındaki arkadaşlarımız,
köyleri daima tarayacaklar, fişler hazırlamak,
istatistik ve sair mevzular üzerinde ve memleketin hakiki nüfus sayımında ve sosyal, çalışmalarımızda mütekâmil bir yol tutacaklardır.
Asıl neticeyi üç, dört sene sonra istihsal edince
hepimiz pek sevineceğiz. Sağlık merkezlerinde
ayrıca bir hemşire, ebe ve sağlık memuru da
bulunmaktadır. Lüzumunda hastalar en yakın
vilâyete motorlu vasıtalarla gönderilmektedir.
Hizmetleri arz ettiğim gibi, daha ziyade koruyucu ve âcil kısa tedaviler için olan sağlık merkezlerinin yanlarında, bâzı kimseler 10 -15 yataklı

verem pansiyonları ilâve etmenin yerinde olacağını düşünmekte ve bu mevzu Büyük Meclise
kadar intikal etmiş bulunmaktadır ki, biz bunun
tamamıyla aleyhindeyiz. Sebebi; verem bugün
tamamıyla ayrı bir mevzu halinde, tamamıyla
ihtisas isteyen, büyük hastanelerde süratle tedavisi mümkün olan bir hastalık haline gelmiştir.
Böyle 10 -15 veremlinin sağlık merkezlerindeki
diğer hastalara da verem basillerini bulaştırmak ihtimali çok kuvvetlidir. Bunu da nazarı
dikkate alarak bu hastaların daha çok vilâyetlerdeki hastanelerde tedavi edilmesinin isabetli
olacağını düşünmekteyiz.
Hastanelerimiz özel idarelerden yeni alınmış
olduğu için hiç şüphesiz ki, derin boşluklar
içindedir. Bina itibariyle, içindeki matier itibariyle büyük boşlukları vardır. Bunlara bütçenin
verdiği imkânla binalarını tamir ettirmek, bâzı
ilâveler yapmak hastaların âzami bir şekilde
istifade etmesi için lazım gelen gayretler sarf
edilmektedir. Önümüzdeki günlerde tatbik
edilecek yeni hastaneler nizamnamesiyle daha
iyi bir idare şekli kazanacaklardır. Bundan evvel bilmünasebe arz ettiğim gibi getireceğimiz
Teşkilât Kanunu’nda memleketimizin geniş ve
coğrafi vaziyetini nazarı itibara alarak 16 bölgeye ayırmak için bir düşünce vardır. Mütehassısların verdikleri raporlara göre büyük şehirlerdeki hastanelere hastalar çok akın ediyorlar.
Büyük şehirlerdeki hastanelerin daha mütekâmil olması ve doktorların mütekâsif bulunması
buna sebep olmaktan, onun için her ihtiyaca
cevap verebilecek bölge hastaneleri kurulmasını tavsiye ediyorlar. Kanunumuzu getirdiğimiz
zaman bir çok hususlarda doktorlarımız tatmin
edilmiş olacak ve hastalar da daha iyi tatmin
edilme yolu bulmuş olacaklardır. Yeni hazırladığımız hastaneler nizamnamesi ayrıca bugünkü şikâyetlerin mühim bir kısmını bertaraf
etmek için başhekime, hekimlere, hemşirelere,
hademelere vazifelerini daha iyi yapabilmele-
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idare âmirlerini ve bizleri memnun eden kaza
teşkilâtını üç dört sene zarfında bütün memlekete teşmil ederek en iyi bir teşkilâta kavuşmuş
olacağız. Bu arkadaşlardan birisi dahiliye ve
koruyucu hekimlik ile meşgul olurken, diğeri
de cerrahi işlerle ve doğumla alâkalı olacaktır.
Diğer arkadaşlarla iş bölümü yaparak köyleri
de kontrolleri altına alan ve bütün hastalıklarla
uğraşan ve koruyucu hekimlik vasfını önde tutan derli toplu ve faydalı bir sağlık yuvası olan
bu merkezler çoğaldıkça ölüm azalacak, doğum artacak ve nüfus dâvamız hal yoluna girecektir. Sıtma, frengi, verem ve hepsi koruyucu
hekimlik işlerse çok iyi neticeler alınır, sıtma
azalmıştır, diye bir teşkilâtı birden kaldıramayız.
Memleketimizin, coğrafi vaziyeti icapı her an
bu mücadelenin içinde yaşamak, uzun seneler
ihtiyatlı bulunmak zaruretindeyiz. Bunun için
koruyucu hekimlikten burada faydalanmak lazımdır. Koruyucu hekimin küçük bir sanitasyon
mevzusu olan mesele basit bir köyün kanal işini
düzeltmek suretiyle temizliği temin etmesi, sivrisinekleri ortadan kaldırır, gübreleri yok etmek,
bataklıkları kurutmak, kasabada, şehirde gıda
maddelerini kontrol etmek gibi küçük görülen
işler, çok şeyler kazandırır. Hekimlerin birbirleri
ile daima müşterek çalışması ise hem kendi yetişmeleri hem de hastalarımız için faydalıdır.
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rini sağlıyacak ve bu suretle de bir çok şikâyetler bertaraf edilmiş olacaktır, ümitindeyiz.
Muhterem arkadaşlarımın bir çoklarının buyurdukları gibi doktorlarımızın, milyonlarca hasta bakan ve bunlardan yüzbinlercesini
ayakta tedavi eden ve ameliyatları ile meşgul
olan hastanelerimizde insan kudretinin fevkinde ve tahammülünün üstünde çalışmakta
olmalarıdır.

‘‘

Hastanelerimize, hastaların o kadar çok
hücumu var ki; bir doktor günde
100 -120 hastaya bakmaya nasıl
tahammül ettiğini ve aynı zamanda
geceleri de hastalarına çağrılmak
suretiyle, çok fedakârlıkla ve büyük
feragatle ve cidden az bir para ile
ve ancak vatanperverlik hislerinin
verdiği şevkle bu yüksek memleket
hizmetine katlanacaklarını elbette takdir
buyurursunuz.

Bu yatak adedi önümüzdeki bir iki sene içinde on bin yatağa çıkarılacaktır. Gerek ilmî
kongrelerden ve gerek mütehassısların vermiş
oldukları raporlardan anlıyoruz ki, verem mücadelesinde tuttuğumuz yol iyidir, yatak sıkıntısı azalmıştır ve bizim yeniden yaptırmakta
olduğumuz hastanelerle beraber sirkülâsyon
imkânlarımız daha çok artacak ve verem bir
dâva olmaktan çıkacaktır.
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‘‘

’’

Bu takdirlerinizi, Yüksek Meclisimizden izhar
buyurmak onların cidden bu ağır yüklerini hafifletir, şevk ve gayretle çalışmalarım temin eder.
Muhterem arkadaşlar, bunu bilhassa şu bakımdan arz ediyorum, Sağlık Bakanlığı tesislerini
gezen ve yakından ilgilenen ecnebi uzmanlar
dahi bu kadar az bir tahsisatla bu büyük hizmetlerin çok iyi bir şekilde yapılmış olduğuna
her zaman işaret etmekte ve takdirlerini bildirmektedirler. Hattâ dün akşam yine Birleşmiş
Milletlerin UNICEF dediğimiz teşekkülün Sayın Genel Müdürü Mr. N. Fate teşkilâtımızın
iyi çalışmalarından takdirle bahsettikten sonra
yazık bu güzel çalışmalarınızı biz ancak buralara gelince öğreniyoruz, dünyaya gösterilecek
güzel şeylerimiz ve çalışmalarımız var, demiş
ve övmüştür, bu münasebetle gerek dünya sağlık teşkilâtının ve gerek UNICEF’in vekâletiYüzyılın
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mize yardımlarına teşekkürlerimi sunmayı bir
vazife bilirim. Ufak bir yardımınıza mukabil
bize daha fazlasıyla süt tozu vermek BCG aşısı
vesaire suretlerle, ayrıca eleman göndermekle
bize daima yardımcı olmaktadırlar.
Burada BCG bahsi açılmışken
verem hastalığı durumunu arz edeyim:
5 -10 sene evvel cidden hepimizi endişeye
düşüren bir vaziyet vardı. 1.600 yataktan
bugün 7.000 yatağa gelinmiştir.

’’

6 milyon vatandaşı şu son iki sene içinde muayene ederek elden geçirmiş bulunuyoruz. Mütehassıs doktorlarla iş birliği yapılarak evvelâ
umumi bir muayene yapıyoruz. Bunlardan
hasta olmayan veya istidadı bulunmayanları
ayırıyoruz, bu 6 milyondan da 2.300.000’i aşılanmış bulunmaktadır.
Önümüzdeki sene bahsettiğim UNICEF ile iş
birliği yapacağız, o bize vasıtalarını gönderecek, biz de arkadaşlarımızla beraber bu mevzuda daha büyük; faaliyet göstereceğiz ve hız
vereceğiz.
Dört beş senede yatak derdinden kurtulduk.
Şimdi de yatak beğendirmek durumuna geldik. Meselâ Kastamonu’da boş yatağımız var,
gidin. deriz, gitmezler, Trabzon’da boş yatağımız var deriz, gitmezler. Bu itibarla, yatak
adedini 10.000’e çıkardığımız zaman dâvayı

kendiliğinden halletme yoluna girmiş bulunacağız, Demek ki bir taraftan koruyucu vasfiyle
aşı yaparken ve bunu bütün memlekete teşmil
etmek suretiyle hız verirken, diğer taraftan
yatak adedini artırmak suretiyle, bu korkunç
belâyı kontrolümüz altına almış bulunuyoruz.
Bize verilen rakamlara göre ölüm 45.000’den
30.000’e inmiş bulunmaktadır. Hiç şüphesiz ki,
bu, hepimizin sevineceği iyi bir çalışmanın güzel neticesidir.
Komşularımızda, yakınlarımızda, hattâ medeniyet âleminin sağlık teşkilâtının en kuvvetli

olduğu ve bir çoklarımızın ilim ve irfan membaı olan Paris gibi yerlerde, emrazı sâriye dediğimiz ve bunların en şiddetlisi ve vahimi olan
çiçek hastalığı son zamanlarda görülmüşken,
bizde bir buçuk iki seneden beri tek bir çiçek
vakası olmamıştır. Bu itibarla Sağlık Bakanlığı
Enstitüsü ile, hastaneleriyle tek kelime ile bütün teşkilâtının feragatli çalışmaları ile bu güzel
yurdun tek ziyneti olan vatandaş sağlığı hizmetinde olmayı en şerefli millî bir vazife bilerek
çalışmaktadırlar, takdirinize arz eder sözlerime
son veririm. (Alkışlar!)

•

6023 Sayılı Türk Tabipler Birliği Kanunu (1953) Ekrem Hayri Üstündağ

•

6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Kanunu (1953) Ekrem Hayri Üstündağ

•

6283 Sayılı Hemşirelik Kanunu (1954) Ekrem Hayri Üstündağ

•

6643 Sayılı Türk Eczacılar Birliği Kanunu (1956)Ali Nafiz Körez

•

Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığının yeniden yapılandırması (1947)

•

Tababet Uzmanlık Belgeleri Hakkında Tüzük (1947)

•

İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar İmalathaneleri Talimatnamesi (1954)

•

Kan Bankası ve Kan Nakil Merkezlerine Dair Talimatname (1955)

100. YILA ARMAĞAN

Dr. Behçet Uz
Dönemi Sağlık Düzenlemeleri
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Dr. Kemali BAYAZIT (1903 - 1972)

Dr. Kemali Bayazıt*
1903 yılında İstanbul’da doğdu.
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.
İç Hastalıkları alanında ihtisas yaptı.
Türkiye Cumhuriyetinin 17 ve 18. Hükumetlerinde Sağlık Bakanı olarak görev aldı.
6, 7, 8, 11, 12 ve 13. Dönemde Maraş Milletvekili olarak seçildi.
TBMM’nin 8. Döneminde Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu Başkanlığı yaptı.
100. YILA ARMAĞAN

Evli ve bir çocuk babasıydı.
19 Mart 1972 tarihinde vefat etti.

TBMM 8. DÖNEM | 1949
Konu

Maliye Bakanlığı 1949 Yılı Bütçesi Münasebetiyle

Yasama Yılı

4

Birleşim

52

Tarih

25.02.1949

S

AĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR.

KEMALİ BAYAZIT (Maraş) -Arkadaşlarım; Bütçenin hazırlanması sırasında,
Doğu illerimizin kalkınması münasebetiyle, Bakanlığımıza ait işler tertiplenirken henüz
programımız kesbi katiyet etmiş değildi. Fakat
bugün Doğu kalkınması mevzusunda Sağlık Bakanlığına düşen işler programlanmış ve yapacağımız Sağlık hizmetleri için 1949 senesi Bütçesinde Doğu kalkınmasına ait paradan iki milyon
lira kadar bir ödenek Bakanlığımız sarfiyatı için
ayrılmıştır. Programı Yüksek Heyete okuyabilirdim. Fakat şimdi geldim, mevzudan yeni haberim oldu, Bakanlığa haber gönderdim, program
henüz yetişmedi. Fakat bu çalışmalara bizzat
katıldığım için, arkadaşlarımı aydınlatabilirim.

Sağlık Bakanlığı yönünden Doğu illerde yapılmasını düşündüğümüz hizmetler 1949 senesi için bilhassa hudut bölgelerimize rastlıyan
ilçelerde sağlık merkezi tesisleridir. Bu sağlık
merkezlerinin adedi 15 olarak tespit edilmiştir.
Diyarbakır, Erzurum büyük hastaneleri hariç
Doğu’da yolların kavşak noktası bakımından
münasip bir yere bütün Doğu illerinin sağlığını
temin edecek, bir büyük hastane yapılması meselesi de programımıza alınmış ve fakat bunun
1949 yılında tahakkuk imkânı sağlanmamıştır. Sağlık merkezlerinin dışında Doğu illerinde vaktiyle Sağlık Bakanlığı tarafından ihdas
edilmiş ve bir müddet sonra kaldırılmış olan
seyyar tabiplikleri de yeniden ihdas etmek ka-

* TBMM Albümü’nde “Bayazıt” ve “Bayazit” olarak yer almasına rağmen tutanaklarda “Bayazit” olarak yazılmıştır.
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rarındayız. Seyyar tabiplere aynı zamanda gittikleri yerlerde hem teşhis ve hem de tedaviyi
sağlamak amaciyle bir ilâç sandığı, bir yardım
ekibi katmak kararlarımız arasındadır. Sağlık
merkezlerinin açılma sırası şuna göre tertip
edilmiştir:

‘‘

100. YILA ARMAĞAN

Hudutlarımız arkasında salgın
hastalıklar oldukça endişe verici şekilde
büyük tahribat yapmaktadır. Emrazı
sâriye mücadelesinde teşkilâtımızın
fevkalâde çalışmasıyla filhakika
hastalıklar yurdumuza girmiş değildir,
girmişse bile çabuk önlenmiştir.
Hudutlarımızın ötelerinden gelen emrazı
sâriyeye karşı karantina vazifesini
görecek olan hudut ilçelerimiz zayıf bir
sağlık teşkilâtını havi bulunmaktadır.
Bir hükümet tabipi ile bu hizmetleri
görmekteyiz.

’’

Bu bakımdan daha çok dışardan gelecek emrazı
sâriyeye karşı mücehhez olmak üzere hudut civarındaki ilçelerde sağlık merkezleri tesis olunacak ve buralarda dışardan gelecek emrazı sâriye
ile mücadele olunacağı gibi bu sağlık merkezlerinde ayrıca koruyucu hekimliğin icapları da yerine getirilecektir. Eğer bu hususta hazırlanmış
olan program şimdi yetişir ise sağlık merkezlerinin hangi ilçelerde kurulacağını arzedebilirim.
Bir sual, bizim mıntakamızda bâzı ilçelerde hastane veya sağlık
merkezleri de mevcut değildir. Bu civarda kışın
7 - 8 ay kar geçitleri kapadığı için Van’la dahi

İBRAHİM ARVAS (Van) -
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muvasala temin edilemiyor. Buralarda birer
sağlık merkezi kurulması mutasavver midir?
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

İbrahim Arvas Bey
oralarda sağlık merkezi açacağız. 1949 programımıza alınmıştı, Doğu kalkınması programı ortaya çıkınca bunların tesisini ve tahsisatını
oraya aktardık ve konuyu Doğu kalkınması içerisinde mütalâa ettik.

MALİ BAYAZIT (Maraş) -

İBRAHİM ARVAS (Van) -

ederim.

Çok güzel, teşekkür

Sayın arkadaşım en
son beyanlarında koruyucu hekimliği orada
yapacaklarını, daha fazla koruyucu hekimliğe
kıymet vereceklerini söylüyorlar. Biz de onun
daha fazla mühim olduğunu biliyoruz. Ancak
orada bir sağlık merkezinden daha ziyade olmak üzere haşerat mücadelesinin kıymetini kabul buyuruyorlar mı?

DR. AZİZ URAS (Mardin) -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

Efendim haşerat
mücadelesi 1946’dan bu tarafa bu memlekette
ehemmiyetli bir surette yapılmaktadır. 1948’de
büyük mücadele yapılmıştır. Emrazı sâriye teşkilâtı sâf 30 ton D.D.T. sarf ederek köylerde
haşerat mücadelesi yapmıştır. Sıtma Mücadelesinin sarfettiği D.D.T. miktarı 70-80 tondur.
1949’da bu mücadeleyi birkaç misli artırmak
kararındayız. Bilhassa köylerde haşerat ve bit
mücadelesine çok ehemmiyet vererek temiz
Türk Milletine yakışmıyan ve haksız yere yiğite mal edilen biti güç bulunacak nesne hâline
koymak kararındayız. (Bravo sesleri)
MALİ BAYAZIT (Maraş) -

Konu

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü 1949
Yılı Bütçeleri Münasebetiyle

Yasama Yılı

4
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Tarih
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MALİ BAYAZIT (Maraş) - Çok değerli arkadaşlarım, huzurunuza sunulmuş olan Bakanlığımız bütçesi hakkında gerek muhalefet partisine
mensup arkadaşlarımın, gerek mensubiyetiyle
iftihar ettiğim parti arkadaşlarımın değerli mütalâa, tenkit ve temennilerini kemali dikkatle
dinledim. Hepsinden istifade ettim. Notlarımı
aldım. Tasvibinize sunulmuş olan bütçedeki
hizmetlerin ifası hakkında umumi malûmat
arzedersem arkadaşlarımın tenkitlerine, mütalâalarına ve hattâ kısmen temennilerine cevap vermiş olacağım. Eksik kalan olursa lûtfen
işaret edin, onu da tamamlamaya çalışırım.

Arkadaşlar, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
yirmi beş seneden bu tarafa her sene bir az daha
hizmetlerini inkişaf ettirerek çalışmıştır. Bugün;
vatandaşın köyde ve şehirde sağlığını korumak
ve kurtarmakta ve sosyal alanda bu Bakanlığa
tevdi edilen hizmetlerin görülmesinin tam ve kâmil olmadığı yolunda bir iddia varsa ve tenkitler
bu zaviyeden yapılıyorsa bunun kısaca tahlilini
yapmak ve sebebini ortaya koymak lazımdır.
İmparatorluk Türkiye’sinde Türk milletinin
sağlık anlayışı, ve imparatorluk Hükümetlerinin Türk milletinin sağlığına verdiği kıymeti
uzun boylu izah ederek vaktinizi alacak değilim. Yalnız dün ile bugünün bir mukayesesini
yapmakta fayda vardır. 60 bin nüfuslu şehirlerde bile 1-3 doktor bulunduğunu, hemen her
sene, her sene değilse bile birkaç senede bir
türlü salgın hastalıkların yurdumuza girerek

10 binlerce vatandaşın hayatına mal olduğunu
bazan kolera, veba gibi bir milleti kökünden
kazıyacak büyük salgınların da hudutlarımızdan içeri girip bu memlekette tahribat yaptığını, sıtmanın nesli çürüten ve kurutan tahripler yaptığını, ve söğüt yaprağı ve bağlama ile
iyi edilme gayretinin gösterildiğini, trahomun
odacılar içinde bir geçim vasıtası bulunduğunu, vatandaşın nadiren doktora müracaat ettiğini ve hattâ hastaneye yatmanın bir emrü asir
olduğu zamanları hep bilir ve hatırlarız.

100. YILA ARMAĞAN

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

Bugün Cumhuriyet devrinde mesele berakistir.
Köyde, kasabada vatandaş hasta olduğu vakit
artık azraille karşı karşıya gelmeden doktora
koşmakta, hastanede tedavi edilmek istemekte ve bir iki gün sonra gel denirse bundan
da sızlanmaktadır. Aşı yapacak, ilaç yutturacak diye sağlık memurunun, önünden kaçan
köylü bugün bu memuru aziz bir misafir gibi
karşılamakta ve eğer memur köyüne muayyen vakitte uğramazsa şikâyetlenmektedir. Bir
milletin hayatında uzun sayılmayacak olan bu
kısa zamanda, milletimizin sağlık anlayışının
bu derece kemale gelmesidir ki, ihtiyaçları ve
sağlık hizmetlerini çok artırmış ve fakat her
biri diğeri kadar mühim memleket dâvaları
yanında sağlık hizmetlerimiz hükümetlerinizin
her türlü gayretlerine rağmen ancak bugünkü
noktaya erişebilmiştir. Bunu, hükümetlerin bu
konudaki lâkaydi ve anlayışsızlığına atfetmek
haksızlıktır. Yapılabilen her şey yapılmıştır.
Dünya milletlerinin seviyesine ulaşmak için de
elimizden geleni yapıyoruz ve yapacağız. SaYüzyılın
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karoğlu arkadaşın işlerimizin noksan olduğu
hakkındaki tenkitlerine iştirak etmekle beraber
hiçbir şey yapılmamış ve yapılmıyormuş gibi
beyanlarını reddeder ve kendilerini insafa davet ederim.
Arkadaşlar, koruyucu hekimlik alanında emrazı sariye, sıtma, trahom, frengi mücadelesi
yapmaktayız. Doğum evleri, çocuk bakım evleri koruyucu hekimliğimizin birer organıdır.
Bu sahada Bakanlığa tevdi edilmiş olan bu
vazifeler muvaffakiyetle ifa edilmiştir. Bu muvaffakiyetin şerefi teşkilâtta çalışan feragatli ve
gayretli arkadaşlarımızdır. Bunu göğsümü gere
gere iftiharla arzederim.
100. YILA ARMAĞAN

Sıtma mücadelesinin tarihi filhakika eskidir,
senelerden beri bu memlekette yapılmaktadır.
Şuhu huzurunuzda arzedeyim ki sıtma mücadelesi muvaffak olmuş bir mücadeledir. Değil
Türk milletinin dışardan gelen ecnebilerin
ve memlekette en yüksek ilim otoritelerinin
dahi takdirini kazanmıştır ve kazanmaktadır.
Bilhassa DDTçıktıktan bu tarafa mücadele,
memlekette daha çok semereli olmuştur. Dün
de arzettiğim gibi yalnız

‘‘

sıtma mücadelesinde 1948’de 68 -70 ton
kadar saf DDT sarfolunmuştur ve sıtma
endeksleri bir hayli düşmüştür,

’’

bu mücadeleyi gelecek sene bir kaç misli daha
artırmak kararındayız.

Hudutlarımızın ötesinde türlü sâri hastalıklar
seyretmektedir. Bunlardan tek tük sıçramışlar
olsa dahi memleketimize girdiği anda ve oldukları yerde söndürülmüştür.
Türk Milletinin çiçek aşısına karşı gösterdiği
anlayış sayesinde bu hastalık da olduğu yerde
kalmıştır. Bugün dahi bu mücadeleye devam
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ediyoruz. Halkımızın gösterdiği anlayışın bir
misali olarak, arzedeyim,

‘‘

9 Eylülden bugüne kadar 12 milyon
küsür vatandaş çiçek aşısı ile
aşılanmıştır,

’’

(‘‘Bravo!’’ sesleri) ve devam da etmektedir. Diğer emrazi sâriye çalışmalarımızda memnuniyet verici şekildedir.
Arkadaşlarımızın temas ettikleri nekatoryas
mücadelesi hakikaten ehemmiyetle üzerinde
durulmaya değer bir mevzudur, ehemmi mühimme tercih sebebi ile bu sene Şark hudutlarımızda görülen hummai racia ile mücadeleye
başlamış ve bu mücadelemizi gevşeterek mesaimizi hummayi racia üzerinde teksif etmiştik.
1949 senesinde bu mücadeleyi ehemmiyetli surette artıracağız. Fakat takdir buyurursunuz ki,
bunda Bakanlığın çalışması kâfi değildir; çünkü sirayeti o muhitin şartlarına göre sehildir ve
aynı zamanda sosyal bir meseledir. Bu itibarla
cemiyetin de bize yardımcı olacağını ummaktayız. Tarım Bakanlığı ile de bu hususta müşterek bir çalışma hazırlıyacağız.
Tedavi edici hekimlikte yatak adedimiz azdır.
Fakat Sağlık Bakanlığı, her sene az olan bu yatak sayısını, bütçe imkânlarına göre, artırmaktadır. Bu senede hastanelere 638 yatak ilâve
ettik. Ankara Doğum Evinin 250, Süleymaniye
ve Antalya Doğum evlerinin 100, Kastamonu
Verem Hastanesinin 100 yatağı bu rakama
dâhil değildir. Ankara Doğum Evini 3 Mart’ta
açacağız. Diğerleri de hemen açılacaklardır.
Ahmet Gürsoy arkadaşım, fakültenin sıkışık
durumuna ve fakülte doğum servisinin doğum
evinden faydalanmasına işaret etti. Biz fakülte
tedrisatının kendi kliniklerimizde yapılmasını
temin ediyoruz. Nitekim Numune Hastanesinde fakülte klinikleri vardır. İşin esasına gelince;

1950 senesinde doğum evinde Ankara Tıp Fakültesi tedrisatı için gereken kolaylığın gösterileceğini arzederim.
Sağlık personeli yetiştirme bahsinde gayretlerimiz devam etmektedir. Sayın selefim Sadi
Konuk zamanında tesis edilen iki hemşire okulu da İstanbul’da bugünlerde ilk mezunlarını
vermiştir. Ekim ayında Ankara’da bir üçüncü
hemşire okulu açacağız.
Doğum evinde ebe yetiştirmek için yeni bir
kısım tesis edilecektir. Bugünkü durumumuzu
göz önünde bulundurarak, yeni bir bina yapmak cihetine gitmedik.
Sağlık memurları noksanımız kemali ciddiyetle
göz önünde tutulmaktadır. Bu sene Ankara’da
300 mevcutlu bir sağlık okulunu 3 Martta faaliyete geçiriyoruz.
Arkadaşlarım illerdeki hastanelerin mütehassıs
kadrolarının eksikliğinden bahsettiler. Bu, bir
vakıadır. Bâzı ihtisas şubelerimize hekimlerimiz
rağbet göstermemektedirler. Röntgen bunların
içine dâhil olduğu gibi, bakteriyoloji, göz, kulak vesaire bu aradadır. Bu vaziyeti göz önünde
tutan Bakanlığımız ihtisas tüzüğünde bir değişiklik yapmıştır. Bundan sonra mecburi hizmete
tâbi olan hekimlerimizi bu şubelerde mütehassıs olarak yetiştirmek ve hastanelerimizin bu
nevi kadrolarındaki boşlukları doldurmak için
esaslı bir karar almış ve- teşebbüse girişmişizdir.
Hemen bütün arkadaşlarımızın temas ettiği verem konusuna geliyorum. Fakat bahtsızlığımdır
ki; vakit çok dar. Hepinizin hassasiyetle üzerinde durduğu bu mevzuda daha çok konuşmak
ve sizlere etraflı izahat vermek isterdim. (‘‘Kâfi
kâfi’’ sesleri) Müsaade ederseniz bir kaç kelime
ile temas edeyim.

Verem istişare komisyonu diye burada bir komisyon topladık. Bu komisyonda memleketin ilim otoriteleri ve değerli idarecilerimiz de
bulunuyorlardı. Sayın meslek arkadaşım Fazıl
Şerefettin Bürge de bu komisyona dâhildi. Bir
rapor hazırlamıştır. Memlekette arkadaşlarımın
da arzu ettikleri gibi ciddî surette verem dernekleri ile birlikte bir verem mücadelesine geçmek kararındayız ve işaret edildiği gibi lüksten
azade dispanserler ve paviyonlar tesis ve teçhiz
ederek faaliyete geçeceğiz. Şehirlerde verem
mücadelesi derneklerce yapılacaktır. Biz Hükümet olarak bu dernekleri takviye etmek ve her
türlü yardımı esirgememek kararındayız.
Orduda verem savaşı BCG aşısına önem verilmesi ve gerekirse mecburiyet haline konması
komisyonun belli başlı konuları olmuştur. Bu
raporu çok yakında arkadaşlarıma da dağıtacağım. Bu programın tahakkuku için Hükümet
ehemmiyetle çalışmaktadır. Nihayet bu bir tahsisat meselesidir. Bu tahsisat için huzurunuza
geldiğimiz vakit bunu seve seve kabul edeceğinize itimadım tamdır.

100. YILA ARMAĞAN

şahsan bendeniz fakülte kliniklerinin, âmme
hizmeti gören Devlet, Belediye Özel İdare hastanelerinden ayrılmasını uygun görenlerdenim.

Arkadaşlarımın işaret ettikleri noktalara da temas etmek isterim. Mitat Sakaroğlu arkadaşımız, çocuk mevzuuna temas etti ve Numune
hastanesindeki çocuk servisinin halini facia
gibi gösteren bir rapor okudu. Bu rapor tahmin ederim ki Tıp Fakültesi profesörü Ekiştay’ın raporudur. Her hoca mükemmel bir servis ister, bunda haklıdırlar. Ben de hoca olsam
aynı şekilde hattâ daha ağır rapor yazardım.
Fakat bu vesile ile bir noktanın aydınlanması
lazımdır; raporda bahsedilen hücre odadır, bir
hücrede sâri hastalıklı çocuklar beraber yatırılıyorlar denince bu çocukların bir yatakta yatırıldıklarını zannetmeyin. Her intaniye servisinde olduğu gibi burada da yataklar bokslarla
birbirinden ayrılmıştır ve hiçbir tehlike yoktur.
Çocuk hayatına mal olacak işleri Ankara’da
gözümüzün önünde yaptıracağımıza emin
Yüzyılın
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olabilirsiniz. Doğum Evinin şimdiki binasını
bu sene doğum evine ek olarak gelecek senede
müstakil olmak üzere çocuk hastanesi haline
getirdiğimizi arzederim.

ait olursa olsun işler Devlet plânı ve programı
içinde mütalâa edilecektir. Memleketin, milletin; bu nevi çalışmalarından fayda göreceğini
ummaktayız.

Muhalefet arkadaşlarım plânsızlıktan, programsızlıktan bahsettiler. Sağlık Bakanlığının
programı da vardır, plânı da.

Sayın Dıblan arkadaşım, yılan ısırması, akrep sokmasından bahsettiler. Akrep serumunu
memlekette imal ediyoruz, diğerini şimdilik dışardan getiriyoruz ve teşebbüsümüz vardır.

100. YILA ARMAĞAN

Abidin Potuoğlu arkadaşımız, bu plânın neden
tahakkuk etmediğini sordu. Cevap vereyim; şunun için tahakkuk etmedi. Sayın Şemsettin Günaltay Hükümet programını izah ederlerken
bütün işlerimizin bir Devlet programı içinde
mütalâa edileceğini söylediler. Hangi Bakanlığa

Konu

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü 1949
Yılı Bütçeleri Münasebetiyle

Yasama Yılı

4

Birleşim

54

Tarih

27.02.1949

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

Sayın arkadaşlarım,
Müstakil Demokrat Ahmet Tahtakılıç arkadaşıma bana tekrar söz söylemek fırsatını verdiği,
için teşekkür ederim. (Beş dakika sesleri). Çok
kısa söyleyeceğim, uzun sürmez.
MALİ BAYAZIT (Maraş) -

Çünkü dün akşam konuşan arkadaşların bâzı
mühim sorularını vaktin darlığı dolayısıyla cevapsız bırakmak mecburiyetinde kalmıştım.
Bu sorulara kısaca temas edeceğim ve şimdiki
mütalâalarına da bir iki cümle ile temas edip
mâruzâtımı bitireceğim.
Ahmet İhsan Gürsoy arkadaşım alkolizm ve
fuhuş meselelerine temas ettiler. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının bu ileri dâvada daha
önemli bir rol oynamasını söylediler. Takdir
buyururlar ki; mevzu sadece Sağlık Bakanlığı
mevzusu değildir. Bir sosyal mevzudur.
Yüzyılın
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Tababet ve Şuabatı sanatlarının icrası hakkındaki tasarı ile; tıp meslekleri, odaları hakkındaki kanun tasarıları hazırlanmıştır. Büyük Meclise sunulmak üzeredir.

‘‘

Biz ancak alkolizm ve fuhuştan
mütevellit zührevi hastalıkların
tedavisini yapmaktayız. Fakat bu iki
sosyal konu ile ehemmiyetli surette
mücadele edilmek için ilgili Bakan
arkadaşlarımla da temasa geçerek daha
ciddî tedbirler almaya gayret edeceğiz.

’’

Arkadaşlarımın müşterek olarak temas ettikleri
nüfus vaziyetimiz ve çocuk dâvamız hakkında
arzedeyim ki; bugün köylerde yaz ishalleri dolayısıyla çocuk ölümleri vardır. Çocuk ölümlerinin
büyük sebebini bu ishal teşkil etmektedir. Birkaç
senedir, yeni sülfamit ilâçları ile sıtma mücadele
mıntakasına dahil ve gayridahil yerlerde bu ishal
ile mücadele edilmektedir. Elde edilen neticeler

Mitat Sakaroğlu arkadaşım; hastaneler hangi
esasa göre umumi muvazeneye almıyorlar, buyurdular? Diğer sorularına dün kısmen cevap
verdim.
Bu sene biliyorsunuz ki; hiçbir hastaneyi umumi muvazeneye almadık. Umumi muvazeneye
alınacak hastanelerin Özel İdareler Kanunu’nda sarih hükümleri vardır.
Bu tasarı kanuniyet kesbedip yürürlüğe girerse
özel idarenin ellerinde bulunan hastaneler bu
esas dairesinde Muvazenei Umumiyeye alınacaktır. Muvazenei Umumiyede çalışan hastaneler hakikaten verimli olmaktadırlar çünkü
tesis teçhiz bakımından daha geniş imkânlara
kavuşmaktadırlar. Bu yolu tercih etmekteyiz ve
zaten Bütçe Komisyonunda ve Yüksek Mecliste tezahür eden temayül nazarı itibara alınarak bütün sağlık tesislerinin bir elden idare
edilmesi Bakanlığımızca da mütalâa edilmektedir. Çalışmalarımız devam ediyor; bu arzuyu
tahakkuk ettirirsem kendimi bahtiyar sayarım.
Avrupaya, bütçemizin imkânları nispetinde
mütehassıs göndermek kararındayız.
MİTAT SAKAROĞLU (Muğla) -

mayan...

Bizde yapıl-

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMALİ BAYAZIT (Maraş) -

Evet bu şubeden.

İlâç konusunda söyliyeceğim şudur: Yerli müstahzaratı himaye ediyoruz, inkişaflarına gayret ediyoruz. Lâboratuvarlarımızın mevzuata
daha uygun şekilde çalışmalarını temin için
Lâboratuvarlar Talimatnamesi bugünlerde
yürürlüğe girecektir. Bu talimatname yürürlüğe girdikten, sonra yerli müstahzarat âmillerimizin daha fennî ve daha esaslı çalışacaklarına inanıyoruz. Lâboratuvarlarımızın Avrupa
müstahzaratiyle rekabet edecek şekilde ilâçlar
imal etmesinden hususi bir zevk duymaktayız.
Hindistan’da penisilin, streptomicin ve sıtma
ilâçları fabrikası tesis edildiğini söylediler ve
bizde de bu iş himaye edilsin, dediler.

100. YILA ARMAĞAN

de bugün memnunluk verecek derecededir. Diğer taraftan çocuk vefiyatını azaltmak için doğum ve çocuk bakım evleri yapılmaktadır. Görüyorsunuz ki her sene yeni doğum evleri açmak
suretiyle Hükümetiniz bu dâvaya lazım gelen
önemi vermektedir. Çocuk dâvasının köyde ve
şehirde halledilmesini bizim için ideal olan sağlık merkezlerinin memlekette biran evvel kurulması ve teessüs etmesiyle mümkün görüyoruz.
Sağlık merkezlerinin bu yönden vazifesi; çocuğu
ana karnında bulunduğundan itibaren ölünceye
kadar bir koruyucu sisteme tâbi tutması şeklinde
tarif edileceğine göre, çocuk dâvası da, böylece
ortadan kalkmış olacaktır.

Arkadaşlar, bizde Türk vatandaşı olarak müstahzaratçılarımız böyle bir teşebbüste bulunurlarsa, hattâ daha ileri giderek arzedeyim, mevzuatımız müsaittir, ecnebi bir firma dahi, hayati
ehemmiyeti haiz olan penisilin gibi stroptomisin gibi ve buna benzer diğer ilâçları Türkiye’de
imal için bir teşebbüs vâki olursa Bakanlığımız
elinden gelen bütün kolaylıkları gösterecektir.
Penisilin ve stroptomisin gibi ilâçların yurda
gümrüksüz girmesi için müştereken hazırladığımız tasarı Başbakanlığa sunulmuştur. Çok yakında Meclisi Âliye verilecektir. Böylece dışardan gelen ve hayati ehemmiyette olan ilâçların
bir miktar daha ucuzluğu temin edilecektir.
Esat Oktay arkadaşımız doktorların sıra beklemekte olduğundan bahsetti, bunların ayarlanmasını söylediler. Evet bu sene ufak bir bekleme
oldu. Bu bâzı Hükümet tabipi kadrolarımızın,
L cetvelinde olmasından ve bunun da zamanında istihsal edememiş bulunmamızdan ileri gelmiştir. Kadroları şimdi L cetvelinden çıkardık
ve tâyinlerini yaptık. Bilhassa şuna işaret etmek
isterim hudut bölgelerimizin ihtiyaçları için bir
yerine iki doktor tâyin etmek, hattâ bucaklarYüzyılın
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100. YILA ARMAĞAN

da vazife görmek üzere Hükümet tabipi tâyin
etmek yoluna Bakanlığınmız girmiştir. Bu bakımdan emrazı sâriye ile ve diğer bütün mevzularımızla daha ciddî surette meşgul olacağız.

Bu arada, belki arkadaşımın ifade ettiği gibi,
vilâyetler ve sıtma komisyonlarınca alınan karar mucibince bâzı büyük işlerin de küçük sây
mükelIefiyeti yolu ile izalesi cihetine gidilmiştir.

Ali Riza Arı arkadaşımız çalışma yerlerinde vazife alacak iş hekimlerinden ve sosyal şartlardan
bahsettiler. Arkadaşlar, dün gece arzedemedim,
çalışma hekimliği bir ihtisas konusudur. Şimdiye
kadar ihtisas şubelerimiz arasında değildi. Yeni
hazırlanmış ve bugünlerde meriyete girecek
olan ve Danıştay’dan ve Bakanlar Kurulundan
geçmiş bulunan tüzükte iş hekimliği de spor hekimliği de ihtisas şubesi olarak kabul edilmiştir.
Üniversitede bu kısımlara ait mütenazır derslerin verilmesine teşebbüs edeceğiz ve şimdiden
bu hususta ihtisas yapmak üzere dışarıya doktor
göndermeye gayret göstereceğiz. Bu suretle iş
yerlerindeki sosyal şartlarla da daha ciddî surette meşgul olacağımızı arzederim.

Bendeniz iş başına geldikten sonra böyle bir vaziyetin Eskişehir’de olduğuna muttali oldum, bu
neviden ilk iş derhal durdurma yolunda vilâyete emir verdim ve bittabi köylü vatandaşlar bu
işten kurtuldular. Küçük sây işini daha sıkıntısız
bir hale sokmak için Sıtma Savaş Kanunu’nda
gerekli değişiklikleri yapmak kararındayız.

Röntgen mütahassısları mevzusunda bir noktayı daha açıklayayım. O da şudur: Mütahassıslarımız yetişinceye kadar, işlerimizi bu husus
için yetişmiş laborantlara gördürmek kararındayız, dünyanın her tarafında olduğu gibi,
biz de hekimin nezaretinde laborantlara bu işi
gördürmek mümkündür. Bunu düşünerek, laborant yetiştirme yoluna gitmiştik. Bu günler
de 4 - 5 laborant iş başına geçecek diğerleri de
peyderpey işe atılacaklardır.
Abidin Potuoğlu arkadaşım, küçük sây ve
Sıtma Kanunu’nun bugünkü aksaklıklarından bahsettiler.
Arkadaşlar; bendeniz sıtma mücadelesinde çalışmış bir arkadaşınızım. O anlayışla söylemeliyim ki bu iş gayet iyi görülmektedir.
Küçük sây ile izalesi mümkün olan yerlerin
ıslahında sıtma mücadelesi ile hayli vatandaş
iş birliği yapmakta ve iyi neticeler alınan işler
meydana gelmektedir.
Yüzyılın
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Ahmet Tahtakılıç arkadaşımıza arzı cevap
ederken hakkımda gösterdiği ve taltif edici güzel sözlerine bilhassa teşekkür etmeyi bir vazife sayarım. Yalnız şunu arzedeyim ki, ben de
huzurunuzda şu kürsüye, ne zaman çıktıysam,
daima, politikadan tecerrüt ederek, memleket
meselelerini açık ve samimî bir şekilde ifade
etmeyi şiar edinmiş ve ona göre konuşmuşumdur. Ben burada geçmiş devirlerle bugünkü
devri mukayese ederken asla politika yapma
zihniyetine kendimi kaptırmadım ve hizmetlerimizin dünya ölçülerine göre tam ve kâmil bir
şekilde görüldüğü iddiasında da bulunmadım.

‘‘

Hakikaten dünya ölçülerine nazaran
doktor, personel ve tesis bakımlarından
gerideyiz. Bunu itiraf etmek lazımdır.

’’

Fakat bunu dünya ölçüsünde bir kıymet haline
getirmek için elimizden gelen her gayret sarf
edilmiştir ve edilecektir. İktidarda hangi parti
olursa olsun millet sağlığının ve insan materyalinin millî gelirde, millî ekonomi de ana ve
temel taşı olduğunu bilmesi ve ona göre çalışması lazımdır. Biz bu anlayışla çalışıyoruz. Ve
daha da çok çalışmak kararındayız.
Program ve plân bahsine gelince:

Bir sual
efendim arkadaşımız bizi biraz da iskân işleri
hakkında tenvir buyurmazlar mı?

İHSAN HÂMİD TİGREL (Diyarbakır) -

Meclise, toprak tevzii hakkında bir kanun sevkedilmiştir. Bu, bugünkü Hükümetin noktai nazarına muvafık mıdır? Bunun Toprak Kanunu
ile tezat halinde olduğu söyleniyor. Bu hususta
bizi tenvir buyururlarsa minnettar olurum.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

Efendim, arkadaşımızın bahsettiği Meclisteki İskân Kanunu
eskiden sevk edilmiş bir Kanun’dur.

MALİ BAYAZIT (Devamla) -

5098 sayılı Kanun meriyete girdikten sonra bir
çok ihtilâflar olmuştur. Yani vaktiyle istimlâk
edilen arazilerin istimlâki mevzusu üzerinde
ihtilâflar çıkmış ve iş Danıştaya kadar gelmiştir. İskân idaresi bu dâvalarla karşı karşıyadır,
bunları tasfiye etmek ve vaktiyle istimlâk edilen araziyi bedellendirmek için bu kanun getirilmiştir. Meclis elbette ki bu tasarıya en âdil
şeklini vererek kanunlaştıracaktır.
Yalnız hepinizin malûmu olduğu üzere iskân
mevzuu, toprakta ve diğer mevzularla yakın
ilgisi olan bir iştir. Bu bakımdan Toprak işleri
Umum Müdürlüğü ile İskân Umum Müdürlüğünün birleştirilmesi üzerinde Hükümetçe çalışılma yapılmaktadır. Bu tasarı tekemmül eder
ve Yüksek Meclise sunulursa, iskânın bugüne
kadar halledilememiş pürüzlü meseleleri de
halledilmiş olacaktır.

İHSAN HÂMİD TİGREL (Diyarbakır) - Bu tasarı-

nın halen durumu nedir?

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMALİ BAYAZIT (Devamla) -

muştur.

Meclisin malı ol-

İHSAN HÂMİD TİGREL (Diyarbakır) - Hükümet

kabul ediyor mu?

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMALİ BAYAZIT (Devamla) - Henüz tetkik etmedim.
İHSAN HÂMİD TİGREL (Diyarbakır) - Niçin tetkik etmediniz, alâkadar olmadınız mı?
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMALİ BAYAZIT (Devamla) -

çağrılmadım.

Henüz komisyona
100. YILA ARMAĞAN

Sağlık mevzusunda program ve plân, nihayet
medeni dediğimiz dünya milletlerinin bugün
ulaşmış oldukları noktaya tesis bakımından,
personel ve masraf bakımından ulaşmamız
ve işlerimizi buna göre ayarlamamız demektir.
Aradaki fark ve nispetler malûmdur ve buna
göre program ve plân da yapılmıştır. Ancak bunun tahakkuku devletin umumi kalkınma plânı
içinde mütalâa edilecektir.

DR. ESAD OKTAY (Kars) - Efendim seçim bölgeme ait bir mesele hakkında bir temennide
bulunacağım. Bizim hastane idarei hususiye
tarafından idare edilmektedir, 60 yataklıdır,
buna da iyi bakamıyor, bunun Muvazenei
Umumiyeye alınmasını ve 100 yatağa çıkarılmasını rica ediyorum.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMALİ BAYAZIT (Devamla) - Efendim bu ciheti,
arzettim. Doğu kalkınmasından yapacağız.

Veremin Feritman usulü ile tedavisi hakkında Başkanlıkça
etüd ve proje yapılmış mıdır? Yapılmışsa ne
netice alınmıştır?
HÜSAMETTİN TUGAÇ (Kars) -

İkincisi DTT’nin haşerat üzerinde eskisi kadar
müessir olmadığını, bu sene dolaştığım bâzı illerde işittim.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMALİ BAYAZIT (Devamla) - Efendim, veremin
gerek tedavi, gerek aşı bakımından her nevi
ilmî tetkikleri yapılmıştır. Bakanlığımız bununla mücehhezdir. Dün arzettim, zatiâliniz
yoktunuz galiba, toplanmış ve mesaisini bitirYüzyılın
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miş olan verem istişare komisyonu bütün bu
mevzularda kesin kararlara varmıştır, istişare
Komisyonunun hazırladığı programa göre,
memleketimizde gerek tedavi, gerek arama
tarama, gerek tecrit bakımından mücadeleye
başladığımız anda ne yapılacaksa, bunlar rapora dercedilmiştir.
Yakında arkadaşlarıma arzedeceğim.
DDT’nin müessiriyetine gelince; bu, DDT’nin
hileli ve kötü olduğundan değil, hazırlanış tarzında noksanlar olduğundandır. Biz de şikâyetler aldık. Getirttik, tahlil ettirdik. DDT’lerin
bir mahlutiyetini görmedik.

Buyurdunuz ki, hizmeti mecbureye tâbi mütahassıslar yetiştireceğiz ve lazım gelen yerlerde vazife gördüreceğiz.

100. YILA ARMAĞAN

HALİD ONARAN (Muş) -

Mütahassıs bir doktor mecburi hizmete tâbi
olur mu olmaz mı? Bu, meseledir. Muş’ta bir
operatör yoktur. Rica ettim, dediler ki, oraya arzusu ile gidecek operatör bulamıyoruz.
Orada hastalara operasiyon yapılmamaktadır.
Hastalar bu yüzden telef olmaktadırlar. Ne
vakit biz oradaki hastaların, ihtiyacını temin
edeceğiz? Operatör oraya gitmiyorsa oranın
operatör ihtiyacını ne suretle temin edeceğiz,
vatandaşları ne suretle memnun edeceğiz?
Bunu rica ediyorum.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

Efendim, her halde ben ifade edemedim, yahut da zati âliniz
yanlış anladınız Halid Bey. Ben mecburi hizmete tâbi mütehasıs yetiştireceğiz demedim.
Mecburi hizmete tâbi pratisiyen hekimlerimizi bâzı mütehassısı az şubelerimize mecburi hizmetlerini asistanlıkta geçirmek üzere
alacağız, mütehassıs olduktan sonra, elbette
ki; Bakanlıktan vazife isteyince kadrosu eksik
olan yerlere göndereceğiz.
MALİ BAYAZIT (Maraş) -

Operatör meselesine gelince; Bakanlığımız
kadrolarda hiçbir münhal bulundurmamak
Yüzyılın
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azmindedir. Açık yerlere tâyinleri derhal yapıyoruz, fakat aradan bir müddet geçiyor, bakıyoruz ki, tâyin edilen doktor yerine gitmemiş,
vaziyet budur. Maamafi hastane bulunan her
yerde askerî birlikler de bulunduğuna göre
oraya doktor gitmemiş olsa dahi operatörü
olmayan hastanelerde, askerî birliklerin operatörlerine vekâlet vermek suretiyle faydalanmaktayız. Doktoru mahrumiyet bölgesinde,
mütehassıs olsun, olmasın çalıştırmak meselesine gelince; bu mühim dâvanın, bugünkü
Barem ölçüleri içerisinde ve diğer sosyal şartlar
muvacehesinde kolay kolay halledilemeyeceğine sizde benim kadar inanırsınız. (Kâfi sesleri)
EMİN SOYSAL (Maraş) - Ankaranın fakir mahallelerinde grip salgınından günde 20-30 ölüm
vakası olmakta olduğunu işitiyoruz. Bunun için
Sağlık Bakanlığı ne gibi tedbir almıştır. Bu ölüm
diğer mahallerde niçin olmuyor da daha ziyade
buralarda oluyor? Bu mesele hepimizi alâkadar
eder. Elbistan’dan bahsetmiyorum.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMALİ BAYAZIT (Maraş) -

‘‘

Arkadaşlar, memlekette grip salgını
vardır. Grip Avrupa’da bir kaç aydan
beri hüküm sürmektedir. Bizde soğuk
algınlığı vakalariyle de karışarak
geniş bir tablo göstermiştir. Virüsü
bakımından hafif seyreden bir grip
olmaması lazımdır. Refik Saydam
Hıfzıssıhha Enstitüsünde yaptığımız
çalışmalar neticesinde A tipi bir virüs
bulunmuştur. Bu tip, virüs oldukça
ehemmiyetli bir grip hastalığı meydana
getiren virüstür ve memleketimizde
vardır, dışardan gelmiştir. Fakat tedavi
imkânımız eskiye nazaran bollaştığı ve
arttığı için hamdolsun büyük ihtilaflara

senelerdeki ölümü mukayese ettik buna
göre Ankara’da geçen seneler günde
15 - 20 arasında vefat olurmuş. Bu sene
gripin en şiddetli olduğu günlerde vefat
20 - 25 arasında olmuştur : Yoksa sadece
bir mahalleden günde 25 ölü çıktığı
doğru değildir.

’’

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

Arkadaşlar, Sayın
Tekelioğlu arkadaşımın beyanatını dinledim.
Kendileri dostumdur, sık sık görüşürüz. Eğer
bendenize teşrif ettikleri zaman bu kaybolmuş milyarlarca altından bahsetmiş olsalardı
beraberce oturup teşrih etseydik kaybolan hak
ve hele milletin hakkı; üzerinde çok hassasımkendileriyle beraber; bu mevzusu halletmek
yoluna giderdik. Söz veriyorum, teşrif etsinler,
konuşalım, bana meseleyi açıklasınlar, yapılması lazım gelen her şeyi yaparım.
MALİ BAYAZIT (Maraş) -

Sırrı İçöz arkadaşımın dilekleri yerindedir, tetkik edeceğim.

Konu

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğü 1950 Yılı Bütçeleri Münasebetiyle

Yasama Yılı

5

Birleşim

54

Tarih

23.02.1950

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

Muhterem arkadaşlarım bütçe münasebetiyle mâruzâtım Cumhuhiyet sıhhiyeciliğinin kuruluş ve inkişafına,
bugünkü durumu ve çalışma tarzına ve geçen
sene yapılan işlerle 1950’de yapılacak işlerin
izahına münhasır kalacaktır. Bu arada arkadaşlarımın temas buyurdukları konulara da cevap vermeye çalışacağım. Bilindiği üzere
MALİ BAYAZIT (Maraş) -

100. YILA ARMAĞAN

yol açmadan ve fiyat vermeden seyrini
takip edip gitmektedir. Seyrini takip
etmekte veya hafifletmektedir demek
hatalı olur. Çünkü grip kısa zamanda
yeniden alevlenebilir ve tehlikeler
arzeder. Hastalığın ilk seyri hafif
olmakla beraber ikincisi daha ağır
ve tehlikeli olabilir. Sağlık ve Sosyal
Bakanlığınız ve Sıhhat teşkilâtımız
bu hastalıkla mücadele tedbirlerini
almıştır, bu vesile ile Türk Milletinin
sağ duyusuna müracaat ediyor ve
diyorum ki yalnız Hükümetin aldığı
tedbirler kâfi değildir, vatandaşın da
kendisini koruması için çok dikkatli
olması lazımdır; ihtiyari topluluklardan
daha bir müddet sakınmak ve en hafif
bir nezle halinde bile doktor tavsiyesine
riayet etmek gerektir.
Ölüm meselesine gelince; bu doğru
değildir. Geçen sene ve daha evvelki

‘‘

Devlet sıhhiyeciliğinin esas vazifesi
koruyucu tababettir.

’’

Vatandaşı hasta yapmamak ve hastalık âmillerini ve hastalıkların sirayetlerini önlemek bu
vazifenin icapıdır.
Yüzyılın
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Geniş bir teşkilât halinde il ve ilçelerde kurulmuş olarak imparatorluktan devren kalan
Sıhhiye Müdürlüğü ve Hükümet tabipliği müesseselerini koruyucu tababet vazifesini gören birer
Sıhhati Umumiye İdaresi haline getirmek bilgi,
personel, zaman ve malî imkân meselesi idi.

100. YILA ARMAĞAN

Vatandaşın sağlık ve sosyal durumunu doğumundan ölümüne kadar doktoru, ebesi, ziyaretçi hemşiresi ve sıhhiye memuru ile takip eden
muhitine sağlık bilgisi veren, sanitasyon işlerini
tanzim ettiren ve koruyucu hekimlikte bütün
dünyanın kabul ederek adına sağlık merkezi
dediği modern müesseseleri şehirde, kasaba ve
köyde kurmak lazımdı. Bu da bilgi, personel,
zaman ve malî imkân isteyen bir işti.
Millî Hükümetin kurulmasıyla faaliyete başlayan Sağlık Bakanlığımız koruyucu hekimlikte
yer ve rol alması şart olan bu tesisleri meydana
getirmeyi değişmez bir program olarak kabul
etmekle beraber ilk iş olarak nesillerimizi tahrip eden, vatandaşın çalışma gücünü zayıflatarak dolayısıyla millî gelirimizi azaltan, sosyal ve
ekonomik kalkınmamıza engel olan türlü sari
ve salgın hastalıklarla mücadeleyi ele almış ve
ileride sağlık merkezlerine vazifelerini. devredecek olan sıtma, trahom, zührevi hastalıklar savaş kurullarıyla seyyar emrazı sariye teşkilâtını
kurmuştur. Son sene kabul buyurduğunuz kanunla verem savaş işine de başlamış bulunmaktayız. Bu mâruzâtımla Sağlık Bakanlığımızın
koruyucu hekimliği hedef tutan bir programı
olduğunu ve çalışmalarımızın bu istikamette
gelişmekte olduğunu ifade etmek isterim.
Arkadaşlarım : Sıtma ile mücadele teşkilâtımız
vatandaşların ve bütün Dünyanın takdirini kazanacak şekilde faaliyetine devam ediyor. Kısa
rakamlar vererek bu mücadelede yaptığımız
işleri kısaca anlatmama müsaade buyurunuz.
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‘‘

54 il, 301 ilçe ve 11.447 köyde sıtma
ile mücadele yapmaktayız. 6.103.475
nüfus köyde, 3.213.201 nüfus da şehirde
olmak üzere ceman 9.316.676 vatandaş
sıtma bakımından kontrolümüz altında
bulunmaktadır. Bir taraftan hastaları
tedavi ederken diğer taraftan da
DDT ile sıkı surette
sinek mücadelesi yapıyoruz.

1948 senesinde 64 ton sâf DDT
sarfetmemize mukabil 1949 senesindeki
sarfiyatımız 95 ton olmuştur. 1950’de
bunu iki misline çıkarmak kararındayız.

’’

Kontrolümüz altında bulunan vatandaşlardan
1949 senesinde 2.927.837 kişi muayene olunmuştur. Bu sene içinde parasız sarf olunan
Atebrin, Kinin ve diğer sıtma ilâçları 10 ton
civarındadır.
Yurdumuz sıtma ile mücadeleye 1925 senesinde
başlamıştır. Mücadeleye dâhil bölgelerde 1939
senesinde muayene olan nüfusa nazaran yüzde 28,7 olan dalak endeksi mütaakip senelerde harb dolayısıyla yüzde 37,4 ve 41,5’e kadar
yükselmiş ve 1945’te başlanan olağanüstü sıtma
savaşını takipen de 1946’da yüzde 25, 1948’de
yüzde 14, 1949’da da yüzde 10,5’e düşmüştür.
Bu endeks yüz vatandaşın onunun hâd sıtma
nöbetinden muztarip olduğuna delâlet etmez.
Nöbetli hasta bütün bölgelerimizde yok denecek kadar azalmıştır. Adana Sıtma Hastanesine
aylardan beri sıtmalı yatmadığını bu sene bizzat yaptığım tetkikten öğrendim ve hastaneyi
kapadım. Arz ettiğim endeksler ve müfettişlerimizden aldığımız raporlar, seyahatlerimizdeki
tetkiklerimiz, milletvekili arkadaşlarımızın bu

Teşkilâtta işi idare edenlerle yurdun dört bucağında çalışan doktor ve memur bütün sıtmacılara huzurunuzda ve bu kürsüden teşekkürü
bir borç bilirim.
Uzun müddet sıtma tutmadığı için sıtmalı bölgelerde bu hastalığa karşı mukavemeti azalmış
olan insanlar arasında yeniden zuhur eden
sıtma, tahribatını daha çok yapacağı cihetle
çalışmamızı durdurmayacağımızı, bilâkis her
sene daha çok çalışarak bu âfetin kökünü yok
etmeye gayret edeceğimizi arzederim.
Trahom bölgelerinde 2.301.769 nüfus kontrolümüz altındadır. Bunlardan muayene olanlar
yüz bini aşmıştır. On ay içinde dispanserlerimize kayıtlı trahomlulara 7.996.141 defa ilâç
tatbik olunmuş ve 9.362 trahomluya trahom
hastanelerimizde ameliyat yapılmıştır.
Bu sene Kilis’te modern bir trahom hastanesi inşasına başladık. İleriki senelerde yeni tesisler yapmak programımız dahilindedir. Sulfanamitlerle
yapılan yeni tedavi ve kültürel ve sosyal kalkınmamızın sağlayacağı fayda sayesinde yakın bir gelecekte bu hastalıkla mücadelemizin de daha memnuniyet verici bir şekilde gelişeceğine inanıyoruz.
Yurdumuzun gayrimuayyen yerlerinde endemik olarak seyreden sâri hastalıklarla zührevi
hastalıklar mücadelesinden elde ettiğimiz sonuç da memnuniyet verici haldedir. Güney ve
Güney - Doğu hudutlarımızın çok yakınlarında zuhur edip yurdumuza ara sıra sıçrayan salgın hastalıklar olduğu yerde bastırılmaktadır.

Doğu illerimizdeki çalışmalarımızdan da bahsetmeme müsaadenizi rica ederim:

‘‘

Yüksek Meclisin tahsis buyurduğu
Doğu kalkınması ödeneğinden 1949
senesinde Bakanlığımıza 1.200.000 lira
ayrılmıştır. Bu paradan 750 bin lirasını
Doğu’da hudut bölgelerimizde Güney
ve Güneydoğu’dan gelecek olan sâri
hastalıkları önleyici ve aynı zamanda bu
bölgelerin koruyucu hekimlik vazifesini
yapıcı olan sağlık merkezleri inşasına
ayırdık.

					’’

Akçakale, Nusaybin, Hakkâri, Özalp, Doğubeyazıt’ta birer sağlık merkezi kuruyoruz. Bunların ihaleleri yapılmış ve inşalarına başlanmıştır.
Geri kalan para ile de hastanesi, lâboratuvarı,
ilâcı ve her nevi malzemesi olan motorlu seyyar
sağlık ekipleri teşkil ettik. Temmuz başında; çalışmaya başlayan bu ekiplerden bir numaralısı
Van ilinin Özalp, Başkale, Muradiye ilçeleriyle
Hakkâri’nin merkez, Yüksekova, Şemdinli ilçelerinde ve Ağrı ilinin Doğubeyazıt ilçesinde
çalışmıştır. 2 numaralı ekip Mardin ilinin Nuseybin, Kızıltepe, Cizre, Midyat, Savur, Derik,
Mazıdağı ilçelerinde, üç numaralı ekip ise Urfa
ilinin Akçakale, Sürüç, Birecik, Bozova, Viranşehir, Hilvan ilçeleriyle Bingöl’ün debrem bölgesi olan Kiğı ve Karlıova ilçelerinde çalışmışlardır. Hastalık taramaları yapılmış, hastalar
tedavi edilmiş, vatandaşlara parasız ilâç dağıtılmış, aşı tatbik edilmiş ve ayrıca her köyün
bütün evleri ve giyecek eşyaları DDT’lenmiştir.

100. YILA ARMAĞAN

konudaki çalışmalarımıza dair intihap dairelerindeki vatandaşlardan aldıkları malûmata
müstenit takdirkâr sözleri sıtma ile mücadelede muvaffak olduğumuzun başlıca delilleridir.
Bir hocam klinikte talebeye gösterecek sıtmalı
hastayı bulmakta müşkülât çektiğini söyledi.
(‘‘Bravo’’ sesleri) Bu muvaffakiyet Yüksek Meclisin sıtma mücadelesine ehemmiyetle devam
olunması yolunda 1945 senesindeki verdiği direktif ve imkân sayesinde hâsıl olmuştur.

Her üç ekibin kontrolünden geçen köy sayısı
1796’dır. 46.390 eve DDT yapılmış ve 5.691
kilo sâf DDT ile 74.120 kilo petrol sarfedilmiştir. 1950 senesi Doğu kalkınması programımız
hazırdır. Bu sene Van, Siirt hastaneleriyle Kulp
ve Bulanık Sağlık merkezlerini yapacağız. Ayrıca Midyat, Eğil, Ardahan, Yusufeli, Bingöl
Sağlık merkezlerinin yapılması da kararlaştırılmış ve programa alınmıştır. Tahsisatımızın
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yeterliği derecesinde bu sene bu işleri başarmaya ve seyyar sağlık ekiplerimizi takviyeli olarak
zamanında yeniden işe sevketmeye çalışacağız.
Aziz arkadaşlarım: Doğu ekiplerinin arzettiğim
çalışmaları çok faydalı olmuştur. Bu bölgeler
hakkında sonsuz memnunluk müşahede ettik.

100. YILA ARMAĞAN

Her nevi mücadelede teşkilâtımızla köydeyiz
ve köylüye faydalı olmaya çalışmaktayız. Herşey şehir ve şehirli için iddiasında bulunarak
köylü vatandaşlar için sarfedilen mesaiyi hiçe
indirmek isteyenlere sözlerimin başından beri
verdiğim rakamlar bir cevap teşkil eder sanırım... Bununla beraber çalışmalarımızın yeter
li derecede olduğunu hiçbir zaman iddia etmedik, bugün de böyle bir iddiamız yoktur.

Bu konuya son verirken Doğu sağlık ekiplerinde trahom, zührevi hastalıklar ve emrazi sâriye
işlerinde vazife almış değerli, genç ve çalışkan
arkadaşlarıma huzurunuzda teşekkür etmekle
bahtiyarlık duyarım..
Saat 13 oldu, müzakereye devamı
tensip ediyor musunuz? (‘‘Devam!’’ sesleri)
BAŞKAN -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMALİ BAYAZIT (Devamla) - Aziz arkadaşlarım:

Hemen bir çok milletvekili arkadaşımın temas
buyurdukları verem mücadelesi konusuna geliyorum.
Veremle savaşımız geçen sene kabul buyurduğunuz kanun ile esaslı surette başlamıştır. Hazırladığımız program gereğince verem savaş
dernekleriyle ahenkli şekilde işbirliği yapmakta ve bu derneklere gereken her türlü yardımı
sağlamaktayız.

‘‘

Bütün dünyaca kabul olunan BCG
Verem Aşısı ile verem basili almamış
olan vatandaşları aşılamak veremle
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savaşımızın en mühim unsurunu teşkil
etmektedir.

’’

Bu maksatla aşıyı tatbik edecek personeli yetiştirmekte ve aşı imalimizi yetişen personele göre
ayarlamaktayız. Diğer taraftan basil çıkaran veremli hastaları ailesinden ve muhitinden ayırarak hastanelere yatırmakta ve tedavi etmekteyiz.
Verem dispanserlerimizde ufak mikyasta da olsa
veremlilere ilâç ve gıda yardımı yapmaktayız.

‘‘

Ankara’da Refik Saydam Hıfzıssıhha
Enstitüsü bu aşıyı mükemmel surette
yapmaktadır. Aşı lâboratuvarımızın
modern bir lâboratuvar haline gelmesini
ve yalnız bizim değil, Orta-Şark’ın da
bir aşı istihsal merkezi olmasına gayret
etmekteyiz. Yeni lâboratuvar binası ihale
edilmiş ve yapılmaya da başlanmıştır.

’’

Türkiye ‘de veremle savaş işi iyi organize edilmiştir. Bunun içindir ki, Birleşmiş Milletler
Sağlık Teşkilâtı Yakın - Şark memleketlerinde
veremle savaş yapacak personelin Türkiye ‘de
yetiştirilmesine ve bu maksat için de İstanbul’da
bir tedris dispanseri açılmasına karar vermiştir.
Bakanlığımızca kabul edilen bu karar üzerine
teknik vasıtalar ve personel peyderpey gelmeye
başlamıştır.
Veremle savaşa yeni başlamış olmamıza rağmen
mevcut teşkilâtımızın iyi çalışır olması ve feragatli Türk hekimlerinin ve yardımcı personelin
verem savaşındaki kifayetleri Birleşmiş Milletler Sağlık Teşkilâtı tarafından takdir edilmiştir.
Dünyada ilk olarak ve Türkiye’de kurulan bu
tesis hem bize hem de komşu memleketlere çok
faydalı olacaktır. Bu bakımdan Birleşmiş Milletler Sağlık Teşkilâtının gösterdiği anlayış ve yakın
ilgiye huzurunuzda teşekkür ederim.

1924 yılında Hükümet elinde 125 veremli yatağı vardı. 1948 senesinde 1.008 rakamını bulan
veremli yatağı ihtiyacımızın ancak kırkta birini
teşkil etmekte idi. Geçen mayıs ayında yürürlüğe giren kanunla ilk iş olarak veremli yatağını çoğaltmaya teşebbüs ettik ve 3 - 4 ay içinde
Edirne, Konya, Sivas, Bursa, Eskişehir, ve Trabzon’da bir kısmı paviyonda ve bir kısmı da müstakil hastanede olmak üzere 270 yatak tesis ettik.
1949 senesinde inşalarına başlanılıp da 1950 senesi içinde hizmete açılacak paviyon, hastane ve
servisler Antalya, Çorum, Zonguldak, Kayseri,
Giresun, Malatya, Bolu, Erzurum, Mardin, Antakya, Ankara, İstanbul, Isparta’da olmak üzere 850 yatağı ihtiva edeceklerdir. Böylece 1950
senesi sonunda veremli yatağı 2.128’i bulacaktır. 1950’de açılacağını arzettiğim 850 yataktan
480’inin halen hazırlanmış olduğunu huzurunuzdaki bütçe ile tahsisat ve kadrolarının alınmış
bulunduğunu ve bir iki ay içinde bunların faaliyete geçebileceklerini arzederim. Mevcut hastanelerimize ilâve olunan veremli yataklarıyla hususi müesseselerdeki veremli yatakları arzettiğim
rakamların haricindedir. Bir buçuk sene gibi kısa
bir zaman zarfında mahdut bir ödenekle elde
edilecek bu neticeyi arkadaşlarımın takdirine arzederken en yakın yardımcımız olan verem savaş
derneklerine ve bu derneklere bağış yapan vatandaşlarıma minnet ve saygılarımı huzurunuzda sunmaktan bahtiyarlık duyarım.
1950 senesinde Balıkesir, İzmir, Malatya, Erzurum, Çanakkale, Diyarbakır, Denizli, Maraş,
Tarsus ve Geyve’de birer dispanser ve Aydın,
Tekirdağ, Diyarbakır, Gaziantep, Kocaeli, Denizli, Sinop, Mersin, Adana, İzmir, Erzincan,
Urfa, Burdur, Rize, Kastamonu Niğde, Manisa, Kütahya ve Uşak’da da paviyon ve has-

taneler inşasına başlıyacağız. 1951 senesinde
hizmete açılacak olan bu tesislerle iki buçuk
senede veremli yatağını 3.800’e çıkaracağımızı
ummakta ve sevinç duymaktayız.
Hasene Ilgaz arkadaşım bir noktaya temas buyurdular: Bu işi ebelere vermek ve bütün vatandaşlara tatbik ettirmek. BCG aşısı çabuk bozulan bir aşıdır. Uzun müddet dayanmaz. Kuru
aşı istihsal etmek de dünyaca bilinen bir şeydir.
Yeni tesis ettiğimiz lâboratuvar itmam edilirse
istediğiniz şey olacaktır. Kuru aşıya sahip olacağız. Daha geniş ölçüde tatbikatını yapabileceğiz.
BCG aşısını şimdilik İstanbul, İzmir, Ankara,
Eskişehir, Bursa ve Adana ile Devlet İktisadi
Teşekkülleri ellerindeki müesseselerde tatbik
edebiliyoruz. 47 doktora kurs gösterdik, İstanbul Verem Savaş Derneğinin nezaretinde bütün
öğrenciler ve topluluklar aşılanmaktadır. Baharda İstanbul köylerine de aşı tatbik olunacaktır.
Bugüne kadar 100.000 vatandaşa pirke yapılmış
ve bunlar içinde aşı yapılması lazım gelenlerden
25.000’ine aşı yapılmıştır. Valilik ve verem savaş
derneklerine 1949 senesinde Bakanlığımızca
yapılan para yardımı 2.001.712 liradır.
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Şimdi de veremle savaşın sadece lâfı edilmektedir. Ne yapıldı ve ne yapılıyor diyenlere rakamla cevap vermeme müsaadenizi rica ederim.

Muhterem arkadaşlarım:
Koruyucu hekimlik çalışmalarımızda önemli
yer tutan sağlık merkezlerinden de bahsetmek
isterim. Bu merkezlerin fonksiyonu hakkında mâruzatta bulunmuştum. Şimdi nerelerde
ne yaptık ve ne yapacağız, bunları bildirmek
isterim. 1948’de mevcut 11 sağlık merkezine
1949’da Karaman, Seydişehir, Alaşehir, Buldan ve Elbistan sağlık merkezlerini ekledik ve
faaliyete geçirdik. Kandıra, Elbistan, Divriği
sağlık merkezlerini yeniden yapmaya başladık.
Doğuda yapılmaya başlanan beş sağlık merkezi
ile beraber yeniden yapılan sağlık merkezimizin
adedi böylece sekize çıkmış oldu. 1950 senesinde Doğuda yapacağımız ve yerlerini evvelce bildirdiğim 7 sağlık merkezinden başka Cide, BayYüzyılın
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burt, Yalvaç, Merzifon, Arhavi, Suşehri, İskilip,
Şabanözü, Zara sağlık merkezlerinin yapılması
da programa alınmıştır. En kısa zamanda her
ilçemizi bir sağlık merkezine kavuşturmak kararındayız. Mevcut sağlık merkezleri dört sene
zarfında iki yüze çıkarmak için hazırlıklarımız
son ve katî şeklini almak üzeredir.
HALİD ONARAN (Muş)

- 1950’de inşa edilecek

sağlık merkezleri...
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

Doğu kalkınması
bahsinde arzettiğim; Kulp, Bulanık, Yusufeli,
Midyat... hatırımda kaldığına göre...
MALİ BAYAZIT (Devamla) -

100. YILA ARMAĞAN

Malatya, Konya, Ankara illerinin ikişer sağlık
merkezi yaparak bu programın gelişmesine
yardım etmelerini şükranla kaydederim.
Arkadaşlarım: Koruyucu tababette mühim
rolü olan doğum evlerimizin adedleri ve yatak
sayıları her sene artmaktadır.

‘‘

Her türlü modern teçhizatiyle 250
yataklı Ankara Doğumevi ile İstanbul’da
Süleymaniye ve Antalya Doğum evleri
1949 senesinde vatandaşın istifadesine
arzolunmuştur.

’’

Doğum evlerimiz bugünkü halleriyle bir nevi
hastane hüviyetini almışlardır. Bunları bulundukları bölgeler içinde seyyar ekiplerle şehirde
ve köyde türk anasını daha hamileliğinden itibaren takip edecek ana ve nevzat sağlığını koruyacak müesseseler haline getirmek kararındayız. Bu sene Ankara Doğumevi bu faaliyete
başlıyacaktır.
Sağlık merkezleri ve alelûmum koruyucu hekimlik personelini yetiştirecek olan Hıfzıssıhha
Okulumuzu yeni baştan kurmak kararındayız.
Hazırladığımız tasarı Maliye Bakanlığındadır.
Yüzyılın
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Bu tasarı kanuniyet kesbederse Cumhuriyet
Sıhhiyeciliğinde yeni bir çığır açılacaktır.
Tedavi edici hekimlikte hastanelerimizin inkişafına, daha iyi çalışmalarına ve hasta vatandaşlara daha çok yararlı olmalarına âzami gayret
sarfetmekteyiz. Müesseselerimizi yeni vasıtalarla
teçhiz ederken yatak adedini de artırmaktayız.
1950 senesinde mevcuda 430 yatak ilâve edeceğiz. Özel İdare hastanelerinin genel muvazeneye
alınmaları takarrür etmiştir. İntikal tamamlanıncaya kadar bu müesseselere her seneye nazaran
daha fazla yardım yapmamız mümkün olacaktır.
Hastaneler ve alelûmum Sağlık Bakanlığı işlerini günün icaplarına ve modern sıhhiyeciliğe
göre düzenlemek üzere yeni bir Teşkilât Kanunu hazırlamaktayız.
Hekimlerimizin ve alelûmum genç mütehassıslarımızın durumu bu kanun hazırlanırken
göz önünde bulundurulacaktır. Yardımcı sağlık
personeli ve bu arada hemşire yetiştirmek işimiz hızla gelişmektedir. Bakanlıkta yeni hemşirelik bürosu ihdas olunmuş ve başına da bir
hemşire getirilmiştir.
Tahsisat ve kadroları huzurunuzdaki bütçede
yer almış olan Beyoğlu Âcil Cerrahi Hastanesi
ile Ankara Çocuk Hastanesi ve yine Ankara’da
3’ncü bir hemşire okulu bu konudaki işlerimize ilâve edilen yeni tesislerdir. Kimsesiz ve
himayeye muhtaç çocuklar için bakanlığımıza
verilen vazife yapılmaktadır. Evvelce de bilmünasebe arzettiğim gibi Çocuk Esirgeme Kurumunun tesislerinden faydalanmaktayız. Ayrıca
belediye ve vilâyetler elinde tesisler meydana
getirmeye veya mevcutları ıslaha teşebbüs ettik.
Bu husus için Ankara, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Maraş İllerine gereken yardım yapılmıştır.

‘‘

Her türlü modern teçhizatiyle 250
yataklı Ankara Doğumevi ile İstanbul’da

Süleymaniye ve Antalya Doğumevleri
1949 senesinde vatandaşın istifadesine
arzolunmuştur.

milyondan 58 milyona çıkmıştır, yani 12
milyon bir fark vardır,
bu da az bir para değildir,

İskân işlerimiz bütçe imkânlarımızla mukayyet
olarak devam etmektedir. 1940’tan 1949 senesine kadar memleketimize iltica eden Türk ırkına mensup 24.879 göçmene her türlü iskân
yardımı yapılmış ve bunlar müstahsil vatandaş
haline getirilmişlerdir. 5098 ve 5420 sayılı Kanunlar hükümlerine göre iç iskân ve nakil işlerimizi düzenlemeye çalışmaktayız. Beynelmilel
anlaşma gereğince Avrupa kamplarından gelen
2.607 nüfustan 1.883’üne iş bulunmuş ve müstahsil hale getirilmiştir. Geriye kalan 724 nüfusa
hâlâ iaşe ve ibate yardımı yapılmaktadır.

Umumi Bütçemizin durumu hepinizin malûmudur.

Necmeddin Sahir Sılan arkadaşımızın bahsettiği yasak bölge halkının mühim bir kısmı yerleştirilmiştir. Henüz yerleşmiyenler varsa, bu, bizim
yardım etmediğimizden, kendilerine yer göstermediğimizden değildir. Onların yerleştirilmesi
için hazırlanmış, kurulmuş, yapılmış arazisi,
suyu olan köylere sevkettiğimiz bu vatandaşların, buralara gitmemesinden ve halen bulunduğu bölgenin nasıl olsa bir gün yasak bölgelikten
çıkacağını düşünerek yine eski yurdumda barınayım demesinden ileri gelmektedir.
Hikmet Fırat arkadaşım, dünya memleketleri
bütçesinde sağlık işleri için ayrılan paralarla bizde ayrılan paraları işaret ederek, Sağlık
Bakanlığı Bütçesinin artırılmasını söylediler.
Hocam da bu sözleri tekrar ettiler. Bu ifadeler
sadece bizi çok memnun eder ve teşvik eder.
Arkadaşlarıma teşekkür ederim. Ancak şunu
kabul etmek lazımdır ki, bütçemiz, tekâmül
hususunda tutulmamış, ihmal edilmiş, zayıf
bırakılmış halde değildir. Bendenizin

‘‘

1948’de mesuliyeti aldığımdan bugüne
kadar bütçemizin artış miktarı, 46

’’

Sayın arkadaşlarım.
Sabrınızı suistimal ettim. Mâruzâtıma son verirken yeni Tabip ve Eczacı Odaları Kanun
Tasarıları’nın Büyük Meclise sevkedildiğini
bildirmek isterim. Bu tasarılar kanuniyet kesbedince hekimlik ve eczacılığın hak ve menfaatlerinin korunması ve bu iki meslek mensuplarının türlü dedikodulardan münezzeh ve
vatandaşı memnun edecek şekilde çalışmaları
sağlanmış bulunacak ve bundan da hem dürüst
çalışan meslek erbabı, hem de efkârı umumiyemiz ferahlık duyacaklardır.

100. YILA ARMAĞAN

’’

Lâboratuvarlar Talimatnamesi yürürlüğe girmiştir. Yeni Gıda Maddeleri Nizamnamesi de
Danıştaya sevkedilmek üzeredir.
Arkadaşlarım.
İmparatorluk devrinde kifayetsiz bir umum
müdürlük halinde çalışan

‘‘

Devlet sıhhiyeciliği 1920’de Sıhhiye ve
Muavenet-i İçtimaiye Vekâleti olarak
yeni bir istikamet aldığı vakit bütçesi
1.474.776 lira idi. Bu sene huzurunuza
sunulan bütçenin 58.833.116 lira olarak
41 misline yükselmiş olmasındaki iç
açıcı mânayı memleketin dört bucağında
feragatle çalışan fedakâr sıhhiyeciler
kadar bakanlığımız da sezmekte

’’

ve faaliyetimizi o nispette arttırarak Yüksek
Meclisin güvenine bundan böylede lâyik olacağımıza inanmış bulunmaktayız.
Yüzyılın
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Sözlerimi bitirirken Demokrat Parti adına konuşan arkadaşım, matbuatta yer alan bir konuya temas ettiler. Emekliye sevkettiğim doktorlardan bahsettiler. Ben sadece bu bahiste şunu
arzedeceğim. Memleketin sağlık işleri mesuliyetini üzerine almış bir adamım. Bana niçin bu
işi böyle yaptın diyeceklerine bu işin yapılmasından mütevellit şu hizmetler neden aksamıştır deseydiler, cevap verirdim. Fakat Bakanlığımızın iç hizmetlerine taallûk eden bir konuda
politik sebeplerle bunu yapmıştır, gibi bizzat
kendisi politika yaparlarsa bunu doğru bulmam. Zıyaa uğrıyan bir hak varsa kanun yolları ve kaza mercileri herkese açıktır. Haksızlığa
uğradığını iddia edenler bu mercilere müracaat
edebilirler. Nitekim edenler de olmuştur. Bu bahiste konuşmamayı politika yapmak niyetinde
olmadığım için daha hayırlı bulurum.
Bakanlığımızın çalışmaları hakkında takdirkâr
beyanatta bulunan arkadaşlarıma şahsım ve
bakanlığımda vazifeli arkadaşlarım adına teşekkürlerimi sunmakla sözlerime son veririm
(Alkışlar).
ŞAHİN LÂÇİN (Afyonkarahisar) -

var.

Bir sualim

Afyonkarahisar’da özel idare ve belediye tarafından bir milyon lirayı mütecaviz bir para
sarfedilmek suretiyle, muntazam, mükemmel
bir hastane binası yapılmıştır. 1945 senesinde

Yüzyılın

Sağlık Bakanları

230

Hükümete devredilmiştir. O zamanki bakan
arkadaşımız bu hastanenin tam teşkilâtlı bir
hastane olacağını ve yatak adedinin de artırılacağını söylemişti, vadetmişti. Aradan beş sene
gibi bir zaman geçtiği halde ne yatak adedi artırılmıştır, ne de teşkilâtı genişletilmiştir.
Bu husustaki düşünceniz nedir? Onu rica ediyorum.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMALİ BAYAZIT (Maraş) - 1950

senesinde umumiyetle artıracağımız 430 yataktan Afyon’a da
gereken kontenjan ayrılmıştır. Tam teşkilâtlı
hastaneler için ihtisas kadroları kül halindedir.
Hiç olmazsa büyük vilâyet merkezlerindeki
hastanelerin kadrolarını mükemmel şekle getirmek arzusundayız.
Sene başı dolayısıyla kadrolarınızı vereceğiz,
çalışıyoruz. Afyon’a da kadro ayıracağız. Fakat
Afyon hastanesinin mütehassıs kadrosu hakkında, bu kadronun ne olacağı hakkında şimdiden birşey söyleyemem.
---

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

Arkadaşımın bahsettiği hastanenin inşaatı henüz tamamlanmamıştır. İnşaat tamamlandığı vakit Genel
Muvazeneye devredilecektir ve Bakanlığımız
tarafından idare olunacaktır.

MALİ BAYAZIT (Maraş) -

Dr. Kemali Bayazıt
Dönemi Sağlık Düzenlemeleri

•

5368 Sayılı Verem Savaş Hakkında Kanun (1949)

•

1219 Sayılı Kanun’da Doktorların Özel Muayenehane , Hastane ve
Eczane Açabilmesine Dair Düzenleme
5305 Sayılı Kanun’da Yapılan Değişiklikle Yüksek Sağlık Şurasına Dair

100. YILA ARMAĞAN

•

Teşkiline Dair Düzenleme
•

5502 Sayılı Hastalık ve Analık Sigortası Kanunu (1950)

Yüzyılın
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Prof. Dr. Nihat Reşat BELGER (1882 - 1961)

Prof. Dr. Nihat Reşat Belger
1882 yılında İstanbul’da doğdu.
Askeri Tıbbiye, Mektebi Tıbbiye Şahane ve Paris Tıp Fakültesinden mezun oldu. (1916)
İç Hastalıkları- Hidroklimatoloji alanında ihtisas yaptı.
14 Mayıs 1950’de Demokrat Parti (DP) İstanbul Milletvekili olarak seçildi.
19. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinde (1. Menderes Hükümeti) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı olarak
görev aldı.
100. YILA ARMAĞAN

Kızılay Genel Başkanlığı ve İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü yaptı.
1961 yılında Kurucu Meclis Üyeliğine seçildi.
19 Eylül 1961’de vefat etti.

Prof. Dr. Nihat Reşat Belger
Dönemi Sağlık Düzenlemeleri
•

Hastanelerle Doğumevi ve Sanatoryum Gibi Sıhhi Müesseseler
Mütehassıslıklarına Tabip Olanlar Arasında Yapılacak Konkura Müteallik
Yönetmelik (25.08.1950)
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Dr. Ekrem Hayri ÜSTÜNDAĞ (1886 - 1956)

Dr. Ekrem Hayri Üstündağ
1886 yılında Preveze’de doğdu.
İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu. (1912)
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ile Bakteriyoloji alanlarında ihtisas yaptı.
İzmir Fransız Hastanesi Başhekimliği yaptı.
9. ve 10. Dönem İzmir Milletvekilidir.
19. ve 20. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı olarak görev aldı.
İsmi İzmir Bayraklı’da bir ilköğretim okuluna verildi.
Evli ve 2 çocuk babasıydı.
100. YILA ARMAĞAN

15 Haziran 1956 tarihinde vefat etti.

TBMM 9. DÖNEM | 1954
Konu

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğü 1951 Yılı Bütçeleri Münasebetiyle

Yasama Yılı

2

Birleşim

52

Tarih

26.02.1951

S

AĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR.
EKREM HAYRİ ÜSTÜNDAĞ (İzmir) -

Aziz arkadaşlarım; sayın milletvekili
arkadaşlarımın sağlık bütçesi hakkında
göstermiş oldukları yakın alâkaya çok teşekkür
ederim. Sağlık Bakanlığımız medeniyet dünyasının sağlık teşkilâtında eşine rastlanmayan
ağır bir vazife deruhde etmiştir. Bu vazife koruyucu hekimliği, şâfi hekimliği yurdun her
köşesine ulaştırmak vazifesidir. Bunu cesaretle
başarmaya çalışmaktadır.

Ancak, hemen ifade edeyim ki, bugün memleketimizin ekonomik şartları bu azmin tahakku-

kuna büyük bir engel teşkil etmektedir ve bunun tahakkuk edebileceği ümiti de pek zayıftır.
Büyük şehirlerimizde yaşayan ve yekûnu 3- 4
milyonu geçmiyen vatandaşlarımız şöyle böyle
şâfi tababetten faydalanmaktadırlar. Keza aynı
veçhile 1951 senesinde meriyete girecek olan
İş Kanunu ile yine büyük şehirlerde tekasüf
etmiş olan ve sayıları birkaç yüz bini bulan işçi
vatandaşlarımız da şâfi hekimlikten ve koruyucu hekimlikten istifade etmek imkânlarını bulacaklardır. Aynı veçhile Emeklilik Kanunu ile
memur sınıfı da az çok sosyal teminata mazhar
olmuşlardır. Fakat yekûnu 18 milyonu bulan ve
Devletin mesnedini ve temelini teşkil eden yurtYüzyılın
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taşlarımız ve köylülerimiz bu haktan mahrum
bırakılacaklardır. Görülüyor ki, mesele şimdiye
kadar ciddî olarak ele alınmamış ve hayati birzaruret olan bu millî sağlık dâvası hallolunamamıştır. Hükümetimiz vatanın her köşesinde
yaşayan her vatandaşa sağlık teminatını vermek
kararını almış ve bu vazifeyi de Sağlık Bakanlığına vermiştir, binaenaleyh, çetin ve çözülmesi
zamana mütavakkkıf olan bu dâvanın nihai ve
katî bir şekle bağlanması için de Bakanlığımız
şimdiden hazırlıklara başlamıştır. 1952 de Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanlığı yeni bir programla
huzurunuza çıkacak ve programı Yüksek Meclisçe tasvip edildiği ve imkânlar sağlandığı takdirde tatbik sahasına konulacaktır.
100. YILA ARMAĞAN

Umumi mâruzâtım bu kadardır. Şimdi arkadaşlarımın bâzı temennilerine karşı cevap vermek istiyorum.
Dr. Aziz Uras arkadaşımıza peşinen teşekkür
ederim. Zira sıhhati umumiye mesaili üzerindeki
sözleri benim de düşündüğüm ve tatbik sahasına
geçmesini arzu ettiğim şeylerdir. Bilhassa emrazı
sâriye ile mücadele, verem, trahom vesair mesaile temas ettiler, fakat bütçenin her hangi bir hususiyeti, yani ayrıca zikredilmemiş kısımları varsa
bunlar yapılmayacak demek değildir. Tabiatiyle
ciddiyetle meşgul olunacaktır, esas vazifemizdir.
Merkez Hıfzıssıhha müessesesinin bütçesinde cüzi bir azalma göze çarpıyorsa esasen bu
müessese ihtiyaçları sağlamış olup halen normal mesaisine devam etmektedir. Bu hususta
bugünkü ihtiyaçları karşılayacak şekilde yeni
bir kanun tasarısı hazırlanmış ve Başbakanlığa
sunulmuş bulunmaktadır.
Devlet Hastanelerine gelince; Devlet hastanelerinin tahsisatı kesilmemiş aynen bırakılmıştır.

‘‘

1950 yılı yatak sayısına yeniden 710
yatak ilâvesi için de hem tesis ve hem
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de idame masrafı konulmuştur. Bu
suretle 1950 yılında mevcut 7.329 yatağa
710 yatak daha ilâve edilecektir. (Bu
yataklara verem yatakları dâhil değildir).
Verem yatakları: Halen mevcut 2.107
verem yatağına bu yıl 2.000 yatak ilâve
edilmek suretiyle bu yatakların mevcudu
da 4.107’ye çıkarılacaktır.

’’

Sağlık merkezlerine gelince; 1950’de mevcut
sağlık merkezleri 29’dur. 1951 ortalarında inşası bitecek 7 sağlık merkezi daha açılacaktır.
Bundan 12 tanesinin inşaatının 1951 sonlarında bitirilip 1952 yılında açılması sağlanacaktır.

Sayın İstanbul Milletvekili Nazlı Tlabar arkadaşımızın çocuk vefiyatı hakkındaki beyanatına gelince: Biz sıtma savaş tabipleri ve diğer vazifeliler ile
sıtma mıntakalarmda 11 bin köyü kontrol altında
bulundurmaktayız. Bu köylerde yapılan

‘‘

ev ev araştırmalar neticesinde
hazırlanan ölüm - doğum istatistiklerine
göre, ölüm 0 - 1 yaş arasındaki çocuklar
arasında 1938’de binde 161’dir. 1950’de
bu nispet 75’e kadar düşmüştür.

’’

Binaenaleyh on bir bin köyde yapılan tetkikat
neticesinde vefiyatın büyük ölçüde azaldığı görülmüştür. Bunlar bilhassa sıtma savaş teşkilâtımızın kontrolü altındaki köylerdir.
Bunun haricinde daimî murakabemiz altında
bulunmayan köylerde ölüm daha fazladır. Teşkilâtı sıhiyemiz genişledikçe diğer kasaba ve köylerimizde de ölümün azalacağı gayet tabiîdir.
Ahmet Başıbüyük arkadaşımızın mütalâalarına
gelince; hastane profesörleri ve tabipleri gündüz
ve gecenin her saatinde vazifeleri başında çalışmaktadırlar. Gece ve gündüz vazifesi başında bulunmayan yoktur. Zaten her hastanenin nöbetçi

tabip, hemşire ve ebeleri vardır. İşini iyi yapmayanlar tahakkuk ederse onlar hakkında takipat
yapılmaktadır, kendisine arzı malûmat ederim.

bir Kanun vardır, bunların da temsilinin ancak
bu Kanunda bir tadilin düşünülmesini icapettirdiğini takdir edersiniz.

Mükerrem Sarol arkadaşımızın temennilerini
şu suretle cevaplandırıyorum: İmkân nispetinde sağlık merkezlerinin teksirine gayret ettiğimizden bu merkezlerin çalışma tarzını da
Etimesgut’taki gibi bir intizama bağlamaya
çalışacağız. Bir sağlık merkezinin tam randımanla çalışabilmesi için taşıt aracına ihtiyaç
vardır. 1951 yılı Bütçesine, 15 kadar taşıt aracı
alabilmek için de ödenek konmuştur.

Dr. Muhlis Bayramoğlu arkadaşımızın iyi bir
görüşle ileri sürdükleri mütalâlarına tamamen
iştirak ediyorum. Bunları tahakkuk ettirmek
benim vazifemdir. Kendisine teşekkür ederim.

Hususi hastanelerin gelişmesi için yeni tedbirler almak üzereyiz. Hastane inşaatında tasarruf en başta gelen düşüncelerimizdendir.
İlâç dolapları için de yeni bir Kanun tasarısı
hazırlanmaktadır.

Koruyucu tababeti Sağlık Bakanlığının bellibaşlı mesaisi haline getirmek bizim de hedefimiz ve gayretimizdir.

Ek görev ve sigorta işleriyle meşgulüz. Asistanların terfii işini yeni Teşkilât Kanunu’nda nazarı dikkate alacağız.

Doktor Talât Oran arkadaşımız, Yüksek Sağlık
Şûrasından bahsettiler. Yüksek Sağlık Şûrasına,
ilmi, irfanı ve eserleriyle temayüz etmiş ve uzun
zamanlar memleket sağlık dâvasında çalışmış
zevat intihap edilmektedir. İntihap edilen zevat tıbbın umumi şubelerin de bilhassa, sıhhati
umumiye meselelerinde senelerce meşgul olmuş, muvaffakiyetle hastanelerde ve kliniklerde
çalışmış ve bunları idare etmiş, otorite sahipi insanlardır. Bu sebeple Şûraya tevdi edilen her husus muvaffakiyetle halledilmiş ve kararlara bağlanmış bulunmaktadır. Bu teşekkül Bakanlıkça
hazırlanmış talimat ve nizamnamelere göre tesis
edilmiştir. Bunların çalışmaları ilmîdir, eczacı ve
diştabipi gibi teferruatla meşgul olmazlar.

Arkadaşlarım, maruzatım bundan ibarettir.
(Alkışlar).

Bu konu ile ilgili bir
sual: Diştabipi, eczacı ve hemşirelerin de teşekkülleri vardır, acaba bu heyette bunlar temsil
olunamazlar mı?

TALÂT ORAN (Bilecik) -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. EKREM HAYRİ ÜSTÜNDAĞ (Devamla) -

Buna ait
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Hıfzıssıhha mektebi açılacaktır, bunun için bir
kanun tasarısı hazırlanmış ve Bakanlar Kuruluna verilmiştir. Hükümet ve belediye tabipleri
de, sağlık merkezleri, tabipleri de bu hıfzıssıhha
okulunda staj görüp yetişeceklerdir.

Doktor Talât Vasfi Öz arkadaşımız, etibba odalarından ve eczacı odalarından bahsettiler. Bunun
için yeni bir Kanun hazırlanmaktadır. Bu mevzusu büsbütün yeni bir anlayışla ele almaktayız.

ALİ FAHRİ İŞERİ (Balıkesir) - Çok

kıymetli doktorlarımız vardır. Fakat bunların vizite ücreti
30 - 40 liradır. Halk bu parayı veremiyor ve
şikâyet ediyor. Acaba bu ücretlerin indirilmesi
imkânı yok mudur?

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. EK-

Yeni hazırlanmakta olan Etibba Odaları Kanunu bu
salâhiyeti kendilerine vermektedir. Bu hususu
nazarı dikkate alarak ücretlerini ona göre tespit
edeceklerdir.
REM HAYRİ ÜSTÜNDAĞ (Devamla) -

YUSUF KÂMİL AKTUĞ (Diyarbakır) - 1951 senesinde sağlık merkezlerinin kaçı Şarkta, kaçı
merkezde açılacaktır?
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. EKREM HAYRİ ÜSTÜNDAĞ (Devamla) - Müsaade

ederseniz bu sualin cevabını fasılların müzakeresi esnasında arzedeyim.
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Kancalı kurt
hastalığı mücadelesi hakkında izahat lütfeder
misiniz?
ALİ NACİ DUYDUK (Giresun) -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. EK-

Hakikaten kancalı kurt hastalığı Karadeniz havalisinde
çok intişar etmiştir. Bu, hastalık çok mühimdir.
Orada yaşayan zavallı vatandaşlaramızı her
türlü hastalıklara karşı gayrimukavim bir hale
getirmektedir. Verem vesaire hastalıklar bunların yaptığı tahribat dolayısıyla kolaylıkla inkişaf etmektedir.
REM HAYRİ ÜSTÜNDAĞ (Devamla) -

100. YILA ARMAĞAN

Buna karşı alınan tedbir iki noktada telhis
edilebilir. Birisi tedavi, diğeri de intişarı önlemektir. Hastalığın intişarını önlemek için suni
gübre kullanmak lazımdır. Halbuki oralardaki
ziraatçiler tamamıyla insan gübresi kullanmaktadırlar. Bunun önüne geçmek lazımdır. Bunun
için de Ziraat Bakanlığı ile temasa geçtik. Onlara uzun vâde ile ve ucuz suni gübre temin
etmek yolundayız. Hattâ Karabük’te yapılan
suni gübrelerden, bir tecrübe mahiyetinde olmak üzere, birkaç ton da almış bulunuyoruz.
Tedavi için ise orada teşkilâtımız vardır ve musapları tedavi etmektedirler ve intişarını önlemek için lazım gelen tedbirler almaktadırlar.
Ek görevli doktorlar
hakkında ne düşünüyorsunuz?

HÜSNÜ AKŞİT (Denizli) -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. EK-

Bu, bir
Hükümet meselesidir, bir bakanlık meselesi
değildir. Çünkü ek görev meselesi mevzuubahis olduğu zaman mesele ek görevlerin
sayısı 18 bin ise bunun 16 bini Millî Eğitim
Bakanlığındadır. Geri kalanları ise diğer vekâletlere taksim edilmiştir. Meselâ burada,
bir muhterem doktorumuzdan bahsederek,
onun ek görev aldığı üzerinde şikâyet ettiler:
REM HAYRİ ÜSTÜNDAĞ (Devamla) -

Yüzyılın
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‘‘

Numune Hastanesinin sertabipi Rüştü
Çapçı. Bu arkadaş Bakanlığımızda
ek görev almış değildir. Hususi
müesseselerde ek görev almıştır.
Vazifesini bitirdikten sonra kendisini
musirran isteyen hastalara bakmaktadır.
Binaenaleyh, bu arkadaşın hususi
müessesede aldığı bu vazifeyi ek görev
olarak telâkki etmek doğru değildir.

’’

Eczanelerin tahdidi meselesinin kaldırılması düşünülüyor mu? Bir de
memleket hastanelerimizden 47 tanesinin durumları çok fenadır. Bunların umumi muvazeneye alınması hususu düşünülüyor mu?

ESAT OKTAY (Kars) -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. EKREM HAYRİ ÜSTÜNDAĞ (Devamla) - Efendim;
eczanelerin tahdidi meselesine gelince, umumiyetle bunların gayrikâfi olduğu ileri sürülmekte, yeni tedvin edilmekte olan Eczaneler Kanunu’nda bu cihetler nazarı dikkate alınarak bâzı
noktalar derpiş edilmiş ve bu kanun Bakanlar
Kuruluna takdim edilmiş bulunmaktadır, yakında Yüksek Huzurunuza sunulacaktır.

Özel idareler hastanelerine gelince; bu hastanelerin durumu hakikaten çok fenadır. Bunlar
hakkında bir çok şikâyetler vâki olmaktadır. Bu
meyanda Konya, Antalya hastaneleri tehlikeli,
bir durum arzetmiş bulunmaktadır. Bakanlığa
geldiğim günden beri her gün sayın milletvekillerinden, ve onların bulundukları seçim dairelerinden, özel idarelerden, valilerden mütemadi
şikâyetler alınmaktadır. Bir çokları kapanmak
tehlikesi ile başbaşa bulunmaktadır. Bunları nazari itibara alarak muhtaç olan 20 - 22 kadarını
Devlet teşkilâtına almayı düşündük ve fakat imkânsızlıktan dolayı alamadık. Yalnız iki milyon
lira bir yardım tahsisatı konmuştur. Bu sefer

Malûm
olduğu üzere yabancı müstahzarat hakkındaki vekâletin bir kararına göre, bunlar A, B, C
diye üç kategoriye ayrılmış bulunmaktadır. Bunlardan birinci kategoriye dâhil müstahzaratın,
Ticaret Bakanlığının bir kararı ile memlekete
girmesi mümkün oluyor fakat doktor arkadaşlardan öğrendiğimize nazaran hayati mahiyeti haiz
müstahzarat maalesef gelmiyor. Bu gibi ilâçlara
memleketin büyük ihtiyacı vardır. Bu hususta
Sayın Bakan’ın ne düşündüğünü rica ederim.

ŞÜKRÜ KERİMZADE (Kastamonu) -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. EKREM HAYRİ ÜSTÜNDAĞ (Devamla) - Efendim,
hayati ihtiyaç olan müstesna bâzı ilâçlar dünyada müstesna fabrikalar tarafından imal edilmektedir. Meselâ bu ilâçlardan bir kısmı yalnız
Amerika’da yapılmakta idi; hattâ orada bir
fabrika tarafından yapılıyordu. Bütün dünya
bu ilâcı çok müşkül bir vaziyette ithal ediyordu. Son zamanlardaki ilmî terakkiyat sayesinde
diğer memleketlerde de yapıldı, hem ucuzladı
ve hem de temin edilmeye başlandı.

Kıymetli ilâçların memleketimize ithali için
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 400.000 dolarlık döviz verdi yakında mebzul olarak bu ilâçla
bulunacaktır.
BAKİ ÖKDEM (Aydın) - Askerî

ve sivil hastanelerin tevhidi hakkında bir düşünceniz var mı?

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. EK-

Bakanlıklara ait bâzı sıhhi teşekküller mevcuttur, bu
teşekküllerin bir elden idare edilmesi çok daha
iyi olur. Biz de bu fikri tasvip etmekteyiz.
REM HAYRİ ÜSTÜNDAĞ (Devamla) -

Bu hem sayım bakımından, hem de maslahat
bakımından faydalı olur. Ancak müsaade ederseniz tetkikatımızı yapalım, neticeyi Yüksek
Meclise arzedelim.
--SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI EKREM

Efendim, evvelâ
Diyarbakır Milletvekili arkadaşımızın suallerine cevap vereyim. 1951 yılı içinde başlamak suretiyle Kalan, Akçadağ ‘da sağlık merkezi kuracak, 1951 yılında da Nusaybin,: Doğubeyazıt,
Hakkâri, Eğin, Özalp inşaatını ikmal edeceğiz.

HAYRİ ÜSTÜNDAĞ (İzmir) -

Arkadaşımız Muhit Bey’in sorularına gelince;
tasarruf maksadıyla bâzı kadrolarda azaltma
yapılması takarrür etmiş ve bunun için de bir
komisyon teşekkül etmiştir. Bu komisyon bâzı
kararlar almış, bu kararları hastane tabipleri
ve müessese müdürlerine bildirmişti. Kararı
alırken sebeplerini şöyle izah ettiler. Sıhhi müesseselerde hakikaten bâzı kadroların tasarrufları yapılmış, fakat şu sebeplere istinat etmişler:
790 sayılı bir Kanun vardır. Bu Kanun’a ek bir
talimatname yapılmıştır. O talimatnamede her
yatağa bir hasta bakıcı; tahsis edilmiş, bu sayı
gittikçe genişletilmiş, beş yatağa bir hademe, bir
hastabakıcı verilmiştir. Kanun’un hükmüne riayet etmek maksadıyla bu tasarrufları yaptıklarını söylüyorlar. Hastane ve sıhhi müesseselerde
vücutlarına kati lüzum bulunmayan eşhastan
tasarruf etmek düşüncesi hâkim olmuştur.

100. YILA ARMAĞAN

bütçemiz encümende konuşulurken muhterem
komisyon azaları vaziyetin ehemmiyetini idrak
ederek yardım faslına iki milyon daha ilâve etmişlerdir, Bu şekilde öyle tahmin ediyorum ki,
esaslı bir karar alıncaya kadar özel idare hastaneleri sıkıntılı vaziyete düşmeyeceklerdir.

Sonra, üçüncüsü, hastane müstahdemleri arasında yatak sayısı nazarı itibara alınarak yapılan yeni tevzi şeklidir. Meselâ 20 yataklı bir
hastaneye 27 tane müstahdem verilmiştir. Bâzı
hastanelerin müstahdemi çok tutulmuş, bâzı
hastanelerin de kısılmıştır. Binaenaleyh böyle
bir tevzi yapmak suretiyle bir tasarruf temin
etmek mümkün olacağı tasavvur edilmiş ve bu
maksatla bu indirmeler yapılmıştır. Zaten yeni
kadroların tanziminden evvel 1950 AğustosunYüzyılın
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da vekâlet tarafından müessesata bir tamim
yapılmıştır. Bu tamimde bir asgari personel
kadrosunun tanzim edilerek kadroların boş tutulması bildirilmiştir.
Telaş ve heyecanın sebebi ise, o zaman vekâletin
tanzim edilen kadro cetvelidir. Halbuki bilâhara
bu cetvel Bütçe Komisyonunda incelendikten
sonra yeniden tevzin ve bu suretle hastaneler de
tatmin edilmiştir. Bu son kadrolar da Sayıştaya
verilmek üzeredir. 1951 senesinde tesis edilecek
verem hastaneleri için elimizde 676 elemanımız
mevcuttur, kadromuz da vardır.

100. YILA ARMAĞAN

Arkadaşımız Muhit Bey’in teklifine göre 700
personelin açıkta kalacağı anlaşılmaktadır. Fakat bugün bu, 400’e indirilmiştir. Bu çıkarılacak olanların içinde bâzı tenekeciler de vardır.
Bunlar hastaneden yiyip içiyor ve ayda 100150 lira da maaş alıyorlar. Bu suretle bir tenekeci 2.000 liraya malolmaktadır. Halbuki bunun hastaneye hizmeti ancak 100 lira kadar bir
şeydir. Bu her zaman dışardan da temin olunabilir. Onun için bunlar tasarruf edilmiştir. Bu
ve bunun gibi daha bir kısım zait kadrolar tasarruf edilmiştir. Mâruzatım bundan ibarettir.
--SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. EK-

Sağlık memurlarının hayvan yem bedeli, 15 lira eder. Bu
yetmez, gayet tabiîdir. Bu bir tahsisat meselesidir. Sayın milletvekillerinden biri de bu hususta
bir lâyihai kanuniye vermiştir, yakında Meclise
gelecek, müzakere edilecektir.

REM HAYRİ ÜSTÜNDAĞ (İzmir) -

--SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. EKREM HAYRİ ÜSTÜNDAĞ (İzmir) - Aydın

Milletvekili Sayın Baki Ökdem’in doğum evi hakkında söylediği, bildiğiniz bâzı hakikatları ben de
buradan tekrar etmek istiyorum:
Yüzyılın
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Bundan bir buçuk ay evvel Bakanlığımıza bir
ihbar vâki olmuştur. Üç gün sonra aynı mevzuda diğer bir ihbar vâki olmuştur. Bu ihbarlar üç
beş gün fasıla ile sekiz tane olmuştur. ilk ihbar
vâki olduğu günün ertesi günü Heyeti Teftişiye
Reisi tahkikattı iptidaiyeyi yapmış, üç gün sonra başmüfettişe keyfiyeti havale etmiştir. Başmüfettiş tahkikat yapmaktadır. Yalnız bir ihbarda 21 madde vardır. Diğer bir ihbarda sekiz
madde üzerinde elliyi mütecaviz şahit vardır.
Sayın arkadaşlar, bu mesele şimdiye kadar bitmedi, diye istical edip şikâyet edilmesinde başlıca sebep budur çünkü 50-60 şahidi dinlemek
ve hakikati ortaya çıkarmak kolay olmasa gerektir, bunu elbette takdir buyurursunuz.
(“Birkaç müfettiş vazifelendirin’’ sesleri)
Zaten diğer müfettişler de tamamen mahmuldür, her müfettişin elinde 10 tane tahkik dosyası vardır. Binaenaleyh serbestt müfettişimiz
yoktur. Başmüfettiş buna ehemmiyet vererek
bununla iştigal etmektedir ve asıl mühim olan
ihbar maddelerini bitirmek üzeredir, bitirmiştir.
Yalnız sayın arkadaşımın, durup dururken
meslektaş olan bir arkadaşına, 25-27 senedir
bu memlekette şanı ile, şerefiyle, ilim ve bilgisi ile hizmet etmiş olan bir arkadaşına, kalkıp henüz tahkikat safhasında olan bir mesele
hakkında umumi bir mevzuda tariz etmelerini
doğru bulmuyorum. Bundan üzüntü duydum.
(‘‘Bravo!’’ sesleri)
AZİZ URAS (Mardin) - Tebrik

ederim.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. EKREM HAYRİ ÜSTÜNDAĞ (Devamla) - Bilhassa
böyle mesleğimizi ilgilendiren ve efkârı umumiye üzerinde iyi tesirler yapmayacak olan bu
gibi ifşaatın tahkikat yapılmadan ve hakikat
olup olmadığı meydana çıkmadan burada söylenmesi ve bunun bilhassa bir meslektaşımız
tarafından vâkı olması beni müteessir etmiştir.

Sonra doğumevinde çocuk servisi yoktur diyorlar, vardır, fakat çocuk hastanesi yoktur. Çocuk
hastanesi doğumevine giremez çünkü çocuk
hastanesine sâri hastalıklı kızıl kızamıklı bir çok
çocuklar gelir. Bu gibi hastalıklı çocukları yeni
doğan çocukların yanına koyamayız.
Kâzım Arar arkadaşımız Çankırı’da, memleket hastanesinin veya Devlet hastanesinin de
tam teşekküllü bir hastane olmadığını tebarüz
ettirerek yalnızca iki üç doktoru vardır dediler.
Bütün hastaneler memleketimizde tam teşekküllü değildir. Ancak numune hastaneleri tam
teşekküllüdür. Bir hastanenin tam teşekküllü
olabilmesi için bir kere yatak sayısı, bina durumu nazarı itibara alınır. Bu nihayet bir kadro
meselesidir.
Kadro mevcut olsaydı, elbette mütehassıs arkadaş bulur ve gönderirdik. Fakat ekseriya kadro
yoktur. Kadro bulunduğu zaman mütehassıs
arkadaş bulunmaz. Bundan dolayı her hastanede tam teşekküllü bir heyeti sıhhiye mevcut değildir. Mamafih kâfi tahsisat ve kadro bulursak
şüphesiz ki ilerde bir çok hastaneler meyanında
Çankırı hastane kadrosunu da genişletebiliriz.
Hastane mütehassıslarının heyeti umumiyesini kötülemek doğru olmasa gerektir. Tababet
nesli bu memleketin hem sıhhatinde, hem hayatında hem de aynı zamanda siyasi hayatında
en ziyade fedakârlık yapan kimselerdir. Bütün
doktorları birden bire kötülemek ve doktorların şerefi ile oynamak hakikaten üzülecek bir
şeydir (Alkışlar, ‘‘Bravo!’’ sesleri).

Fenalık yapanlar bulunur, elbetteki bulunabilir.
Fakat bunlar er geç cezalarını görürler. Nasıl
ki Çankırı’da şikâyet ettikleri doktorlar da, iyi
idare etmedikleri için derhal teçziye edilmişler
ve işlerinden uzaklaştırılmışlardır.
Sonra yine Çankırı Milletvekili Kâzım Arar 197
bin liralık, bir suistimalden bahsettiler. Bunu ilk
defa işitiyorum. Derhal tetkik ettireceğim.
Sağlık merkezlerine gelince; öyle zannediyorum ki bu hususta arkadaşlarımızda sarih
malûmat yoktur. Sağlık merkezleri iki türlüdür:
Biri şehir tipi sağlık merkezi, diğeri köy tipi sağlık merkezidir.
Şehir tipi sağlık merkezleri yalnız bir dispanser
vazifesini görür, öyle bir dispanser ki, muayyen
sahadaki o insanı kendi hududuna ve çerçevesine alır. Daima onlarla alâkadar olur ve onların
bütün sağlık durumunu her vakit kontrol eder
ve icapında hastaneye sevkeder, taramalar yapar, umumi muayenelerini, röntgen cihazı ile
taramalar ve bunların her birine ayrı ayrı birer
fiş tanzim eder ve sıhhi vaziyetlerini tespit eder.
Bu şehir tipi sağlık merkezlerinin çok büyük faydaları yardır. Bu hususta vaktinizi suistimal etmezsem ufak bir misal ile izah etmek istiyorum:

100. YILA ARMAĞAN

Sonra sertabip hastanede oturuyor, buyurdular. Başhekimin hastanede oturması için zaten
bir yer vardır ve doğum evi gibi bir müessesede sertabipin hastanede oturması tabiî ve
lazımdır. Yemek yenmesi mevzusundan hiçbir
malûmatım yoktur. Müfettişler tahkikatı yapmaktadırlar, mesele aydınlanacak ondan sonra
hüküm verilecektir.

Meselâ Amerika’da böyle bir şehir tipi sağlık merkezî tasavvur edelim. Bunlarda yatak
yoktur, bir iki doktor, bir iki gezici hastabakıcı ve ayrıca vesaiti nakliye bulunur. Bir sağlık
merkezi 50 - 60 bin kişiyi kendi çevresine alır,
onların sağlık durumları ile mütemadi meşgul
olur. Meselâ bir insan evleniyor. Evlenen insan
sağlık merkezinin bulunduğu muhitte ise sağlık
müdürü oraya haber verir, sizin sağlık merkezinin çevresinde filân adam, filân hanımla evlenmiştir, der. Derhal sağlık merkezi tarafından
onun evine bir tebrikname gönderilir, denilir ki,
filân tarihte evlendiğinizi işittik, çok memnun ve
mesut olduk, Allah bahtiyar etsin, iki ay sonra
gezici hemşire gider ve belki vaziyetinizde bir
Yüzyılın
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100. YILA ARMAĞAN

değişiklik olabilir, sağlık merkezine kadar gelin
muayene edeyim yahut doktor tarafından muayene edilmenizi temin edeyim der: Bundan
sonra kadının hali ve hâmile vaziyeti tespit olunur. Hamilesiniz, size şu vaziyetlerde tavsiyede
bulunacağım, çünkü bundan sonraki hayatınız
eski hayatınız değildir, der ve ona bir hattı hareket tespit eder. Daima takip ederler, dokuz ay
olunca muayene eder, “Doğum vakti gelmiştir,
isterseniz dispansere müracaat ediniz hastaneye
yatınız, isterseniz evinize geleyim. Hastaneye
gelirseniz sizin için daha uygun olur, yok eğer
evinize gelirsem size biraz masraflı olur. Onun
içinsiz bilirsiniz’’ der. Hastaneye gelir, doğum
olur, çocuk fişi tertip ederler. Bu şekilde 30 - 40
bin kişiyi adım adım takip ederler. Bunu, tabiî
şehirlerde yaparlar, şehir sağlık işidir. Bir de köy
sağlık işi vardır. Bu bir merkezde yapılır. Faraza
30 - 40 köyün tam orta yerinde sağlık merkezi
kurulur, 15 tane yatak konur, iki doktordan biri
dâhiliye, diğeri operatör veya kadın hastalıkları
mütehassısıdır. Bir nakliye otomobili, bir ebe, bir
hemşire tâyin edilir. Bu sağlık merkezinin bütün
mütemmimi 40 köyle teşekkül etmektedir.
Mesaisi, kendisine tevdi edilen 30 - 40 köyle
meşgul olmasıdır. Bu, köylerin haricine çıkmaz.
Doktorun biri bir hafta, diğeri bir hafta köyleri
dolaşır, köylülerin sıhhatlerini yegân yegân tetkik eder ve lazım gelen sıhhi tedbirleri tavsiye
eder. Bir kaza oldu, meselâ bir vatandaşın ayağı
kırıldı, bulunduğu yer hastaneye uzaktır, vakit
müsait değildir, derhal vasıtai nakliyesiyle bunu
sağlık merkezine getirir, orada iptidai tedbirini alır. Zaten operatör veya nisaiye mütehassısı
vardır. Yahut bir kadın doğuramıyor, memleket
hastanesine gidinceye kadar belki çocuğunu
düşürecek olan bu hastayı derhal oraya getirir
ve doğurtturur, tedavi ettikten sonra gönderir.
Orada çiçek aşısını, verem aşısını yapar, içlerinde verem hastası bulunursa hastaneye sevkeder.
Yani bu sağlık merkezlerinin mühim vazifeleri
Yüzyılın
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vardır, küçümsememek lazımdır. Ama diyeceksiniz ki sağlık merkezi iyidir, faydalıdır ama işlemiyor. Elbette işlemez. Çünkü binayı yapıyoruz,
kadroyu veremiyor, doktor veremiyoruz. Bugün
millet tarafından yapılmış elimizde 7 tane sağlık
merkezi vardır. Halk canla başla çalışmış, kendi sağlığı için binayı yapmış. Sağlık Bakanlığına
müracaat ediyor, buyurun binayı işletin, doktor
verin diyor, biz yaptık size hediye ediyoruz, diyorlar. Buna rağmen bizim onu alıp oraya bir
kadro vermemize imkân bulunamıyor. Mütehassısımız vardır, fakat kadromuz yoktur, mütehassıs
olmasına rağmen kadrosuzluktan gereken tâyini
yapamıyoruz. Halen 28 sağlık merkezimiz vardır, bunların ancak 20-25 doktoru vardır. Halbuki 28 sağlık merkezine ikişer taneden 56 doktor
lazımdır. Bina var, vesait var, fakat doktor kadrosu olmadığı için işlemiyor. Böyle yedi tane sağlık
merkezine kilit vurup uzaktan seyir mi edeceğiz?
Buna vicdanımız tahammül etmez.
Bâzı arkadaşların musırran söyledikleri gibi
sağlık merkezlerinin lüzumunu kabul ediyorsak bunların iyi işlemesi için lazım gelen vesaiti
verelim, eğer faydalı değilse hepsini kapatalım.
CELÂL OTMAN (Çankırı) - Bir operatör, bir nisaiye mütehassısı ve bir de dahiliye mütehassısı
olan hekim arkadaşlardan operatör, köylere gittiğinde onun vazifesine kim bakacak? Yine aynı
şekilde diğer hekim arkadaşlar vazife ile bir yere
gittiklerinde onların vazifesini kim görecektir?
Sağlık merkezinde koruyucu tabip yok mu?
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. EKREM HAYRİ ÜSTÜNDAĞ (Devamla) - Sağlık
merkezinin iki tane doktoru olacaktır: Biri cerrah diğeri de nisaiye mütehassısı. Yahut nisaiye
mütehassısı icapında cerrahlık da yapacaktır.
Esasen bu gibi sağlık merkezlerinde büyük
ameliyatlar yapılmaz, tehlikesi bertaraf edildikten sonra merkeze gönderilir. Bunların yanında aynı zamanda gezici hemşireler de vardır, her zaman doktorun gitmesi şart değildir.

Umumi bütçeden para
alan hekimlerin daha ziyade terfih edilmeleri
kaydiyle mesailerini tamamen hastanelere ve
lâboratuvarlara bağlamaları hususu düşünülmekte midir?

İZZET AKÇAL (Rize) -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. EK-

Bu çok
yerinde bir tekliftir, muvafık olur fakat hepsi
para meselesidir. Siz fazla tahsisat verin, biz
bunu tatbik edelim. (Soldan alkışlar)
REM HAYRİ ÜSTÜNDAĞ (Devamla) -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. EK-

Efendim, kurumlara yardım meselesi mevzuubahis değildir.
Bakanlığımız yalnız Sağlık değil, aynı zamanda
Sosyal Yardım Bakanlığıdır. Bir çok sakat, malûl
hastalar müracaatta bulunuyorlar. Bu para onların bu müracaatları için konmuş ufak bir paradır. Eğer bu parayı reddederseniz bir çok mâlûl
vatandaşların bu müracaatlarını karşılayamamak zorunda kalacağız. Bunun için bu paranın
kabulünü rica ederim (‘‘Kabul.’’ sesleri).
REM HAYRİ ÜSTÜNDAĞ (İzmir) -

SAĞLIK SOSYAL YARDIM BAKANI DR. EKREM

Efendim, ceza evlerinde bir çok mahbusin tüberküloza müptelâ
oluyorlar. Tabiî bunları cezaevlerinde bırakmak diğer mahkûmlar için doğru bir hareket

HAYRİ ÜSTÜNDAĞ (İzmir) -

sayılmaz, tecrit etmek mecburiyeti vardır. Nasıl
tecrit edelim? Eğer umumi hastanelerde tecrit
yapacak olursak bunların kaçmaları ihtimali
vardır. Binaenaleyh o zaman hukuku âmme
bundan zarar görebilir. Bu maksatla biz kendi
hastanelerimizin civarında bu vereme müptelâ
mahpuslar için bir paviyon yaptırıp ve lazım
gelen tertibatı da alarak onları tedavi ettirmek
yerinde bir hareket olur çünkü umumi hastanelere getirirsek yanlarına bir de süngülü koymak lazımdır. Bu, diğer hastalara tesir eder.
Ama mahpuslara mahsus verem hastaneleri
olursa, hepsi aynı vaziyette oldukları için o
zaman hususi tertibat almak suretiyle bunları
idare etmek mümkün olur.
Yusuf Kâmil Aktuğ arkadaşımızın
bir soruları vardı.

BAŞKAN -

100. YILA ARMAĞAN

Bunlar mühim bir vaka gördükleri zaman merkeze haber vereceklerdir. Binaenaleyh bunun
idaresi kolay bir şeydir.

Şarkta
şart ve tâbi olmayan cüzzam hastalığı ve tamamı buna musap köyler vardır. Bunların sirayetine mâni olacak bir tedbir de yoktur. Acaba
bu hususta ne düşünüyorlar? ( Bölümü geçti
sesleri.)

YUSUF KÂMİL AKTUĞ (Diyarbakır) -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. EKREM HAYRİ ÜSTÜNDAĞ (İzmir) - Cüzzam
meselesine bir soru münasebetiyle cevap vermiştim. Sağlık Bakanlığının bu hususta noktai
nazarları vardır. Cüzzam meselesini ilk fırsatta
Erzurum ele alarak bir çare bulacaktır. Müsterih olunuz efendim.
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Konu

Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 1952 Yılı Bütçesi Münasebetiyle

Yasama Yılı

3

Birleşim

46

Tarih

24.02.1952

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. EKREM HAYRİ ÜSTÜNDAĞ (İzmir) - Sayın arkada-

şımız Pamukoğlu, Karadeniz sahilinde yüzde
80 verem olduğunu ifade ettiler. Bu, hakikaten
korkunç bir rakamdır. Bunun tashih edilmesi
lazımgelir. Karadeniz sahillerinde yüzde 80
verem dernek, yüz binde 80.000 kişinin verem
olması demektir. Halbuki

‘‘

100. YILA ARMAĞAN

bütün Türkiyedeki veremlilerin sayısı,
bizim tuttuğumuz istatistiklere göre ve

’’

Binaenaleyh, yüz bin kişiden 80.000 kişinin verem olduğu iddiası varit olamaz. Bunu tashih
etmesi icapeder.

Eğer diğer iddiaları da bunun gibi yanlış ise,
onlara salâhiyetim olmadığı için bir cevap veremem. Mâruzatım bundan ibarettir.

Konu

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğü 1952 Yılı Bütçeleri Münasebetiyle

Yasama Yılı

3

Birleşim

49

Tarih

27.02.1952

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. EKREM
HAYRİ ÜSTÜNDAĞ (İzmir) - Karadeniz bölgesin-

de nekator hastalığının hüküm sürdüğüne dair
arkadaşımızın şimdi yaptığı beyanat hakikaten
yerindedir. Yalnız biraz rakamlarda mübalağa
vardır. Vaka % 50 nispeti tespit edilmiştir ama
bu hasta olup muayene için müracaat edenler
arasında tespit edilmiş bir nispettir. Yani muayene için müracaat eden 100 kişiden 50 kişide hastalık zuhur etmiştir. Yoksa bütün nüfusa nispet
edilecek olursa bu nispet çok düşer.
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Avrupa mütehassıslarının yaptıkları
tetkiklere göre, ancak yirmi milyonda
400.000 kişidir.

Bu tedavisi kolay ve gayet basit bir hastalıktır,
iki günde iyi olur. Ama bu hastalık parazitlerinden muhit temizlenmezse iki gün sonra tekrar
yine yakalanılabilir.
Bu hastalık, bilhassa o mıntakanın insan gübresi kullanmasından tevellüt etmektedir; Bu gübre
içinde hastalığın parazitleri mevcut olduğundan
hastalık devam etmektedir. Bundan kurtulmak
bu itibarla aynı zamanda bir suni gübre kullanma
meseledir ve o da bizden ziyade Tarım Bakanlığını alâkadar eder. (‘‘Kâfi, kâfi’’ sesleri) (Alkışlar)

Konu

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaleti Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
1953 Yılı Bütçeleri Münasebetiyle

Yasama Yılı

4

Birleşim

49

Tarih

21.02.1953

Muhterem
arkadaşlarım; meslektaşım CHP Sözcüsü Tümerkan, tenkitleri arasında şahsım hakkında
lûtufkâr cümleler kullandığından şahsan kendilerine müteşekkirim. Ancak temsil ettiğim
Hükümeti haksız ve yersiz olarak tenkit etmesinden çok üzüldüm.
REM HAYRİ ÜSTÜNDAĞ (İzmir) -

Sayın arkadaşlarım; diğer bakanlıklar bütçelerinde konuşan Halk partili arkadaşlarımız gibi onun
da munsif olmalarını gönlüm çok arzu ederdi.
Kendilerine uzun uzadıya cevap vermeyeceğim.
İki buçuk seneden beri sağlık sahasında sarfedilen hummalı faaliyeti yakinen görebilmeleri için
kendi seçim müntakalarındaki faaliyetlerimizi
gözleri ile görmeleri kâfidir. (Soldan alkışlar).
Arkadaşımızın kendi temennileri şüphesiz bizim de temennilerimizdir. Ancak, takdir etmelidir ki, nihayet bu adımlar, memleketin mali
takatı ile mütenasip olur, bunun dışına kılmaz.
Şimdi Ali Rıza Sağlar arkadaşımızım suallerine cevap verirken, aynı mealde sual soran
veya temenniyatta bulunan diğer arkadaşlara
da cevap vermiş olacağım için ayrıca isimlerini
zikretmeyeceğim, beni mâzur görsünler.
Ali Rıza Sağlar arkadaşımız,
1. Sağlık Sigortası Kanunu,
2. Yeni Teşkilât Kanunu,
3. Hastanelerin teftiş ve murakabesi,
4. Diğer vilâyetlerdeki sıhhi müesseselerin
kontrolü,

5. Sağlık merkezlerinin tevziinde takip edilen
esaslar ve usuller,
6. Şarkta, yani mahrumiyet bölgelerindeki mütahassısların artırılması
Şimdi, aziz arkadaşlarım, her vesile ile gerek
Yüksek Meclisin huzurunda gerek matbuatta
ve gerekse komisyonlarda sağlık sigortası hakkında sık sık izahat vermiştim.

‘‘

100. YILA ARMAĞAN

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VEKİLİ DR. EK-

Arkadaşların bir çokları Sağlık
Bakanlığının sağlık sigortası meselesiyle
ciddiyetle meşgul olunmadığını ileri
sürdüler, Halbuki Sağlık Bakanlığı iki
buçuk senedir sağlık sigortası mevzusu
üzerinde fevkalâde büyük bir titizlikle ve
ehemmiyetle durmaktadır fakat takdir
buyurumunuz ki, sağlık sigortası hemen
ol deyince olacak bir teşekkül değildir.

’’

Bu teşekkülü için, insan şeraiti tetkik ettikçe
bunun ne kadar müşkül ve mühim bir dâva olduğunu yakından takdir eder. Ben de iki buçuk
sene evvel, bu işle meşgul olmadığım için sizler
gibi düşünüyor ve bunun bir kalemde olabileceğini zannediyordum. Halbuki meseleyi tetkik
ettikten sonra bunun, kolay tahakkuk edebilecek bir mesele olmadığını anladım. Çünkü
ancak memleketin coğrafi vaziyeti, nüfus durumu, nüfusun dağılış şekli varidatı vesairesi
uzun uzun hesaplandıktan sonradır ki, sağlık
sigortası teşekkül edebilir, başka türlü bu teşkilat vücuda getirilemez, buna kanaat getirdim.
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Bununla beraber altı ay evvel, bütün dünyada
sağlık sigortaları nasıl teşekkül etmiştir, ilk nüve
nasıl atılmıştır, ne gibi safhalar ve merhaleler
geçirmiştir, bunları tetkik etmek için bir iktisat
mütehassısı, bir sosyolog doktor arkadaşı memur ettim. Bütün Avrupa devletlerini gezdiler.
Danimarka, Londra, İsviçre ve Cenup ‘ta İtalya ‘ya kadar gezdiler ve hep gezdikleri yerlerde
sağlık sigortalarının nasıl doğduğunu, bu fikrin
nasıl neşvünnema bulduğunu ve nasıl teessüs
ettiğini tetkik ettiler. Ondan sonra bir rapor halinde bize verdiler. Biz bu heyeti gönderirken
doğrudan doğruya M. S. A. Îdaresine müracaat
ettik, bu maksatla bir heyet göndereceğiz, bize
yardım edin dedik. Bütün masrafları onlar deruhte etmek üzere bu iki arkadaşı Avrupa ‘ya
gönderdik. Tetkiklerini yaptılar ve bir rapor
verdiler. Raporlarıyla beraber mütalâalarını da
dermeyan ettiler. Bütün sayın milletvekillerine
o rapordan birer nüsha gönderdim. Bütün valilere, profesörlere, banka müdürlerine birer suretini gönderdim. Bu rapor okunduktan sonra,
mütalaalarını bildirmelerini rica ettim fakat bir
iki banka müdürü cevap verdi diğerleri cevap
vermediler. Üniversitenin de bir iki şubesinden
cevap geldi. Biz bu cevapların bize müzahir olmasını istemiştik mütalâalarını bildirmediler.
Buna rağmen biz ümitimizi kesmiş değiliz. Bu
mesele üzerinde uzun uzadıya durduk.

‘‘

Sağlık sigortasının tahakkuku için şu
şartların belirmiş olması lazımdır.
Bu şartlardan biri tekmil Devlet ve
özel hastanelerin paralı olması şarttır.
Bir kere millet olarak, Hükümet
olarak kabul edecek miyiz? Bu gerek
Demokrat Parti kongrelerinde ve gerek
Halk Partisi kongrelerinde ve diğer
partilerin kongrelerinde mütemadiyen
hastanelerin parasız olmasından ve
alınan 50 kuruşun da alınmaması lazım
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geldiğinden bahsediliyor. Öteden beri bu,
teamül haline gelmiştir.

’’

Şimdi, biz hastalık sigortalarını tesis etmek için
birinci şart olan, hastanelerin paralı olması keyfiyetini tatbik edebilecek miyiz, edemeyecek
miyiz? Bir kere bu mesele vardır. Üzerinde ciddiyetle durup tetkik etmek lazımdır. Bu, bütün
dünyada böyle olmuştur. Meselâ Danimarka’da
veya İsveç ‘te bir çok halk ya hususi derneklerin
veya hayır derneklerinin tesis etmiş oldukları
hastanelerde meccanen tedavi edilirdi ve yahut
bâzı tesislerde meccani tedavi edilirdi. Fakat sigorta fikri ortaya çıktıktan sonra bunun tahakkuk etmesi için ilk şart olarak hastanelerin paralı olmasını düşünmüşler çünkü hastane, paralı
olunca ve maliyet fiyatı üzerinden hastayı kabul
edince o zaman her hasta, tabiatiyle hastaneye müracaat etmiyecek, zenginler istifade edecektir. O halde fakirler ne olacaktır? Bakımsız
mı kalacaktır ? Fakirler kendilerinin tehlikede
olduklarını görünce yahut orta halliler kendilerinin tehlikede olduğunu görünce ve hastanede
icap eden parayı veremeyeceklerini anlayınca
derhal Hükümete müracaat ettiler kendileri,
dediler ki bizim için ucuz hastane yapın ve
ucuz olarak hastanede yatırın. Derhal bunun
üzerine sigorta fikri teessüs etti ve maliyet fiyatından, evvelce kabul edilen hastalar sigorta
teessüsünden sonra maliyet fiyatının dununda çünkü sigorta teşekkülü olduğu için az bir para
ile - kendilerini baktırmaya başladılar.
Bizde de ilk evvel sigortanın teessüsü için hastanelerin paralı olması lazımdır ve biz bunu
yapabilir miyiz, yapamaz mıyız bu, bir meseledir. Düşünülmesi icapeder. Farzedin ki yaptık.
Peki; on yüz binlerce yüz binlerce vatandaş
sigorta edildi. Bundan sonra bu ihtiyacı karşılamak için 8 9 bin yatağa ihtiyaç vardır. Hepsi
bize müracaat edecek, beş bin hasta müracaat
edecek. Para veriyor çünkü. Beni yatırın, diye-

Sonra bu mevzu yalnız yatakta karşılanmaz.
Yatakları idare edecek personel de lazımdır.
Bunlar da yerden ot biter gibi yetişmez 3-5
yine zarfında yetişir. Halbuki bizde muazzam
bir personel sıkıntısı vardır. Birazdan bahsedeceğim gibi,

‘‘

en az 20 bin hemşireye ihtiyacımız
olduğu halde bugün ancak 800 hemşire
vardır.

’’

Bunları nasıl karşılıyacağız. Vatandaş sigortaya
girip para verince ihtiyaçlarının karşılanmasını
isteyecektir haklı olarak. Karşılanamayınca da
isyan edecektir. Bir sigorta sistemine gitmeden
evvel bunların hepsini düşünmek lazımdır.
Sonra sigortaya gireceklerden bir prim almak
lazımdır. Bu primi nasıl alacaksınız? Bunu almadan evvel aktüel hesaplar yapmak lazımdır.
Yani gelire göre. Gelire göre köylünün, şehirinin gelirini tayin edeceksiniz, o gelire göre
bir prim tâyin edecek, sigorta tesis edeceksiniz
Bunu yapmak bizim memlekette kısa zamanda
mümkün müdür? Aktüel hesapları nasıl yapacaksınız? Toplanacak primlerin sigorta tarafından yapılması iktiza eden tıbbi yardımlara
kâfi gelip gelmemesi vardır. Bunlar mühim ve
muazzam meselelerdir. Gözü kapalı Sigorta
yapalım dediğimiz zaman sigorta yapılamaz.
Bunları tetkik etmek imkânlarını hazırlamak
lazımdır. Binaenaleyh bu şekilde bir sigortayı
kısa zamanda Sağlık Bakanlığının yapmasına

imkân yoktur. Üç seneden beri üzerinde çalışıyoruz. Bir neticeye varamadık? Bununla beraber ümit etmekteyiz.
Bâzı arkadaşlar kısmi, zümreyi sigorta halinde
yapalım bir kaza veya vilâyet merkezinde halk
toplansın, hususi sermayeler teşekkül elsin bir
sandık teşekkül etsin, o sandığa bir prim ödesinler, o sandığın idare heyeti bu hastaları karşılasın. Hususi mahiyette sigortalar, hasta sandığı
teessüs etsin, dediler. Bu, fena bir fikir değildir.
Ancak, dediğim gibi diğer ihtiyaçları da nazarı
dikkate almalı, ondan zümreyi ve kısmi birtakım teşekküller vücuda gelebilir ki bu, doğrudan doğruya hususi teşebbüs mahiyetinde olur.
Bu fena bir fikir değildir. Bir gün bir kasabada,
bir gün bir köyde kurulur ve günün birinde inkişaf ederek toplu, yekvücut bir sigorta halini
alabilir. Fakat bu, zaman meselesidir. Binaenaleyh arkadaşlarımıza mütaaddit defalar sigorta
mevzusunda mâruzatta bulunmuştum, bu sefer
de böyle uzun uzadıya izahat vermeye mecbur
olduğumdan dolayı beni mazur görünüz.

100. YILA ARMAĞAN

cek. Müessesemiz vardır, yatırabilir miyiz, şikayetleri cevaplandırabilir miyiz? Bir kere bunu
da hesabetmek lazımdır. Sigorta teessüs etmeden evvel bir kere hastanelerin yatak sayısının
kâfi dereceye çıkarılması lazımdır. Birden bire
30 bin yatağı bu memleket yapamaz. Tedrici
surette yatakların artırılması ancak ondan sonra sigortanın düşünülmesi lazımdır.

Yine, Ali Rıza Bey arkadaşımız, yeni Teşkilât
Kanunu ne oldu? diye sordular. Yeni Teşkilât
Kanunu tamamen hazırlanmıştır. Yalnız, Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Teşkilâtı tarafından memleketimizde iki sene tetkikat yapmak
üzere bir eksper gönderilmiştir, Bu eksper, dünyaca tanınmış, nam kazanmış bir mütehassıstır.
Sekiz on aydan beri memleketimizi gezmektedir. Memleket teşkilâtı sıhhiyesi, coğrafi durumu, nüfusu, idari bakımdan nasıl olması lazımgeleceği hakkında bize bir rapor hazırlamıştır,
bugünlerde vermek üzeredir. O rapordan mülhem olarak Teşkilât Kanunumuza bâzı maddeler ilâve edip etmeyeceğimizi raporu aldıktan sonra sarih olarak tespit edecek ve yüksek
huzurunuza Teşkilât Kanununu arzedeceğiz.
Ali Rıza Bey arkadaşımız, hastaneler teftiş ve
murakabe yapılıyor mu? diyorlar. Bizim bir
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teftiş heyetimiz vardır, bunların kadroları pek
azdır. Bilhassa demokrat devirde hemen her ay
belki 30-50 şikâyet vâkı olmaktadır. Bunların
çoğu da muhbiri sadık. Bu ihbar vâkı olunca,
oraya müfettiş göndermek mecburiyetindeyiz,
Müfettişlerimizin sayısı ise, arzettim, mahduttur. Bunlar o kadar mahmul vaziyetteler ki diğer bölgelere gidip teftiş yapmak imkânını bulamamaktadırlar.
Bunlar hericinde fennî teftiş yapılması da lazımdır. Bunun için de mütehassıs müfettişlere.
ihtiyaç vardır. Biz bu sene bu maksatla ayrıca
teftiş kadrosunun artırılması için bir kanun lâyihasını Meclise sunmuş bulunuyoruz.
100. YILA ARMAĞAN

Sonra; sıhhi teşekküllerin kontrol ve murakabesi yapılıyor mu? diyorlar. Bu dar kadro ile bunu
yapmak imkânı yoktur. Fakat bir şikâyet ve ihbar olduğu zaman, derhal teftiş yapılmaktadır.
Sonra; heyeti sıhhiyelerce, memurlara verilen
raporlar hakkında Sağ1ık Bakanlığı bir kontrol
yapıyor mu, diyorlar. Bu heyeti sıhhiyelerce bu
rapor dâvası mühim ve üzücü bir davadır. Bir
çok memur hastalar veya müstahdemler bir çok
vasıtalar ve sebeplerle hakikata uygun olmayan
raporlar alıyorlar. Biz bunlara muttaliiz. Fakat
bunları tespit etmek, teyit etmek, cezalandırmak çok zordur. Bu mevzu üzerinde bir senedir
müzakereler cereyan etmektedir, müeyyideci
hükümler bulmak için gayret sarfediyoruz. Bir
doktor yanlış bir rapor verebilir. Bilâhara şikâyet vâkı olursa, rapor hakkında doktordan sorduğumuz zaman, ben muayene ettiğim zaman
hasta idi, sonradan vaziyeti düzeldi, diyor. Nihayet bu, insanlık ve vicdan borcudur.
Biz, şüphe ettiğimiz raporların sahiplerini celbederek itimat ettiğimiz heyeti sıhhiyede yeniden muayene ettirmek suretiyle bunları tahkik
ve tevsik ediyoruz. Binaenaleyh bu bakımdan
da Bakanlık üzerinde duruyor. Ayrıca bu rapor meselesi, bakanlıklararası bir meseledir.
Çünkü bütün bakanlıklar, rapor meselesinde
müşterektir. Bundan dolayı bir buçuk sene evYüzyılın
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vel bakanlıklara müracaat ettik, birer mümessil
davet ederek bir komisyon teşkil ettik ve gayet
kuvvetli birtakım maddeler tespit ettik ve bunu
nizamname haline getirmek üzereyiz. Rapor
suistimalinin önüne bu suretle geçilecektir.
Sonra sağlık merkezlerinin tevziinde takip edilen
sistem üzerinde bir çok arkadaşlarımız durdu.
Bizim. Bakanlığın esas olarak ele aldığı mesele,
bilhassa mahrumiyet bölgelerinde sağlık merkezleri inşa etmek ve oradaki halkın ihtiyacını
karşılamaktır. Fakat bu merkezleri tesis ederken
birkaç şartı nazarı dikkate almak zaruretindeyiz.
Bir kere nüfus kesafeti veya nüfusun geniş bir
sahada çok dağınık olması. Sonra coğrafi vazivet, yol vaziyeti. Merkezlere buudiyet ve kurbiyet mevzuu... Bütün bunlar hep birden nazara
alınarak bir prensip kararı alınmış ve bu prensip
kararına göre sağlık merkezlerinin evvelâ mahrumiyet merkezlerinde tesislerine başlanmıştır.
Biz mahrumiyet bölgelerinde sağlık merkezleri
kurmaya çalışırken diğer bölgelerde halk, kendi vasıtasiyle sağlık merkezi binası yapmakta
ve buralarda merkezler açılmasını istemektedir.
Biz, son zamanlarda, Halk Partisinden Sağlık
Bakanlığına devredilmiş olan halkevlerinden işe
yarayanlarda da sağlık merkezleri açmaktayız.
Biz evveli Şarktaki mahrumiyet bölgelerini ele
alarak bunları bir sıraya koyacağız.

‘‘

Biz bütün kazalara birden, bir günde,
bir ayda, bir, hattâ iki senede sağlık
merkezi yapamayız. Bir sağlık merkezi
iki yüz, üç yüz bin liraya çıkar. Bütün
kazalara birden sağlık merkezi yapmaya
kalkarsak, devlet bütçesinin tamamını
bu iş için saffetmek lazım.

’’

Buna imkân var mı? Arkadaşlar, burada söylüyorlar, Ilgaz’da niçin yapılmadı? Siirt’te neden yapılmadi? Arkadaşlar bunları söylemek
kolaydır. Fakat arzettiğim gibi, takip ettiğimiz
prensip kararını zaten müteaddit defalar yük-

Sonra mahrumiyet bölgelerindeki sağlık merkezlerinde mütehassısları kifayetsizliğinden
bahsediyorlar diyorlar. Bunu doktor olan arkadaşımızım söylememeleri icapederdi. Biz
nerede mütehassıs bulduk ki, göndermeyelim.
Çoruh’da Çoruh Hastanesinde dahiliye mütehassıslığı boştur, kimse gitmiyor. Oradaki arka
idrarından kan geldiği için kaldırmak mecburiyetinde kaldık. Bu arkadaşımızın yeri de altı
aydır boştur. Oraya mütehassıs gönderemedik,

‘‘

90 tane sağlık merkezine ikişer
mütehassısdan 180 mütehassıs lazımdır.
Sinop halen boş duruyor, mütehassıs
yoktur,

’’

müracaat ediyorlar, tayin ediyoruz, biz oraya
gitmeyiz diyorlar ve gitmiyorlar. Elimizde kuvvei
müeyyide yok ki, onları oraya gönderelim, arkadaşımız belki öyle zannediyor ki Sağlık Bakanı
istediğini, İstanbul’a, istediğini İzmir’e istemediğini bilmem nereye gönderiyor. Yağma yok.

‘‘

Kibritle, mumla arıyoruz,
bulamıyoruz. Binaenaleyh, nereden mütehassıs göndereceğiz.

’’

Arkadaşların bir taraftan hakları var. Diyorlar
ki, mütehassıslar büyük merkezlerde bilhassa,
İstanbul’da tekâsüf etmişlerdir. Doğrudur. Nitekim size bir rakam vereyim.

‘‘

Türkiye’de mevcut mütehassıs
hekimlerin sayısı 3723’tür. Bizde, yani
Sağlık Bakanlığında halen Bakanlık
merkez teşkilâtı ve enstitüler dâhil 688
mütehassıs vardır.

’’

Mütebaki mütehassıs 3045’tir. Bunlar meydanda yok. Bize gelmiyorlar, Ne yapıyor bunlar? Serbestt doktorluk yapıyorlar. İstanbul’da
toplanıyorlar, İzmir ‘de toplanıyorlar, oralarda
doktorluk yapıyorlar.
‘‘Gel oğlum seni Van’a gönderelim’’ dediğim
zaman Van hastanesine kimse gitmiyor. Ben
bunları, kulağından tutup gönderemem ya,
Bizde yalnız 688 mütehassıs vardır. Yani Sağlık
Bakanlığı teşkilâtında, enistitüler de dâhil olduğu halde bakanlığa bağlı bütün sıhhi müeseselerde, bütün Türkiye’de hali faaliyette bulunan
ve bakanlığımıza bağlı hastanelerde 688 mütehassıs vardır. Bunu biz de arzediyoruz fakat
buna imkân bulamıyoruz. Maalesef bu isteklerimizi yerine getirmekten mahrum bulunuyoruz fakat bunu düşünmek lazımdır, buna bir
çare arıyoruz ve yerine getirmeye çalışıyoruz.

100. YILA ARMAĞAN

sek huzurunuzda izah etmiştim ve sayın milletvekilleri arkadaşlarım da buna muttali olmuşlar idi. Bazı arkadaşlarım bunu bildikleri hâlde
bunu tekrar tekrar ortaya koymaktadırlar, affedersiniz, bu şekilde. bizi de ihtiyar halimizde
biraz şıkıntıya. koymaktadırlar. (Gülüşmeler)

Bu mütehassıslar niçin gitmiyor? Bunun elbet
de bir sebebi vardır. Mütehassısın tatmin edilmesi lazımdır. Tatmin edilmezse gitmez.
Truman bile şöyle söylemiş. Niçin uzak vilâyetlere doktor ve eczacı gitmiyor diye sormuşlar.
‘‘Dolar yok, orada dolâr olsa giderler,’’ diye cevap vermiş. Binaenaleyh bu fukara, mıntakalara doktor kendi arzusu ile gitmez. Gidemez,
kendisi de aynı dereceye inecektir, Onun için
gitmez. Mütehassısı tatmin ederseniz gider.
Sonra sağlık müesseselerinin tevhidi, muhasebei hususiye ve belediye hastanelerinin bakanlık
camiasına alınmaları için hazırlanmış kanun
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tasarısı yakında huzurunuza arzedilecektir. Bu
mesele bir arkadaşımızın teklifi Bütçe Encümeninde müzakere edildi, encümen bakanlık tarafından bir tasarının hazırlanmasına karar verdi
ve bu tasarı 15-20 gün sonra getirilecektir.

100. YILA ARMAĞAN

Sonra personel meselesi; bu mesele hakkında
ne düşündüğümüz soruluyor; bir kere personel
deyince hatıra evvelâ doktorlar gelir. Doktorlar
için mecburi hizmet kanunu yaptık, bu kanunun tatbikatı üzerinde pek bir zaman geçtiği
halde -tabii katî bir hüküm vermekı zamanı
pek değildir -bizim bakanlık olarak görüşümüz
bu kanunun ihtiyaçlarımıza pek uygun gelmediğidir ve bunun yeniden ele alınarak tetkik ve
mütalâası lazımdır. (‘‘Bravo!’’ sesleri) .
Sonra hemşire meselesi ; bu mesele hakikaten
doktordan mühim bir meseledir. Ben bu meseleyi üç sene evvel tetkik etmiştim ve bundan
50 - 60 sene evvel İngiltere, Almanya, Fransa’da
hemşirelerin vaziyeti, bizim bugünkü hemşirelerin vaziyetinde idi. Orada mütehassıslar, alakalılar tetkik etmişler, niçin hemşireliğe rağbet
yoktur? Halbuki hemşirelik mukaddes bir meslektir. Aramışlar, taramışlar, nihayet üç sebep
bulmuşlar. Bu sebeplerden biri, hemşire sabahtan akşama kadar, akşamdan, sabaha kadar
hatta ve ölülerle mütemadiyen temas halindedir. Öyle değil midir? Hemşirenin vazifesidir.
Bir genç kız ruhu tasavvur ediniz, bütün hayatını hastalarına ve ölülere tahsis etmiştir ve ömrünü onlar arasında geçirmek mecburiyetindedir. Bu işi biraz da mantıkla hattâ yalnız mantık
da kâfi değil, hisle ele almak ve bu vazifenin ne
kadar ağır vazife olduğunu ona göre takdir etmek lazımdır. Bu çalışmaya değil genç kızların
hattâ ihtiyarların bile tahammül edemeyeceğini
(gülüşmeler) kabul ederseniz. Binaenaleyh ne
yapalım bu mesleği daha cazip hale getirelîm
demişler. Bu mesleki daha cazip bir hale getirebiliriz: Bir kere karınlarını doyuralım, para
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verelim, istikballerini temin edelim, demişler.
İstikballerini temin etmezsek bu meslek rağbet
bulamaz, bulsa bile aşağı tabakadan cahil insanlar gelecektir, bunlardan hiçbirisi fayda temin edemiyecektir. İyi yetişmiş asil İnsanlardan
hemşire yetiştirilmesi İçin bir kere bunları maddeten tatmin etmek lazım. Birinci şart budur,
İkinci şart da hizmet müddetlerini tahdid etmek lazımdır. Meselâ her işçi hakkında sen
sekiz saat çalışacaksın dediğimiz halde hemşirelere sabahtan akşama ve akşamdan sabaha
kadar çalışacaksın diyoruz. Elbette genç kız
buna rağbet etmez. Onun için her işçiye dışarda tayin edilen iş ve çalışma müddetini bunlara
da kabul etmek lazım.
Üçüncüsü de hemşirelik formasını giydikten
sonra bir hemşire adetâ manastırdaki rahibe
gibi telâkki edilirdi. Bir hemşire rahibe değildir.
Avrupa’da eskiden hemşirelere rahibe nazariyle bakarlardı. Binaenaleyh hastaneden sokağa
çıkan bir hemşire, bir erkekle görüştü mü felâlaket, onu recmetmek lazımgelirdi. Hanımlar
yani hemşire hanımlar hastanede ve hastaneneden çıktıkları zamanki serbestt hayatlarında
da vesayet altında kalıyor; binaenaleyh bir kere
bu vesayeti kaldırmalı. İkincisi; maaşların artırılması lazımdır. Üçüncüsü iş saatlerini azaltmak lazımdır. Bu şartlar tespit edildikten sonra
Avrupa’da harekete geçmişler, büyük bir cereyan olmuş ve en büyük generallerin kızları dahi
hemşireliğe intisap etmişler ve yüksek bir şahsiyet sahipi olarak, hemşireliği mukaddes bir
vazife bilmişlerdir. Bunları iyice tetkik etmeli,
ona göre yeni bir hemşire kanunu yapmalıdır.
Biz bunu da yaptık, takdim, Sağlık Encümeninden çıktı, Bütçe Encümenine geldi. Oradan
sonra Heyeti Umumiyeye gelecektir. Binaenaleyh bunlar hallolunmadan, hemşirelik meselesi hallonulamaz.

Yetiştirelim, oraya, orta mektep mezunlarım
alalım kendileri için bir meşgale bulurlar dedik. Hemşire mekteplerini Ankara ‘da değil,
Erzurum’da Trabzon’da Diyarbakır’da, bir
tanesini de İzmir ‘de açtık. İzmir’deki 30 tane
talebe buldu. Diyarbakır’da üç, Erzurum’da
4, Trabzon ‘da iki talebe buldu. Niçin rağbet
etmiyorlar? Bir kere hemşireliği meslek haline
getirmek lazımdır.
Bir arkadaş sağlık merkezlerine verilecek arkadaşların pratisyen olması üzerinde durdu.
Bakanlık da hakikaten bu nokta üzerinde çok
hassasiyetle durmaktadır. Sağlık merkezlerine
verilecek doktorların pratisiyen olması lazımdır. Mütehassıslar büyük merkezlerde İstanbul, Ankara, İzmir gibi toplanmışlardır. Fakat
mektepten çıkan gençler 1,5 sene hastanelerde
muhtelif branşlarda doğum servisinde 3-4 ay,
ameliyat servisinde 3 - 4 ay, kulak boğaz gergisinde 3- 4 ay istihdam edildikten sonra ufak bir
imtihana tâbi tutularak memleketin her türlü
hastalık ihtiyacını karşılıyacak bir adam yetiştirilebilir. Bir dâhiliye mütehassısı, kendisine bir
yaralı geldiği zaman bu hariciye işi ben dâhiliye mütehassısyım diye bakmaz, bir göz hastası geldiği zaman bakmaz. Halbuki pratisyen
hekim, hepsine bakar. Bütün dünya da bunun
üzerinde durmaktadır. En çok mütehassıs bizdedir, Avrupa’da bu kadar mütehassıs yoktur.
Binaenaleyh pratisiyen hekim yetiştirmek lazımdır bu mevzu üzerinde Bakanlık ehemmiyetli durmaktadır. Bu mevzu belki bir kanunla,

belki bir talimatname ile halledip getireceğiz.
(Alkışlar), (‘‘Kâfi’’ sesleri), (Sürekli alkışlar)
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VEKİLİ DR. EKREM

Efendim Sayın
Talât Vasfi Öz arkadaşımızın bu hususta çok
büyük hakkı vardır. O muazzam bina, harap
olup gitmektedir. Camları kırıldığı zaman onlar dahi tamir edilememektedir. Orası, lise halinde ancak üçte ikisi işgal edilebilmektedir. Bu
vaziyette tamamen harabiye gitmektedir. Biz
bu vaziyeti iki sene evvel nazara alarak lazım
gelen makamata müracaat ettik fakat bize bir
lise binası yapın dediler. Sağlık Bakanlığı lise
binasını nasıl yapar? Bu vaziyet karşısında meyus oldum fakat şimdi yeniden siz arkadaşlarımızın bana verdiği bu büyük tenbih ile yeniden bu meseleyi şiddetle ele alacağım ve bunun
üzerinde ehemmiyetle duracağım. (‘‘Bravo!’’
sesleri ve alkışlar.)

HAYRİ ÜSTÜNDAĞ (İzmir) -

100. YILA ARMAĞAN

Nitekim geçen sene 4 tane mektep açtık. Bir
tanesi İzmir’de 30 talip bulduk. Diyarbakır’dakine 3 talip zuhur ettik. Dedik ki; İstanbul, İzmir’de yetişenler Şarkın soğuk iklimine alışamıyorlar, oraların havası ile imtizaç edemiyorlar,
orada ruhları da tatmin edilmiyor, hiç olmazsa
oranın halkından yetiştirelim, hem oranın kızlar, hanımları orta mektepten çıktıktan sonra
kendilerine bir meşgale bulamıyorlar.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VEKİLİ DR. EKREM HAYRİ ÜSTÜNDAĞ (İzmir) - Efendim,
biraz evvel arzetmiş idim; özel idarelere ait
hastanelerle, belediye hastanelerinin doğrudan
doğruya Sağlık Vekâletine devri için bir kanun
lâyihası hazırlanmaktadır. Vakıa evvelce bir
kanun tasarısı hazırlanmış, Sağlık Komisyonu
ile İçişleri Komisyonundan geçmiş fakat Bütçe
Komisyonunda eksiklikler müşahede edildiğinden yeniden kadro ile bir kanun tasarısını
acele hazırlamak kaydıyla Sağlık Bakanlığını
vazifelendirmiştir. On beş gün zarfında Sağlık
Bakanlığı bir kanun tasarısı hazırlayacak ve
Yüksek Meclise takdim edecektir ve bu suretle
özel idare ve belediyelere ait hastaneler, Sağlık
Bakanlığına intikal edecektir. (Alkışlar)
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VEKİLİ DR. EK-

Muhterem
arkadaşlar; Sağlık Vekâleti Bütçesine karşı gösterdiğiniz sıcak müzaharet ve alâkadan dolayı
hepinize minnet ve şükranlarımı arzederim.
(‘‘Bravo!’’ sesleri, alkışlar)
REM HAYRİ ÜSTÜNDAĞ (İzmir) -
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SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ DR.
EKREM HAYRİ ÜSTÜNDAĞ (İzmir) -Efendim,

100. YILA ARMAĞAN

bu mevzu Sıhhat Vekâletini doğrudan doğruya
alâkadar eden bir mevzu olduğu için bu hususta vekâletin noktai nazarını arz etmek isterim.
Memleketimizde çocuk vefiyatı hakikaten dünyanın hemen hemen medeni memleketlerinin
hiçbirisinde olmayan bir dereceye varmıştır.

‘‘

Bizde çocuk vefiyatı binde 200, 250, 160,
ve nihayet bâzı mıntıkalarda binde
yüze kadar indirilmiştir. Halbuki diğer
memleketlerle bir mukayese yapılacak
olursa binde 20’ye binde 12’ye düşen
çocuk vefiyatı olan memleketler vardır.

’’

Bu nispetleri bize kıyas edecek olursak aradaki muazzam farkı derhal görmüş olursunuz ve
bu çocuk vefiyatı bilhassa 0 - 1 yaş arasındaki
çocuklarda vâki olmaktadır. Bir yaşını atlattıktan sonra vefiyat azalmaktadır. Bu mevzuyu
tetkik etmek için bâzı mıntıkalarda hususi teşkilât kurarak faaliyete geçtik. Beypazar’ında,
Eskişehir’de tetkikler yaptık, 0 - 1 yaş arasındaki çocuklar üzerinde vefiyatı tespit ettik. Bu iki
şehrimiz diğer şehirlerimize nazaran oldukça
refah içinde olmasına rağmen 0 - 1 yaş arasındaki çocuk vefiyatı bize korkunç hakikati gösterdi. Bunun üzerine geçen sene Birleşmiş Milletlere müracaat ettik. Çocuk vefiyatını önlemek,
çocuk sağlığını korumak için bizi tenvir etmek
üzere, bize bir mütehassıs gönderiniz, dedik.
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Bunun üzerine bize bir murahhas gönderdiler.
Bu murahhasla beraber vaziyeti yeniden tetkik
ettik. Ankara ‘da numune olarak bir ana çocuk sağlığı merkezinin tesisine karar verdik. Bu
müessese için Dünya Sağlık Teşkilâtı bize ayni
yardımda bulundu. Bunun üzerine, geçen sene
bütçemize tahsisat koyarak ana çocuk bakımı
tesisini kurmak için bina inşasına karar verdik.
Yetişmiş doktorlar için bir istifade merkezi, bir
tetkik merkezi olmak üzere o müessesenin istimaline karar verdik. Bütçemize tahsisat koyduk.
Şimdi ihalesi yapılmak üzeredir. İhalesi yapıldıktan sonra bu sene inşaatı tamamlanacaktır.
Sabrımız az ve vakit müsait olmadığı için derhal
bir bina tuttuk. O apartman dairesinde teşkilâtı
faaliyete sevk ettik. Bu faaliyetin semerelerini
kısa bir zamanda aldık. Altı aydan beri faaliyette olan bu merkez 20 bin aileyi kontrol altına
almıştır. Ziyaretçi hemşireleri vardır. Bu hemşireler fakir mahallelere muntazaman gidip her
evin sosyal durumunu, sıhhi durumunu tespit
ettikten sonra doktora haber veriyorlar veya o
ev halkını doktora sevkediyorlar. Gelmezse ziyaretçi hemşire gidiyor, bugün neden gelmediniz,
diyor. Hâmile kadınları muayeneye tâbi tutuyor.
Haftada, on beş günde bir onların muayeneye
gelmelerini mutlaka temin ediyor. Vaziyeti normal olmayan ve içtimai durumu evinde doğurmaya müsait bulunmayan kadınları hastaneye
gönderiyor. Doğurduktan sonra hepsine birer fiş
veriyor. Daima kontrolü bu suretle temin ediyor.
Bundan fevkalâde güzel bir netice almış bulunuyoruz ve bu sayede iki bin kişi Cebeci fakir mahallelerinde bundan fevkalâde istifade ediyorlar.

toplandı, kendi aralarında konuştular ve bunun
lüzumuna onlar da kani olarak bu şekilde bir
kürsünün ihdasına karar verdiler. Sayın arkadaşımın buyurdukları gibi hakikaten bu memlekette çocuk vefiyatı çok mühim bir dereceye
varmıştır Memleketin istikbali çocuklara müstenittir. Bu hususta ne yapılmış ve ne yapılacaksa
faydalı olacaktır. Mâruzâtım bundan ibarettir.

Konu

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti, Hudut ve Sahiller Sağlık Umum
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SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ DR.
EKREM HAYRİ ÜSTÜNDAĞ (İzmir) - Muhterem

arkadaşlarım; muhalefet sözcüsü namıyla kürsüye çıkan sayın meslektaşımız Muhit Tümerkan sağlık mevzuunu, affetsinler, gayrisamimî
olarak tenkit ettiler. Bu hususta bir meslektaşının güneş gibi aşikâr olan bir hakikatı inkâr etmesine karşı teessürlerimi ifade etmeden geçemeyeceğim. Ben bunu bir Sağlık Vekili olarak
söylemiyorum. Memleketin ve vatan sathının
her tarafından mütemadiyen gelen teşekkür ve
minnet telgraflarnı kendisine arz etmekle cevap vermek istedim. (‘‘Bravo!’’ sesleri)
Kendisinin tenkit ettiği noktalar hakkında sayın raportör arkadaşımız kâfi derecede cevap
verdiler. Ben huzurunuzu fazla işgal etmek istemem. Yalnız bir, iki rakam vereceğim. Onunla
iktifa ederek huzurunuzdan ayrılacağım.
Sağlık merkezlerinden bahsettiler.

‘‘

1950’de 16 sağlık merkezi mevcuttu,
bunun da yarısı açıktı, yarısı değildi,
açılmış olanlar da gayet iptidai vaziyette

100. YILA ARMAĞAN

Bu da kâfi değildir. Bu hususta yetişmiş eleman
bulunması lazımdır, bunlardan kâfi miktarda
yoktur. Koruyucu hekimlik bambaşka bir şeydir.
Bu koruyucu hekimlikte personel yetiştirmek
üzere bu ihtiyacı nazarı dikkate alan Sağlık Bakanlığımız üniversiteye bir müzekkere yazdı ve
bizim böyle personele ihtiyacımız vardır, sizde
böyle bir kürsü yoktur, bunu ihdas etmeniz lazımdır, dedik. Onun üzerine Üniversite Heyeti

idi ve kira ile tutulmuş evlerden ibaretti.
Halen sağlık merkezlerinin sayısı
117’dir, üç yine zarfında 16’dan 117’ye
ulaşılmıştır.

’’

(Bravo sesleri) Dört tane de açılmak üzeredir, bu
suretle 1954 yılı Martında 121’i bulacaktır. Bundan maada 104 tane inşa halinde sağlık merkezi
mevcuttur ki, bunlar da faaliyette bulunanlara
eklenince 225’i bulacaktır. Bu kadar açık bir hakikat karşısında sağlık merkezlerinin inşa edilmediğinden bahsetmek, her halde hüsnüniyet sahipi
bir kimsenin yapacağı bir konuşma değildir.
Bu sağlık merkezlerinin hepsi yeni inşaat değildir diyorlar, biz aksini iddia etmedik, elbette ki,
yeni inşaat değildir. Vatandaşlarımız, muhtelif
memleketlerde kendi arzularıyla, kendi istekleriyle, bizden direktif almak suretiyle ve Devlete
büyük bir külfet tahmil etmemek suretiyle mükemmel eserler vücuda getirmişlerdir.
Halkevlerinden aldığımız sağlık merkezleri
vardır fakat bunlar iki oda ve bir salondan ibaret şeylerdir. Yeni yaptıklarımız, 300 bin liraya
mal olmuş mükemmel sağlık merkezleri halinYüzyılın
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dedirler. Bunları hesabetmeden yalnız Devlet
tarafından yapılan inşaatı mevzuubahis etmek
hatalı bir görüş olsa gerektir.
Sonra polikliniklerden falan bahsettiler. Maalesef, sayın raportörümüzün de cevap verdiği
gibi o rakamlar da samimî değildir.

100. YILA ARMAĞAN

Sonra sıtma mevzuuna gelince Sayın Şükrü
Şavlı arkadaşımız ‘‘hâlâ sıtmayı kaldıramadılar’’ diye bir cümle sarfetti. 25 senelik faaliyetleri zamanında kaldıramadıkları bu âfeti, sıtmayı biz dört, hattâ üç senede kaldırmış olmak
durumuna girmek üzereyiz.

Şunu da arz edeyim ki ,bize çalışma imkânı verildiği tarihte yurdumuzda umumi sıtma durumu yüzde on buçuk idi. Dört seneye yakın bir
zamanda biz bu nispeti yüzde bir onda dörde
indirmişizdir. (Soldan bravo sesleri, alkışlar)
Biz bu vaziyetten iftihar duyarız arkadaşlar.
Kadirşinas milletimiz bize imkân verirse bu
nispeti sıfıra indirmek de mümkün olacaktır.
MURAD ÂLİ ÜLGEN (Konya) -

İnşaallah.

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VEKİLİ DR. EKREM HAYRİ ÜSTÜNDAĞ (Devamla) - Daha söy-

liyecek sözlerimiz var fakat vaktinizi almak istemiyorum. (‘‘Kâfi, kâfi’’ sesleri, soldan alkışlar)

Dr. Ekrem Hayri Üstündağ
Dönemi Sağlık Düzenlemeleri
•

6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun (1953)

•

5283 Sayılı Hemşirelik Kanunu (1954)

•

6520 Sayılı Şap Hastalığı Avrupa Mücadele Komisyonu Kuruluş Anlaşmasına
İltihakımız Hakkında Kanun (1955)

•

Türk Tıp Cemiyeti Hakkında Kanun (15.09.1954)

•

İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar İmalathaneleri Hakkında Talimatname
(22.12.1954)

•

Adli Tıp Müessesesi Nizamnamesi (05.02.1955)

•

Hastaneler Talimatnamesi (04.04.1955)
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Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekaleti Toplantısı, DTCF, Ankara, 1940

Dr. Ali Nafiz KÖREZ (1910 - 1993)

Dr. Ali Nafiz Körez
1910 yılında Kula’da doğdu.
İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu. (1933)
İç Hastalıkları alanında ihtisas yaptı.
Kars Hükûmet Tabipliği ve Sağlık Müdürlüğü yaptı.
22. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı olarak görev aldı.
9, 10 ve 11. Dönemde Manisa Milletvekili olarak seçildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliği ve Ulaştırma ve Devlet Bakanlığı yaptı.
100. YILA ARMAĞAN

14 Haziran 1993 tarihinde Kula’da vefat etti.

TBMM 10. DÖNEM | 1956
Konu

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti ile Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum
Müdürlüğü 1956 Yılı Bütçeleri Münasebetiyle

Yasama Yılı

3

Birleşim

46

Tarih

27.02.1956

S

IHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ

(Kürsüye
alkışlar arasında geldi) Aziz arkadaşlar;
Yüksek Meclisin mesaisinin çok kesif
olduğu şu günlerde, saatinin değil, dakikasının
çok kıymetli olduğu muhakkâktır. Bu itibarla
maruzatta bulunurken bu nokta üzerinde itinalı
olacağım.
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin 1956
yılı Bütçesi üzerinde muhalefet partileri sözcüleri arkadaşlarımız ve diğer mebus arkadaşlarımız hakikaten bir çok ve etraflı mevzulara temas ettiler. Bendeniz kısaca bunlar hakkındaki
görüşlerimizi ifade etmek iktifa edeceğim.
DR. NAFİZ KÖREZ (Manisa) -

Hürriyet Partisi Sözcüsü arkadaşım, sözüne,
bugünkü sıhhi teşkilâtımızın hangi noktada olduğunu tâyin maksadıyla, evvelâ Türkiye’deki
sağlık teşkilâtının diğer memleketlerle mukayesesini yapmakla başladılar ve netice olarak,
bugünkü sıhhi teşkilâtımızın medeni memleketlere nazaran daha aşağı seviyelerde olduğunu beyan ettiler fakat bundan sonra şöyle bir
mukâyese yapsaydı, iyi olurdu, kanaatindeyim.
Bunu kendi görüşüne göre tespit ettikten sonra bir de bundan evvelki yıllarda hiç olmazsa
1950’den itibaren bugün ulaştığımız noktayı
belirtselerdi daha insaflı hareket etmiş olurdu.
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Şimdi evvelâ; yatak adedi olarak bâzı mukayeseler yaptı. Ben, müsaade ederseniz, bugün
bulunduğumuz noktayı yatak adedi itibariyle
tespit etmek bakımından şöyle küçük bir mukayese yapacağım.

‘‘

100. YILA ARMAĞAN

1950’de devlet ve numune hastaneleri
olarak yatak 7.329; 1954’te 13.095;
1955’te 13.695’ti. Doğum ve çocuk bakım
evleri olarak 1950’de710; 1954’te 1.716;
1955’te 1.701 yatak. Göğüs hastalıkları
hastanelerinde; 1950’de 2.107; 1954’te
6.557; 1955’te 7.277; 1956’da 500 yatak
ilavesiyle 7.277’ye iblağ edilmiş
olacaktır. Cemettiğimiz zaman, sağlık
merkezleriyle beraber, 1950’de 1.366 olan
yatak adedi; 1954’te 22.598 ve 1955’te
27.633 olmuştur.

’’

Bunlara belediyeler ve diğer müesseselere ait
yatak adedleri ilâve edilecek olursa 38 bin yatağa sahip olmuş olacağız ve esasen mevzuda
sağlık merkezlerinin adedinden başladı. Ve bu
mevzua giriş Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü
arkadaşımızla Hürriyet Partisi sözcüsü arkadaşımızın müşterek intihabettikleri nokta oldu.
Bu sene, 1956’da, 60 sağlık merkezi açmak suretiyle sağlık merkezlerimizin adedi 241’e yükselmiş olacaktır.
Bilhassa Yusuf Azizoğlu arkadaşım, sağlık merkezlerinin çalışmaları bakımından dediler ki,
kadro noksanlığından ve nazari olarak bâzı
mütehassıs kadrolar konduğu halde doktorların
bulunamaması yüzünden, sağlık merkezlerimiz
atıl vaziyettedir; tabir buydu. Biz bu noktai nazara iştirak edemiyoruz. Bu gibi müesseselerin
çalışmaları istatistiklerle meydana konur. Bu
arada şu noktaya da işaret etmek isterim; bizde
sağlık merkezlerinin, esasen bir mıntakanın ve
memleketin bir nevi memleket hastanesi şekYüzyılın
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linde telâkki edilmesidir. Mesele böyle değildir.
Bugünkü sağlık merkezlerimizin iki karakteri
vardır; birisi, esas koruyucu hekimliğe ait kısmıdır. Aslolan ve devlet olarak da birinci plânda
gelen vazifemiz budur, onun yanında koruyucu
hekimliğe yardımcı olarak bir de tedavi edici
kısım vardır. Bu vasfı ikinci plânda gelmektedir.
Çok arzu ederiz ki, bütün sağlık merkezlerimiz
asgari iki mütehassıs ile takviye edilmiş olsun.
İstikbale muzaf çalışmalarımız istihsal istikametinde olacaktır.
Bugünkü halde durum :
Bakınız sağlık merkezlerimiz nasıl çalışmaktadır;
1950’de sağlık merkezlerimizin adedi 22, yatak
adedi 220, yatakta tedavi edilen 758, ayakta tedavi 76.559,
1955’i arz ediyorum; adet 181, yatak 2.060,
yatarak tedavi 45.874, ayakta tedavi edilen 610
bin 924.
Bunun dışında

‘‘

ameliyathanelerinde küçük veya büyük
ameliyat adedleri şu şekildedir: 1.292,
2.159, ve 3.700.

’’

Demek oluyor ki, bugünkü haliyle de olsa sağlık merkezlerimiz muhiti için faydalı olmakta
ve asla ihmal kelimesiyle ve tâbiriyle tavsif edilecek durumda değildir. (Soldan, bravo sesleri)
Yine sağlık merkezleri mevzusunda, 1956 bütçesinde tahsisatı bulunmaması dolayısıyla acaba bu politikadan ayrılmak mı bahis mevzuudur veya bu sahada bir gevşeme mi olmuştur,
gibi bir kanaate sahip oluyorlar.
Biraz evvel arz ettim, bu sene yeniden 60 sağlık
merkezi açacağız. Binaenaleyh bu politikadan
vazgeçmiş değiliz. Önümüzdeki senede sağlık

Personel meselesi bahis mevzusu olduğu zaman
şunları arz etmek isterim ki, hakikaten bugün
mütehassıs yetiştirmekte müşkülât vardır. Müşkülâtı şu iki noktada görmekteyiz. Birincisi

‘‘

asistan ücreti çok azdır. Bu itibarla
150 lira ile hele çoluk çocuk sahibi
olanlar için ihtisas yapmak aşağı yukarı
maddeten imkânsızdır.

’’

Bu itibarla mütehassıs yetiştirmek bakımından
biraz daha refah kaygısıyla bundan sonra mütehassıs olacaklar için hiç olmazsa hükümet tabipi
iken, belediye tabipi iken, mücadele tabipi iken
aldığı maaşla asistanlık yapmak imkânını sağlayacak bir kanunla huzurunuza geleceğiz. Bu
mevzuda bir milletvekili arkadaşımızın komisyonda bir kanun teklifi vardır, süratle kanuniyet
kesbetmesini temenni etmekteyiz. Yine personel
mevzusunda, bilhassa koruyucu hekimlik mevzusunda ehemmiyetli bir nokta karşımıza çıkıyor. Gerek sağlık merkezlerinde olsun, gerekse
hükümet tabipliği, belediye tabipliği ve mücadele tabipliklerinde. doktor arkadaşlarımızı bu
vazifeler başında uzun müddet muhafaza etmek
mümkün olmuyor. Bir doktor, hükümet tabipliği vazifesine başladığından itibaren şöyle bir
düşünceye sahiptir. Ben mümkün olduğu kadar
buradan erken ayrılayım, ihtısas yapayım diyor ve kaçmaya gayret ediyor. Mecburi hizmeti
varsa, mecburi hizmetini doldurur doldurmaz
derhal istifa etmek suretiyle çok haklı olarak
kendi mesleğinde yükselmek bakımından ihtisas
yapmaya gayret ediyor. O halde alacağımız bir
tedbir vardır. Gerek hekim arkadaşı orada bağlamak ve gerekse bilhassa vazife ve hizmet bakımından tabebetin diğer şubeleri gibi koruyucu
hekimlik şubesini de bir ihtısas haline getirmek

mecburiyetindeyiz. (Bravo sesleri, alkışlar.)
Bunun için de Hıfzısıhha mektebimizi daha
faal bir hale getirerek Hükümet tabipi olarak
belediye tabipi olarak hulâsa koruyucu hekimlikle meşgul olacak hekim arkadaşlarımızı orada birkaç senelik bir tahsile tâbi tutmak suretiyle bir ihtısasa sahip kılacağız. Bu mevzuda
encümende Talât Vasfi Öz arkadaşımızın hazırladığı bir kanun teklifi vardır. Çok temenni
ediyoruz ki, bu teklif süratle kanuniyet kesbetsin. Bir müessesenin hekim bakımından hakikaten ehemmiyeti vardır ama bunun yanında
hemşire de, hastabakıcı da hekim kadar ehemmiyetlidir, Bu itibarla hemşireleri ve hastabakıcıları da onları vazifeye daha iyi bağlamak
bakımından lüzumlu olan tedbirleri alacağız.

100. YILA ARMAĞAN

merkezi olmayan kazalarımızı da sağlık merkezine kavuşturacağız, arkadaşlar. (Alkışlar)

Arkadaşlar, bir noktaya daha işaret etmek İstiyorum. Verem mevzusu Yusuf Azizoğlu arkadaşımız, memlekette veremin çok ehemmiyetli
bir mevzu olduğundan bahsettiler, Kendilerine
tamamıyla iştirak ediyorum fakat, mevzuun
ehemmiyetine göre de tedbirlerimizi almış vaziyetteyiz ve alacağız. Nitekim yataklar 2.000’den
7.700’e, dispanser adedi, 8’den 45’e çıkarılmış
ve nihayet BCG Aşısı bu hastalıkla ne şekilde mücadele ettiğimizi gösterecek bir seviyeye
yükselmiştir. Veremde ölüm nispeti yüz binde
219’dur, dediler. Tahmin ediyorum ki, bu rakamı yalnız nüfusu yüz bin olan şehirlerin istatistiklerinden çıkarmışlardır ve rakamı 1951 olarak intihap etmişlerdir. Yine aynı şehirlerde dahi
1955’te bu nispet 91’dir fakat, daha genişletipte
vilâyet ve kazalara intikal ettirmek suretiyle istatiğimizi tetkik edersek ölüm nispetinin 85’e
indiğini tespit etmiş oluruz. Bu itibarla veremle
mücadelemiz hakikaten muvaffaktır.
Daha bir çok mevzular var. İlâçlardan bahsettiler. Aktüel meseleler haline gelmek İstidadını
gösterdiği için birkaç dakikalık müsaadenizi istirham ediyorum.
Yüzyılın
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100. YILA ARMAĞAN

Efendim, tababette bugün İçin ilâç bakımından birinci plânda gelen ilâçlarımız vardır, Anti
biyotikler, hormonlar, nihayet kan durdurucu
ilâçlar ve buna benzer birtakım mühim ilâçlarımız vardır. Şimdiye kadar ilâç ithalâtında,
ithalâtçı, arzu ettiği gibi bir çok ilâçları getiriyordu. Antibiyotikler, sülfamitler diğer mühim
ilâçlar bir taraftan getirilirken, bunun yanında
birtakım öksürük şurupları, burun damlaları,
kuvvet şurupları geliyordu fakat bugünün şartlarına göre vekâletimiz, ilâç İthalâtında bir proyorito listeleri yapmaktadır Hakikaten mühim
anti - biyotik ilâçlarımız mevcut değilken bunun yerine vekâletimiz, bir burun damlası veya
bir öksürük şurubu ithalinde fayda mülâhaza
etmemektedir. Bu itibarla ilâçlar bakımında bu
türlü tedbirleri almış vaziyetteyiz.
Bir nokta daha vardır. Şimdilik yabancı memleketlerden gelen special adedi aşağı yukarı
altı bindir. 3.500 küsürr da yerli special vardır.
Böylece aşağı yukarı on bindir,
Ne hekimin aklında kalacaktır, ne de hasta gidip istediği marka ilâcı bulabilecektir. Acaba

Bunun için bir komisyon kurup, bu işin revizyonunu yapmak niyetindeyiz. Aziz arkadaşlarım;
artık özür diliyorum. Görüyorum ki, muhterem
arkadaşlarım hakikaten az olan vakitlerinin zayi
olmasını istemiyorlar, yalnız (Devam, devam
sesleri) daha temas edecek mevzularımız vardır,
Aziz arkadaşlar; sağlık meselemiz hakikaten çok
ehemmiyetlidir. Bedenî, fikrî bütün sahalar hakikaten insan fikri ve insan vücudiyle tamamen
alâkalıdır. Bu itibarla bu mevzua çok ehemmiyet vereceğiz. Memleketimizde diğer sahalarda
olduğu gibi sağlık sahasında da cidden şayanı
şükran bir şekilde inkişaf ve kalkınma olmuştur. Bu inkişaf ve kalkınmanın istikbale muzaf
tekâmül seyri vatandaşlarımıza bugüne nazaran
içinde bulunduklarından daha çok ve kendilerine lâyık şekilde sıhhi şartlar içerisinde yaşatmak
ve nihayet vatanımıza hem bedenen hem ruhan
çok sağlam bir nesil yetiştirmek istikametinde
inkişaf edecektir arkadaşlar, (Soldan, alkışlar)

Konu

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti, Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum
Müdürlüğü 1957 Yılı Bütçeleri Münasebetiyle

Yasama Yılı
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Birleşim

47

Tarih

26.02.1957

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ DR.

Muhterem arkadaşlar, gecenin bu ilerlemiş saatinde mâruzatta
bulunurken yorgunluğunuzu, bu arada lûtfunuzu da göz önünde tutarak itinalı davranacağımdan emin olabilirsiniz. Konuşan arkadaşlarımın mütalâalarına gözcümüz Talât Vasfi Öz
kısmen cevap verdiler. Kıymetli vakitlerinizi
almamak için onun temas ettiği noktalara ben
temas edecek değilim.

NAFİZ KÖREZ (Manisa) -
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mümkün değil midir ki, special üzerinde bir
revizyon yapmak suretiyle bu da normal hadlere indirilsin.

Her vazifede olduğu gibi sağlık işlerinde de
personel mevzusu hakikaten çok ehemmiyetlidir. Personel bakımından hekim olsun, hemşire olsun, ebe olsun, sağlık memuru olsun tamamen kâfi bir adede sahip değiliz yalnız bir
noktaya işaret etmek istiyorum Aşağı. yukarı
bundan 10 - 12 sene evvel nispî şekilde bir hekim bolluğu vardi. Hattâ mecburi himneti olan
bazı hekimleri, vekalet tâyin edecek yer bulamıyordu. Ama bugün tıbbiyemizden hekimler

Hakikaten personel bakımından tedbir almaya mecburuz. Hekimlerin terfihi; maaşlarında,
hele mahrumiyet bölgesine sevk edeceğimiz
hekimler yönünden tedbir almak icapetmektedir. Biz bu mevzuyu ele almış vaziyetteyiz.
Ümit ediyoruz ki yüksek huzurunuza bir kanun tasarısı ile geleceğiz,
Hekimlerin bu şekildeki terfihinden sonra aynı
zamanda hususi sektörde çalışan bir çok hekimler resmî sektöre intikal edeceklerdir. Bundan ayrıca istifade edeceğiz. Hemşire bakımından da aded itibariyle noksanız. Şimdi yeni bir
kanun tasarısı hazırlamaktayız, yakında Yüksek Meclisinize sevk edilecektir. Hemşirelerin 8
saatten fazla çalışmaları hâlinde halinde, fazla
mesai ücreti vermek suretiyle, bunların terfihine gayret edeceğiz
Asım Okur arkadaşımız, bilhassa koruyucu
hekimlik üzerinde durdular, gayet haklıdırlar,
birinci vazifemiz budur. Yalnız bugünkü sağlık
merkezleri daha ziyade tedavi ile meşgul olmaktadır. Koruyucu tebabet yapmadıklarını ifade
ettiler ki mesele pek de böyle değildir. Bizim sağlık merkezlerin esası Mixte sistemidir, Bu sistemde merkez bir taraftan koruyucu yapacak diğer
taraftan tedavi yapacaktır. Elbette koruyucu
tababet yapan ve bununla meşgul olan cephesi ile köylerde sağlık eğitimi, diğer hastalıklarla
mücadele ve orada buldukları hastaları da hiç
olmazsa sağlık merkezinin kendi imkânlarıyla
tedavi etmeye gayret edecektir. Bu, sistemden,
Baha Akşit arkadaşımın da ifade ettikleri gibi,
memleket çok fayda görmektedir. Biraz sonra

istatistik ile sağlık merkezlerimizin ne gibi işler
gördüğünü huzurunuzda arz edeceğim.
Veremle mücadele, hakikaten memleketimizin mühim meselelerinden birisidir. Şunu ilâve
edeyim ki, 1950’den bu yana bu sahada büyük
merhaleler katettik.

‘‘

1950’de verem yatağı 1.097 iken, bugün
7.777’ye çıktı ve 1957 bütçesinin tatbikatı
ile bu adet 8.575’e çıkacaktır,

’’

Veremlilerimiz eskiden olduğu gibi hastane
kapılarında beklememektedir. BCG aşısı İle
daha objektif şekilde bu hastalıkla mücadele
etmekteyiz. 44 vilâyeti taramış vaziyetteyiz. İnşaa1lah önümüzdeki sene bütün vilâyetler de
bu bakımdan taranmış olacaktır.

100. YILA ARMAĞAN

adedce daha çok bir şekilde mezun olurken ve
yeni yeni Tıbbiye Fakültesi ilâve edilirken yine
bakıyoruz ki, hekim yönünden noksanız; hemşire yönünden noksanız. O halde bunu manalandırmak icapederse: Demek ki birden bire
sağlık hizmetlerimiz genişlediği için personel
kâfi gelmiyor,

‘‘

Şimdiye kadar 13 milyon vatandaş
bu bakımdan taranmış ve 5,5 milyon
vatandaşa da BCG aşısı tatbik edilmiştir
ki, hiç küçümsenecek
rakam değildir.

’’

Zannediyorum Hasan Erdoğan arkadaşımız
mahrumiyet bölgelerindeki hekimlere temas
ettiler. Verdiğim cevabın tatmin edici vaziyette
olduğunu tahmin ediyorum.
Bir de hususi hastanelerden bahsettiler. Bunlar
bize yardımcı olan müessesedirler. Bu itibarla
yataklarının fiyatı ne olursa olsun onların idamesini temin edecek şekilde, o ölçüler dâhilinde
bu gibi müesseselere daima yardımcı olacağımızı ifade eder ve bu müesseselerin memleketimizde bir an evvel çoğalmalarını temenni ederiz.
Yalnız; “Tifo vakaları son zamanlarda biraz
fazla görünmeye başladı.’’ dediler, Bu ifadenin Hasan Erdoğan arkadaşımızın beyanatının yanında yer alması mümkün değildir, hele
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bir memlekette şehirler, kasabalar ve köylerin
büyük bir ekseriyetinin iktidarımız zamanında
fennî, tazyikli suya kavuşmalarından sonra tifo
ve buna benzer hastalıkların daha da düşeceğini beklemek doğru olur; fazlalaşması her halde
bahis mevzusu olmasa gerektir,

memlekette ensülin var veya yok gibi münakaşalarından sonra, bir çok hastalar kendilerine
lüzumundan fazla ensülin almışlar, şimdi bozulur diye eczanelere iade etmektedirler. Bundan
sonra başka ilâçları da piyasada bol miktarda
bulundurarak bu şekilde piyasayı doyuracağız.

Son olarak bir de ilâç mevzuuna temas etmek
istiyorum. Bir sözlü soru münasebetiyle bu
mevzuda mâruzatta bulunduğum cihetle şimdi
fazla vakitlerini almayacağım.

Şimdi arkadaşlar; 1950’den bu yana sağlık müesseselerimizdeki inkişafı aded olarak ve bir de
hizmetleri itibariyle arz etmeme müsaadenizi
rica ediyorum. O vakit kat ettiğiniz merhale ha
mütebariz bir hale gelecektir.

100. YILA ARMAĞAN

Bir çok memleketler bunu şu şekilde halletmişlerdir: İthal ettikleri müstahzarları, salâhiyetli bir
komisyon tarafından tetkik ettirmişler ve onların
hangisi hayatidir, hangisi değildir, diye tespitler
yaptırmışlardır. Biz de bunu yapmış vaziyetteyiz,
ithal ettirdiğimiz müstahzarların hayati olanları,
tespit etmiş bulunuyoruz ve esasen 5 - 6 aydan
beri prioriteye tâbi tutmak suretiyle ithalât yapıyoruz. Streptomisin, ensülin ve birtakım kalp
ilâçlarını piyasada bol miktarda bulundurmak
üzere her türlü tedbiri almış bulunuyoruz.

‘‘

Bir çok yollardan memleketimize
İlâç ithal edilmektedir. Biz, bunu kâfi
görmiyerek yalnız hayati mahiyetteki
ilâçlara munhasır olmak üzere, ayda
100 bin dolârlık otomatik transferli bir
tahsisat temin etmiş bulunmaktayız,

’’

Bu, ancak yardımcıdır, Başka yollardan, başka tahsislerle memleketimize ilâç girmektedir.
Aynı zamanda son aylar İçerisinde hakikaten
sıkıntısını çektiğimiz Stroptomisinden 375 bin
şişe dağıtmış bulunmaktayız. Bugünlerde daha
bol miktarda memleketimize stroptomisin gelecektir. Meselâ, artık bugün ensülinden bahsedilmemektedir. O kadar bol getirdik ki, piyasa
doydu. Şimdi eczaneciler ensülinin tamamıyla
satılmadığını söylüyorlar. Hattâ bundan evvel
Yüzyılın

Sağlık Bakanları

262

‘‘

Devlet hastaneleri : 1950’de 41 iken
1956’da 121 olmuştur.
Yatak adedi: 1950’de 7.329 iken 1956’da
15.000 olmuştur. Yatakta tedavi
edilenlerin adedi: 1950’de 103.000 iken
1956’da 227.000 olmuştur.
Ayakta tedavi edilenler: 1950’de 642.000
iken 1956’da 1.515.000 olmuştur.

’’

Verem tesisleri biraz evvel arz ettim; 1950’de
yatak adedi, 1.097 idi, 1956’da yatak adedi;
7.777, bu seneki tatbikat18 ise 8.575 olacaktır.

‘‘

Sağlık merkezlerine gelince; 1950’de 22
idi, 1956’da 241 adeddir. Yatak adedi ise:
1950’de 220; 1956’da 2.960 tır. Yatarak
tedavi edilen hasta miktarı: 1950’de 758,
1956’da 16.000, ayakta tedavi edilenler:
1950’de 71.000; 1956’da 639.000...

’’

Şu istatistik gösteriyor ki; 1950’den itibaren hakikaten büyük merhaleler kat’etmiş ve vatandaş sağlığı bakımından tatminkâr hale gelmiş
vaziyette bulunuyoruz,
Sözlerimi daha uzatmak istemiyorum. Bu
sene de ayrıca hastaneler ve sağlık merkezleri

Sözlerime nihayet verirken, gecenin bu saatinde lûtfedip bizleri dinlediğiniz için tekrar şükranlarımı arz ederim. (Şiddetli, alkışlar)
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SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ DR. ALİ

Muhterem arkadaşlarım, Hasan Erdoğan arkadaşım, yatak adedlerinden bahsederken, yalnız Devlet hastanelerine ait yataktan bahsettiler. Onun için dün
okuduğum istatistiği tekrar okumak lüzumunu
hissediyorum.
NAFİZ KÖREZ (Manisa) -

Devlet hastanelerinin, hem aded itibariyle,
hem yatakları ve hem de gördükleri hizmet bakımından bu istatistik mühimdir.
1950’de Devlet hastanelerinin adedi 41 iken;
1956’da 121’e yükselmiştir. Yatak adedi,
1950’de 7.329 iken 1956’da 15.195’e çıkmıştır.
Yatakta tedavi edilenlerin adedi, 1950’de
103.682 iken 1956’da 227.164’e çıkmıştır. Ayakta tedavi edilenlerin adedi, 1950’de
642.000 iken, 1956’da 1.515.000 dir.
Yatak adedlerine verem müesseseleri ve sağlık
merkezlerindeki yatak adedlerini de katarsak,
yatak adedimiz hakikaten 45 binin üstüne.
çıkmıştır. Meselâ verem servislerimiz eskiden
1950’de 1.092 yatağı ihtiva etmekteyken, bugün 7.777’dir. 1957 bütçesinin tatbikatından
sonra bu aded 8.575’e yükselecektir. Hakikaten çok büyük bir merhaledir,
Keza sağlık merkezlerinin adedi ve yatak miktarını arz etmek isterim; 1950’de sağlık merkezi

22, 1956’da 241’dir. Yatak adedi ise 1952’de 720
iken bugün 2.960’tır. Yatarak tedavi edilen hasta
adedi, 1950’de 758 olup 1956’da 46.729’dur,
100. YILA ARMAĞAN

yapacağız. Bu şekilde memleketimizin sağlık
yönünden daha mükemmel, daha tatminkâr
bir şekilde istenilen seviyeye ulaşması gayret ve
cehdi içinde bulunuyoruz.

Ayakta tedavi edilen, 1950’de 76.559 iken
1956’da 639.712 dir.
Şu istatistik gösteriyor ki, yatak adedi itibariyle
ve yapılan hizmetler bakımından ne kadar büyük merhaleler katetmişizdir.
Talât Vasfi arkadaşım, zabta geçmesi temennisiyle sigorta ve diğer hastanelerin tevhidi hakkında ne düşünüyorsunuz, dediler. Bunlar komisyonda da ârz edilmiştir. Tetkik mevzusudur.
Bu mevzuları ele alacağız, tetkik edeceğiz. Hakikaten hastanelerin tevhidi ve sigorta, lüzumlu ve doğru bir şeydir fakat gayet ehemmiyetli
ve dikkatli bir tetkika ihtiyaç vardır. Bu itibarla bu mevzuyu elbette ele alıp tetkik edeceğiz.
(Soldan, alkışlar)
--SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ DR. ALİ
NAFİZ KÖREZ (Manisa) - Çok çocuklu ailelere
yapılacak yardımlar için 100 bin lira koyduk.
Yardım yapmakla mükellef olduğumuz bu ailelere bundan sonraki seneler için borçlarımızı ödeme bakımından daha fazla itina ederek
tahsisatı bol olarak koymaya gayret edeceğiz.
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Dr. Ali Nafiz Körez
Dönemi Sağlık Düzenlemeleri
•

6643 Sayılı Türk Eczacılar Birliği Kanunu (1956)

•

6753 Sayılı Köy Ebeleri ve Köy Sağlık Memurları Teşkilatı Yapılması ve 3017
Numaralı Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Teşkilat ve Memurin Kanununun

100. YILA ARMAĞAN

Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 4459 Sayılı Kanun 4. Maddesinin 1.
Fıkrasının Tadili Hakkında Kanun (1956)
•

6821 Sayılı Atom Enerjisi Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun (1956)

•

Fizyoterapi ve Benzer Müesseseler Nizamnamesi (12.10.1957)

•

6023 Sayılı Türk Tabipler Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve
Bu Kanuna İki Madde Eklenmesi Hakkında 6909 Sayılı Kanun (1957)

•
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6900 Sayılı Maluliyet, İhtiyarlık ve Ölüm Sigortası Hakkında Kanun (1957)
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Sağlık Bakanlığı Binası, Bilkent,
Sağlık2020
Bakanları

Dr. Lütfi KIRDAR (1887 - 1961)

Dr. Lütfi Kırdar
15 Mart 1887 tarihinde Kerkük’te doğdu.
İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu. (1913)
Göz Hastalıkları alanında ihtisas yaptı.
Erzurum Kongresi Kızılay Sağlık Heyeti Reisliği, İzmir Sağlık Müdürlüğü, Manisa Valiliği, İstanbul Valiliği ve Belediye Başkanlığı yaptı.
Kütahya ve Manisa’dan CHP Milletvekilliği, İstanbul’dan Demokrat Parti Milletvekilliği yaptı.
Son Adnan Menderes Hükûmetinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı olarak görev aldı.
İsmi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine (eski adı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma
Hastanesi) verilmiştir.
100. YILA ARMAĞAN

Evli ve 2 çocuk babasıydı.
17 Şubat 1961’de Yassıada’da kalp krizi sonucu vefat etti.

TBMM 11. DÖNEM | 1960
Konu

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti ile Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum
Müdürlüğü 1958 Yılı Bütçeleri Münasebetiyle
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48

Tarih
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IHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ
DR. LÜTFİ KIRDAR (İstanbul) - Muhterem arkadaşlar,Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin çalışmaları hakkında
biraz izahat vermek istiyorum.
Arkadaşlar, sağlık hizmeti kaynağını iilimden,
gayesini insaniyetten alır. Böylece temeli, külliyen gayrişahsi ve objektiftir. Hedefi ise içte ve
dışta siyasi menfaatlerin tamamıyla üstündedir.
Sıhhat Vekâletinin vazifesi, Türk vatandaşının
akıl ve beden sağlığını korumak olduğu kadar
komşularımızın da sağlığına zarar vermemektir. İkinci bir gayemiz, istikbalimizin ümiti olan

yavrularımızı ölümden, hastalıktan korumak,
kendilerini gürbüzleştirmek, nüfusumuzu artırmak, diğer bir vazifemiz de yurttaşları, sosyal
nimetlerden mahrum etmemeye çalışmaktır.
Arkadaşlar, Sıhhat Vekâletinin milletimizle, insaniyet namına yaptığı bu hizmet, Türk vatandaşının şerefli ve şuurlu vekilleri olan sizlerin
yüksek tensibiniz sayesinde tahakkuk etmektedir. Teşkilâtımız sizin çıkardığınız kanunlarla kurulmakta, tahsisatımız sizin bahşettiğiniz
bütçe ile alınmaktadır. Çalışkan, hamiyetli ve
fedakâr Türk vatandaşının alın teri pahasına
birikmiş bir varidattan iki yüz milyona yakın
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para isterken; ben Sağlık Vekili olarak neler
yaptığımızı ve neler yapmak istediğimizi arz
etmek mecburiyetini duyuyorum.
Mesleğimdeki eskiliğim, uzun yıllardan beri sağlık işlerimizin geçirdiği tekâmül safhalarını gözlerimin önünde kolayca canlandırıyor, Vekillikte
yeni oluşum ise, kendimi hiç araya katmadan,
Vekâlet faaliyetini tarafsızca imkân veriyor.

100. YILA ARMAĞAN

Fakat arkadaşlar Büyük Meclisin yıllardan beri
değişmez bir prensiple, daima yükselttiği bütçemize karşı faaliyetinizin nasıl arttığını mukayese yapmadan, rakamlar vermeden anlatmaya
imkân var mıdır; tabiatıyla yoktur. Yalnız şunu
arz edeyim ki, bu rakamları burada her hangi
bir iddia güderek saymayacağım. Yukarda bildirdiğim hedef ve gayelerle yapılan işlerin hâsılası olan bu rakamlar, Türk Milletinin necip.
fedakâr ve münevver evlâtlarından bir kısmının
insanlık yolundaki başarılarından başka hiçbir
şeye delâlet etmemektedir, bunu böyle kabul etmenizi yüksek dirayetinizden bekliyorum.
Vekâletimiz, sağlık sahasında koruyucu, tedavici ve sosyal yardımcı olarak çalışmaktadır.
Sağlık hizmetimiz saltanat devrinin Sıhhiye
Müdüriyeti Umumiyesinden, Cumhuriyetin
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletine geçtiği
vakit hem içerde tutunmuş olan, hem de hudutlarımızdan kolayca girebilen bir çok salgın
hastalığın tehdidi altında idi. Cumhuriyetle
birlikte bunlara karşı çeşitli mücadele teşkilâtları kurulmuştur. 1050’deki iktidar değişmesinden itibaren bu yoldaki çalışmaların hakikaten
daha da hızlandığını görmek. Çünkü bu sıtma
savaşının kuvvetlendirilmesi İkinci Cihan Harbinden sonradır. Bu hastalığın kontrol altına
alınması son yıllara rastlar. Yüksek müzaheretiniz sayesinde ise, beş yıl içinde sıtmayı yurdumuzda kökünden kaldırabiliriz, buna dair
programımız hazırdır.
Verem ile savaşa malî imkânlar ve daha geniş
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teşkilât sağlayan Kanun 1949 tarihlidir. Daha
sonraki tarihlerde vekâlet bu sahada da gayretle
ve verimle çalışmıştır. 1950’deki 8 verem savaş
dispanserini 60’a, 7 verem tedavi müessesesini 69’a, 1.097 olan verem. yataklarının sayısını
8.575’e çıkarmıştır. Gayenmiz her vilâyet merkezinde bir verem savaş dispanseri kurmak ve
verem yatakları sayısını 15.000’e çıkarmaktır..
Buna da yüksek anlayışınız sayesinde tedricen
muvaffak olacağız. Bu yıl sekiz dispanser daha
kuruyoruz, verem yataklarımıza da bu yıl 425
yatak ilâve edeceğiz.
Koruyucu hekimlik sahasındaki diğer savaşlarda da her yıl bir evvelkinden daha fazla başarı
kaydetmekteyiz.
Arkadaşlar,
Koruyucu hekimlikle, tedavici hekimlik arasında
iki başlı çalışan sağlık merkezlerimiz var. Bunları da daima artırıyoruz, bunların sayısı 1949’da
16’ya erişmişti, bugün 221 olmuş bulunuyor. Gayemiz her kazaya bir sağlık merkezi vermektir.
Bu yıl 10 sağlık merkezi daha açacağız, tedavici
hekimliğin esası hastanelerdir.

‘‘

Cumhuriyet kurulduğu zaman orduya
aidolanlar hariç, memlekette 6.507
hasta yatağı vardı, 1949 nihayetinde
üniversitelere ve orduya ait olanlar
hariç, memlekette 18.290 hasta yatağı
bulunuyordu. Bugün keza üniversiteler
ve orduya ait olanlar hariç yurdumuzda
39.624 hasta yatağı vardır.

’’

Bu yıl biz, vekâletimize ait yataklara verem hariç 2.109 yatak ilâve edeceğiz, teşkilâtımızda
kemiyetçe olan artışın yanıbaşında keyfiyetçe
de tenevvü vardır. Göğüs cerrahisi, kalb cerrahisi, dimağ cerrahisi, anestezyoloji ve daha
başka mühim ihtisas şubeleri memlekete girmiş
bulunmaktadır.

Teşkilâtımızın ne derece genişlediği hakkında
da bir fikir vereyim:

‘‘

1949’da vekâletimiz emrinde 2.379
tabip çalışırken 1.057’de bunların
sayısı 3.416’ya çıkmıştır. 1949’da 540
hemşiremiz vardı. Bunların sayısı da
1957’de 1.030’a yükselmiştir. 1949’da
2.388 olan sağlık memurlarımızın sayısı
1957’de 2.951 olmuştur. Teşkilâtımız
bugün bir hayli nahiyemize de doktor
verecek kadar genişlemiştir, Köy
ebelerimiz ise 1949’da 800 iken 1957’de
1240’tır. 14 Şubatta çıkan kanunla 1.100
köy ebesi daha aldık.

’’

Bununla beraber mahrumiyet bölgelerine gidenlere tazminat, verilmemesi, teşkilât genişleyerek her yerde sağlık personeline iş bulunması
gibi âmiller bilhassa az maaşlı kadrolarımızda
boşluklar husule getirmektedir. Bunların yüksek anlayış ve müzaheretinizden doğacak imkânlarla kapanmasına intizaren biz, bir kişiyi
birden fazla işte çalıştırarak kadro eksikliği yüzünden hizmeti aksatmamaya gayret ediyoruz.

‘‘

Fedakâr ve feragatli Türk tabipi bu yolda
da kendinden istediğimiz fazla hizmeti
milletten esirgemiyor.

’’

Vekâletimizin kuruluş tarihinden itibaren tuttuğu tekâmül yolunun bir hulâsasını arz etmiş
bulunuyorum. Önce de arz ettiğim üzere sağlık
hizmeti, insanlık yolunda müşterek bir gayrettir.
Sözlerimi sadece vekâletin istediğimiz tahsisata lâyık olduğunu belirtmek üzere söyledim.
Mevkiimde henüz üç aylık bir vekilim. Anlat-

tıklarımdan kendime pay çıkarmıyorum. Mâruzatıma son verirken vekâletin başarılarına
amil olan teşekkür etmeyi bir borç addederim.’’ (Alkışlar)
SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ DR.

Muhterem arkadaşlar; sağlık işlerimiz hakkındaki kıymetli ve
etraflı mütalâalarınızı büyük bir dikkatle dinledim. Konuşan arkadaşlarım bir çok meseleleri
ortaya koydular, bir çok hizmetler üzerinde durdular. Bunların hepsini imkânlarımız nispetinde
yapmaya çalışıyoruz ve daha ileri götürmeye de
azmetmiş bulunuyoruz.
LÜTFİ KIRDAR (İstanbul) -

İleri sürülen mütalâaların hemen hepsini birkaç noktada toplamak mümkündür. Müsaade
ederseniz müşterek cevaplarımı arz edeceğim.

100. YILA ARMAĞAN

Arkadaşlar,

Aşağı yukarı konuşulan mevzular; verem savaşı
meselesi, sağlık merkezleri meselesi, hastanelerin durumu, ilâç sıkıntısı, bâzı yerlerde doktorların bulunmayışı gibi şeylerdir.
Malûmuâlinizdir ki, sağlık mevzuunun Sıhhat
ve İçtimai Muavenet Vekâletine yüklediği mükellefiyetlerle verdiği salâhiyetleri göz önüne getirirsek, demin de arz ettiğim gibi, bu mevzuları;
koruyucu ve tedavi edici tababet ve sosyal hizmet olarak üçe ayırabiliriz. Sağlık Vekâleti kuruluşu zamanından itibaren, memleketimizde
yer etmiş mühim sâri hastalıklarla mücadeleye
başlamıştır. Bunlardan bilhassa verem savaşını
arz edeyim: İkinci Dünya Harbinin doğurduğu
ekonomik ve sosyal zorluklar yüzünden, dünyanın her yerinde olduğu gibi bizim memleketimizde de verem artmıştır. Veremle esaslı bir
şekilde mücadele edebilmek İçin demin de arz
ettiğim gibi 1949 yılında hususi bir kanun çıkarılmıştır. Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ve
bu yeni kanunun verdiği salâhiyetlerle veremle
mücadeleye büyük mikyasta hız verildi. Daha
evvel de arz ettiğim gibi, verem dispanserlerinin
adedi 8’den 60’a, verem tedavi müesseselerinin
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adedi 7’den 69’a, yatak adedleri de 1.097’den
8.575’e çıkmıştır. Antiparantez şunu arz edeyim; bâzı genç doktor arkadaşlarımız; yok bu
yok, diye her şeyi kara gördüler. Genç doktorları mazur görebilirim. Fakat bilhassa sevimli
arkadaşım, Kemali Bayazıt, mesuliyet deruhde
etmiştir, vazife görmenin, iş görmenin ne kadar
zor olduğunu elbette bilirler. Sözlerinin başında
politikaya girmeyeceklerini, sağlık işlerini her şeyin üstünde tutacaklarını söyledikleri halde yine
itiyat neticesi midir, bilmiyorum, ister istemez
saptılar ve yapılan işi küçümsediler. Küçümsenen rakamlar, arz ettiğim rakamlardır. Binden
sekiz bine, sekizden altmışa.
100. YILA ARMAĞAN

Elbette ki bir günde her şeyi yapmak arzu edilir, fakat, sinemalarda olduğu gibi, bakıyorsunuz, dünya bir anda ahiret oluyor, onun için
bu gibi şeyleri bir anda yapma imkânı yoktur.
Bunlar öyle ihtiyaçlardır ki, hayat devam ettiği müddetçe bu ihtiyaçlar da devam edecektir.
Her gün ihtiyaçlar artıyor.
Sayın arkadaşıma bilhassa şunu arz etmek isterim ki, her sene Avrupa’nın muhtelif şehirlerinde seyahat ederim. Her yerde bu problem
vardır, her yerde yatak derdi vardır. Londra’da
da bir hasta için yatak ararsınız, en az 20 günde bulursunuz, hem de ücretle. Almanya keza
ücretlidir, paralıdır.
Binaenaleyh her şeyde nispeti kabul etmek lazımdır. 1095’e karşı 8500 küsür yatak. Buna
teşekkürden başka bir şey yapılmaz gibi geliyor
bendenize, kendilerine arz etmek isterim.
DR. KEMALİ BAYAZIT (Maraş) - Makamı

Riyaset müsaade ederlerse cevaplarını arz ederim.

Hastalara
BCG aşısı sistamatik surette tatbik edilmektedir, şimdiye kadar 25 milyondan 17 milyon
insan muayene edilmiş, icap eden 7 milyon küsüruna aşıları idare tarafından yapılmıştır. Bir

DR. LÜTFİ KIRDAR (Devamla) -
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iki seneye kadar tamamı bitirilecektir. Evet arz
ettiğim gibi tamamıyla bütün millet taranmış
ve gerekenler aşılanmış olacaktır.
Ölüm nispetlerine gelince: Bugün savaşa ciddî
olarak başlanılan ilk güne nazaran veremden
ölüm nispeti çok düşmüştür. 1949’da veremden
ölüm nispeti yüzbin nüfusta 155 iken, bu nispet
1957’de 80’in dununa düşmüştür fakat verem
savaşında sıtma derecesinde muvaffakiyete varmak için daha çok zamana ihtiyaç vardır çünkü;
verem sıtma gibi yalnız bir tedavi meselesi değildir. Sosyal bir hastalıktır; ekonomiyle alâkalıdır. Dünyanın her yerinde veremi ortadan kaldırmak için bilhassa muhtaç ve hasta kimselere
büyük mikyasta yardım yapmak lüzumu kabul
olunmuştur. Yine ilk merhalede henüz dispanseri bulunmayan yedi vilâyette bu sene dispanserler yapmak ve kazalardaki sağlık merkezlerinde
de verem savaşıyla alâkalı faaliyetlerimizi artırmak suretiyle verem mücadelesini daha çok genişleteceğiz. Verem yataklarını da bugün mevcut olan 8.575’ten 15.000’e çıkaracağız. Bunu
çıkarmak işi, pek basit değildir. Muhtelif hatiplerin bahsettikleri gibi personel, bina yaptırmak,
doktor, hastabakıcı, hemşire yetiştirmek işidir
bu iş; bunlar da zaman ister. Elverir ki, her sene
olduğumuz yerde durmayalım, nispetleri çoğaltalım. Bu sene mevcut yataklarımız çoğalacak,
dispanserlerimiz çoğalacak, böylelikle veremle
savaş mevzusuna bir kat daha ehemmiyet vereceğiz. Veremden ölüm bir arkadaşımızın dediği
gibi 100.000 değil 15.000’dir. Kasaba ve köylerde bu vakalar, şehirlerde olduğu gibi değildir,
şehirlerde daha fazladır. Kasabalara gittikçe
azalmaktadır. Sağlık merkezlerine geçiyorum:
Koruyucu ve tedavi edici tababet sahasında
mühim hizmetler ifa eden sağlık merkezleri
1949’da 16 iken 221’e çıkmıştır. Aradaki nispeti
lütfen siz hesap buyurun.
Bidayette arkadaşımız haklı olarak sağlık merkezlerinin vazifesini esasta koruyuculuk addet-

1923’te, demin de arz ettiğim gibi, devrolunan yatakla beraber 1949 yılında Türkiye’de,
üniversite ve orduya ait olanlar hariç, 18.290
yatak mevcuttu. Bu miktar yedi senede 21 bin
ilâvesiyle 39 bine baliğ olmuştur.
Fakat bu miktar bugünkü ihtiyacı tamamıyla
karşılıyor mu, tabiatıyla evet diyemeyiz.
Yalnız nispet meselesi;

‘‘

bütçeye konan sıhhat işleri tahsisatı
nispetini daha evvelkilerle mukayese
edersek, bugünkü yüzde 4’tür.

’’

Daha evvelki ise yüzde 3’e baliğ olmamış. Bu
yüzde 4’ü yüzde 5’e çıkarmak zaruretini duyuyoruz. Bütçenin imkânı nispetinde bu temennilerimizi tekrarlayacağız.
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miştir. Yani merkezin hemşireleri, ebeleri saniteryen olarak yetişmiş sağlık memurları köyleri
dolaşacak, hemşire ile ebe de halka sıhhi vesayada bulunacaktı, yapılacak sıhhi hizmetleri
ele ifa edecekti. Erken teşhis ve tedaviye lüzum
görülen vakaları da merkeze sevk edeceklerdi.
Saniteryenler de kuyu, çeşme, pınar ve su tesisleri, lâğımların sıhhi ve fennî vasıfları hakkında; sinek vesaire böcek savaşı hususunda halkın
zihnini açacak tedbirler tavsiye edecekti. Merkezde normal doğum yatakları da bulunacaktı.
Bu şekil, ileri memleketlerdeki usule uygundu
fakat onlarda böyle daha ziyade koruyucu mahiyette çalışan merkezlerin yanı başında tedavici tesisler de mevcuttur. Biz de ise bu vaziyet
yoktu. Sonra; sade koruyucu olarak çalışan
müesseseler, ileri memleketlerin münevver halkı müstesna, diğer yerlerde halktan rağbet görmüyordu. Onun için bizzat Dünya Sağlık Teşkilâtı eksperleri, tesisleri kıt ve nüfusu oldukça
kuvvetli sağlık bilgisine sahip olmayan yerlerde
sağlık merkezlerinin hem koruyucu, hem de tedavi edici olarak çalışmalarını faydalı görmüşlerdir. Şimdiki halde bizim sağlık merkezleri
hem koruyucu hem de tedavi edici olarak çalışıyorlar. Hastanelerimiz vekâletimizin tedavicilik
vazifesini ifada başta gelen müesseselerdir. İleri
memleketlerin büyük bir kısmında Devlet tedavicilikle mükellef değildir. Hastaneler her yerde
ücretlidir. Koruyucu hizmetlerde Devlet vazife
almakta, tedavideki ücret vatandaş tarafından
ödenip bunun temininde sigortalar büyük yardımlarda bulunmaktadır. Bizde Devlet ve bilhassa vekâletimizin birinci vazifesi tedâviciliktir ve tamamen ücretsiz olarak yapılmaktadır.
Devlete büyük külfetler yükleyen bu sistemin
yavaş yavaş içtimai muavenete muhtaç olanlara tatbikiyle diğerlerinden bir ücret alınması
yoluna götürülmesi lazımdır. Bittabi halkımızın
maddi mânevi kalkınması arttıkça ücretli sistem
daha geniş ölçüde yer alacaktır ve böylece sosyal sigortalar yapmak imkânı da sağlanacaktır.

Bâzı yerlerde doktor bulunmaması meselesi:
Hakikaten yeni mektepten çıkmış tabiplere
mahsus kadro maaşının serbestt piyasadaki
kazanç miktarlarına nazaran yeter seviyede
olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu sebeple bir
çok tabipler büyük şehirleri bırakıp, serbestt
çalışmayı memuriyete tercih ediyorlar. Bunun
da yegâne, çaresi mahrumiyet mıntakalarında
daha ziyade olmak üzere sağlık personeline
bir tazminat verilmesidir. Mecburi hizmetleri
olanları mahrumiyet mıntakalarına gönderiyoruz, fakat sonra hizmetleri bitip dönüyorlar ve
kazançlı yerlerde kalıyorlar.
Bir de Hükümet belediye tabipleri meselesi
vardır:
Biz, bu vazifelerin daha ziyade bir ihtisas olması meselesini düşünerek bunun için hıfzıssıhha
mektebimizi tekâmül ettireceğiz. Tabipler için
lüzumlu gördüğümüz tazminatı Personel Kanunu’nun teminine intizaren vaziyeti bir müddet daha idare edeceğiz, efendim.
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Hastalık sigortalarından da bahsedildi. Memleketimiz için hakikaten bu da bir ihtiyaçtır. Ben
gençliğimde Almanya’da ihtisas yaparken bunun büyük faydalarını bizzat görmüş ve memlekete avdetimde Hükümete bir rapor vermiştim.
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Büyük memleketlerin pek çoğunda hastaneler
herkes için ücretli ve ücretler de serbestt tababet sahasındakine yakın ve hemen hemen ona
muadildir. Sigorta kurmayı biz de isteriz. Yalnız
sigorta kurabilmek için bin nüfusa asgari beş
yatak, keza birkaç bin nüfusa bir tabip düşmelidir. Sigortaya, hastane ve tabip bakımından bu
duruma erişmiş şehirlerimizden başlamak ve
sigortasızlara karşı hastaneleri ücretli yapmak
münasip olacaktır. Bundan sonra da eldeki imkânlar nispetinde teşkilâtı genişletmelidir.
Sosyal hizmetler: Sigortanın yanıbaşında vekâletimize düşen diğer bir mühim vazife modern
sosyal hizmetleri, memleketimizde kurmaktır.

İleri memleketler bu hizmetleri kurmak sayesinde zaruret ve yoklukla başarılı şekilde savaşmaktadırlar. Bu sayede modern sağlık hizmeti sosyal
ve ekonomik hayatı destekleyen, toplum kalkınmasında, refah seviyesinin yükselmesinde bellibaşlı âmil olan bir devlet işi haline gelmistir. Bu
sahada ilk adımları atmak üzere hazırladığımız
“Sosyal Hizmetler Enstitüsü Kurulmasına Dair
Kanun Lâyihası’’ da Büyük Meclise takdim edilmiş bulunmaktadır. Çıkıp tatbikat sahasına girmesi, yurttaşın sosyal emniyeti bakımından pek
faydalı olacaktır. Diğer ileri sürülen mevzular,
kâfi derecede izah edildiği için daha çok vaktinizi suistimal etmiyeceğim. Yoksa ilâç hakkında
söyliyeceklerim pek çoktu. Burada sözlerime son
verirken hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar)

Konu

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti, Hudut ve Sahiller Umum Müdürlüğü 1959
Yılı Bütçeleri Münasebetiyle

Yasama Yılı

2

Birleşim

45

Tarih

25.02.1959

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ DR.
LÜTFİ KIRDAR (İstanbul) - Çok muhterem
arkadaşlarım, Sıhhat ve İçtimai Muavenet
Vekâletinin işleri hakkında uzun malûmat arz
edersem, sabaha kadar sizi burada tutmam
icap edecektir. (“Oooo!’’ sesleri, gülüşmeler)
Bunun için sağlık işlerimiz üzerinde, mümkün
olduğu kadar muhtasar ve kısaca durarak geçeceğim. Yalnız takdir buyurursunuz ki, biraz
malûmat vermek mecburiyetindeyim. Onun
için özür dilerim.
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Bu hizmetler hastalara, icap ediyorsa aileleriyle
birlikte sosyal yardım yapmayı, sağlamlara hayat ve sıhhatlerini idame için, geçim şartlarını
ıslah yolunda hizmet etmeyi gerektirmektedir.

‘‘

Geçen 1958 malî yılı Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığı bütçesi, yatırımları
dâhil, 203.597.045 lira idi. Bu yıl bütçesi
70 milyon fazlasıyla yatırımlar dâhil
273.939.685 liraya iblâğ edilmiştir. Bu
miktar umumi bütçenin yüzde 4,58’dir.

’’

Evvelce umumi bütçenin % 2’si iken çok sene-

evi, Tekirdağ’ında yine 50 yataklık bir doğum
ve çocuk bakım evi.
Trabzon’da 75 yataklık kemik veremi hastanesi.
Buldan’da 100 yataklı verem ‘hastanesi, Eğridir’deki kemik hastanesine bir paviyon ilâve
edilmiştir, 245 yataklıdır. Rize’de bir verem paviyonu 50 yataklı.. Bütün bunlar bu sene içinde
yapılmıştır. Böylece ceman yedi aded sağlık müessesesi yeniden halk hizmetine açılmıştır. Ayrıca 20 adet sağlık merkezi muhtelif vilâyetlerde
yapılmış ve halkın hizmetine açılmıştır. Hizmete
açılan bu yeni tesislerle birlikte evvelce mevcut
29.396 yatağa 1.959 yatak ilâvesiyle bugün hasta
yataklarımız 31.355’e yükselmiştir. Yani bir sene
içinde ilâve edilen yatak adedi 1.900 küsürdür.
HASAN TEZ (Ankara) -

Hangi hastaneler, an-

Çok
muhterem
arkadaşlarım,
yüksek
malûmlarıdır ki, Sıhhat ve İçtimai Muavenet
Vekâleti millî hükümetimizin teessüsü ile
kurulmuştur. Mazisi kısa bir zamana tevafuk
etmektedir, çok uzun, asırlık bir mazimiz yoktur.

LÜTFİ KIRDAR (Devamla) - Derhal yazıp isimlerini size vereceğim, Hasan Bey.

Sağlık yolundaki hizmetlerimiz bellibaşlı şu
noktalarda toplanmaktadır: Koruyucu tababet
çalışmaları, iyi edici tababet çalışmaları, sağlık
işlerindeki sosyal hizmetler.

Önümüzdeki yıl arkadaşlarım, umumi yataklara ve verem yataklarına bin yatak daha ilâve
edilecek, sağlık merkezlerindeki yataklarımızla
beraber 32.505 yatağa iblâğ edilmiş olacaktır,

Bu vazifeleri mümkün olduğu kadar kusursuz ifa etmek için büyük azim göstermekteyiz
ve bu azmi, şüphe yok ki, meslekdaşlarımızı
göstermektedir.(‘‘Bravo!’’ sesleri) Demin de
temas ettim, uzun uzun arz etmeyeceğim. Geçmişlerden de bahsetmeyeceğim. Yalnız, müsaade buyurursanız, 1958 senesi içinde, yani iki
üç güne kadar bitecek olan bu sene içinde yaptığımız işlerin bir hulâsasını arz edeyim

Arkadaşlarım, bu yıl yine köy ebe okulları ile
sağlık memurları sayısı artırılıyor. Yardımcı
hemşire kurslarına devam etmekteyiz.

Kayseri’de bir doğum paviyonu yaptık; bunun
yatak adedi 12’ tir. Eski doğum paviyonları nihayet 10 - 15 yatak içinde idi. Nihayet çocukla
beraber 25 yataktı.

Keza Isparta yine 50 yataklık doğum ve çocuk

layamadım.
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ler evvel çıka çıka bu yine 4,58’e çıkmıştır ki,
bu bir muvaffakiyettir. Devlet hastanelerindeki
bu 70 milyon lira nerelere sarf ediliyor: Kemali Bayazıt arkadaşım hastanelerin İhtiyaçlarından bahsetmişti, geçen seneye nazaran epeyce
fark vardır. Devlet hastanelerindeki yatak sayısı
başına iaşe masrafı geçen sene 330 iken, bu sene
550’ye, verem yataklarında bu miktar 400’den
600’e, talebe yataklarında 300’den 450’ye çıkarılmıştır. Sadece bundan mütevellit fark 32 milyon tutmaktadır. Bundan başka geçen sene bu
paralar içinde ilâç masrafları da vardı. Bu sene
ilâç masrafı ayrılmış ve ilâç ve malzeme için 12
milyon ilâve edilmiştir. Geri kalan 20 milyon
da bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve bilhassa
mücadelede lüzumlu olan motorlu vasıtalar
için sarf edilecektir.

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ DR.

Hasan Bey, dinlemenizi rica ederim: Bu yıl
Eskişehir, Kayseri, Adana, Gaziantep, Sivas
ve İstanbul’da birer ana çocuk sağlık merkezi
açılmıştır. İzmit, Diyarbakır, Kayseri, Trabzon
ve Erzurum’da birer deri ve tenasül dispanseri
tesis edilmiştir. Ayrıca 5 verem dispanseri açılmıştır. İnşa edilmekte olan 23 devlet hastanesi,
7 verem hastanesi, 3 doğum ve 54 sağlık merkezi inşaatı bitince hasta yataklarımızın umumi
40.555’e yükselmiş olacaktır. Bu inşaat süratle
devam etmektedir,
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MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) -

Hastanesi ne oldu Vekil Bey?

Adana

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ DR.
LÜTFİ KIRDAR (Devamla) - Adana plânı müsa-

bakaya konulmuş, detay plânları yapılıyor. Bu
sene iş katî safhaya girecektir.

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) - Temel-

leri atılmıştı Vekil Bey?
REİS - Siz

devam buyurun, Vekil Bey.

SIHHAT VE İÇTİMAI MUAVENET VEKİLİ DR.
LÜTFİ KIRDAR (Devamla) -

mat vereceğim.

Biraz sonra malû-

100. YILA ARMAĞAN

Sıtma hakkında malûmat vermeyi zait addediyorum, Hepiniz biliyorsunuz, sıtma kökünden
kazanma safhasına gelmiştir. Hattâ verem için
de malûmat vermeye lüzum yoktur. Arkadaşlarımız bu hususta malûmat verdiler. Bu sene
meslekdaşlarım ve arkadaşlarım on dokuz milyon vatandaşı verem bakımından muayene etmişler ve bunlardan yedi buçuk milyonuna aşı
tatbik edilmiştir.
HASAN TEZ (Ankara) -

bunlara?

Ne kadar ilâç verildi

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ DR.
LÜTFİ KIRDAR (Devamla)Arkadaşımız

belki
bilmezler bunu. Biz kendilerine aşıdan ve muayeneden bahsediyoruz, o bize, ilâç soruyor.
Arkadaşlar verem için halen 65 vilâyetimiz de
verem savaş dispanserlerimiz mevcuttur. Bunların dışında derneklerin de 39 dispanseri vardır. Yurdumuzda verem savaş derneklerinin sayısı 122’dir. Halen verem yataklarımızın adedi
9 bindir. Vekâletimizin dışın da diğer vekâlet ve
teşekküller ve derneklere ait yataklarla birlikte
11 bin yatağımız vardır. Yeni tesislerimiz İkmal
edilince 12.500’e baliğ olacaktır fakat hedefimiz bunu 20 bin yapmaktır. Her sene 1.500 yatak ilâve edilirse yakın zamanda 20 bini bulaYüzyılın
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cağız. Bu suretle ihtiyacımız belagan mabelag
giderilmiş olacaktır. Sonra verem işi için halka
bilgi vermek ve koruyucu tedbirleri öğretmek
üzere her vasıtadan istifade ederek propaganda yapıyoruz. Verem mücadelesini daha esaslı
bir şekilde yürütebilmek için Vekâletimiz bir
Verem Savaş Umum Müdürlüğü Kanununu
hazırlatmıştır. Yakında Meclise gelecektir.
Arkadaşlarım sâri hastalıklardan bahsettiler.
Hepsi de muvaffakiyetle neticeleniyor. Bütün
çevremizde görülen sâri hastalıklar bu tedbirler sayesinde memleketimize sokulmamıştır.
Kimi, kızamık gibi hastalıklar endemik bir halde bulunmaktadır. Ayrıca frengi, trahom gibi
hastalıklar gerek yeni ilâçların tesiri, gerekse
tesislerimizin çoğalması dolayısıyla hemen hemen onda bire, beşte bire inmiştir ve her sene
de inmekte devam etmektedir.
Efendim, kancalı kurt diye bilhassa Karadeniz
sahillerimizde çok görülen ve hastalık yapan
bir kurt vardır. Ziraat Vekâletiyle teşriki mesai
ederek suni gübre kullanmak suretiyle bu haşere ile mücadele ediyoruz.
Arkadaşlarım, sağlık merkezleri üzerinde, koruyucu ve iyi edici hekimliği köylü vatandaşlarımızın ayağına kadar götürmek kasdiyle her kazada
bir sağlık merkezi tesisini programa almışızdır.

‘‘

Halen 241 sağlık merkezi vardır. Bunları
kaza adedimiz kadar artıracağız.

’’

Şimdi arkadaşlarım, bir sene içinde yapılan
işleri arz ettim. İleri memleketlerin bir çok
meclislerin merkezlerinde bulundum. Daima
vekâletler bir sene evvel yapılan işler hususunda
meclise arzı malûmat ederler ve gelecek sene
yapılacak işlerin nelerden ibaret olduğunu
söylerler. Ben de böyle yapmak istiyorum.
(Sağdan, soldan, ‘‘Bravo, çok güzel!” sesleri.)

Ankara ‘da bir ebe okulu daha açacağız
Devlet hastanelerindeki yataklara 300 yatak
daha ilâve edilecek ve 200 yataklı yeni tesisler
de ekleyeceğiz. Ayrıca verem müesseselerine
120 yatak ilâve edilecek ve yeniden yapılan tesislere 380 yatak ilâve edilecektir.
Yeni bir doğum evi tesis edeceğiz, yeniden 10
sağlık merkezi açacağız.
Burslu talebe adedinin 900’den bine çıkarılması, 6 kan nakil merkezi tesisi;
Korunmaya muhtaç çocukların korunması için
koruma birliklerine beş milyon dokuz yüz sekiz
bin lira verilmesi.
Bunların bu sene plânları yapılmıştır, Önümüzdeki sene bu binalara başlanacaktır. Bilhassa İstanbul, İzmir, Ankara, Mersin, Adana
gibi büyük şehirlerimizde bu işe başladık.
Sağlık merkezleri için otuz aded Jeep satın
alınması. Bu sene otuz Jeep alacağız.
Hemşire kadrolarının bine çıkarılması.
Üç köy ebe okulu açılması.
İnşa halinde bulunan 23 devlet hastanesinden
başka 7 verem müessesesi, 3 doğumevi 54 sağlık
merkezinin inşası devam ediyor ve yeniden 30
sağlık merkezi inşası,
Antalya, Balıkesir, Edirne, Malatya, Trabzon
ve Zonguldak’ta vilâyet merkezlerinde birer
ana çocuk sağlık merkezi kurulması,

Memlekete Şâmil BCG verem tatbik edilmesi,
Mevcut 65 verem dispanserine iki ilâvesiyle
vilâyetlerdeki dispanserlerin tamamlanması,
30 kaza sağlık merkezine teşmil etmek üzere
otuz kaza sağlık merkezinde verem mücadele
şubesi açılması,
Dünya Sağlık Teşkilâtı ile birlikte, bir verem
anketi ekibinin faaliyete geçirilmesi,
Cüzzam için Kars, Ağrı ve Van’da birer cüzzam dispanseri tesisi.
Cüzzam meselesi mühim bir mevzudur. Halen
Elâzığ’da; İstanbul’da müessesemiz vardır. Bir
kaç ay evvel bir mütehassıs arkadaşımızı Dünya Sağlık Teşkilâtı delâleti ile Afrika’ya gönderdik. Orada yeni tedavi usullerini gördü. Şimdi
bu işin başındadır. Afrika’yı Dünya Sağlık Teşkilâtı bir çok dispanserlerle idare ediyor. Biz
de o rapora atfen üç yerde dispanser açıyoruz.
ilerde bir site teşkil edeceğiz.
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Efendim, 1959 senesinde yapılacak işler: Sağlık memurları kâfi gelmiyor, yeni bir okula ihtiyaç vardır, bu okulu açacağız.

Bu suretle arkadaşımın sualini cevaplandırmış
oluyorum,
Arkadaşlarım, vaktinizi israf ediyorum, özür
dilerim.

‘‘

Millî bir sağlık programımız var.
Buna göre, memleket 16 bölgeye
ayrılmıştır, Her bölge içinde 4 - 5 vilâyet
bulunacaktır.

’’

Bu bölge. deki yataklı müesseselerin tesis programı şöyledir:
Her kazada bir sağlık merkezi tesisi,

12 kazada sağlık merkezi bünyesinde tâli ana
çocuk sağlık merkezlerinin kurulması,

Her vilâyet merkezinde 200 yataktan aşağı olmamak üzere mütevassıt bir Devlet hastanesi
tesisi,

Bu vilâyetlerin her birinde dokuzar köyde olmak üzere 63 köy sağlık istasyonu kurulması,

Her bölge merkezinde 400 yataktan aşağı olmamak kaydıyla bir bölge tesisi,
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Her bölge merkezinde bir doğum evi tesisi,
Beş mühim bölgede en az bin yataklı sanatoryum,
Her bölgede 250 yataklı bir verem hastanesi
tesisi,
Her vilâyet merkezinde 50-75 yataklı verem
paviyonu, beş mühim bölgede bir kemik hastanesi tesisi
Beş mühim bölgede biner yataklı bir akıl hastanesi tesisi,

100. YILA ARMAĞAN

Şimdi arkadaşlarım, müsaade ederseniz
Kemali Bayazıt arkadaşımın temas ettiği bâzı
noktalara cevap vereyim
Hastanelerdeki bakımın iyi olmadığına temas
ettiler. Geçen sene yatak başına 330 olan tahsisat bu sene 550’ye çıkarılmakla eksiklikler ikmal edilmiş olacaktır.
Hastanelerimizin malzeme miktarından ve
röntgenlerin çalışmadığından bahsettiler. Evvelce arz ettiğim gibi bu sene 30 röntgen alacağız. Numune hastanesindekilerin hepsi çalışmaktadır. Haydarpaşa’dakiler de normal
olarak çalışmaktadır.

Beyoğlu İlk Yardım Hastanesi’ne dokundular.
Burada yanılıyorlar, ilk yardım hastanesi yine
ilk yardım hastanesidir, ancak evvelce mevcut
yatakların çok azından istifade ediliyordu. Ben
emir verdim ve geri kalan kısmına hasta yatırılmasını temin ettim. Bu suretle %80 faydalanmamız imkân dâhiline girdi.
İstanbul, Eğridir ve Urla’da birer kemik veremi
hastanesi vardır. Urla’daki hastane bir paviyon
ilâvesiyle genişletilmektedir. Urla’daki iklimin
kemik veremli hastalara uygun bulunmadığı
hakkındaki mütalâa varit değildir.
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‘‘

Doğumevlerindeki yatak adedi 710’dan
2 250’ye yükselmiştir. Bunun 1.450’si
doğum ve 800’ü bebek yatağıdır.

’’

Efendim, Vekâletin Teşkilât Kanunundan bahsettiler. Biz bu kanunu hazırladık. Yalnız Personel Kanunu’nu bekliyoruz. Bundan dolayı Meclise takdim etmedik. Bu kanun çıkınca takdim
edeceğiz. Yine Sosyal Hizmetler Kanunu Meclistedir. Ümit ediyorum ki mart tatilinden sonra
çıkarılacaktır. Bütün encümenlerden geçmiştir.
Şimdi muhterem arkadaşlar; Yüksek Mecliste
bütçemizin müzakeresi dolayısıyla söz alan
mebus arkadaşlarımızın konuşmaları, hem ilâve edeyim ki, bizim için istifadeli olmaktadır.
Bâzı çok faydalı tenkitlerde bulundular. Ben
tenkitleri hürmetle karşılarım. Bunları dikkatle
ve ehemmiyetle dinledim, kendilerine teşekkür
ederim, bunların üzerinde duracağım, ve bunların ışığı altında çalışarak mümkün olanları
muhakkak yapacağız. (‘‘Bravo!’’ sesleri, alkışlar).
Efendim, şunu da ilâve edeyim: Sağlık dâvalarımızda her işin çok mükemmel ve kusursuz
olduğunu iddia edecek değiliz çünkü her gün
her müessesenin ihtiyacı artıyor. Sağlık dâvası gibi mühim bir dâva üzerinde uzun seneler
geri kalmış bir memlekette, bütün ihtiyaçları
tıpatıp karşılayacağız diyemeyiz.
Amerika’da ve Avrupa’da bizzat gördüm: Onlar bile sağlık işlerindeki bütün dâvalarını tamamen halletmiş değildirler. Binaenaleyh bizim
de sağlık işlerimizi hallettik diye bir iddiamız
yoktur, fakat son on yıl içinde başarılan işlerde
asla az değildir.
Müsaade ederseniz bir hâtıramı arz edeyim:

O zaman sıtmadan kırılıyorlardı. Baktık herkesin
elinde bir iplik, hoca bağlamış. Fakat götürdüğümüz ilâçları kimseye veremedik. Tabipe inanmıyorlardı. Van, Bitlis, Elâzığ vesaireye bu yıl gittim.
Orada manzara tamamıyla değişmişti. Son defaki

seyahatlerimde bu bölgelerde eskisinin aksine tenevvür etmiş olan halk şimdi antibiyotik istiyorlar,
sağlık merkezi istiyorlar, bir tabipi olan merkezler
üç tabip istiyorlar. 40 sene önceki memleketimizin
sıhhi cephesindeki tahavvülü görüp sevinmemek,
övünmemek ve iftihar etmemek mümkün değildir. (Soldan, alkışlar)
Yalnız iyimser olmak lazımdır. Benim tababet
hayatımda müşahedem böyledir.

‘‘

Arkadaşlar, bu sene kaç şişe antibiyotik
getirildi bilir misiniz? 25 milyon
nüfusumuz için 21 milyon şişe
antibiyotik sarfedilmiştir.

’’
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1919’da merhum Atatürk, Erzurum Kongresine
gittiği zaman Şark vilâyetlerimizi de dolaşıyorlar. İstanbul Kızılayına bir yazıyor, diyorlar ki;
geldim, gördüm, halk yeraltında yaşıyor. Halkın
bir çoğu aç, çıplak ve hastadır, diyerek vaziyetin
feci, halkın ilâçsız ve sefalet içinde olduğunu bildiriyor ve yardım istiyor. Onun üzerine Kızılay
Şark vilâyetlerine üç heyet göndermeye karar
verdi. Erzurum bölgesine gönderilen heyete
beni reis seçtiler. Bir çok arkadaşlarla beraber
bâzı malzeme, elbise, gıda maddeleri ve ilâçlarla gittik. Kızılay hakikaten o zaman büyük
fedakârlık yaptı. Bizim heyet Gümüşhane’den
işe başladı. Bizim bölgede Bayburt, Erzurum,
Doğubayazıt vardı. Arkadaşları taksim ettim,
Doğubayazıt’a da ben bizzat gittim. Atatürk
o zaman kongre yapıyordu. Bu vilâyetleri ve
köylerini gezerken Atatürk’ün yazdığından
daha feci vaziyette gördük. Yardım için halkı
davet ediyorduk, halk bizden kaçıyordu çünkü
o güne kadar hiç Hükümet yardımı görmemişlerdi. Bizi tahsildar zannettiler çünkü köye tahsildar para toplamak için gider, yardıma giden
heyet görmemişler. Sonra inandılar, kendilerine
elbise, ayakkabı, ilâç ve gıda maddeleri verdik.
Bunları aldılar.

Kemali Bayazıt arkadaşımızın bahsettiği Hastalık Sigortası mevzuuna gelince;
Bu mevzu sosyal, ekonomik ve teknik şartlara
dayanan sosyal bir mevzudur. Geniş mikyasta
bu mevzuyu etüd ettirdik, Bu gün için memleketimizde kabili tatbik olmadığı kanaatine vardık. Bizde para ile tedaviye halk alışmamıştır.
Bu parayı milyonlarca insandan tahsil etmek ve
müessese kurmak kolay değildir. (Alkışlar)
Arkadaşlar bir vecibeyi unuttum, o da Sıhhat ve
İçtimai Muavenet teşkilâtında çalışan meslektaşlarımız hakikaten feragatle çalışmaktadırlar. Kendilerine huzurunuzda teşekkür ederim. (Alkışlar)
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Konu

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum
Müdürlüğü 1960 Yılı Bütçeleri Münasebetiyle

Yasama Yılı

3

Birleşim

48

Tarih

26.02.1960

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ DR.

Muhterem arkadaşlarım; vaktin gecikmesi dolayısıyla size sağlık
teşkilâtımız hakkında esaslı ve uzun tafsilât veremiyorum. Başka bir fırsatta bu tafsilatı vereceğim.
Şimdi kısaca bazı maruzatta bulunuyorum. Bütçemiz :

LÜTFİ KIRDAR (İstanbul) -

100. YILA ARMAĞAN

‘‘

1960 yılında sağlık hizmetlerine (Nafıa
ve Maliye Vekâletleri bütçelerindeki
tahsisat dâhil) 377.762.029 lira tahsis
edilmiş olup bu miktar geçen yılın
tahsisatına nazaran 103.872 344 lira gibi
bir fazlalık göstermektedir,
Sağlık hizmetlerine tahsis edilen bu
meblâğ Umumi Devlet Bütçesi’nin
% 5,187’ini teşkil etmektedir.

’’

Böylece her yıl mevcut imkânlar nispetinde artırılmak suretiyle tahakkuk eden maddi şartlardan âzami istifade sağlamak, sağlık işlerimizi bu
mütezayit imkânlarla her yıl biraz daha tekâmül ettirmek için büyük mesai sarf etmekteyiz.
Onlar Büyük Türk Milletine ve onun mümessillerinden mürekkep olan Büyük Meclisimize
lâyık olmaya çalışıyorlar.
Sağlık teşkilâtımızda vazife almış bu fedakâr
ve ilim sahipi arkadaşlarımızı huzurunuzda
takdirle anmayı ve kendilerine teşekkür etmeyi
büyük bir vicdan borcu bilirim.
Son söz olarak bütçemizin müzakere ve kabulü sırasında sağlık işlerine gösterdiğiniz yakın
alâka ve derin anlayıştan dolayı, gerek bütün
sağlık mensuplarımız adına ve gerekse kendi
adıma en derin şükranlarımı arz ederek huzurunuzdan ayrılıyorum. (Soldan, alkışlar)

Dr. Lütfi Kırdar
Dönemi Sağlık Düzenlemeleri
•

7355 Sayılı Sosyal Hizmetler Enstitüsü Kurulmasına Dair Kanun (1959)

•

Cüzzamla Savaş Araştırma Cemiyeti Hakkında Kararname (1959)

•

7402 Sayılı Sıtmanın İmhası Hakkında Kanun (1960)

•

7478 Sayılı İçme Suları Hakkında Kanun (1960)

•

Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin Mer’iyete Konulmasına Dair Kararname (1960)
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Prof. Dr. Nusret KARASU (1902 - 1987)

Prof. Dr. Nusret Karasu
10 Ekim 1902 tarihinde Erzurum’da doğdu.
İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu. (1926)
İç Hastalıkları alanında ihtisas yaptı.
Ankara Tıp Fakültesi Dekanlığı, UNESCO Türkiye Halk Sağlığı Milli Komitesi Kurucu Başkanlığı, Ulusal
Verem Savaş Dernekler Federasyonu Başkanlığı yaptı.
24. Türkiye Cumhuriyeti Hükumetinde Sağlık Bakanı olarak görev aldı.

100. YILA ARMAĞAN

Adı, Ankara Verem Savaş Dispanseri Nusret Karasu Göğüs Hastalıkları Hastanesi ile Adana Göğüs Hastalıkları Hastanesine verildi.
12 Ağustos 1987‘de Ankara’da vefat etti.

Prof. Dr. Nusret Karasu
Dönemi Sağlık Düzenlemeleri
•

Türkiye Sağır, Dilsiz ve Körleri Himaye İnkişaf Cemiyeti Hakkında Kararname
(12.07.1960)

•

Türkiye Akıl Hıfzıssıhhası Cemiyeti Hakkında Kararname (01.08.1960)

•

33 Sayılı Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun Uzuvlarının Feshi ile Mezkûr
Uzuvların Yeniden Seçimlerinin Yapılmasına ve bu Uzuvların Faaliyete Geçişine
Kadar Kurum Muamelatının Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca Yürütülmesine
Dair Geçici Kanunu (1960)
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Prof. Dr. Nusret Hasan FİŞEK (1914 - 1990)

Prof. Dr. Nusret Hasan Fişek
21 Kasım 1914 tarihinde Sivas’ta doğdu.
İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu.
Bakteriyoloji alanında ihtisas yaptı.
2 yıl Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı yaptı.(1958-1960)
1983-1990 yıları arası Türk Tabipleri Birliği Başkanlığı yaptı.
Evli ve iki çocuk babasıydı.
100. YILA ARMAĞAN

3 Kasım 1990 tarihinde Ankara’da vefat etti.

Prof. Dr. Nusret Hasan Fişek
Dönemi Sağlık Düzenlemeleri
•

4707 Sayılı Sıtma ile Savaş Kanunu (1945)

•

4761 Sayılı Ankara Tıp Fakültesinin Kurulması Hakkında Kanun (1945)

Yüzyılın

Sağlık Bakanları

283

Prof. Dr. Salih Ragıp ÜNER (1914 - 1994)

Prof. Dr. Salih Ragıp Üner
1914 yılında Nevşehir’de doğdu.
İstanbul Tıp Fakültesi mezunudur.
İç Hastalıkları branşında Doçent, Göğüs Hastalıkları branşında da Profesör unvanını aldı.
25. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti Sağlık Bakanı’dır.
1. Dönem Nevşehir Milletvekilliği ve 1. Dönem Nevşehir Senatörlüğü yaptı.
30. Hükûmet İçişleri Bakanlığı yaptı.
Evli ve 3 çocuk babasıydı.
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31 Ağustos 1994 tarihinde vefat etti.

KURUCU MECLİS | 1961
Konu

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1961 Malî Yılı Bütçesi Münasebetiyle

Yasama Yılı

-

Birleşim

6

Tarih

25.02.1961

S

AĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI

Muhterem
arkadaşlarım. Sağlık Bakanlığı bütçesi
münasebetiyle mümkün olduğu kadar
kısa mâruzatta bulunacağım.
Başlıca vazifeleri koruyucu ve iyi edici hekimlik
hizmetleri, sosyal hastalıklarla savaş, sosyal hizmetler, sağlık personeli yetiştirmesi, halk sağlığı eğitimi, yurda giren ve yurtta imal edilen
ilâçların kontrol ve murakabe şeklinde hulâsa
edilebilecek olan Sağlık Sosyal Yardım Bakanlığının 1961 malî yılı bütçesinin verdiği imkânlarla bu yolda yapabileceği hizmetleri aşağıda
gösterildiği şekilde sıralamak mümkündür.
PROF. DR. RAGIP ÜNER -

I - Koruyucu hekimlik hizmetleri (Halk sağlığı):
Modern Devlet hizmetleri anlayışında memleketin dış ve iç siyaseti yanında halkın sağlığının
korunması da aynı derecede önemli bir vazife
olarak kabul edilmektedir.
Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla savaş, verem, sıtma, trahom, frengi ve cüzzam gibi sosyal hastalıklarla mücadele, ana çocuk sağlığı, akıl ve
ruh sağlığı, çevre sanitasyonu, hıfzıssıhha laboratuvarı tesisi ve halk sağlığı eğitimi gibi çeşitli
konular büyük bir dikkatle yürütülmesi gereken bellibaşlı koruyucu hekimlik hizmetleridir.
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a) Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla savaş:
Bulaşıcı ve salgın hastalıklardan yurdumuza
girmesi muhtemel olanlarla, onların girişini
önleyecek tedbirleri almak Bakanlığın kara,
deniz ve hava limanlarının vazifesidir ve bu,
mevcut imkânlar nispetinde yapılmaktadır.
Yurdumuzda çıkan tifo, dizanteri gibi hastalıkların önlenmesi biraz sonra bâhsedeceğimiz
sanitasyon tedbirlerine bağlı olup bunlar Sağlık
Bakanlığı teşkilâtının yalnız başına önlenmesine imkân olmayan şeylerdir.

100. YILA ARMAĞAN

Boğmaca, kızamık, difteri, çocuk felci gibi bâzı
hastalıkların önlenmesi ise 0-5 yaş arası gocukların umumî aşılama programı ile aşılanmasına
bağlıdır. Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsünü
bu aşı ihtiyacını karşılayacak hale getirmedikçe
ve sağlık teşkilâtının koruyucu hizmetler kolunu 0-5 yaş arası bütün çocukları aşılama imkânına getirmedikçe memlekette bu hizmetleri
görmenin imkânı yoktur. 0-5 yaş arası çocuklar
nüfusun %10’u teşkil etmektedir. Halbuki mevcut teşkilâtta difteriye karşı ancak 500.000 okul
çağı çocuk aşılanabilmiştir ki, yalnız bu, başlı
başına memleketimizde difterinin önlenemediğini göstermeye kâfidifr,
b) Sanitasyon hizmetleri:
Bu hizmetler Sağlık Bakanlığının yalnız başına meşgul olması gereken bir konu olmayıp
belediyeler ve diğer Hükümet teşekkülleri ve
halkın iş birliği ile halledilecek bir dâvadır. Büyük şehirlerimizin bile kanalizasyon derdinin
halledilemediğini hatırlatmak isteriz. Bunların
yapılabilmesi için meselenin politik yönden ele
alınmasını, nasıl su, elektrik ve gaz bir ücret
mukabili evlere sağlanıyorsa kanalizasyonun
da aynı şekilde abone mukabilinde yapılması
ve ona göre gerekli mevzuatın konması lazımdır. Köylerin bu tip hizmetlerini velevki imece
suretiyle yaptırma imkânı olsa dahi Bakanlığın
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elinde sanitasyon teknikeri ve sanitasyon memuru bulunmalıdır ki, yapmak isteyenlere yol
gösterilebilsin.
Bunlar yapılmadıkça tifo, dizanteri ve benzeri
hastalıklarla barsak parazitleri hastalıklarının
önlenmesine imkân olmayacağı aşikârdır.
c) Veremle savaş:
Hepinizin malûmları olduğu üzere verem bulaşıcı ve sosyal bir hastalıktır ve halen Bakanlığımızın başta gelen sağlık dâvalarından birisidir.

‘‘

Elimizdeki malûmata nazaran
memleketimizde senede 22 bin kişi
veremden ölmektedir. Memleketimizde
veremden ölüm nispeti 100 bin 77’dir.
Halbuki diğer Avrupa memleketlerinde
bu nispet yüz binde dört ilâ elli dört
arasında değişmektedir.

’’

En iyimser bir görüşle de asgari 250 bin verem
hastası mevcut olduğu tahmin edilmektedir.
Her bulaşıcı hastalıkta olduğu gibi verem savaşında da koruyucu tedbirler başta gelir.

Bu hususu takdir eden Bakanlığımız da vereme karşı koruyucu hassası dünyaca tanınmış
olan BCG verem aşısı tatbikini birinci plânda
ele almış ve Bakanlığımıza bağlı BCG verem
aşısı kampanyası vasıtasiyle bütün vatandaşları
kontrol ettirerek lüzum görülenlere BCG aşısını tatbik ettirmiştir.
1953 yılında başlayan bu kütlevî tatbikatla
memleketimizin 67 vilâyet, 493 kaza ve 35.000
köyündeki nüfusun %80’ni kontrol edilerek 20
milyon 200 bin kişi teste tâbi tutulmuş ve bunlardan lüzum görülen 7 milyon 700 bin vatandaşa da koruyucu BCG verem aşısı yapılmıştır.
Ayrıca, 1959 Mayıs ayında başlayan ikinci
kütlevî BCG tatbikatında 1960 senesi sonuna

Verem mücadelesinde bütün yurttaşlarımızın
şarktan garba seyyanen faydalanabildikleri en iyi
hizmet budur. Gayemiz de bu hizmeti daha kısa
sürelerle âzami dört senede bir tekrarlamaktır.
Verem savaşında, koruyucu ve aynı zamanda iyi
edici hizmetleriyle çok mühim vazifeler ifa etmesi
icap eden verem savaş dispanserlerimize gelince:
Halen memleketimizde 67’si Bakanlığımıza
39’u Verem Savaş Derneklerine ait olmak üzere ceman 106 dispanserimiz mevcuttur, Asgari
bir hesapla memleketimizin daha 400 dispansere ihtiyacı vardır. Halbu ki bugün elimizde
mevcut dispanserlerimizin bir çoğu gerek kalifiye personel noksanlığından ve gerekse teknik
malzeme yokluğundan hakikî fonksiyonlarını
ifade edememektedirler. Bu seneki bütçe imkânlarımızla ve alacağımız miktarı az da olsa
yeni hasta takipcisi kadrolarıyla ve teknik malzeme noksanlarını gidermek suretiyle bu dispanserlerimizi hakikî fonksiyonlarına kavuşturmaya çalışacağız. Bu maksatla dispanserlerin
doktorlar başta, bütün personelini kurslara tâbi
tutarak hizmete adapte edeceğiz, Ankara’da
pilot bölge verem mücadele dispanser çalışmalarında memleketimizin bünyesine uygun çalışma sistemiyle dispanserler bölgelerinde halkın
%90’nının dispanser kontrolundan geçirilmesi
temin edilmiştir. Bünyemize uygun bu çalışma
sistemini diğer vilâyet dispanserlerine de sirayet ettirmek suretiyle bütün memleketin faydalanmasını temin etmek için çalışılmaktadır.
Verem tedavi müesseselerine gelince:
Halen memleketimizde Bakanlığımıza ait
10.000 ve diğer Bakanlık ve teşekküllere ait
2.500 olmak üzere ceman 12.500 verem tedavi

yatağı mevcuttur. Halbuki asgari yatak ihtiyacımız 25.000’dir.

‘‘

Açıkça ifade etmek mecburiyetindeyim
ki, mevcut hastanelerimizin bir çoğunda
personel ve teknik malzeme noksanları
mevcuttur,

’’

ve fonksiyonlarını hakkıyla ifa edememektedirler. Binaenaleyh bu seneki bütçe imkânlarımızla ilk hedefimiz bu müesseselerimizi de daha
iyi hizmet eder hale getirmek olacaktır. Bu
arada veremin topluluklar arasında kolaylıkla
yayıldığı nazarı itibara alınarak ordu bünyesine veremin sokulmaması için Millî Savunma
Bakanlığı ile iş birliği yapılarak askere alınacak
erlerin verem bakımından ciddî bir kontrolden
geçirilmesi için esaslı kararlar alınmıştır.
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kadar 19 vilâyet, 173 kaza, 10.700 köy tekrar
taranarak 6.500.000 kişi teste tâbi tutulmuş ve
lüzum görülen 1.800.000 kişi koruyucu BCG
aşısı ile aşılanmıştır.

Bu cümleden olarak kur’a eratı son yoklamada
mevcut olan yerlerde Sağlık Bakanlığı verem
savaş dispanserlerinde kontrolden geçirilecektir.
Ayrıca er eğitim merkezlerinde de yine her iki
Bakanlığın müştereken aldığı tedbirler sayesinde erler orduya girmeden tüberkülin testine,
aşı tatbikatına ve mikrofilm kontroluna tâbi tutulacaklardır. Bunlara ilâveten dispanserlerimizin faaliyette bulunduğu merkezlerde okulların
ve esnafın da kütle taramaları birinci plânda
programa alınacaktır.
Bu suretle veremin yayılmasında çok mühim rol
oynayan toplulukların kontrol altına alınması
da sağlanmış olacaktır. Bu arz edilen hizmetlerin mütaakip senelerde tam muvaffakiyetle her
yerde geniş mikyasta tatbikı teknik personelin
artırılması nispetinde mümkün olacaktır.
d) Sıtma ile savaş:
Yurdumuzda bidayette sıtma mücadelesi olarak başlanan ve 1957 yılından beri de sıtma
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eredikasyon olarak devam etmekte bulunan
sıtma eradikasyon plânında, Dünya Sağlık Teşkilâtı, UNICEF ve Bakanlığımız arasında 1959
Eylûlünde imzalanan protokolle geniş çapta
değişiklik yapılmıştır. 1959 yılında 34 bölge
halinde çalışan sıtma savaş teşkilâtı bu tarihten
itibaren 54 bölge, 300 şubeye çıkarılmış ve mücadele altında bulunan 9,5 milyon nüfusa şâmil
17.776 köy mevcut iken yeni teşkilâtla mücadele altına alınan köy adedi 33 bine ve nüfus
adedi 16,5 milyona yükselmiş bulunmaktadır.
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1961 yılında sıtmalı olduğu tespit edilmiş bulunan Van, Hakkâri ve Ağrı vilâyetleri de faaliyet
sahasına alınarak 57 bölge 315 şube hâline çalışmalarına devam edecektir.

Ana- çocuk sağlığı hizmetleri normal gebe,
emzikli anne ve 0 - 6 yaş çocuklarının periyodik muayene ve kontrollerini yaparak gebelerde lohusalık esnasında 0 - 6 yaş çocuklar arasında ölüm nispetini azaltmak, annelere halk
sağlığı bilgileri vererek çocuklarının vaktinde
koruyucu aşılarını yapmak, anne ve çocuğa
gıda yardımında bulunmak, çocukları istikbale
gürbüz ve sağlam yetişmelerini sağlamak için,
kurulmuş medikososyal bir müessesedir.
Halen 24 ilde 26 ana ve çocuk sağlığı merkezi,
28 şube, 257 istasyonu vardır. 1961 yılında 8
ilde 8 ana - çocuk sağlığı merkezi, 12 ilçede ana
ve çocuk sağlığı şubesi ve bunlara bağlı 100
köyde ana ve çocuk şağlığı istasyonu açılacaktır. Bu teşkilât çok geçtir. Elâmansızlık yüzünden lâyıkıyla inkişaf edememektedir.

Bu bölgelerde bir taraftan sıtmalıların araştırılması müspet buldukları vakaların tedavilerini
yaparken diğer taraftan da intikale mâni olmak
üzere kalıcı Ensektisit tatbikatına devam edilecektir.

f) Trahomla savaş:

Dünya Sağlık Teşkilâtı ve UNICEF ile birlikte hazırlanan faaliyet plânına göre 1965 senesinde sıtma yurdumuzda eradike edilmiş (yok
edilmiş) olacaktır.

Güneydoğu’nun 6.396.544 nüfuslu 19 ili
trahom kontrolu altındadır. Bu bölgelerdeki
trahomun sayısı 180 971 olup bu bölge nüfusunun 2,8 dir.

e) Ana- çocuk sağlığı ;

Trahom teşkilâtı kadrolarının maalesef % 65 şi
münhal olması savaşın arzulanan şekilde yürütülmesine engel olmaktadır.

‘‘

Türkiye’de 0 - 6 yaş arası çocuk ölümü
nispeti binde 300’e kadar yükselmekte
olup yurdumuz en çok çocuk ölümü
veren memleketlerden biridir.

’’

Köylük bölgelerde gebelikten mütevellit ölümü
bin canlı doğumda 5,2’dir. Düşük ve doğum
sebebiyle ölen anne sayısı yılda 112 bin civarındadır. İngiltere’de ise anne ölümü bunun
1/8’dir. Bizde anne ölümünün çok oluşu sebebi annenin (gebelik kontrolü olmaması yüzünden) bilhassa köylük bölgelerde her yıl gebe
kalmaları, düşüklerin yüksek olması ve güç
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doğumlara müdahale imkânlarının çok yerde
mevcut olmamasıdır.

1961 yılında Maraş ve Mardin illeri klâvuz
proje sistemi yen bir tedavi usulüne tâbi tutulacaktır.
g) Frengi ile savaş:
Yeni ilâçlara ve müessir tedavi usullerine rağmen yurdumuzda halen 40 bin frengili mevcuttur. Bunun savaş bölgesindeki nüfusa nispeti
binde 1,3’dür. Bu nıspet 10 yıl önce 5,7 idi.
Ciddi bir savaşla hastalığı 5 yıl zarfında katî
olarak ortadan kaldırmak mümkün görülmektedir. Bu günkü basit frengi tedavisine rağmen

Bununla beraber antibiyolojiklerin epidemiyolojik kıymetini itiraf etmek zorundayız.
1961 yılında bölgelerindeki mücadele görevini
bitirmiş olan Çankırı, Kastamonu ve Balıkesir
mücadele teşekkülleri kaldırılarak buralardan
tasarruf edilecek personel yurdun daha kesif
frengilisi olan bölgelerine nakledileceklerdir.
Ayrıca personel kıtlığı yüzünden yarı âtıl durumda olan Sivas ve Gaziantep mücadele teşkilâtı takviye edilerek bu illerde geniş taramalara geçilecektir,
Frengi savaşında kadroların %85’inin münhal
olması sebebiyle bu hastalıktaki musap nispetini binde 5,7’den aşağı indirmek mümkün
olamamıştır.
h) Cüzzamla savaş:
Bilhassa Doğu ve Kuzey- Doğu bölgelerimizde
25.000 cüzzamlı bulunduğu tahmin olunmaktadır. Cüzzam erken teşhis edildiği takdirde tedavi edilebilir. Bunun için de yapılacak savaş,
dispanser esası üzerine kurulmalıdır. Mevcut
dispanserler elemansızlık yüzünden çalışamamaktadır.
Cüzzam hastaneleri hastaların dispanserlere
müracaatla erken teşhis ve tedavilerini engellediğinden lepra savaşında daha çok dispanser
adedinin artırılması zaruri bulunmaktadır.
Cüzzamla savaşta lüzumlu personeli yetiştirmek üzere Ankara Tıp Fakültesinde bir demonstrasyon merkezi kurulması mukarrerdir.
i) Beslenme:
Dünya milletleri arasında beslenmede bir eşit-

sizlik vardır. Şimalî Amerika ve Avrupa memleketleri (Rusya dâhil) dünya nüfusunun 1/3’nü
teşkil ettikleri halde bu kütle dünyadaki gıda
maddelerinin 3/4’nü almaktadır.
Yurdumuzda beslenme henüz bir nizama bağlanmamıştır. Memlekette yetişen 6.000 çeşit
nebattan ve 65.000.000 hayvandan lâyıkıyla istifade edilememektedir. Beslenme bozuklukları
dolayısıyla yurtta çeşitli hastalıklar görülmekte
ve ortalama ömür düşük bulunmaktadır.
Bakanlığımızda beslenme konusu ile meşgul
olan hususî bir bölüm bulunmamaktadır. Bu
konuda halkın bilgisini artırmak ve onun mevzuya alâkasını çekmek ve Bakanlık bünyesinde
bir teşkilât kurmak lazımdır.
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Dünya Sağlık Teşkilâtının son neşriyatında da
belirtildiği üzere henüz hüviyeti bilinemeyen
faktörler sebebiyle maalesef primer ve skonder
tabiatta frengi vakalarının beklediğimiz nispette azalmadığı görülmektedir.

II- Sosyal hizmetler:
a) İyi edici tıp hizmetleri;
çok pahalı bir hizmettir.

‘‘

Yurtta mevcut hasta yatakları sayısı 50
bin civarındadır. Bu duruma göre 10
bin kişiye 17 yatak isabet etmektedir.
Halbuki Dünya Sağlık Teşkilâtının az
gelişmiş memleketler için kabul ettiği
norm 30’dur.
Komşumuz Yunanistan’da bu nispet 36,
Bulgaristan’da ise 40’tır. İngiltere’de 50
milyon nüfus için 1959’daki yatak sayısı
475.286’dır.

’’

Türkiye nüfusuna göre İngiltere’deki norma erişmek için yatak adedinin 266 bin olması lazımdır.

‘‘

Dünya Sağlık Teşkilâtının az gelişmiş
memleketler için kabul ettiği norma
ulaşmak için 84.000 yatağımız olması
icap eder. Bu rakama ulaşabilmek
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için 1.700.000.000 liraya ihtiyaç
bulunmaktadır.

’’

1962 yılında tababetin sosyalleştirilmesine geçileceğine göre lüzumlu sağlık ocağı ve sağlık
evleri tesisi için de 400.000.000 lira icap etmektedir. Buna göre yatak sayısının nüfus ihtiyacına cevap verebilecek seviyeye çıkarılması
için en az 20.000.000.000 liraya ihtiyaç vardır.
b) Korunmaya muhtaç çocuklar, ihtiyarlık müesseseleri, rehabilitasyon ve ihtiyarlık sigortası:
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Bakanlığımızın birinci plânda meşgul olması
gereken bu konularla maalesef şimdiye kadar
ilgilenilmemiştir. Bu hizmetleri bir nizam altında ve tek elden yürütmek için Bakanlık bünyesinde bir Genel Müdürlük kurulmuştur fakat
hazırlanan tasarı henüz kanunlaşmamıştır,
1. Korunmaya muhtaç çocuklar:
Yurdumuzda 30- 40 bin civarında korunmaya
muhtaç çocuk bulunduğu tahmin olunmaktadır. Bugün bakılanların sayısı ancak, 10 bin civarındadır. Bakanlığa ait bakım yuvaları ihtiyaca cevap vermekten uzaktır. Halen 22 ilde yuva
inşaatı devam etmektedir. 1961 yılında bitecek
tesislere yeniden bin çocuk alınabilecektir,
2. Rehabilitasyon:
Rehabilitasyon konusunda yapılan hizmet ise
yalnız tüberküloz hastanelerindeki Occupational therapie’den ileri gitmemektedir. Bakanlığımızın meslekî rehabilitasyon yoktur. Yurtta
mevcut sakatların işe alıştırılmaları için üniversite ile müşterek bir merkez kurulmasına çalışılmaktadır.
3. İhtiyarlar meselesi:
Sağlık Bakanlığı ihtiyarlar teşkilâtı işini henüz ele
almamış olup, bu maksat için kurulmuş bir şubesi
ve bütçeye konulmuş parası mevcut değildir.
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Keza memur ve hizmetliler ile işçiler dışındaki
kütleye ait ihtiyarların emeklilik işi de ele alınmamış bir konudur ve Emekli Sandığı şümulü
içinde veya Bakanlığımıza bağlı olacak diğer
bir teşekkül ile ele alınıp serbestt meslek erbabı,
hattâ esnaf gibi grupların âtisinin emniyet altına alınması ve bununla ilgili sigorta sisteminin
kurulması bir zarurettir.
III- Halk Sağlığı Eğitimi:
Bakanlığımız bu mevzuda özel surette yetiştirilmiş personele mâlik değildir ve çok önemli
olan bu görevi yapacak sağlık eğitimcileri teşkilâtını kurmaya mecburdur. Bu sadece Bakanlığımızın başaracağı bir konu olmayıp bir resmî
ve özel teşkilâtın, sağlık eğitimcilerinin liderliği
altında yürütülmesi gereken bir konudur.
IV- Murakabe hizmetleri:
a) Personel murakabesi:
Bakanlığın idarî bakımdan teftiş müessesesi vazifesini imkânları nispetinde yapmaktadır fakat,
asıl olan ilmî ve meslekî murakabeyi yaparak
hizmetin daha iyiye götürülmesi için gerekli
meslekî murakabe teşkilâtı mevcut değildir.
b) İlâç murakabesi :
İlâç kontrolü ithalâtta, istihsalde ve piyasaya
sürülen ilâçlarda olmak üzere 3 şekilde icra kılınmaktadır.
İthalât ve istihsaldeki kontroller ruhsat alınışında
muntazaman yapılmaktadır fakat asıl olan piyasadaki ilâçların kontrolüdür. Bunu, eleman noksanlığı dolayısıyla maalesef yapamamaktayız.
c) Yiyecek kontrolü:
Bu konu belediyeleri ilgilendirmekle beraber
Bakanlığımızın da alâkalanması icap eden bir
mevzudur. Ancak bu sahada da eleman noksanı dolayısıyla faydalı olamamaktayız.

1. Bakanlığımızca takip edilmekte ve edilecek
olan ilâç politikası:
a) Halkımıza kalitesi düşürülmemek şartıyla
ucuz ilâç temin etmek,
b) Toksit tesirleri bilâhara anlaşılan ve yahut
devaî tesiri olmadığı zamanla tebeyyün eden
ilâçların imal ve ithallerini menetmek, ruhsatnamelerini de iptal etmek.
c) Yerli tıbbî müstahzarların kalitesini yükseltici
tedbirleri alarak yabancı muadillerinin ithaline
mâni olmak
d) Yerli ilâç sanayiini kaliteyi bozmadan himaye edecek gümrük tarifesi siyaseti gütmek.
e) Yurdumuzda imal edilemeyen hayatî ehemmiyeti haiz yabancı müstahzarların ithalini
teşvik ve antibiyotiklerde olduğu gibi gümrük
muafiyeti sağlamak.
Bu prensiplere riayet ederek Bakanlığımız
menşe memleket fiyatlarını tetkik etmek suretiyle hammaddenin menşe memleket asgarî
fiyatı ile yurtta verilecek fireleri hesaplamış ve
yüksek fiyatlar sebebini tespit etmiş ve birçoğunda tüccarın normal kâr haddine zarar vermeden indirmeler yapmıştır.
VI. Sağlık hizmetlerinin bölgelere ayrılış şekli:
a) Bugünkü durum :
Sağlık hizmetlerinin yurdumuzdaki yayılış tarzı hiçbir zaman sosyal adalet kaidelerine uygun
olmamıştır. Gerçekten bu hizmetler, büyük
şehirlerde küçük şehirlerin ve bilhassa köylük
bölgelerin aleyhine inkişaf ettiği gibi yurdun
muhtelif bölgelerindeki yayılışta müsavat kaideleri dışında olmuştur.
Hele koruyucu hekimlik hizmetlerinin köylük
bölgelere lâyıkıyla götürüldüğü asla iddia olu-

namaz. Yurdun az gelişmiş bölgelerindeki vaziyet ise daha da ciddîdir. Şöyle ki :
Eskişehir - Afyon hattının batısında kalan bölgede Bakanlığa ait yatak sayısı 15.640, bu hat
ile Sivas - Malatya - Gaziantep hattı arasında
orta bölgede yatak sayısı 13.999, bunun doğusunda kalan bölgede ise 6.356’dır.
Yurttaki sağlık personeli yayılışı ise büsbütün adaletsizdir. Bakanlığın bütün yurttaki koruyucu hekim kadrolarındaki münhal nispeti %25’tir. Buna
mukabil Doğu bölgesindeki 21 ilde koruyucu hekim kadrosundaki münhal nispeti %51’dir.
b) Yapılması lazım gelen hizmetler :
Yukarıda sayılan mahzurları ortadan kaldırmak bugünkü mevzuatla mümkün görülememektedir.
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V. İlâç politikası:

Bütün bu mahzurları kaldırmak, sağlık personelini hizmete bağlamak ve dolayısıyla sağlık
dâvalarımız en iyi bir şekilde ve kökünden halledebilmek için teknik bakımdan en iyi ve en
doğru yol, sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesidir.
Bunun yanında, yurdun az gelişmiş bölgelerinde çalışan personelin daha imkânlı yerlere
muayyen bir süre sonra naklini mümkün kılacak ve aynı şekilde gelişmiş bölgelerdeki personelin mahrumiyet bölgelerinde de bir süre için
çalışmasını sağlıyacak imkânlar aranmalıdır.
VII - Personel işleri :
Sağlık hizmetlerinin yürütülmesi bina, techizat
olsa bile personel olmadıkça mümkün olamaz.

‘‘

Bugüne kadar memleketimizde 12.650
doktor tescil edilmiş olup bunun 1.100
kişisi yabancı memlekette, 7.000’i büyük
şehirlerde ve mahrumiyet bölgelerinde
hizmet görmektedir.
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Yardımcı personel durumumuz ise tam
mânasıyla yetersiz haldedir. İngiltere
‘nin durumu ile mukayese ettiğimiz
takdirde: Memleketimizde 3.072
(hemşire ve yardımcısı bulunmasına
karşı orada 148.700 hemşire ve
yardımcısı vardır. Orada 46.182 hemşire
ve 3.602 ebe öğrenci olmasına karşı bizde
773 hemşire ve 598 hemşire yardımcısı.

’’
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583 sağlık memuru ve 732 ebe okutacak okul
kapasitemiz vardır. Asgarî ihtiyacımız olan miktarı sağlamak için yurda bugünkü 130 hemşire
ve 120 sağlık memuru mezunu ile ancak 120
yılda mümkün olabilecektir. Zira üç hemşire
okulu hariç diğer beş okulun binası olmadığı gibi
Ankara’daki hariç hiçbir Ebe Okulunun binası
yoktur. Memleketimizde tıp teknisyeni ve lâborant yetiştiren okul bulunmadığı gibi, sanitasyon
teknikeri ve nisyeni okulları da yoktur. Bütün bu
okulların geliştirilip artırılması, için gerekli hiçbir
öğretmen okulu da bulunmamaktadır.
1975’e kadar 4.000 hemşire ve 3.500 sağlık
memuru yetiştirmek üzere Devlet Eğitim Plânlama Kuruluna 10 yıllık bir program, bütün
detayları ile sunulmuştur.
Yardımcı sağlık personeli okulları için öğretmen yetiştirmek üzere program yapılmış olup
Kanun tasarısı ile Yüksek Heyetinize bilâhara
sunulacaktır.
Hesaplarımız, bu programa rağmen açığımızın yine de çok olacağını göstermiştir. Bu açığı
hemşire yardımcıları ile ve varılan mutabakata
göre, kız teknik okulu mezunlarından bir kısmını ebelik kurslarına almaya çalışarak kapatma yoluna gidilecektir.
VIII - Sağlık hizmetleri ve malî kaynaklar :
Bugünkü modern tıp ve tedavi müesseselerinin
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pahalı tesisler olduğunu göz önüne almalıyız. Bir
örnek olarak kanser tedavisinde kullanılan bir
kobalt cihazının ki ömrü, yani kullanılış süresi 5
yıldır, yerine konması ve personelinin yetiştirilip
kullanılması ile 2 milyon Türk Lirasına mal olur.
En çok yılda 2.000 hasta tedavi edilebileceğine
göre 5 yılda 10.000 hasta, o da sistemli çalışmasıyla hasta başına, diğer masraflar hariç en az
200 lira düşer. Bu bir örnektir ve bu masrafları
karşılamak, normal bütçede Sağlık Bakanlığına
düşen % 5 hisse ile asla mümkün olamaz.
Bu miktara diğer yollardan ilâveler yapılması,
hizmetin ifası için şarttır.
a) Bu yollardan birisi döner sermaye verimini
artırmak ve hastanelerin bir kısım masraflarını
böylece karşılamak,
b) Sosyal sigortanın hastalık ve analık sigortasını kademe kademe önce şehirlerde memur,
ticaret erbabı vesair organize vatandaş kütlesine uygulayarak elde edilen gelirler ile programı
desteklemek,
c) Hastanelerin sadece ‘teşhis ve tedavi’ müessesesi olmaktan çıkarak, tıpkı verem teşkilâtında olduğu gibi, koruma, erken vaka tespiti işleri
ile de görevlendirerek hasta yatak gün nispetini
azaltarak masrafları kısmak gerekir.
Bu programın uygulanabilmesi ve planların
yapılabilmesi için sigorta, ekonomi, hesap uzmanlarına ihtiyaç olduğunu ve Bakanlık teşkilâtında bunlardan hiç birisinin bulunmadığını, yeni bir Teşkilât Kanunu ile veya Sağlık
Hizmetlerini Sosyalleştirme Kanunu’nun derpiş ettiği özel büronun tesisine imkân verilmesi
gerektiğini arz etmek isterim. (Alkışlar)
Müsaade buyurulur mu efendim, küçük bir sorum var:
Efendim, Sıtma Savaş Teşkilâtında yardımcı olarak çalışan personel vardır. Bunlardan
1952 Şubatından evvel hizmete girmiş olanlar

DR. ZAİMOĞLU GALİP KENAN -

efendim.
bareme alınmışlar, diğerleri alınmamışlardır.
Bunlar mağdur durumdadırlar. Sayın Bakan
bunlar hakkında ne düşünüyor? Eğer şu anda
cevap vermek imkânı yoksa bunların mağduri-

yetini giderecek bir çare bulmalarını rica edeceğim.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI PROF. DR.
RAGIP ÜNER -

Cevabını yarın takdim ederim

•
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Prof. Dr. Salih Ragıp Üner
Dönemi Sağlık Düzenlemeleri
209 sayılı Sağlık ve Sosyal Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme
(Rehabilitasyon) Tesislerine verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun (1961)
•

229 Sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunu (1961)
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Dr. Süleyman Suat SEREN (1910 - 1985)

Dr. Süleyman Suat Seren
1910 yılında Isparta’da doğdu.
İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu.
Ankara Numune Hastanesinde Göz Hastalıkları ihtisasını yaptı.
Çalışma Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü yaptı.
1. Dönem Isparta Senatörlüğü yaptı.
26. Dönem Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı olarak görev aldı.
Evli ve 3 çocuk babasıydı.
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4 Temmuz 1985 tarihinde vefat etti.

CUMHURİYET SENATOSU
Konu

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1962 Yılı Bütçesi Münasebetiyle

Yasama Yılı

1

Birleşim

33

Tarih

07.02.1962

S

AĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR.

Muhterem
Başkan, çok kıymetli arkadaşlarım,
huzurunuzu fazla işgal etmemek
için,
konuşan
değerli
arkadaşlarımın
sözlerini ayrı ayrı değil, bu konuşmalarda
bahis mevzusu edilen konuları ele alarak
cevaplandırmak istiyorum. Peşinen şunu arz
etmek isterim ki, Sağlık Bakanlığı bütçesine
gerek Karma Komisyonda gerekse Yüksek
Senatoda gösterilen samimi alâka ve yardımın
minnettarıyım.
Bütün arkadaşlarım, bilâ tefrik, Bakanlığımızın
hizmetlerinin daha iyi görülmesi için lüzumlu
gördükleri tenkit ve irşatlarını yaptılar. İleriki
SUAT SEREN (İsparta) -

çalışmalarımız için bunları, kıymetli bir rehber
olarak saklayacağım ve hemen yapılması
mümkün olanları yerine getireceğim.
(Şiddetli alkışlar)
Muhterem arkadaşlarımın çok iyi tebarüz ettirdikleri üzere Sağlık Bakanlığının belli başlı dâvaları koruyucu hekimlik, tedavi edici hekimlik,
personel ve para meselesidir. Ayrıca ilâç meselesi, sosyal yardım ve halk eğitimi konuları üzerinde toplanmaktadır. Bütün bunların ayrı ayrı iyi
bir şekilde ifa edilebilmesi için bir çok ikazlarınıza muhatap olduk. Bu bakımdan, Bakanlığın
gayesi ve ana fikrini huzurunuzda açıkça arz
etmek isterim. Hükümet Programında da arz
Yüzyılın
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edildiği gibi, gayemiz memleketin %75’ini teşkil
eden yardıma muhtaç her türlü insanın hizmetini ifa etmek, dolayısıyla köylü vatandaşlarımızın
sağlık şartlarını ıslah etmek ve sağlık hizmetlerini onların ayağına götürmek suretiyle Devletle
milleti kucaklaştırmaktır. Bugün için imkânsız
görülen bu hizmet acaba hakikaten imkânsız
mıdır? Hayır arkadaşlar, biz bu imkânı görüyoruz. Ama bizim arzumuz, istediğimiz kadar yapamadığımız bu hizmeti en iyi şekilde yapmak
arzusudur. Bunun için bütün tedbirleri gayrikâfi
görüyoruz. Türkiye’de halk sağlığına hizmet,
uzun zamandan beri ele alınmış bir mevzuudur.
Anadolu yaylasının içine hapsedilmiş acı günlerden sonra, Ankara’da Hükümet kurulmuş
ve akabinde bir Sağlık Bakanlığı kurulması zarureti de şundan ileri gelmişti: Bu millet, sıtma,
trahom, verem gibi bir çok hastalıkların tehdidi
altında idi. Bu hastalıklar hakikaten salgın halinde ve halkın belini büken birer afet şeklinde idi.
Onun içindir ki Hükümetin kuruluşu ile Sağlık
Bakanlığı kurulmuş ve hizmete başlamıştır. Bu
hizmetler bir taraftan halkı hastalıklardan korumak bir taraftan da halkın ıstırap çektiği hastalıkları tedavi etmek gayesine mâtuftur. Onun
için bizde Sağlık Bakanlığı hizmetleri koruyucu
ve tedavi edici diye iki ayrı gruba ayrılmamış,
iki hizmet bir arada görülmüştür. Biz koruyucu
hizmetlerin, bugünkü modern mânasında tatbikıni arzu ediyoruz. Bir arkadaşım, bunu burada
uzun boylu belirttiler. Halkın koruyucu hizmetlerden istifadesi başta sıtma savaşı ile olmuştur.
Sıtma savaşında sıtma naklini, mücadele vasıtalarının inkişafı sayesinde yenmeye muvaffak
olunmuştur. Eğer bu vasıtalar bulunmasaydı,
hakikaten sivrisinek mücadelesine imkân olmayacaktı, yıllarca bataklıkların kurutulmasına
çalışılacak ve hastalık âmilini yok etmeye imkân
olmayacaktı, dolayısıyla hastalıkların tedavisi de
çok güç olacaktı. 1957 senesinde başlanan sıtma
eradikasyon faaliyeti ile bir yandan sıtmanın tedavisi bir yandan da sivrisineklerin imhası yoluYüzyılın
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na gidilmesi memleketimizin yüzünü ağartacak
bir netice olmuştur. Bu meyanda bilhassa Birleşmiş Milletler Sağlık Teşkilâtının dünya sağlığının korunması bakımından bize yapmış olduğu
yardımı minnet ve şükranla yadetmek isterim.
İkinci mühim hastalık veremdir. Verem sahasında esaslı bir adım atmak zaruretiyle karşı
karşıya bulunmaktayız. Yalnız veremin tedavisi sıtma kadar kolay olmayıp paraya bağlı bir
keyfiyettir. Bunun yanı başında sosyal şartlar
dolayısıyla verem savaşı daha da zorlaşmaktadır. Dışarda dolaşan veremli sayısının çok, verem yatak adedinin az oluşu sebebiyle bir çok
zorluklarla karşı karşıyayız. Bunun içindir ki
memlekette verem savaşını iki cepheli yapmak
prensip olarak ele alınmıştır. Birisi ayakta gezen hastaların bakım ve tedavileridir. Bugün on
binden fazla yatağımız mevcuttur. Senede 30 40 bin kişi yatakta tedavi edilmektedir. Bu kâfi
değildir. Bunun için ayrı bir ayakta tedavi sisteminin tüberkülozda da tatbik edileceği ve, iyi
netice vereceği kanaatindeyim. Veremle savaşın
ikinci safhası vereme yakalanma istidadı gösterenlere verem aşısı (BCG) yapmaktır. 1950’den
bu yana memleketin aşağı yukarı bütün nüfusu
elden geçirilmiştir. Memleketimiz 1957’den bu
yana tekrar taranmış ve taranan yerlerdeki bütün bir defa daha elden geçmiştir. 12 milyona
yakın vatandaş aşılanmıştır. Her 5 senede bir
yeni turların yapılması eder ki, ikinci tur da bu
suretle başlamıştır. Bunun memleketin veremden korunması için büyük faydası olacağına
inanıyoruz. Tabiatıyla vatandaşın, mesken şartlarının, iaşesinin ve sosyal şartlarının ıslahı da
bu mücadeleyi kolaylaştıracaktır.
Memleketimizin 3’ncü derdi trahomdur.
Trahom, memleketin ve Cenup ve Cenup Doğu bölgesinde lokalize olmuş bir hastalık
olmakla beraber, diğer yerlerde de görülür.
Trahom, bugün eski ciddiyetini kaybetmiştir.
Tamamen ortadan kaldırılması imkânı elde

Ayrıca, arkadaşlarım bahsetmediler, fakat
memleketimizde mühim olmamakla beraber
bir kısım vatandaşın mustarip olduğu cüzzam meselesi vardır. Cüzzam hastalığı için bu
sene Dünya Sağlık Teşkilatından temin edilen yardımlarla, Sivas vilâyetinde bir tarama
yapılacak ayrıca Van, Kars vilâyetlerinde dispanserler vasıtasıyla bir araştırma ve tarama
faaliyetimiz olacaktır.
Memleketimizi bu eski hastalıkların dışında
en çok düşündüren mesele, çocuk ölümleridir. Çocuk ölümleri bilhassa sıfır yaşla bir yaş
çok fazladır. Memleket sağlığını tehdit eden
bu mesele hakkında Sağlık Bakanlığı gerekli
tedbirler meyanında ana ve çocuk sağlını koruyucu tesisler kurmayı ve bunların işletilmesini derecede vazife saymaktadır. Bugün için
bu tesisleri, yurdun her tarafına yerleştirmek
üzereyiz. Bunun çok mesut neticeler vereceğine kaniyiz. Bu hizmetlerimizde, bir taraftan
gebe kadınları ele alarak, doğacak çocuğun
ahvalini kontrol ilâç v.s. yardımı yapmak diğer
taraftan da muhtemel bir hastalık veya ölümden kurtarma amacı güdülüyor. Bunları gelişi güzel yapmayacağız ve mutlaka bir plâna
bağlanması zarureti bizi, hizmetlerimizi plânlı bir şekilde yapma mevkiinde bırakmıştır. Bu
bakımdan sağlık meselelerinin halli ilk plânlama fikri yine Sağlık Bakanlığında başlamıştır.
Sağlık Bakanlığı bugüne kadar hizmetlerini en
iyi ve plânlı şekilde yapmaya gayret etmiştir.
Bundan sonra da daha iyi yapmaya gayret edecektir. Önümüzdeki 5 sene için tasarladığımız
çalışma esaslarını Devlet Plânlama Dairesine

verdik. Bu suretle sağlık hizmetlerini daha faydalı bir şekle sokmaya çalışacağız.
Arkadaşlarımın bilâtefrik üzerinde durdukları,
sosyalleştirme mevzusuna gelince : Bunu temin eden 224 sayılı Kanun memleketimizde
ileri bir adımdır. Bu kanun bir çok imkânları
bize getirmiştir fakat bu kanun hemen her şeyi
halledecek mucizevi bir kanun değildir. Şunu
arz etmek isterim; bir çok meseleleri kanunları getirmek suretiyle halledebiliyoruz fakat
öyle meselelerimiz var ki, kanunlarla dahi halletmeye imkân yoktur. Bugün, halk sağlığı ile
alâkalı, ve halk sağlığını koruyucu tedbirlerin
ne şekilde tanzim edileceği hususunda ortaya
hükümler koysak, bugün için bu tedbirlerden
bir fayda beklemek doğru değildir. Ancak böyle bir fırsatla deneme imkânı elde etmiş oluruz
ki, bu da bizim için büyük bir kazançtır. Memleketin ilerisi için 10 sene içerisinde aşağı yukarı 18,5 milyarlık bir teşebbüsün gerçekleşmesi
için düpedüz fevrî bir karar vermek kimseden
beklenemez. Zaten böyle bir karar da verilmiş
değildir. Bugün için yaptığımız, takip edilen
politikanın ne netice vereceğini tetkik etmekten
ibarettir. Programımızdaki, kanun esaslarına
uygun bir şekilde yaptığımız bu teşebbüs küçük
de olsa bize bir netice verecektir. Meselâ bu
bölgede bugün nüfus kontrol edilemiyor. Kaç
vatandaş para veremeyecek haldedir, kaç vatandaş hastalığı dolayısıyla müracaat etmiştir.
Düşündüğümüz, beş köye bir yuva ve on bin
nüfusa bir ocak açma sistemi acaba muvaffak
olabilecek midir? Bunu tecrübe etmeden muvaffak olmaya imkân yoktur. Bunun içindir ki,
bize bütçede iki milyon lira konmuş bulunuyordu. Bütçe Komisyonu bunu on milyon liraya
çıkarmakla bizlere biraz ferahlık vermiş bulunuyorlar. Kendilerine ayrıca teşekkür ederiz.
Sağlık Bakanlığının koruyucu tababet dışında
yaptığı tedavi edici tababetin unsuru aslisi hastanelerdir. Türkiye’de Sağlık Bakanlığına bağlı
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edilmiştir. Bilhassa yeni keşfedilen ilâçlarla
trahom hastalığını 2-3 ay zarfında tedavi etmek mümkündür. Bu maksatla Gaziantep’den
başlamak üzere bir tedavi kampanyasına girişilmiştir. Bu derece derece bütün trahom bölgelerine tatbik edilecektir.
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37 bin yatak mevcuttur. Bunlar bugünkü ihtiyaca kâfi gelmemektedir.

cak ve hem de yeni yataklar açılmasına imkân
vermiş olacaktır.

Bir hastanenin kurulması kolay değildir. Bir
taraftan para, bir taraftan personel, bir taraftan da lüzumlu malzemeyi bulmak meselesidir.
Bu suretle üç başlı bir mesele karşımıza çıkıyor.
Bu bakımdan yatak mevcudunu en iyi şekilde
kullanmaya mecburuz. Bir yandan da yatakları çoğaltmak arzusundayız. Devlet her sene bu
yataklar için büyük masraflar yapmaktadır.

Bir taraftan bu imkânları ararken bir taraftan
da personel ihtiyacının karşılanması bir zarurettir. Bâzı arkadaşlar personel ihtiyacı için
mektepler açılmasını ileri sürdüler. Bugün için
biz belki mükellef mekteplere sahip değiliz, fakat asıl sıkıntımız bu mekteplere talebe bulmak
ve bilhassa hemşire yetişecek talebeyi bulmaktır. Bunun sebepleri çeşitlidir.

‘‘
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Bu sene ortalama 110 milyon lira
hastanelere ayrılmıştır. Devlet buna
ne zamana kadar tahammül eder, ne
miktar tahammül eder; bunun hududu
yoktur. Daha 40 bin yatağa ihtiyaç
vardır, bu takdirde tahammül de iki
misli artmaktadır.

’’

Bu durum ise doğrudan doğruya Devletin para
verme gücüne bağlı olan bir keyfiyettir. Ayrıca
insanların birbiriyle yardımlaşması esasına dayanan hastalık sigortaları yoluna gitmek suretiyle Devleti de malî bir yükten kurtarmak lazımdır.
Bu husus Anayasamızın 48 ve 49’ncu maddelerine tamamen uymaktadır. Bu bakımdan Devlet bu yola gitmek zorundadır. Bu maksatla memurlardan başlamak üzere birinci merhalede
bir sağlık sigortası yapılması, ikinci merhalede
memur aileleri, üçüncü merhalede Gelir Vergisi
mükellefleri dördüncü merhalede de büyük arazi sahiplerini ve esnafı içerisine alacak bir prim
sistemine gidilmek suretiyle kademeli bir sigorta
sisteminin kabul edilmesi zarureti vardır. Bunun
için de Devlet Plânlama Dairesine bir program
ve plân hazırlaması için müracaatta bulunduk.
Bugünkü yatak mevcudumuz memurları ve ailelerini hemen tedavi etmeye imkân verecek
nispettedir. Bunun daha iyi bir tevzi ve tanzime
tâbi tutulması ihtiyacı karşılayabilir, Bu suretle
hem Devletin üzerinden fazla yük alınmış olaYüzyılın
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Evvelâ hemşireliğin memlekette kıymetli bir
meslek ve sanat olduğunu duyurmak lazımdır.
İkinci olarak, hemşireyi 24 saat hastanede çalışmaya mecbur eden ağır şartları kaldırmak
lazımdır. Üçüncüsü, hemşireleri tatminkâr bir
ücrete kavuşturmak lazımdır. Bugün kurulmuş
vaziyette 7 hemşire okulumuz, 2 yüksek hemşire okulumuz ve sağlık personeli yetiştiren 2
sağlık kolejimiz mevcuttur. Mevcut hemşire
okullarına mevcut talebenin iki mislini daha
almak mümkündür fakat talebe bulamıyoruz.
Bu maksatla Maarif Vekâletiyle temas ettik ve
halen toplantı halinde bulunan Maarif Şûrası
kız sanat mekteplerinin tedris usulünü değiştirmek suretiyle bu okullardaki kız talebelerden
hemşire ihtiyacını karşılamak yoluna gittik.
Öyle ümit ediyorum ki, inşallah bu program
tahakkuk eder. Bu suretle bu ihtiyacımız daha
kolay bir şekilde karşılanmış olur.
Hekimlerimizin durumuna gelince: Kıymetli
arkadaşlarım da bu mevzuya temas ettiler, onların vermiş oldukları rakamlara ilâve edecek hiç
bir şeyim yoktur. Bu bakımdan arkadaşlarımın
fikirlerine uygun olarak hekim arkadaşlarımızın
hâkim arkadaşlar kadar tatmin edilmesinin ve
onlarla bir seviyeye getirilmesinin zaruretine
inanıyoruz. Bu bakımdan muayenehane açmayan hekim arkadaşların hâkimler gibi tazminat
almaları hususunda Bakanlığımızca bir kanun
tasarısı hazırlayarak bakanlıkların mütalâalarına arz etmiş bulunmaktayız. Bu hususu Yüksek

Vaktinizi fazla israf etmemek için kısaca ilâç
mevzusundaki tutumumuzu da arz etmek isterim. Yüksek malûmlarınızdır ki, memleketimizde yeni bir ilâç sanayii kurulmuştur. Bunun bir
kısmı yerli sermaye ile bir kısmı da yerli sermaye
ile müştereken yabancı sermaye ile kurulmuştur.
Ama prensip olarak biz Türkiye’de -açılmış bütün ilâç sanayii müesseselerini ve fabrikalarını,
yerli sanayi fabrikaları olarak kabul ediyoruz.
Yani tam yerli sanayi müessesine yapılacak
muamele ne ise, diğer sanayi müesseselerine
de aynı şekilde yardım etmeye gayret edeceğiz.

Bugün memleketimizde mevcut olan ilâç sanayii tarafından Avrupa ayarında ilâç ve müstahzarlar yapılmaktadır. Bu arada kısaca ilâç fiyatları üzerinde durmak istiyorum. İlâç fiyatları
doğrudan doğruya hammadde fiyatlarıyla ilgili
bulunmaktadır. Yalnız arz etmeyi unuttuğum
bir husus var, Türkiye’de mevcut ilâç sanayiini
teşvik etmek suretiyle iki bakımdan büyük kazanç sağlamaktayız. Birincisi mühim miktarda
bir dövizin dışarı gitmesini önlemiş oluyoruz.
Diğer taraftan da ambalâj vesair işlerde çalışan işçilere de bir çalışma sahası temin edilmiş
oluyor. Diğer taraftan ticari bir hüviyeti olan
İlâç Sanayiini kontrolsuz bırakmak suretiyle bir
kazanç kaynağı haline getirmek kararında da
değiliz. İlâç Sanayiinde maliyet biraz evvel de
arz ettiğim gibi hammadde fiyatlarıyla ilgili bulunmaktadır. Yine ilâç fiyatlarında hammadde
fiyatı, vergi ve sermaye -kârı esas alınacak olursa
ilâçların % 40 - 60’ını hammaddenin teşkil ettiği
düşünülürse, dünya hammadde fiyatlarında bir
ucuzlama olduğu takdirde ilâç fiyatları bunlara
muvazi olarak ucuzluyacaktır. Ucuzlamadığı
takdirde bu hammadde fiyatlarına göre fiyatları
ayarlamak bizim vazifemizdir. Bunun üzerinde
bilhassa dikkatle duruyoruz.
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Heyetinize arz etmekten zevk duyarım. İkincisi
hekimlerin ihtisas mevzusudur. Mevcut hekimlerin yarısından fazlası mütehassıs durumdadırlar. İhtisasını yapamayan hekim kendisini noksan görmekte ve ne yapıp yapıp bir ihtısas elde
etmeye çalışmaktadır. Bugün memleketimizde
pratisyen doktor tutulmamakta ve dolayısıyla
bunların birçoğu da yolunu bulup dış memleketlere gitmektedirler. Buna mâni olmak için ve
bir de küçük hastanelerimize asistan bulabilmek
için tıp fakültesinden mezun olan doktorların
bir sene müddetle intern olarak Sağlık Bakanlığında çalışmaları ve bu sene sonunda diplomalarının tescil edilmesi hakkında bir kanun
tasarısı hazırlanmıştır ve yakında Meclise arz
edilecektir. İnşallah bu suretle ihtiyaç karşılanacaktır. 400’e yakın hekim, bir sene müddetle
kaza ve vilâyet hastanelerinde asistan gibi, oradaki hekimlerin yanında çalışacaklar ve hekim
ihtiyacını karşılayacaklardır. Bunlara 35 liradan
maaş vereceğiz. Eğer tazminat gibi bir şey de
verebilecek olursak, Bitlis ve Van gibi yerlere de
hekim göndermek mümkün olacaktır. Bu kanun
çıkarsa büyük bir dâvamız hallolmuş olacaktır.
Bu kanun Anayasaya da insan haklarına da aykırı bir kanun değildir. Bir çok memleketlerde
bu entern usulü tatbik edilmekte ve müddet de
iki sene olarak uygulanmaktadır. Biz bir senelik
müddet koyuyoruz.

Arkadaşlarım bilhassa sosyal hizmetler mevzusu üzerinde dikkatle durdular. Bakanlığımızın
bir kolu ve kanadı sosyal hizmetlere dayanır
ama sosyal hizmetlerin bugünkü anlayışı ile
bugünden sonraki anlayış arasında bâzı değişmeler vardır. Sosyal hizmetlerin mânası doğrudan doğruya parasız hasta tedavisi ve kimsesiz
çocuklara ve ihtiyarlara yardım şeklinde telâkki
edilmiştir. Bugün bu telâkkiden tamamen uzağız ama sosyal hizmetlerin bugünkü anlamında bir gelişmeye de henüz mâlik değiliz.
Memleketimizde korunmaya muhtaç çocukların yanında köprü altı çocukları vardır. Bugün
hiçbir makam, hiçbir teşekkül bunlarla meşgul
olmamaktadır. Yine bugün bir ihtiyarlık mevYüzyılın
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zusu vardır. Bu mevzu ile hiçbir teşekkül alâkadar olmamaktadır. Yine bugün suçlu çocukların eğitilmesi, yetiştirilmesi ve bunların suç
işlemez hale getirilmesi hususunda tedbirler
almamız lazımdır. Bunları ele almamışızdır.
Ayrıca arkadaşların işaret buyurdukları hayır cemiyetleri ve bunların dağınık hizmetlerinin koordinasyonu için tedbir almak zorundayız. Bugün
bu sahada tedbirlerimiz de gayri kâfidir ve neticelerinden de memnun değiliz. Bunların hepsini
esaslı bir mevzu olarak ele alıp, yüksek huzurunuza bir kanun halinde getirmek arzusundayız.
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Bir arkadaşım İşçi Sigortalarının bugünkü haliyle
faydalı olup, olmadığı üzerinde kanaatimizi sordular. İşçi Sigortalarının kuruluş anını ve kuruluşundaki zayıf durumunu bilen bir arkadaşınız
olarak şunu arz edeyim ki, bugün, İşçi Sigortalarında mühim bir gelişme olmuştur ama bütün
tesisleri henüz ikmal edilmiş olmadığından, bugün sıkıntı içindedir. Bir an evvel bu sıkıntı giderilirse, bu müessese, çok faydalı ve hayırlı bir
müessese olarak vazifesine devam edecektir.
Yarın Devlet Sosyal Sigortaları kurulduğu
takdirde, bu kardeş teşekküllerin aynı hizmet
etrafında toplanacağı muhakkaktır. Esasen
sosyalleştirme hakkındaki kanun içerisinde,
Bakanlığımıza bu salâhiyetleri veren maddeler
mevcuttur. Zamanında bu maddelerden istifade edileceği tabiîdir.
İkinci bir nokta üzerinde arzı malûmat etmek
isterim. Bu nokta, Türkiye’de serbestt tababeti, serbestt hastaneciliği kurma mevzuudur.
Türkiye’de serbestt tababetin en mühim rakibi
Devlet tababetidir. Her yerde Devlet müteşebbisin karşısına çıkmaktadır.

‘‘

Hastane hekimIerinin muayenehane
açmaları, bilhassa serbestt çalışmak
isteyen hekimleri mutazarrır etmekte,
bunların korkutarak kendi imkânları

Yüzyılın
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içinde inkişafını önlemektedir. Bu
meseleyi mutlak suretle
halletmek zorundayız.

’’

Devlet sektöründe çalışan hekimlerin ya Devleti tercih etmeleri, veya serbestt hayata geçmeleri icapeder. Bunun için hekime tatminkâr
ücretin verilmesi başta gelen esastır. İkincisi;
hekimin hayatını sigorta etmek mecburiyetindeyiz. Hekimlik müşkülâtlı olduğu kadar tehlikeli bir meslektir. Bu tehlikelerin karşısında
bugün hekimin hiçbir garantisi yoktur. Sadece
bir memur gibi o da kendi imkânları içinde yuvarlanıp gitmektedir. Hekimlere bu garantiyi
vermek ve hekimliği de tehlikeli meslekler arasına sokmak zarureti vardır.
Özel hastanelerin gelişmesi şüphe yok ki Sağlık
Bakanlığının üzerinde bulunan büyük yüklerden bir kısmını alacaktır. Bu yükleri alması için
özel hastanelerin gelişmesi şarttır.

‘‘

Bugün için 77 özel hastane, 3 bine yakın
yatak vardır ve bu hastaneler geçim
sıkıntısı içindedirler.

’’

Bu maksatla biz Hükümet Programına özel
hastanelerin inkişafını teşvik edecek bir hükmü koymuş bulunuyoruz. Bunun icap ettirdiği
kanuni hükümleri de huzurunuza getirmeye
çalışacağız. Şimdiden bu işlerle meşgul olan
kimseleri topladık ve bunlarla, özel hastanelerin ne şekilde gelişmesi lazım geldiği üzerinde
konuşmaktayız.
Bilhassa tahakkuk ettirmeyi Hükümet olarak
vadettiğimiz vergi reformu programında, özel
hastanelerin bâzı imtiyazlar kazanmasını temine çalışacağız. Bu bakımdan bu hususu soran
arkadaşıma da cevap arz etmiş oluyorum.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının, bilhassa
hizmetleri köye kadar götürmek hususunda,
seyyar teşkilâta olan ihtiyacı inkâr edilemez.

‘‘

çıkabilecek sâri hastalıkları önlemek
maksadıyla 99 hekim, 2 müfettiş 240

sağlık memuru 146 ilâçlayıcıdan ve 43
jeepten ibaret olan muhtelif ekipleri
Doğudaki iki bölgeye, sekiz vilâyete,
göndermiş bulunuyoruz.

’’

Halen faaliyettedir. (Bravo sesleri, alkışlar) Bu
tecrübe bize gösteriyor ki, kütle halinde köyleri tarama ve hizmetlerimizi köylüye kadar
götürmek mümkün olacaktır. Bunlar da Yüksek Meclisinizin bilhassa vasıta ve ödenek bakımından bizi takviye etmesini rica edeceğiz ve
şimdiye kadar vâkı olan konuşmalarda sizin bu
yüksek alakanızın daima üzerimizde olduğunu
görerek memnun ve müteşekkirim.
Bir kısım arkadaşlarımın mevzii telâkki edebileceğini sorularına burada cevap arz etmiyeceğim. Bunları emir buyururlarsa Bakanlığında her zaman ariz amik izah ederim. Onun
için özür diliyerek ve sizleri fazla yormamak
için sözlerime son veriyorum. Alâkanızın devamını rica eder, sonsuz sevgi ve saygılarımı
sunarım. (Alkışlar)
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Biz, üniteler arasındaki boşlukları, seyyar teşkilâtla doldurmak gayesiyle harekete geçmiş
bulunuyoruz. Bilhassa köyden, nahiyeye, nahiyeden kazaya kadar gelecek hastaları nakletmek ve bu köyleri taramak suretiyle buralarda bulunması muhtemel hastalıkları arama
ve tarama vazifesi ile mükellef seyyar ekipleri
kurma kararını vermiş bulunuyoruz. Bilhassa
trahom bölgelerinde aynı zamanda frengi, arama, tarama ve tedavilerini yapmak Hükümet
tabiplerine verilen vasıta ile köylere kadar göndererek, köylülerin aramak ve tedavi vazifelerini birlikte gördürmeye çalışacağız. Şimdiden
bunu programa bağlamış bulunuyoruz. Bunun
küçük bir numunesini son Doğu faaliyetlerimizde gösterdik. Doğuda başgösteren mevziî
açlık sebebiyle ileride çıkması muhtemel ve
beslenme noksanlığına bağlanabilecek hastalıkları önlemek, bilhassa sabun ve su kullanmamak yüzünden, kışın uzun sürmesi hasebiyle
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SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. SUAT

Cumhuriyet Senatosu Üyesi)
- Sayın Başkan, çok muhterem arkadaşlarım,
Sağlık ve sosyal yardım bakanlığı bütçesi münasebetiyle gerek partileri adına ve gerekse
şahısları adına söz alan arkadaşlarım, sağlık
dâvalarının millî bir memleket dâvası olduğu
üzerinde ittifakla ve ısrarla durdular. Hâkika-

SEREN (İsparta)

ten inancımıza tam uyan bu fikirdeki arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar,
memleket sağlığının büyük bir insan yatırımı
olduğu hepinizce bilinen bir gerçektir.
İki şeyden fedakârlık edemeyiz. Bunlardan birisi ilim, diğeri de sağlıktır. Bu iki şey, milletlerin
maddi ve mânevi gücünü artırarak, onları ayakYüzyılın
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ta tutan ve varlıklarını nesilden nesile devam ettiren, ehemmiyeti büyük birer kuvvettirler.
Bu milletin, fertler, teker teker sağlam ve sıhhatli olmazlarsa bu milletin heyeti umumîyesi
sağlam ve sıhhatli olmaz, onun içindir ki, biz
millet gücümüzün destekleyicisi ve dayanağı
olan sağlık dâvasını başta gelen millet dâvalarından biri olarak kabul ediyoruz. Bu sebeple
gerek Karma Komisyonda, gerek Senatoda ve
gerek bugünkü konuşmalarda arkadaşlarımın,
sağlık dâvalarına büyük bir sempati ve alâka
göstermelerini şükranla karşılarım.
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Muhterem arkadaşlarım, sağlık dâvasının ana
hatlarını size izah etmekle sözlerime başlamak
istiyorum. Bütün arkadaşlarım üzerindeki ittifakla durdukları noktaları tespit ettim. Kendilerinin münferit suallerine de cevap vereceğim
fakat hepsinin müştereken üzerinde durdukları dâvalar tamamen birbirinin aynı, hisleri ve
fikirleri tamamen birbirine benzer. Hayırlı ve
bize ışık tutan hisler ve fikirlerdir.

‘‘

Sağlık dâvasını, üç temel esas üzerine
oturtmak mümkündür. Bunlar; personel,
teşkilattı yani müesseseler ve bir de para
meselesidir. Bu üç temel esas birbirine
muvazi gittiği müddetçe sağlık dâvası
ayakta durabilir. Bunlardan biri daha az
ihtimama lâyık görüldüğü takdirde bu
muvazane bozulur.

’’

Birisi koruyucu hekimlik, diğeri iyi edici hekimlik bir arkadaşım buna sosyal hizmetleri
ilâve ettiler ki, sosyal hizmetlerin son dünya
literatüründeki anlayışı, memleketimizde henüz inkişaf etmemekle beraber, biz bu anlayışa
tamamıyla iltihak ediyoruz. Türkiye’deki sağlık
hizmetlerinin ifası koruyucu hekimlikle tedavi
edici hekimliğin bir arada olmasını icâp ettirdiği için, bunlar bir arada ele alınmıştır.
Yüzyılın
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Cumhuriyetin ilânindan sonra, memlekette pek
çok hastalıkların bulunduğu, milleti pek çok
hastalıkların kasıp kavurduğu gerçeğiyle karşı
karşıya kalmışızdır. Bu sebeple; sıtma mücadelesi, frengi mücadelesi trahom mücadelesi, verem
ve cüzzam mücadelesi gibi çeşitli mücadele teşkilâtları kurulmuştur. Bu teşkilâtların sebebi vücudu, bu memlekette âdeta yaygın bir hale gelen
hastalıklardan vatandaşları kurtarma amacına
yönelmişti. Bu sebepledir ki, bir yandan hastaları tedavi ederken bir yandan da hastalıkların sebeplerini ortadan kaldırmak ve halkın sağlığını
koruyucu tedbirler almak icap etmiştir. Bilhassa
sâri hastalıklar için alınmış olan tedbirler çok
müessir olmuştur. Kendi aşılarımızı kendimiz
yapmak için bir Refik Saydam Enstitüsü kurulmuştur. Bugün Türkiye’de çıkabilecek bütün
câri hastalıkların, verem dâhil, aşılarını bu -kıymetli müessesede yapabilmekteyiz.
Koruyucu hekimliğin çok pahalı bir hizmet olduğu herkesce mâlûmdur. Ama bu pahalı hizmeti
memlekete getirmek zarureti de bir vâkıadır.
Memleketimizde koruyucu hekimlik tedbirlerinin alınmasını gerektiren en mühim âmil bu.
gün için çocuk ölümleri olarak görülmektedir. Bir memleketin doğmuş çocuklarını yaşatamamak gibi bir ıstırabın içinde kalırsak, bu
memleketin istikbalini emniyet altına almamış
oluruz. Onun için biz çocuk ölümlerinin önlenmesini, koruyucu hekimlik hizmetlerinin
başında görüyoruz. Bu maksatladır ki, hemen
Türkiye’nin her yerinde bilhassa doğum evleri
bulunan yerlerde ana ve çocuk sağlığını korumak bakımından yeni yeni tesisler yapmak gerekmektedir. Mevcutlara önümüzdeki yıllarda
yenilerini ilâve edeceğiz.
Pek çok arkadaşım, sıtma mücadelesinin muvaffak olduğundan bahsettiler. Bunun muvaffak olduğu bir hakikattir. Bu sıtma mücadelesi
kurulduğu günden itibaren halkı sıtmadan kur-

Memleket hastalığını tehdit eden mühim bir
hastalığın da verem olduğuna şüphe yoktur.
Verem bilhassa 15 - 45 yaşındaki gençleri pençesine aldığı için bu hastalık üzerinde çok dikkatle durmamız gerekmektedir.
Ankara, İstanbul, Yozgat bölgelerinde halk arasında yaptığımız bir denemede; verem nisbetinin yüzde iki ile yüzde 2,5 arasında bulunduğunu gördük. Bunlar arsında bâzı hastalar ancak
muayene olduğu zaman hasta olduklarının
farkına varabildiler. Bu hâdise bize gösteriyor
ki, arkadaşlarımın, Türkiye’de nüfus nisbetine
göre 500.000’den fazla veremli olduğu üzerindeki’ mütalâaları doğudur, yerindedir. Şu halde
veremi, memleketin sosyal hastalıklardan biri
olarak ele almakta fayda vardır. Bakanlığımız
bunun üzerinde önemle durmaktadır. Bu hususta her hangi bir endişeye mahal yoktur. Veremin tedavisinde, takipinde iki yol mevcuttur.
Verem sosyal bir hastalık olduğu için mutlaka
sosyal tedbirlerin beraber alınmasını ve bâzı
program ve plânların hazırlanmasını icap ettirmektedir. Bunun için, ilk iş açık veremlileri bir
an önce tedavi etmektir. Bunun için verem has-

tanelerindeki yatakların adedini artırmak kararındayız. Bu yolda aldığımız tedbirler vardır.
Verem yataklarının münferit bir şekilde şehrin
şurasına burasına dağıtmakta büyük fayda görmüyoruz çünkü bu yerlerde noksan tedaviye
tâbi tutulan hastalar “iyi oldum’’ diye çıkıyor, bir
müddet sonra tekrar hastalanıyor, evvelce ilâç aldığı fakat kati tedavi yapılmadığı için iki taraflı,
bir tedaviye tâbi tutuluyor. Bu suretle hem tedavi
pahalı oluyor hem de hastalar şehir şehir dolaşmak zorunda kalıyor. Bu sebeple verem hastanelerini büyük hastaneler halindemuayyen bölgelerde toplamak kararındayız ve toplamaktayız.
İkinci husus, mücadele yoludur. Mücadeleyi bir
taraftan veremli hastaları, aramak, taramak suretiyle bulmak ve tedavi etmek dispanserler vasıtasıyla tedavilerini takip etmek, ve bu suretle veremin yayılmasını önlemek bir taraftan da BCG
aşısı ile bütün iIe vereme müsait vatandaşları vereme yakalanmaktan koruyoruz. BCG aşısının
halkı üç ile beş sene içinde veremden koruduğu bir gerçektir. Aşının hiçbir mahsuru yoktur.
Türkiye’de bir tur yapılmıştır. Hemen hemen
Türkiye’nin bütün nüfusu teste tâbi tutulmuş ve
veremli olduğu sanılan 12 milyona yakın insana yapılmıştır. Bu tur hitam bulmuş ve yeniden
bir beş senelik turun tatbikatına geçilmiş bulunmaktadır. Bu da bir hayli ilerlemiştir.
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tarmak ve sivrisineği yok etmek ve bataklıkları
kurutmak gibi çok zor bir işe başlamıştı. Fakat
bu mücadele istenilen verimi vermekten uzaktı. DDT’nin keşfedilmesi ve bilhassa Dünya
Sağlık Teşkilâtının Devletimize yardımı ve bu
teşkilâtla iş birliği yapılması, sıtma hastalığının kökünden kazınmasına ve bu teşkilâtın bu
sahada büyük başarı elde etmesine fırsat vermiştir. Bu sahada takip edilen yol bir taraftan
sıtmayı nakleden sivrisinekleri yok etmek bir
taraftan da, bulaşmasını önlemektedir. Bu iki
mücadele birbirine paralel olarak yapıldığı için
bugün sıtma çok cüzi bir miktara inmiştir. 16
milyon kan muayenesinde 5 - 6 bin sıtmalıya
rastlanması bu mücadelenin müessir neticesini
anlatmaya kâfidir. İnşallah birkaç yıl içinde sıtma alâlâde bir klinik hastalığı haline gelecektir.

Veremden sonra trahom dâvası; bu memleketin Cenup ve Doğu illerinin bir kısmında
yaygın halde bulunan bir âfet olması bakımından dikkatle üzerinde durulması lazım gelen
bir hastalıktır. Öteden beri trahomla yapılan
mücadele, bu memleketteki körlükleri önlemek bakımından bilhassa muvaffak olmuş bir
mübadeledir. Antibiyotiklerin tatbikiyle bu
mücadelede büyük bir başarı kazanmıştır. Antibiyotiklerle trahomu 3 ay içinde zararsız hale
getirmek ve vatandaşı körlükten tamamıyla
korkmak imkânı mevcuttur. Yine Dünya SağYüzyılın
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lık Teşkilâtı İş Birliği ve Anlaşması gereğince
bu sahadaki çalışmamızı bir plân ve programa
bağlıyoruz. Bu plân ve programımızı bütün
Cenup vilâyetlerimize ve Doğu’da trahomlu
olduğunu bildiğimiz bir kısım vilâyetlerimize
teşmil ediyoruz.
Frengi mücadelesi; memleketimizde büyük bir
tehlike halinde bulunmamakta olan frengi hastalığı ile başa çıkacak vaziyetteyiz. Frengili eski
kronik, devamlı tedavi tarzından kurtulmuş ve
tamamen yeni tarzda tedavi altına alınmıştır.
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Bir kısım arkadaşlarımızın, cüzzam hastalığı
üzerinde durduklarını müşahede ettim. Cüzzam, memleketimizde çok az olmakla beraber
Doğu’da bâzı vilayetlerde görülmektedir. Bu
hususta büyük bir tarama yapılmamış olmakla
beraber endeks taramalarına göre memlekette
20 bin kadar cüzzamlının bulunduğu neticesine varılmıştır.
Bu neticeyi aldıktan sonradır ki bu memlekette cüzzamla mücadele programını ortaya
koymak zarureti hâsıl olmuş ve bu program
bir plân dâhilinde tatbikat sahasına intikal ettirilmiştir. Bu sene Sivas’ta dört ekip tarafından, tarama ve tedavi faaliyetine girişilecektir.
Üniversitelerimizde de bir cüzzam araştırma
enstitüsü kurulmaktadır. Binası inşa halindedir.
Kısa zamanda bitirilebilecektir.
Elâzığ ve Kars havalisinde bâzı cüzzam vakaları tespit edilmiş ve, oralara açılan dispanserler
vasıtasıyla savaş bu bölgelere de teşmil edilecektir. Bu suretle cüzzam kısa zamanda bugünkü usullerle tam tedavisi sağlanacaktır. Bundan
sonra cüzzamın, memleketteki eski korkunç
şöhreti, tamamen ortadan kalkmış olacaktır.
Bir kısım, arkadaşlarım, hizmetleri köylünün
ayağına nasıl götüreceğimizi sordular. Bu hususta, şunu arz edeyim: Hizmetlerin köylünün
ayağına kadar götürülmesi Hükümet programınca yer almıştır. Bu, hükümetlerden hüküYüzyılın
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metlere, intikal edecek, bir ana prensiptir. Bunun böylece bir ana prensip olarak kalması ve
gelen idarelerin bunu böylece devam ettirmesi
arzusundayız,
Bu hizmetleri bugünkü bütçenin imkânları içinde nasıl yapacağımız konusuna kısaca temas
etmek istiyorum. Elimizde, sâri; hastalıklarla,
sıtma ile, frengi ile, trafom ile, veremle mücadele teşkilâtları ve bunların bir kısım mücadele
vasıtaları esasen mevcuttur. Biz, bu dar bütçenin imkânları içinde çok iş yapmak prensipimizden hareket ederek bu ayrı ayrı kuvvetleri yer
yer teksif ederek bir kuvvetle mevcut imkânları
toplayacağız. Bunu bir misalle açıklamak isterim, Meselâ, trahom, mücadelesi yapacak olan
ekiplerimiz, bugünden programlarını hazırlamışlardır. Bunlar trahomlu ararken yanlarında
bulunan frengi mücadele ekiplerindeki hekimler
de karşılaştıkları frengi vakalarını tespit ve tedavi edeceklerdir. Keza frengi mücadelesi, yapan
Karadeniz bölgesindeki bir kısım ekiplerimizde
ayrıca Nekatorla mücadele edeceklerdir.
Emrazı sâriye araştırma ekiplerimiz, aynı zamanda çiçek ve diğer hastalıkların aşılarını yapacaklar ayrıca; çocuk ishalleriyle de mücadele
edeceklerdir ama temennimiz şudur ki, bütün
bu ekiplerimizin vatandaşlara faydalı olabilmesi için, bunların takviyesinde de zaruret vardır,
bu takviyenin yapılması lazımdır.
Koruyucu hekimlik sahasındaki bu izahatımdan sonra tedavi edici hekimliğin meselelerine
kısaca temas ederek arkadaşlarımın üzerinde
durdukları noktaları tavzih etmek arzusundayım. Tedavi edici hekimliğin en önemli unsuru
hastaneler olarak karşımıza çıkmaktadır.

‘‘

Türkiye’de filyâkı 47 bin hasta yatağımız
vardır. Ama bunların hepsinin aynı
kuvvette ve aynı randımanla çalıştığını
iddia etmiyorum. Hastanelerde

’’

İhtiyaei başabaş karşılamaktadır. Yânî müracaat edenlerin ihtiyacını ancak karşılamaktadır. Bunun dışında müracaat edemiyen veya
müracaat edip de yatma imkânını bulamıyan
vatandaşlarımız da vardır. Bunların küçük şehirlerde sağlık merkezlerine müracaatları lazımdı. Bilhassa şunu tebarüz ettirmek isterim
ki, evvelce sağlık merkezlerine çok az olan
müracaat yıldan yıla artmakta ve bugün sağlık merkezlerine hasta yatırımı faaliyeti yüzde
42’ye kadar yükselmiş bulunmaktadır. Bunun
bizde yüzde 16 - 20 olduğu devirleri de biliyoruz. Bu bakımdan halkımızın sağlık merkezlerine gösterdiği bu rağbetin daha da artacağına
kaani bulunuyoruz.
Sağlık merkezlerinin hastane gibi çalışması
üzerinde duran arkadaşlarıma bilhassa şunu
belirtmek isterim ki; Türkiye’de koruyucu hekimlikle, tedavi edici hekimliğin yanyana yürütülmesinde zaruret vardır. Bu zaruret dolayısıyladır ki; bilhassa sağlık merkezlerinde hem
koruyucu hizmet ve hem de tedavi hizmeti
birlikte yürütülecek personel ve malzemeyi bir
arada bulundurmaya çalışıyoruz. Bunun için
bütün kazalarda sağlık merkezlerinin mutlaka
yapılması şarttır.
Sağlık merkezleri yapıldığı takdirde bunlar nahiyeler ve köylerde açacağımız sağlık ocakları ve
evlerine bağlayacağız. Bugün köylere ve nahiyelere kadar inmiş bir tıbbi teşkilâtımız yoktur.
Bu güçlükleri halletmek için şimdilik ilk merhale olarak sayısı pek az olan seyyar teşkilâtı
kuvvetlendirmek zaruretindeyiz.
1962 yılı programında okumuşsunuzdur. Bu
seyyar teşkilâtın sağlık merkezleriyle, köy ve
kasabaları birbirine bağlayacak kuvvette organize edilmesine çalışacağız. Bu yolu ihtiyar

etmemizin sebebi şudur : Bugün için sabit sağlık tesislerine yatırılacak paranın henüz bütçemizde yeter miktarda bulunmamaktadır. Şunu
bilhassa belirtmek isterim ki, sağlık tesisleri bir
okul gibi, bir küçük ev veya daire gibi telâkki edilemez. Binanın üçte bir masrafı, binaya
gittiği halde, üçte iki masrafı tesisat ve malzemelere gider. Bu bakımdan sağlık binalarının
inşaasınâ çok para harcamak icap eder.

‘‘

Halbuki bütçemizde göreceksiniz binaya
ayrılan sadece 19 milyon liradır ve bu
da evvelce yapılan bir çok inşaatlara
verilecek borçlardır. Onun için bu seneki
bütçemizde yeni inşaat görülmeyecektir.
Bu sebepledir ki, biz aradaki boşlukları
dolduracak binalar yerine kiralık
binalardan ve seyyar teşkilattan
istifadeye çalışacağız.
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yataklarımız İstanbul, Ankara ve İzmir
gibi büyük şehirlerimizde yüzde 90-95
nisbetinde dolu bulunmaktadır.

’’

Bir taraftan da mevcut sağlık merkezlerini hekimlerle takviye etmek suretiyle daha verimli
hale getireceğiz. Araçla iyi çalışmayan müesseseleri de çalışır hale getirmek mecburiyetindeyiz. Bu noktaya gelmişken verem yatakları
üzerinde de bir nebze durmak isterim.
Verem yataklarının on bin civarında olmasına
mukabil, bu yataklardan istifade etmesi gereken hastalar 50.000 den fazladır. Bunlar açık
veremlilerdir. Bu yataklar, bugün ihtiyaca hiçbir surette cevap verememektedirler. Bunların
en kısa bir zamanda artırılmaları mecburiyeti
vardır. Bize, büyük mükellef hastaneler yapmak değil, basit ucuz sıhhi pavîyonlar vasıtasıyla bölge hastaneleri yapmak kâfidir. Onun
için de gerek Bayındırlık Bakanlığı ve gerek
İmar ve İskân Bakanlığı ile temaslarla bu plân
ve projeleri hazırlatmak gayemizdir. Sıhhi müesseselerin durumuna böylece kısa bir surette
işaret ettikten sonra, bilhassa personel meselesi
üzerinde durmak isterim.
Yüzyılın
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Muhterem arkadaşlarım; Türkiye’de bugünkü
hekim mevcudu; bir çok değerli arkadaşlarımın tebarüz ettirdikleri gibi, hakikaten memleket ihtiyaçlarıma cevap verecek durumda
değildir. Ancak bunun yanında, mevcutlardan
da hâkkiyle istifade etmemekteyiz. Bunun iki
sebebi vardır; birisi, hekimlerin dış memleketlere gitmeleri veya memleketimizin muayyen
bölgelerinde mesleklerine devam etmeleri diğeri hekimliğe gerekli itibarın verilmemesidir.
Hekimler dış memleketlere niçin gidiyor, bunu
muhtelif konuşmalarımda izah ettim. Hekimler dışarıya maddi zorluklar yüzünden veya
mânen yükselmek lisan öğrenmek ve ihtisas
yapmak için gidiyorlar.
100. YILA ARMAĞAN

‘‘

Biz, okuldan çıkan bir hekime 450 lira
maaş veriyoruz. Bu para kazadaki bir
şoförün maaşından azdır. Buna bir
kanun tasarısı getirdiler imza etmedim.
Tasarıda daktiloya 950, hekime ise 450
lira konmuş. Şu vaziyette bir hekimin
bin daktilo kadar kıymetli olacağını
takdir etmek icap eder.

(Alkışlar)

Bilindiği gibi İkinci Dünya Harbinden beri
memurların aldıkları reel ücretler her gün biraz daha azalmış yaptıkları işlere ve ihtiyaçlarına göre âdeta sembolik mahiyet almıştır. Bir
üniversite mezununun ayda 350 lira ile hizmet
görmesi istenmektedir. Bu gerçeklere aykırı
bir şeydir. Diğer taraftan bir ortaokul mezununun daha yukarı bir aylıkla İktisadı Devlet
Teşekküllerinde vazife alması da mümkündür,
öğretmenin ekseri ahvalde büyük şehirlerdeki
Yüzyılın
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Binaenaleyh vakit kaybetmeden vasıflı personel
davasını ve ücret politikasını müstakar bir hala
getirecek kanunları yürürlüğe koymakta zaruret
vardır. Komisyonun bu hakikati görüşü, durumu daha acı ve daha fecî bir surette meydana
çıkarmaktadır. Onun içindir ki evvelâ hekimlerin hiç değilse hekimler seviyesinde bir tazminata kavuşturulması hususunda Bakanlığa ilk
geldiğim günde bir kanun tasarısı hazırladım,
bunu Bakanlıklara arz ettim. Hekimlerin en az
kendi akranları kadar bir ücrete kavuşturulması
amacını gütmekteyim. Bu tasarı Yüksek Meclise
geldiği takdirde, bunun sempati ile karşılanacağını, arkadaşlarımın bu sahadaki konuşmalarına
güvenerek, tahmin ve ümitediyorum.
Diğer bir husus mahrumiyet bölgelerine hekim
göndermek meselesidir ki, bu da Meclisin aldığı günden beri bir çok arkadaşları meşgul eden
ve kıymetli tekliflerle Meclise gelmelerini saik
olan amillerden birisidir.

’’ ‘‘

Bütçe raporunda bu husus Bütçe Karma Komisyonu tarafından acı bir üslûpla ifade edilmiştir. Uzun olmasına rağmen iki satırlık bir kısmı
okumama müsaadenizi istirham edeceğim.

Sağlık Bakanları

seyyar satıcının kazancının yarısı kadar ücret
almadığı bir memleketi istikbaline emniyet
içinde bakmak hayal olur.

Bugün Bitlis’te hiç hekimimiz yoktur.
Bingöl’de tek hekim vardır.

’’

Hakkâri’de bütün Devlet işlerini ve hastane işlerini gören tek bir hekimimiz vardır. Buraya
hekimlerin gitmeyişinin sebebini hekimin vatanseverliğinden şüphe etmemizde aramak doğru
olmaz. Hekim de her vatandaş gibi vatanseverdir. Hekim de herkes kadar memleketinin ihtiyaçlarına ıstıraplarına kulak koyan bir insandır.
Üstelik hekim, her ferdi teker teker dinleyen
her ferdin nabzını tutan, onların dertleri ile
hemder olan insandır. Hekime ıstıraplarımızı
anlatmamaya imkân yoktur. O kendisine her
koşanın derdine deva bulur.

Fakat biz kendilerine sağladığımız
imkânlarla maalesef onların derdine
deva bulamayız. Bir hekim bu şartlarla
çalışamaz.

’’

Hekim bir nevi insanüstüdür. Hekim bizim
ricalarımızı reddetmez. Gece demez, gündüz
demez ıstırap çeken her insana koşar, kendisine
her koştuğumuzda bize şifa sunan hekim, Tanrı’ya yakın bir insandır. Hekim uykusuz olur,
hasta olur ama bunun hepsini bertaraf ederek
vatandaşa hizmet etmek gibi insanî bir vazife
ile karşı karşıyadır. Hatta kanunlar dahi onu
yardıma mecbur kılar. Hiç kimse gece yarısı bir
hammalı evinden kaldırıp bavulunu tartamaz.
Ama bir hekimi kaldırıp, istediği yere hastasına
götürebilir. O halde hekimi lalettayin bir memur telâkki etmemek lazımdır. Hekimi her an
vazifede, nöbette olan bir insan telâkki etmemiz lazımdır. Bu takdirde hekimin mesâisini bir
memurun mesaisi gibi 6 saat değil; bütün gün
çaIışan, fedakârca vazife gören insanın emeği
karşılığı olarak değerlendirmemiz icap eder.
Benim temennim Yüksek Meclis de bu değeri
takdir etmesidir. Diğer bütçelerde ve gelecek
kanunlarda hekim haklarının yer almasını sağlamaya yardım etmeleridir. Personel dâvasında,
hekimlerin, dışında kalan en mühim meselelerden birisi de hemşire ve ebe meselesidir.

‘‘

Muhterem arkadaşlarım, bugün
memleketimizde İki bin civarında
hemşire mevcuttur. Bunun 1.600 küsüru
Bakanlığımız hizmetinde çalışmaktadır.
Geri kalanı münferit teşekküllerdedir.
Bu şu demektir: Memleketimizde 28 – 30
yatağa bir hemşire düşüyor.

’’
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‘‘

Bir insanın kendi evindeki üç yatağa bakmakta
zorluk çektiğini düşünürsek, çok ağır, hastalar
ihtiva eden otuz yatağın işini bir hemşirenin
başarmasına imkân olamayacağını takdir buyurursunuz. O halde ya hemşire sayısını artıracağız veya onları, gece demeden, gündüz demeden hekim gibi, bir nevi ecir gibi, devamlı
çalışmaya tâbi tutacağız. Devamlı çalışmaktan
yılmayan hemşireler, haftada bir gün dahi izne
çıkmak imkânını bulamamaktadırlar. Buna
mukabil kendilerini gece gündüz 25 lira maaşla çalıştırırız. Gece polisi, gece bekçisi tazminat
aldığı halde; hemşireler için böyle bir kanun
derpiş edilmemiştir. Biz kısa zamanda hemşireler hemşirelere tazminat verilmesi hükmünü
de huzurlarınıza getireceğiz.
Ebe meselesi;
Memleketimizde doğumun değerlendirilmesi,
doğan çocukların yaşanılması ve doğumdan
dolayı ölen kadınlarımızın kurtarılması hem
insanî, hem de büyük çapta nüfus dâvamızı
alâkadar eden bir sosyal mesele olarak ortada
bulunmaktadır. Bugün şehir ebelerimiz ihtiyaen karşılayamayacak derecededir. Koca vilâyette bir tek vilâyet ebesi, veya iki tane belediye
ebesi mevcuttur. Bunun dışında bir çok ebelikler boştur.
Köy ebe okulları programımız, bilhassa köylerde her türlü yardımdan mahrum kalan köy
kadınlarımızın korunması amacıyla bundan 7
sene evvel ele alınmış ve o zaman 14 köy ebe
okulu açılmıştır. Bunlardan her birinde 25 talebe yetiştirmek suretiyle, senede 300’e yakın köy
ebesi çıkmaktadır ama bu ihtiyacı karşılamaktan çok uzaktır. Bu okulların 20’ye çıkarılması
için tertip almış bulunuyoruz. Her okulda yetiştirilecek talebenin 100 kişiye çıkmasına ve tahsil süresinin uzatılarak bunların daha bilgili bir
şekilde yetiştirilmesine gayret ediyoruz. Onun
içindir ki bütçede arkadaşlarım ders ücretleri
Yüzyılın
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üzerinde küçük bir tadil teklifinde bulundular.
Bu suretle onları yetiştiren hocaları tatmin etme
imkanı bulacağız. Bunun dışında diğer yardımcı personele bilhassa teknik malzemelerimizi
onaracak ve onları işletecek yardımcı personele
şiddetle ihtiyaç vardır. Bunları sağlık personel
okulları vasıtasıyla yetiştirmeye gayret ediyoruz
fakat, demin bir arkadaşımızın işaret ettiği gibi
bu tempo ile biz daha yüz sene sağlık personeli yetiştiremeyiz. Bunun içindir ki Millî Eğitim
Bakanlığı ile yaptığımız bir anlaşma, gereğince
kız teknik okulları dört seneye çıkarken bir kısım
talebelerin hemşire olarak çıkmasını temine çalışıyoruz. Bu hüküm, şûrada da kabul edilmiştir.
Bu sene tatbikata geçilecektir. Bu takdirde biz
4 veya 5 kız teknik okulundan dört sene sonra senede 100’e yakın talebe geleceğini tahmin
ediyoruz. Bu suretle iki senelik bir munzam
tedrisatla kaliteli hemşire yetiştirmek imkânına
sahip olacağız. Keza erkek teknik okullarında
yetişeceklerden teknik işler ve hastane idarecileri temin etmeyi düşünüyoruz. Bu suretle, kısa
zamanda eleman ihtiyacımızı karşılayacak derecede personel ele geçmiş olacaktır. Bir arkadaşımız okullarımıza 5-6 bin müracaat olduğu
halde ancak 300 tanesinin alınabildiğine işaret
ettiler. Burada ufak bir zuhul olduğunu tahmin
ediyorum. Filhakika erkek talebeler sağlık memurluğu okullarına müracaat ediyorlar fakat
kızlardan hemşire okuluna müracaat çok azdır.
Kızlar için mektep yok gibi bir intiba hâsıl olmasın. Ne kadar müracaat eden olursa hepsini
hemşireliğe almaya amadeyiz. Kadrolarımız da
mevcuttur.
Muhterem arkadaşlarım, bir kısım arkadaşlarım munhasıran ilâç sanayii üzerinde durdular.
Vaktinizi almak istemememe rağmen bu meseleyi de kısaca arz etmek, Bakanlığın bu meseledeki tutumunu belirtmek isterim.
Türkiye’de yerli ve yabancı sermaye ile kurulmuş
ilâç fabrikaları vardır. Bizim tetkiklerimize göre
Yüzyılın
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bu fabrikalarımız Türkiye’nin bütün ilâç ihtiyacını karşılayacak kudret ve mükemmeliyettedir
ve hepsi şayanı takdir ve tebriktir. Biz bu fabrikaları hangi sermaye ile kurulursa kurulsun,
yerli müessese ve yerli sanayi olarak kabul ediyoruz. Hepsinin de Hükümetin himayesinden faydalanması meşru olacaktır. Biz bu faydalanmayı
prensip olarak kabul etmiş bulunuyoruz.

‘‘

Yerli sanayiimizin henüz yüzde 70
nispetinde bir kapasite ile çalıştığını
biliyoruz. Ancak % 30 bir kapasiter
açığımız vardır. Bu yüzden 30 açığı da
doldurmak suretiyle, yakında girmemiz
kuvvetle muhtemel olan Müşterek
Pazarda, bizim de bilhassa ilâç sanayii
sahasında bir yer işgal etmemiz
mümkün olacaktır.

’’

Bu vesile ile ilâç sanayii üzerinde iki noktaya işaret etmek isterim. Birincisi; ilâç fiyatlarının Türk
halkının tahammülünü aşmamasıdır. Bunun
üzerinde bilhassa dikkatle duruyor ve bunları
kontrole tâbi tutuyoruz. Bu yola devam edeceğiz.
İkinci nokta çıkan ilâçların kalite bakımından
emniyet verici olması meselesidir. Bunun içinde bir kontrol lâboratuvarı açmak suretiyle bütün ilâçları yapımından sonra ve piyasaya çıkmadan kontrol etme imkânı elde edilmelidir.
Eczacılar Birliğiyle yaptığınız konuşmalarda
kısa zamanda bu işin tahakkuk safhasına konulacağı sonucuna vardık. Bunun için yakında bir
kanun tasarısı getirilecektir.
Bir çok arkadaşlarım sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkındaki kanun üzerinde mütalâa serd ettiler ve temennilerde, ve dileklerde
bulundular. Hakikaten muhtevası itibariyle
ideal bir kanun olmasına rağmen, bugünkü
şartlar altında bu yatırımları yapmaya, bu hizmetleri bütün memleket ölçüsünde, tatbika

Bütün tesislerin evvelce mevcut olmasına rağmen senede 650-700 milyon sterling sübvansiyon vermek suretiyle plânı tatbika çalıştılar.
Çok sıkıntı çektiler ve halen de çekmektedirler. Ama biz bu külfeti bütçenin ve halkımızın
takatiyle kabili telif görmedik. Bunun içindir
ki; Doğu’daki mahrumiyet bölgesi saydığımız
Muş vilâyeti çerçevesi içinde bir deneme yapmak kararındayız ve bugün de bütün plânlarımızı hazırlamış bulunuyoruz. Bu plânlamada
Nafıa Vekâleti İmar ve İskân Bakanlığı, Millî
Eğitim Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı bizimle iş
birliği halindedir, yani bu plânın hem sosyal,
hem de sağlıkla ilgili konuları müştereken ele
almak kararındayız. Şimdilik yapılan yazılı ve
nazari etüdleri, saha üzerinde, sürplas tetkikler
yaparak yeniden plânlamak üzere çalışıyoruz,
çalışacağız. Bu deneme bize şunu öğretecektir:
Bir köyde hastalık veya sağlık mevzuuna giren

meseleler nelerdir? Bunu her köylüye bir sağlık
fişi tahsis etmek suretiyle tetkik ve her köy evini bir sağlık ünitesi olarak fişlere bağlıyacağız.
Her 5- 6 köy arasında bir köy sağlık evi bulunacak, bu sağlık evlerini camiasında toplayan
sağlık ocakları olacak. Sağlık ocaklarını da kazalardaki sağlık merkezlerine bâğlayacağız. Bu
teşekküller kademeli bir şekilde hastalık arama,
tedavi etme ve hastalıklardan koruma faaliyetine girişeceklerdir.
Muhterem arkadaşlarım; bu iş için ve bunun
tecrübesini yapabilmek için dar ölçüde de olsa.
İki milyon lira bütçeye konmuştu. Yüksek
Karma Bütçe Komisyonu, buna 8 milyon lira
daha ilâve ederek bize 10 milyon liralık bir
imkân sağlamış oldu. Bundan dolayı kendilerine bilhassa teşekkür etmek isterim. Bu miktar bizim bu yıl için sabit tesisler yapmamıza
imkân vermiyor. Ancak bununla mukaveleli
hekim ve sağlık personeli çalıştıracağız. Malzeme ve vasıta satın alacağız ve aradaki boşlukları seyyar ekiplerle doldurmak suretiyle
bu üniteleri (deminde arz ettiğim gibi) birbirine bağlamaya çalışacağız. Bunun menfi bir
netice vereceğini tahmin etmiyorum. Çünkü
sabit bina masrafları olmamasına rağmen icapeden yerlerde; kiralık, ama daha az konforu
olan; daha az dayanıklı olan başka binalardan
istifade etmek suretiyle bina noksanlığını telâfiye çalışacağız. Bu iyi netice verdiği takdirde
bölge bölge teşekküllerimizi geliştirecek ve
ilerde bir Karadeniz bölgesi, bir Orta Anadolu bölgesi, sonra bir Akdeniz bölgesi gibi çeşitli yerlerde tatbik etmek suretiyle tecrübeye
devam edeceğiz. Bunda fayda tardır. Büyük
yatırımlar yapıp muvaffakıyetsizliğe uğramaktansa küçük tecrübelerle bunu önceden tespit
etmekte faydalar mülâhaza ediyoruz.
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koymaya imkân yoktur. Üç buçuk milyar liralık
bir yatırım hemen gerekmektedir. Bunun senelere taksimi mümkündür fakat bir taahhüde
girdikten sonra bunu parça parça yapmakta
fayda yoktur. Senelik bir buçuk milyar liralık
bir işletme masrafı tespit edilen yatırımlar ve
tesislerle birlikte ilâç dağıtımını da nazarı itibara aldığımız takdirde; Senatoda da arz ettiğim
gibi; 10 seneliği 18,5 milyar civarında bir nispete varmaktadır. Senede 1 milyar, 800 milyon
civarındadır. Bugünkü sağlık bütçesinin aşağı
yukarı 4-5 misli mertebesindedir. Bunu bildiğimiz için, evvelâ bu sistemin memlekete faydalı
olup olmayacağını etüt etmek zarureti ile karşı
karşıya bulunuyoruz. Esasen kanun bizi 4 sene
müddetle böyle bir tecrübe yapmaya mecbur
etmektedir. İngiliz Sağlık Bakanlığı Müsteşarının, memleketimizi tetkikleri sonucunda verdiği raporda da, bu cihete işaret edilmiş ve gelişi
güzel tatbikata girilmemesi ve esaslı bir tetkik
mevzusu yapıldıktan sonra teşebbüs edilmesi
yolunda olduğuna tavsiyeler yapılmıştır çünkü
onlar bu işi tecrübe ettiler.

Muhterem arkadaşlarım, bununla da memleketin sağlık dâvasının hallolunacağına kaani değiliz. Çünkü bugün şikâyetimiz sağlık
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bütçelerinin gayrikâfi olduğundandır. Geçen
seneden bütçemiz umumi bütçe rakamlarına
nisbetle biraz daha düşüktür. Bugün bundan
şikâyet ediyoruz.
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Yarın yine aynı şikâyette, öbür gün yine aynı
şikâyette bulunacağız. Bunu halletmek için
gereken tedbiri ele almak şarttır. Bunun için
tutulacak yol şudur. Bir çok arkadaşlarımın da
bilhassa işaret ettikleri gibi Türkiye’de kademeli bir sağlık sigortası yapmak imkânı mevcuttur.
Sağlık sigortalarına, evvelâ memurlardan başlayıp, ailelerini, ondan sonra Gelir Vergisi mükelleflerini istihdaf edecek bir şekilde genişleteceğiz, daha sonra da Zirai Gelir Vergisine tâbi
olan kimseleri sigortalamak suretiyle 5-10 senelik bir programla bu işin tahakkuk ettirilmesine çalışacağız. Şimdiden tekliflerimizi Devlet
Plânlama Dairesine verdik. Onların yardımını
rica edeceğim.
Bu işin tetkikini neticelendiremezlerse, o takdirde hususu bir komisyona bu işi etüt ettirmek
kararındayız.
Bu sigortalar da memlekette teşekkül ettiği
takdirde, demin arkadaşlarımızın işaret ettiği
gibi, memleket sağlığını kontrol altına almak
mümkün olacaktır. Bir yandan sosyal ve sağlık
sigortaları gelişirken bir yandan da eğer tecrübelerimiz muvaffak olursa sağlık hizmetlerini
sosyalleştirilmiş olduğu bölgelerde fakir halkın
sağlık kalkınmasını temin etmiş oluruz ve bu
iki hizmeti bir noktada birleştirmek suretiyle
memleket sağlığını emniyete almış oluruz.
Sağlık meselelerinin hallinde aklı gelebilecek
bütün noktaları tebarüz ettirdiğimi tahmin ediyorum. Bu sırada bilhassa sağlık sigortaları ile
yakın alâkası olan hususi hastaneler ve serbestt
tababet meselesine de temas etmek isterim.
Hükümet programında da izah edildiği üzere
hususi hastaneler kanundaki bir çok noksanlar
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giderilecek ve yeni bir kanun huzurunuza getirilecektir.
Serbestt tababetin inkişafında bilhassa Hükûmet teşekküllerine bağlı, yani hastanelere bağlı hekimlerin dışarda muayenehane açmaları
serbestt hekimler için bir nevi dezavantaj teşkil
etmektedir. Onun içindir ki, serbestt hekimlerimiz çoğalmaktan ziyaden Devletten bir vazife
bulma çareleri ile Devletten görev alma gayretleri ile çırpınmaktadırlar.
Buna son vermek doğrudan doğruya mütehassıs hekimleri hastaneye bağlamak için muayenehaneleri kapatmak, bunun için de tazminat
kanununda bu esası göz önünde tutmak suretiyle hükümler koymak icap etetmektedir. Tazminat Kanunu doğrudan doğruya muayenehanelerin kapatılmasını istihdaf ediyor.
Sayın Hocamız Fahrettin Kerim Gökay, bilhassa kendi şubeleri olan akıl hastalığı üzerinde, çok
haklı bir teklifte bulundular, hakikaten bugün bu
sahada ıstırap çektiğimiz memleketlerden birisi
de psikiyatrik meselelerde, ruh sağlığını koruyucu müesseselerin yokluğudur. Bu iş memleketimizde henüz anane haline gelmemiştir. Küçük
birer ünite olarak bulunmaktadır. Maalesef akli
muvazenesi bozuk olan hastaları diğerleriyle bir
arada bulundurmak gibi hiçbir yerde olmayan
bir durum karşısındayız. Kendilerine teşekkür
ederiz. Yakında hiç değilse Ankara, İstanbul gibi
şehirlerimizde psikiyatri poliklinikleri açmak niyetindeyiz ve bunun için hazırlıklar yapmaktayız. Akıl hastanelerinin her memlekette büyük
çapta yapılması bir zarurettir. Bizim memleketimizdekiler de ihtiyacı karşılamaktan uzaktır, bilhassa Ankara ve civarında büyük çapta bir akıl
hastanesine ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz.
Sosyalizasyonun serbestt hekimliğe mâni olmayacağını, serbestt hekimliğin sosyalizasyon
kanunu tarafında menedilmediğini bu vesile ile
arz etmek isterim.

Esasen kanunen yasak olan bu gibi hareketlerin
takip edilmesi için daha esaslı tedbirlere ihtiyaç
vardır. Bizin için de, savcılar için de yürürlükteki kanunu tatbikı kolay olmuyor. Yakalananlar
az bir para cezası ile kurtuluyorlar. Yeni tasarı
ile bu önlenmiş olacaktır.
Tıp fakültelerinde fazla personel yetiştirilmesi
amacını belirten Sayın Gökay Hocamızın Diyarbakır’da bir tıp fakültesi açılması temennisi
daha çok Sağlık Bakanlığını değil, Millî Eğitim
Bakanlığını ilgilendirmektedir. Memlekette açılacak olan her irfan müessesi değerlidir bizim
için ve bu değer memleketin neresine götürülürse orada bir ışık ve nar olacağına inanıyoruz.
Memleketimizde yüksek ihtisas hastaneleri ku-

rulması hakkındaki temenniler yerindedir, ama
bunun için her sahada imkânları ve malzemeyi temin etmiş değiliz. İlk olarak açacağımızı
tahmin ettiğim ve Birleşmiş Milletlerle vâkı anlaşmamızdan da istifade edeceğine kaani bulunduğumuz bir hematoloji ve bir kardiyoloji
servisi tahmin ediyorum ki, bu yıl, içinde veya
bu yılın sonunda Türkiye’de faaliyete geçecektir. Bunu takipen bir nöroşirürji servisini de
açmak niyetindeyiz. Elemana imkân bulursak.
Bu takdirde Avrupa’ya ve Amerika’ya tedavi için giden bir çok vatandaşımız yurt içinde
tedavi imkânı bulacak ve oralarda perişan olmaktan kurtulacaktır.
Çok muhterem arkadaşlarım, vaktinizi çok suistimal ettim. Hepinizden özür dilerim. Memleket davaları çok, uzun konuşmakta fayda
mülâhaza ediyorum çünkü, bu dâva birimizin,
beşimizin değil hepimizin, bu memleketin dâvası, bu dâvalar konuşulurken, hepimiz aynı
acıyı, aynı heyecanı duyuyoruz. Reylerinizin
bu acılarımızın iyi olması yolunda tecelli edeceğine emin olarak huzurunuzdan hürmetle,
saygı ile ayrılıyorum. (Alkışlar)
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Bir arkadaşım, Şükrü Yüzbaşıoğlu; Tababet Şuabatı Kanunu’nun değiştirilmesi ve mütatabiplerle bazı şantajcıların, parazitlerin ilâç satmalarını önlemek lazım, buyurdular. Bu kanun için
bâzı değişiklikler düşünülmüş, kanun tasarısı
hazırlanmıştır fakat, geçen Meclisten çıkmadan
kanun tasarısı kadük olmuş, Bakanlığa geri gelmiştir. Tekrar bu kanun tasarısı üzerinde çalışılıyor. Yakında Yüksek Meclise sevk edilecektir.
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Dr. Yusuf AZİZOĞLU (1917 - 1970)

Dr. Yusuf Azizoğlu
1917 yılında Diyarbakır’da doğdu.
İstanbul Tıp Fakültesi mezunudur.
Silvan Belediye Başkanlığı yaptı.
Silvan Belediye Hastanesi Başhekimi olarak görev aldı.
1950-1957 yılları arasında Demokrat Partiden, 1961’den 1970’e kadar CHP’den Milletvekili seçildi.
27. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı olarak görev aldı.
Evli ve 3 çocuk babasıydı.
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1 Mayıs 1970 tarihinde Ankara’da vefat etti.

CUMHURİYET SENATOSU
Konu

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1963 Yılı Bütçesi Münasebetiyle

Yasama Yılı

2

Birleşim

39

Tarih

04.02.1963

S

AĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
DR. YUSUF AZİZOĞLU (Diyarbakır Mil-

letvekili) -Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun muhterem üyeleri,
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 1963
yılı bütçesi münasebetiyle muhterem parti
sözcülerinin ve muhterem senatörlerin lütfettikleri tenkit, tavsiye ve irşatlar, hiç şüphe
yok ki, bizim için son derece faydalı olmuştur.
Kendilerine şükranlarımı arz etmeyi vazife
bilirim. Yine bu cümleden olarak, muhterem
arkadaşlarım, vazifem sahası içinde bulunan
mevzulara politika karıştırmamak, sadece ve

sadece realiteleri ve memleket menfaatlerini
dile getirmek suretiyle ayrıca benim ve arkadaşlarımın şükranını kazanmışlardır.
Muhterem arkadaşlar; kıymetli hatiplerin tenkitlerine, temennilerine cevap vermekte müşkülât çekmeyeceğim çünkü, sayın arkadaşlarımın ifade buyurdukları sağlık hizmetimizdeki
kifayetsizlikler, millet olarak bu konuda katetmek zorunda olduğumuz hamleler, almak zorunda olduğumuz tedbirler aynı samimiyet,
aynı heyecanla benim tarafımdan Bütçe Komisyonu huzurunda ifade edilmiştir. Esas itibariyle hiçbir arkadaşımla aramızda derin bir göYüzyılın
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rüş ihtilâfı mevcut değildir çünkü, Türkiye’de
sağlık hizmeti, sağlık problemleri hayati meselelerdir. Bilhassa yatırımların, hiçbir büyük
memleket meselesinde sağlık hizmetinde ifade
ettiği mânadan daha üstün, daha önemli olduğu iddia edilemez. Bu itibarla sağlık hizmetleri
sahasında sarf edeceğimiz gayret ve fedakârlıklar bu memlekete hizmet yolunda ifa edilmiş
olan en isabetli bir hizmet olacaktır.
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Hakikaten Sağlık bütçesi olarak bu hizmete
tahsis edilen yüzde beş civarındaki miktarı biz
de Bakanlık olarak kâfi görmüyoruz ama Hükümet olarak bu, aramızda bir ihtilâf olduğu
mânasına gelmez. Gönül ister ki, Türkiye’nin
iktisaden kalkınması için gereken her türlü vecibeleri ifa edilmiş olsun, istihsali artsın, ithalât
ve ihracat tanzim edilsin ve memleket sağlık
hizmetlerine diğer medeni memleketlerde olduğu gibi hizmeti kemal seviyesine yükseltecek
şekilde bir tahsisat ayrılsın. Yıllardan beri, bu
Mecliste üyeyiz, çalışmalara katıldık; didindik,
bütün temennilerimize rağmen sağlık hizmetine ayrılan tahsisatı bütçenin yüzde beşinin
üstüne çıkaramadık. Bu bir anlayışsızlık, bir
ihmal ve takdirsizlik neticesi değil, bir imkânsızlık meselesidir. İnşallah pek uzak zamanlara
gitmeden bir gün bu çatının altında, hepimizin
arzuladığı seviyede, %10 nispetinde tahsisat
almış olarak, memleketin sağlık hizmetlerini
hepimizin arzu ettiği seviyelere çıkaran bütçelerin teklif ve kabul edildiğini de görürüz.
Muhterem arkadaşlar, Yüksek Heyetinizin
tasvibine sunulan 1963 yılı Sağlık Bakanlığı
bütçesinin hususiyetleri üzerinde mâruzata
geçmeden evvel, Bütçe Komisyonunda da yaptığım gibi, memleketimizin bugünkü sağlık durumunu kısa fakat ana hatları ile bir kere daha
beraberce gözden geçirelim.
Muhterem arkadaşlar, sağlık hizmetleri yönünden, Türkiye’nin içinde bulunduğu durum
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ve manzara maalesef gönüllere ferahlık verici
değildir. Hizmet seviyesi itibariyle dünyanın
geri memleketleri arasında bulunmakta olduğumuzu üzüntü ile ifade etmek zorundayım.
Bir çok hastalıklar, bugün dahi cemiyetimizin
bünyesinde fazla vefiyata sebebiyet vermektedir. Bunların başında, çocuk vefiyatı gelir.

‘‘

Türkiye’de köylerde doğan bin bebekten
165’i ölmektedir.
Bu nispet medeni memleketlerde binde
yirmidir. Sekiz buçuk misli fazla bebek
telefatı veren bir memleketiz.

’’

Şehirlerde ölenlerin yüzde kırkı, köylerde ölenlerin yüzde sekseni dört yaşından aşağı olan çocuklardır. Ana ölümleri de büyük yekûn tutmaktadır.
Elimizde tam istatistik rakamları yoktur, bâzı
etütler göstermektedir ki, senede binlerce kadın
tedbirsizlik, bilgisizlik ve çaresizlik yüzünden düşük sebebiyle veya doğururken ölmektedir.
Verem, bir çok memleketlerde kökü kazınmakta olan bir hastalık olmasına rağmen, memleketimizde artan bir hastalık halindedir.
Türkiye’de bir arkadaşımızın ifade ettiği gibi
bir milyon civarında veremli ve on binlerce
hastalık mikrobu saçan açık veremli mevcuttur.
Buna mukabil 50 bin verem yatağına şiddetle
muhtaç olmamıza rağmen, 10 bin verem yatağımız vardır. Yani mikrop saçan veremlilerden
yüzde onundan daha azını tecrid etmek gibi
fecî bir durumun içindeyiz.
Trahom, komisyondaki konuşmamda ifade ettiğim gibi, dünyanın hiçbir medeni ülkesinde mevcut olmayan bir nispette Türkiye’de mevcuttur.
Güney ve Doğu Anadolu’da, bâzı köylerde, %
60, hattâ % 90 nispetinde vatandaş trahomludur.
Gözleri kör eden, pislik, kirlilik, kültürsüzlük
alâmeti olarak dünya tıp literatüründe yer alan

Tifo, difteri, polyomiyelit (çocuk felci) yıllardan
beri önemini muhafaza etmektedir. Bu yıl beş
bin difteri, 1.162 adet polyomiyelit vardır. Polyomiyelit 1962 yılına gelinceye kadar memleketimizde nadir olarak tesadüf edilen bir hastalık
idi. Son yıllar içinde dört misli artmak suretiyle
1.160’a çıkmıştır. Binaenaleyh önümüzdeki yıllarda bu hastalığın daha büyük bir tehlike olarak cemiyetimizi tehdit edeceğini Yüksek Heyetinize arz etmeyi ve icap eden tedbirleri beraber
almayı söylemeyi bir vazife telâkki ederim. Filhakika bu seneki bütçede Sağlık Bakanlığı olarak ilk adımı atmış bulunuyoruz. 1963 yılında
bir milyon liralık polyomiyelit aşısı mübayaa
etmek suretiyle Türkiye’de ilk defa kütlevi tatbikata başlanacaktır. Bu bir milyon lira kâfi
gelmediği takdirde Yüksek Heyetinizin huzuruna gelip yeni tahsisat istemekte tereddüdümüz
olmayacaktır. Frengi ve brüselloz mücadelesi
mümkün, belki de kolay hastalıklar olmasına
rağmen, mevcudiyetini muhafaza ediyor. Kalp
hastalıkları, yalnız bizim derdimiz değil, bütün
medeni milletlerin karşı karşıya olduğu bir hastalıktır, bütün dünyada gittikçe artmaktadır.
Türkiye’de mâzide belli başlı ölüm sebeplerinden bir tanesi olan ve halen az da olsa mevcu-

diyetini muhafaza etmekte olan sıtma, gönüllerimize ferahlık veren ve çok evvel başlamış olan
gayret ve mücadeleler sonunda Türkiye’de artık
önemini kaybeden bir hastalık haline gelmiştir.
Sıtma eradikasyon faaliyetlerinin durdurulabileceği hususunda bâzı arkadaşlar kadar iyimser
değilim. Sıtma mücadelesini, eradikasyona kadar yani 1968 senesine kadar aynı hızla, aynı
dozla, aynı tempoyla devam ettirmek mecburiyetindeyiz. Burada küçük bir ihmalimiz bizi yeni
bir felâketle karşı karşıya bırakabilir ve sıtma
mücadelesi uzun yıllar bir fasit daire halinde bu
memlekette devam eder gider. Bu itibarla bâzı
arkadaşlarımın zannettiği gibi, bugün Sağlık
Bakanlığının bütçesinden önemli bir pay alan
sıtma henüz ihmal edilecek bir duruma gelmiş
değildir. Kıymetli vakitlerinizi almamak için fazla izahat vermeyecek esasa geçeceğim. Bu durumun sebepleri nedir? Kolayca korunabilecek ve
tedavi edilecek bir hastalıktır. Yurdumuzda neden yaygındır? Bunun muhtelif sebepleri vardır.
Birincisi sağlık hizmetleri, bilhassa halk sağlığı
hizmetleri kifâyetli bir mertebede değildir.
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bu hastalıkta bir rekor kırmaktayız. Cüzzam,
verem, trahom medeni dünyada çoktan halledilmiştir. Böyle bir meselede, medeni âlem,
öyle zannediyorum ki, tıp fakültelerinde bir
cüzzamlıyı, bir trahomluyu talebelerine göstermekte müşkülât çekiyor. Trahom olsun,
cüzzam olsun, hattâ verem olsun bugün tedavisi son derece kolay ve ucuz olan hastalıklardır fakat memleketimizde maalesef kâfi tedbir
alınmaması ve meselenin öneminin halka intikal ettirilmemesi ve teşkilâtın kendisine düşen
vazifeyi yapamaması neticesinde bu hastaneler
bugün cemiyetin yalnız sağlık düzenini bozan
âfetler olarak değil, aynı zamanda bizi dünya
milletleri içinde mahcup eden birer mesele halinde mevcudiyetini muhafaza ediyor.

İkincisi, Türkiye’de yeter sayıda ve vasıfta sağlık personeli yoktur.
Üçüncüsü, iktisadi şartlarımız, cemiyet olarak
beslenme durumumuz ve devlet olarak bu hizmete ayırabildiğimiz malî imkânlar kâfi değildir.
Dördüncüsü, toplumumuzun kültürel, sosyal
ve ekonomik durumu gelişmemiştir. Bir memlekette arz ettiğim bu şartlar gayri müsait, arzu
edilen seviyeye çıkmamış ise o memlekette sağlık şartlarını kemale erdirmek mümkün değildir. Sağlık hizmetinin temel dâvası olan personel dâvası üzerinde izahatta bulunmak isterim.
Arkadaşlarım tekrar tekrar ifade ettiler. Türkiye’deki doktor sayısı, hizmetteki doktor sayısı
azdır. Hekimler dışarıya devamlı bir şekilde
hicret etmektedir. Doktorların memleket dâhilinde tevziinde büyük adaletsizlik, büyük
denge bozukluğu vardır ve nihayet yardımcı
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sağlık personeli son derece kifayetsizdir. Bunlar sağlık hizmetlerimizin aksamasının temel
sebebidir. Bu mesele üzerinde doktor arkadaşlarımın ve onlara katılan mesul arkadaşınızın
feryadını bir mübalâğa zannetmemenizi bilhassa istirham ederim.
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Personel meselesi bu şekilde seyir ve cereyan
ettiği takdirde Türkiye’de büyük bir buhran
doğacaktır. Bir gün gelecektir ki, Sağlık Bakanlığı bugün sahip olduğu 3.500 doktora dahi
sahip olamayacaktır. Arkadaşlar, ifade ettiğim
gibi kadrolarımız muntazaman boşalmakta,
resmî hizmetlerde vazifeli doktor arkadaşlarımızın başka diyarlara gitmek için, teşebbüsleri birbirini takip etmektedir. Binaenaleyh,
arkadaşlar, bu mevzuun üzerine hep beraber
ve ciddî olarak eğilmek ve tedbirlerini almak
mecburiyetindeyiz. Bu mesele bir milletvekili
arkadaşımızın teklif ettikleri gibi birtakım zecrî kanunlarla, usullerle halledilecek bir mesele
değildir. Yurt dışına giden hekimleri vatandaşlıktan çıkaralım, hudutları kapatalım, şu, bu...
Hayır. Bu meseleleri böyle tedbirlerle halledemeyiz. Bu bir iktisadi meseledir. Bu muayyen
bir kültür seviyesine ulaşmış bir insanın en tabiî
olarak yaşama hakkını istemesi meselesidir. Bu
hekimin mesleğini normal yaşama imkânlariyle icra etmesi meselesidir. Biz bu şartları ihzar
etmeden bunlar için gerekli ciddî, belki biraz
zor olsa da tedbirleri almadan birtakım suni
ve zecrî tedbirlerle, birtakım palyatif usullerle
bu derde deva bulamayız. İlerde de çok daha
vahîm buhranlarla karşı karşıya kalabiliriz.
Nitekim, bugün Almanya aynı vaziyet ile karşı karşıya kalmıştır. İkinci Dünya Harbinden
sonra Almanya ‘da doktorlar için kabul edilen
barem gayri cazip ve kifayetsiz olduğu için Alman gençleri tıp fakültelerine iltifat etmemişler,
meslek sahipi Almanlar Cenubi Afrika gibi başka diyarlara göçme yolunu tercih etmişlerdir ve
Almanya bizim kadar vahîm olmamakla beraber bir doktor buhranı ile karşı karşıya gelmiş
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ve bunun neticesi olarak bugün Türk doktorları
Almanya’dan son derece müsait, cazip çalışma
teklifleri almakta ve büyük kısmı da Almanya’ya
gitmektedir. Zamanında alınmıyan tedbir, bilâhara alınırsa hem arzu edilen neticeyi temin
etmez, hem de bu tedbir çok pahalıya mal olur.
Onun için arkadaşlar, Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanı olan bu mesul arkadaşınızın ilerde getireceği ucuz ve müessir tedbirleri müspet karşılayacağına eminim. Tehlike çanı çalmaktadır.
Bu büyük buhrana tekrar tekrar hepinizin dikkatini çekmek mecburiyetindeyim. Rakamlarla
başınızı ağrıtmak istemem. Ne kadar doktor, ne
kadar hemşire, ne kadar sağlık memuru var arkadaşlarım bunların hepsini söylediler. Bunlar
çoğunuzun bildiği şeyler olduğu için üzerinde
durmayacağım.
Bu hizmete tahsis ettiğimiz malî imkânları arkadaşlarım ifade etmiş olmalarına rağmen bir
kere daha tekrar etmek isterim.

‘‘

Geçmiş yıllarda Türkiye’de Sağlık
Bakanlığı kanalıyla sağlık hizmetlerine
nüfus başına tahsis edebildiğimiz
ödenekler şunlardır :
1960’da 11 lira 40 kuruş, 1961’de 13 lira
10 kuruş, 1962’de 15 lira 10 kuruş. 1963’te
ise, en yüksek rakam, 19 lira.

’’

Millî bütçeden fedakârlık yaparak ayırabildiğimiz bu son derece cüzi meblâğlarla bu memlekette sağlık hizmetlerini kemale erdirmenin gayri mümkün olduğunu hepiniz takdir edersiniz.
O halde, başka çareler aramak lazımdır. Bugün
verebildiğimiz 19 lirayı, 48 liraya, 48 lirayı 58
liraya çıkarsak dahi bu memlekette sağlık hizmetlerini ileri memleketlerdeki seviyeye çıkaramayız. Başka tedbirler almak mecburiyetindeyiz. Bu tedbirler nelerdir? Birincisi, daha ucuz
ve daha çok verimli olan bir metoda halk sağlığı,
koruyucu hekimlik hizmetine Sağlık Bakanlığı-

İkincisi tedavi edici hekimlik sahasında vatandaşı masrafa iştirak ettirmek lüzumudur. Türkiye’de bu bütçe ile hiçbir zaman 30 milyon insanı
tedavi edeceğiz, bunların sağlığını koruyacağız
gibi bir iddiada bulunmak imkânı yoktur. Bu
bütçeyi 590 milyon liradan 1.590.000.000 liraya çıkarsak dahi bununla 20-30 milyon insanın sağlığını koruyamayız ve bütün tedavi
hizmetlerini göremeyiz. O halde arz ettiğim
gibi tedavi sahasına vatandaşları kendi malî imkânları dâhilinde iştirak ettirmek lazımdır. Bu
hizmeti halk ile Hükümet beraber yürütecektir. Bir kısım arkadaşların teklif ettiği gibi biz
tedavi hizmetlerine nihayet veremeyiz, Daha
uzun müddet bugünkü tedavi müesseselerimiz
kalacak hattâ yataklı tedavi müesseselerimiz
yani hastaneler artacaktır. Sadece bunlara artık
imkânlarımızın büyük kısmını vermeyeceğiz.
Cemiyetimizin alışkanlıkları, iktisadi ve kültürel
şartlar dolayısıyla bu sahadaki gayretlerimize
devam etmek mecburiyetindeyiz.
Bununla beraber vatandaşlarımızda mevcut
“Devlet beni tedavi etmeye mecburdur, teda-

vi beleştir, ilâç parasızdır’’ gibi bir zihniyetle
mücadele etmek mecburiyetindeyiz. İmkânı olan vatandaş bu külfete katlanacak, ilâç
ücreti verecektir, Fakat bu hizmetin sadece
ve sadece fakir vatandaşlara aidolan kısmını
Devlet tekeffül edecektir.
Tedbirlerin üçüncüsü, bütün memlekete şâmil
sağlık sigortalarını yavaş yavaş, kademe kademe geliştirmektir. İleriki izahatımda sağlık sigortaları hususunda görüşlerimizi biraz daha
tafsilâtlı olarak arz edeceğim.
Dördüncü çevre sağlığı şartlarının ıslahıdır.
Çevre sağlık şartlarımızın ıslahı yani şehirlerde,
kasabalarda ve köylerde içme suyu meselesinin,
kanalizasyon meselesinin mesken meselesinin
halli sağlık harcamalarını azaltır. Bu yalnız Sağlık Bakanlığını değil, bütün Devlet teşkilâtını
alâkadar eden ve müştereken halli icapeden bir
mevzudur. Bir memleketteki, kanalizasyon durumu bozuk ise, pislikler sokaklarda numayan
olmakta ise, içmesuları çeşitli mikroplarla, bulaşmakta ise, temizlik işleri berbat ise o memlekette sağlık durumunu ıslah etmeye, insanları
hastalıktan korumaya imkân olmaz. Bir arkadaşımın buradaki beyanlarında dediler ki; Sağlık
Bakanlığı bu mevzuda bir teşebbüste bulundu
mu? Tabiatıyla bu meselenin beş yıllık plân ve
ileriki devreler mevzubahis olurken, birer sağlık
problemi olduğunu ve bunların ıslah etmenin
zaruretini vekâletim ifade etmiştir. Benden evvelki arkadaşım da aynı tezi savunmuştur.
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nın yönelmesidir. Şimdiye kadar memleketimizde tamamen ayrı bir yol takip edilmiştir. Sağlık
Bakanlığı kendisine tahsis edilen imkânların çok
büyük kısmını tedavi edici hekimliğe, hastanecilik sahasına ayırmıştır. Küçük bir miktarı mücadele ve koruyucu hekimlik sarasına vermiştir.
Bu yanlış bir tutumdur. Bu yolda olduğumuz
müddetçe, Türkiye’nin malî imkânları bugünkü seviyede bulunduğu veya küçük yükselmeler
kaydettiği müddetçe sağlık seviyemiz yükselmiyecektir. Sağlık Bakanlığı süratle koruyucu hekimlik hizmetleri yönüne dönmeli ve bu yolda,
vukuu muhtemel hastalıkları önlemek suretiyle,
daha az hasta ile karşı karşıya kalma neticesini
temin etmelidir. Bir kısım arkadaşların acı acı
tenkit etmelerine rağmen -görmedik, bulamadık, demelerine rağmen- 1963 yılından itibaren Sağlık Bakanlığı bu yöne teveccüh etmiştir.
Bunu ileride misalleriyle arz edeceğim.

Arkadaşlarım, tekrar edeyim, öteki meselelerde
olduğu gibi bu da bir imkân meselesidir, malî
imkân meselesidir. Bir rakam vereyim, Türkiye’de şehirlerin, köyler hariç, tespit edilen
kanalizasyon ihtiyacı 22 milyar Türk lirasıdır.
Fakat, büyük rakam diye de korkmamak lazım.
Programla bunlar teker teker ele alınacak, adım
adım halledilecektir. 20 sene, 40 sene, kaç sene
olursa olsun, bu güzel neticeleri biz görmesek
bile, çocuklarımıza başlanmış bir hizmet olarak
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devredeceğiz. Bugünden başlayarak bu meseleleri hal yoluna isal değil, imale etmek bile teselli
duyabileceğimiz birer hizmet olacaktır.
Beslenme meselesini de arz etmek isterim. Beslenme durumu Türkiye’de hakikaten gayrimüsaittir. Vatandaş yalnız beslenme imkânından
mahrum değil, bilgisinden de mahrumdur.
Hangi maddelerin vücut için lüzumlu olduğunu, günde ne miktar gıda alınması lazımgeldiğini bilmemektedir. Bunlar bir eğitim işidir,
maalesef bu da yoktur.
Diğer bir mesele, nüfus plânlaması meselesidir.
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Nüfus plânlaması bugüne kadar, malûmuâliniz
olduğu üzere, Türkiye’de ele alınmamış bir mevzudur. Fakir bir aile düşününüz. Aile reisi küçük
bir işçi, 6 ilâ 8 lira yevmiye alıyor, 8 çocuğu var.
Ailenin besleyemeyeceği kadar çok çocuğu var.
Facialar bundan doğuyor. Verem bu sebepten
yayılıyor, bulaşıcı hastalıklar da bunlardan önlenemiyor ve nihayet önlenemez birtakım sosyal
problemler karşımıza çıkıyor. Halbuki bu aile
1-2 çocuklu olsa daha mesut olabilir.
Sevgili arkadaşlarım, arz ettiğim gibi bütün
bu meseleler teker teker kalkınma plânımızda
ele alınmıştır. Prensipleri yüksek tasvibinize
sunulmuş, kabul edilmiş ve ilgili bakanlıklara
vazife olarak verilmiştir. Bütün bunları bu yılki
bütçemizde, önümüzdeki yıl bütçelerinde göreceksiniz. Yeni tesisler kuracağız ve cemiyetimizin istikbali bakımından lüzumlu tedbirleri
alacağız. Ben Sağlık Bakanı olarak bu tedbirler
içinden mümkün olanları, imkânlarımızı en iyi
şekilde kullanmak suretiyle bütçeye aksettirmiş
olduğumuzu arz etmek isterim.
Yataklı tedavi müesseselerimize yani hastane hizmetlerine gelince; demin de kısaca arz
ettiğim gibi Sağlık Bakanlığının asıl vazifesi
koruyucu hizmettir. Bununla beraber memleketimizin içinde bulunduğu şartlar itibariyle
daha bir müddet Sağlık Bakanlığı tedavi edici
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hizmet sahasında hizmet etmesine zaruret bulunduğuna da kaaniiz.

‘‘

Bugün Türkiye’de Ordu, İşçi Sigortaları,
Devlet Demiryolları, muhtelif İktisadi
Devlet Teşekkülleri ve Sağlık Bakanlığı
da dâhil olduğu halde 62 bin yatağımız
vardır. Bu rakam, Türkiye’de, nüfus
nispetine göre 10 binde 21 yatağın
mevcut olduğunu göstermektedir.
Sağlık Bakanlığı yatakları nispeti 10
binde 13’tür fakat diğer memleketlerde
bu nispetler yüksektir. Meselâ
Yunanistan’da yatak nispeti
10 binde 36’dır.

’’

Yatak nispetimizin düşük olduğu bir hakikattir
ama bir kısım arkadaşların ifade ettikleri gibi
yatakları süratle artırmayı gaye edinmesi, bu
gayeyi bir kurtuluş vasıtası olarak telâkki edip
ona göre program çizmek tamamen yanlıştır. Biz kısa zamanda yatağımızı Yunanistan
seviyesine çıkarmak mecburiyetinde değiliz.
Türkiye’nin halihazır şartları itibariyle mevcut
yataklar iyi işletildiği ve gayeye, tevcih kılındığı
takdirde, randumanı iki misli üzerine çıkarmak
mümkündür. Teknik şartları müspet bir yola
sokmak, koruyucu hekimlik sahasındaki hizmetleri geliştirmek suretiyle Türkiye’de mevcut
yataklarla bugünküne nispetle halka çok daha
mükemmel hizmet etmek mümkündür. Celâl
Ertuğ’un da ifade ettiği gibi eğer biz Türkiye’de
150 bin yatağın tesisini kabul eder, imkânlarımızı bu gayeye tahsis edersek son derece hatalı
bir yola sapmış oluruz. Bu yükün altında ezilmemiz de mukadderdir. Biz müstakbel inkişafları da nazara alarak bu hizmetin büyük bir
kısmını Sağlık Bakanlığına diğer bir kısmını da
özel sektöre vermek istiyoruz. Özel sektörü himaye edeceğiz, teşvik edeceğiz. Devlet imkânı
dışında kalan hizmet özel sektöre tevcih etmek
suretiyle yatak noksanını telafi edeceğiz. Bir çok

Biz özel hastaneciliği teşvik hususunu programımızda süslü bir cümle olsun diye değil hakikaten inandığımız bir fikre hizmet yolu olarak
koyduk. Özel teşebbüsü himaye edeceğiz. İstanbul’da özel teşebbüs hastaneleriyle bir toplantı yaptık. Ankara’da henüz toplantıyı tam
yapamadık. Yakında Ankara’da da bir toplantı
yapacağız. Bu sahada tecrübe ve ihtisas sahipi arkadaşların fikir ve mütalâaları alındıktan
sonra gerekli teklifleri alarak evvelâ Hükümetin sonra da sizin huzurunuza geleceğim. Zorlukları iyi şekilde teşhis edip, adımlarımızı doğru atabilirsek, memleket için en hayırlı bir yolu
bulmuş olacağız.
Muhterem arkadaşlarım, malûmatınız olduğu
üzere, Sağlık Bakanlığının diğer bir veçhesi de
sosyal yardım işleridir. Bir de sosyal yardım diye
bize tevcih edilmiş bir vazife vardır. Bu sahada
göğsümüzü gere gere iyi bir hizmet yolunda
olduğumuzu, kâfi imkânlara sahip olduğumuzu, iyi neticeler elde ettiğimizi ifade edecek
durumda olmadığım için üzgünüm. Bununla
beraber büsbütün bir şey yapmamış da değiliz.
Sosyal meselelerimizi izah edeyim: Toplumun
sanayileşmeye doğru gitmesi ve bu sebeple şehirlerin büyümesi, fakir ailelerin çok sayıda
çocuk yapması ve bu sebeple bunların yetiştiri-

lememeleri, okutulamaması ve nihayet sokağa,
cemiyetin başına birer belâ olarak terk edilmesi
bu mühim meselemizdir. Türkiye’de binlerce
himayeye muhtaç çocuk mevcuttur. Bundan
başka işe alıştırma, hastalık sonu mâlûliyetler,
bakıma muhtaç ihtiyarlar ve diğer çeşitli sosyal
problemlerimiz vardır. Bunlar bizden himaye
bekleyen, fedakârlık bekleyen konulardır. Maalesef bütçe imkânlarımız mahdut olduğu için
Hükümet olarak bütün bu meseleleri kifayetle
karşılayacak durumda değiliz ve olamıyoruz.
Bugün sosyal sahada ne yapıyoruz? 0 - 6 yaş
arasındaki çocukların bakımı Sağlık Bakanlığına
vazife olarak verilmiştir. Bu çocukların bakımı
için bugüne kadar 8 tane yuva tesis edilmiştir.
Türkiye’de hali faaliyette 8 yuva mevcuttur. Bu
yuvalarda mahkeme karariyle karara bağlanmış 2.000 civarında çocuk Sağlık Bakanlığının
himayesindedir. Mahkeme ilâmına bağlanmış
120 çocuk da sıra beklemektedir. Mahkeme kararı olmayan binlerce, onbinlerce fakir, bakımsız
çocuk da mevcuttur. Bu yıl Kütahya ve Konya
yuvalarını da hizmete açtık. Bu sene inşaatına devam ettiğimiz ve açacağımız 6 tane daha
yuva vardır. Bunlar Erzurum, İstanbul, İzmir,
Hatay, İçel vilâyetleri çocuk bakını yuvalarıdır.
45 çocuk da aile yanında bakılıyor. Bu yeni bir
sistemdir, tecrübe ediyoruz. Çocuk yuvalarında
yetişen çocukların sosyal bakımdan arzu edilen
bir vaziyete gelemediklerini görüyoruz. Medeni
diyarlarda, çocukların ana ve baba şefkatinden
mahrum olmamaları için, onların aile yanında yetiştirilmesi yolu tercih edilmiştir. Ailelerin
yanına yerleştirdik. Onların iaşe ve ibatelerine
karşılık bu ailelere yardım yapmak suretiyle çocuklara baktırıyoruz.
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medeni milletler de bu yolu tercih etmişlerdir.
Bugün Amerika’daki tedavi müesseselerinin
yüzde seksen ilâ doksanı özel sektöre aittir. Devlet bu hizmetin yüzde on ilâ yirmisi civarında
bir kısmı uhdesine almıştır. Bu sayede de koruyucu hekimlik işlerini en iyi şekilde yapmak çareleri bulunmuş ve bu müesseseleri kurmuştur
ama maalesef Türkiye’de özel teşebbüs eliyle
hastanecilik bugüne kadar inkişaf etmemiştir.
Bunun sebepleri vardır. Özel hastaneler himaye edilmemiş, teşvik edilmemiş, vatandaş bu sahaya çekilememiştir. Devlet ise zaman zaman
“beleş tedavi ediyorum’’ diye kendisine cazip
bir görüşü, bir yolu tercih etmiş ve bugüne kadar da kesin netice alamamıştır.

Ankara’da 25 - 30 kişilik bir ihtiyar bakım yurdu da vardır. Bizim ve bizimle iş birliği yapan
derneklerin ceman 15 rehabilitasyon yani işe
alıştırma müessesesi mevcuttur. Bunun haricinde sosyal hizmet olarak tıp fakültesine devam
etmekte olan 1.200 talebeye burs veriyoruz.
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Yerli ilâç sanayiimiz kalite ve kantide itibariyle
memnuniyet verici vaziyettedir. İlâç sanayimiz
yıldan yıla muntazaman inkişaf da etmektedir. Türkiye’nin ihtiyacının yüzde 80 - 90 nispetinde karşılar bir seviyeye çıkmış, hattâ bir
kısım ilâçlarımızı ihraç etmek dahi mümkün
olmuştur. Bu memnuniyet verici bir neticedir.
Bu neticeyi daha iyi ve daha üstün bir seviyeye
çıkarmak, görülen inkişafın hızını kesmemek
için, biz Sağlık Bakanlığı olarak ilâç sanayimizin himayesi ve inkişafını köstekleyici tedbirlerin kaldırılması hususunda gayret gösteriyoruz.
Yerli ilâç sanayisine katılan yabancı sermayeye
gelince: Bir kısım arkadaşlarımın işaret ettikleri
gibi, yabancı sermayeye müstenit ilâç sanayisinin zararlı istikâmette olduğunu sanmıyorum.
Yalnız yabancı ilâç sanayisinden, istikamet
bakımından beklemekte olduğumuz neticeleri dikkatle takip ediyoruz. Bu sanayide beklediğimiz hammadde istihsalidir. Yabancı ilâç
sanayiinin hammadde istihsali yoluna tevcih
edilmesi için Bakanlığımız dikkatli bir mesai
sarf etmektedir. Bu sanayi bu istikamete tevcih
edilmekte, hattâ bunların vazifelerini zaman
zaman kendilerine hatırlatmak suretiyle birtakım neticeler elde edilmektedir. Nitekim birkaç
firmada olsa hammadde istihsali kısmen ele almış buIunmaktadırlar. Bunun ileride çok daha
münkeşif bir hale gelebileceğini ümit ediyoruz.
Türkiye’de eczane vaziyeti arkadaşlarımın söylediği gibidir.

‘‘

Mevcut 1.292 eczanenin büyük bir kısmı
büyük şehirler içerisinde toplanmıştır,
Anadolu’nun bir çok kasabalarında
eczane yoktur.

’’

Durumun ıslahı için, demin dışarıya giden
doktorlar mevzusunda söylediğim gibi, cezri
tedbirleri isabetli bir yol olarak kabul etmiyoruz. Bu hususta kanun çıkar, ‘‘şurada şu kadar
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eczane açılacaktır, sen şuraya gideceksin’’ denebilir fakat zecrî tedbirlere baş vurmak, sen
şuraya gideceksin, demek ve bu yola tevessül
etmek bizce antidemokratik bir yoldur. Eski
Eczacılık Kanunu bu tarzda olduğu için değiştirilmiş idi. Biz tekrar bu konuda zecrî tedbir
yoluna dönmeyi düşünmüyoruz. Düşündüğümüz tedbir plânda derpiş edilmiştir.
Türkiye’de mevcut olan Eczacılık Okuluna
ilâve olarak bir ikinci fakülteyi Ankara’da açmak suretiyle adedini ikiye çıkardık. Senelerce
mahdut bir meslek halinde bulunan eczacılık, bu okullarda yetişecek eczacılar sayesinde
memleketimizin ihtiyacını karşılayabilecek bir
adede malik olacağız. Ayrıca ecza dolapları
durumundan da bahsetmek isterim. Eczane
bulunmayan kazalarımızda, hekim arkadaşlarımızın açtıkları ecza dolapları ile kendi ihtiyaçlarını temin ettikleri gibi, bunları diğer sahalardaki ihtiyaçlara da tahsis etmişlerdir.

‘‘

Memleketimizde 598 ecza dolabı, 92 aded
ecza deposu, 162 aded
ilâç fabrikası vardır.

’’

Demin bahsettiğimiz ve personel dâvasının
hal yolu olan sağlık okulları konusunda durum şudur:
Bugün Türkiye’de 3 yüksek hemşire okulu,
11 sağlık koleji, 22 köy ebe okulu ve muhtelif hastanelerimizde kadrosu 5 ten 20 ye kadar
değişen yardımcı hemşire kursları mevcuttur.
Okullardan 4’ünden başkasının binaları yoktur. Öğretmen kadroları büyük nisbette boştur.
Meslekî ders kitapları mevcut değildir. Fakat
bütün bunları süratle ikmal etmek üzere ele almış bulunuyoruz.
Bu yılki çalışmalarımız içinde hakikaten büyük
bir reform mahiyeti taşıyan, Türkiye’de sağlık
hizmetlerinin sosyalleştirilmesi mevzusu üze-

Zaman zaman muhtelif çevrelerde, muhtelif
istikametlerde bir tenkit konusu olmasına rağmen biz Sağlık Bakanlığı olarak bu projenin
ideal bir proje olduğu kanaatindeyiz. Türkiye
içinde bulunduğu çeşitli ve gayrimüsait faktörler muvacehesinde normal yollardan, bildiğimiz usullerden sağlık hizmetini, memleketin
geri kalmış hücra köşelerine götürmenin mümkün olmadığını 40 yıllık tatbikat sonunda artık
anlamış bulunuyor ve bunun üzerinde yapılacak bir münakaşayı bile zait telâkki ediyoruz.
Başka türlü bu hizmeti Hakkâri’ye, Beytülşebab’a, Artvin’e götüremezsiniz, beyefendiler.
Ancak, böyle fevkalâde imkânlara sahip olursak, hakikaten köyün ve köylünün ayağına bütün müessese ve cihazları götüren bir program
yaparsak, bu hizmetler buralara götürülebilir;
aksi takdirde, yıllardır, devam ettiği gibi “yaptım’’ denir de, hizmet yapılmamış, yarı kalmıştır. İlk tatbikata 1962 yılı bütçesinden aldığımız
10 milyon lira ile, Muş ilinden başladık. Bu 10
milyon lira ile 45 köyde sağlık evleri, 20 köy
grubunda sağlık ocakları ve lojmanlar inşa
edilmektedir fakat işe çok geç başlandı. İhaleyi
ancak Eylül sonunda yapabildiğimiz içindir ki,
maalesef bu sene inşaat ikmal edemedik. İnşaatın bakiyesi 1963 baharına kaldı.
1963 yılı yazı içinde Muş vilâyetinde, pilot bölge olarak sağlığın hizmetlerinin sosyalleştirilmesi tatbikatına başlanacağını ümitediyorum.
Bu ümitimizi tahakkuk ettirmek için samimî bir
gayret içinde çalışıyoruz. Şayet bu mevzuda muvaffak olamadığımız takdirde, kanaatimiz odur
ki; yüzde yüz doğru olan bu projenin vebali, günahı tatbikatçıların olacaktır. Bu proje muvaffak
olmadığı takdirde vatandaşın bunu tatbik eden
insanlara olan inancı sarsılacaktır. Bunu hizmete lazım gelen alâkayı göstermeyen insanlarda

aramak lazımdır. Ben hayatımın sonuna kadar
bu anlayışı muhafaza edeceğim. 1963 programı
içerisinde şahsan iftihar edebildiğim bir husus
bu sosyalleştirme projesinin devam etmesidir.
1963 yılı içerisinde sosyalleştirmeye oldukça büyük tahsisat verilmiştir. 26 milyon lira inşaata,
4 milyon lira taşıta, miktarına katî olarak ifade
edemiyeceği, 4-5 milyon lira da çeşitli ihtiyaçlara sarf edilecektir. 1963 bütçesine sosyalleştirme
hizmeti için konmuş olan 35 - 40 milyon liralık
tahsisat ile, memleketin en geri kalmış yerlerinde, memleketin en hücra köşeleri olan hudut
mıntakalarında işe başlıyoruz. Bu seneki tatbikat
Hakkâri, Van, Bitlis, Ağrı ve Kars vilâyetlerinde
olacaktır. Bu illerde 156 tane sağlık ocağı yapacağız. Bir ocak ortalama 7 bin nüfusa hizmet
eder. Ocakta bir doktor, yeter sayıda ebe, bir
hemşire, bir sağlık memuru, bir şoför ve bir jeep
vardır. Bunlar 7 bin nüfusun sağlık hizmetini
ideal mânada göreceklerdir. Bunun için gerekli
olan tahsisatı da 1963 yılı sağlık büfçesine koymuş bulunuyoruz. Bu ocaklar bâzı arkadaşlarımın telâkki ettikleri gibi, sadece tedavi edici bir
müessese olarak anlamak son derece yanlış bir
düşünüştür. Sosyalizasyon, bizim anladığımız,
bizim teemmül ettiğimiz, daha büyük mânada
bir koruyucu hekimliktir. Bu teşkilât, hemşire,
sağlık memuru ve doktoruyla köy köy dolaşıp
koruyucu hekimlik hizmetini yapacaktır. Jeepi
ile köy köy dolaşıp aşısını serumunu yapacaktır,
halkı muayyen kontrolden geçirecektir. Tedavi
sonra yapılacak bir iştir. Esas gaye koruyucu hekimliktir. Binaenaleyh, esas gayenin tedavi edici
hekimlik sahası olduğunu söyleyen arkadaşlarımın aldandıklarını burada ifade etmek mecburiyetindeyim. Bu vesile ile Adalet Partisi Grup
Sözcüsü Celâl Ertuğ’a cevap vermek isterim.
Biz, sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesine taraftar değiliz, dediler. Hayretle dinledim. Benim
bildiğim parti sözcüleri her şeyden evvel gruplarına bağlı olmak mecburiyetindedirler.
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rinde birkaç cümle söylememe müsaadenizi
istirham ediyorum.
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Adalet Partisi programının sağlık ve sosyal hizmetler politikası kısmının ikinci maddesinde
aynen şöyle yazıyor, okuyorum:
“Sağlık işlerimizin diğer Batı memleketlerinde
olduğu gibi sosyalizasyonla halledilebileceğini
kabul ediyoruz.’’ (Soldan, alkışlar) Binaenaleyh, Adalet Partisi Sözcüsünün, tüzüğün bu
maddesine rağmen bu kürsüden, biz sağlık
hizmetlerinin sosyalleştirilmesine inanmıyoruz, kabul etmiyoruz, şeklindeki beyanları tamamen haksız bir taleptir. Kendisini partisine
şikâyet ediyorum. (Soldan, alkışlar)
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Sağlık mevzusunu sosyalleştirecek projelerde
muvaffak olmamız için, mühim bir unsur, burada çalıştırılacak elemanlara yeter miktarda ücret verilmesi keyfiyetidir. Bu hususu Hükümet
olarak teemmül ettik. İlk yapılan ücret baremi
kâfi miktarda iltifat görmediği için hizmet geliştirilemedi. Yeni koyduğumuz baremler ile doktor ve yardımcı sağlık personelimizin artık her
hangi bir müşkülât çekmiyeceklerini sanıyorum.
Çünkü, yüksek ücret sistemi kabul edilmiştir.
Doktorlara ayda 2.200 – 4.000 lira, yardımcı
sağlık personeline 1.000 liradan 3 000 liraya kadar ücret vereceğiz. Şimdiye kadar görülmemiş
bir nisbette yüksek bir ücret vermek suretiyle
buraya personel bulacağımızı ve bu personeli
arzu ettiğimiz bir program dahilinde çalıştırma
imkânım sağlayacağımızı ümitediyorum.
Dış münasebetlerimiz, Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Teşkilâtı ÜNICEF ve CENTO ile gayet iyi bir şekilde cereyan etmektedir. 1962 yılı
içinde bu beynelmilel teşekküllerden aldığımız
malzeme yardımı 1,5 milyon doların üstündedir.
Fevkalâde müspet alâka görüyoruz. Bu yardımların ileriki seneler devam edeceğini ve hizmetlerimizin daha faydalı bir inkişaf göstereceğini
ümitetmekteyiz. Bize yardım eden bu beynelmilel teşekküllere Yüce Senato huzurunda Sağlık
Bakanı olarak teşekkür etmeyi bir vazife bilirim.
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1963 yılı bütçemiz, Bayındırlık Bakanlığı bütçesinden geçen yıldan sâri 12 milyon lira tahsisat
dâhil olmak üzere 590 milyon liradır. Artış nispeti %22’dir. 1962 bütçesi 465 milyon lira olduğuna nazaran bu sene 124 milyon lira küsür
fazla tahsisat almış bulunuyoruz. Arz ettiğim
gibi bu miktar, arzu ettiğimiz miktar olmasa bile
oldukça büyük bir imkândır. Ve bu memleketin
dar imkânları içinde hakikaten Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığına büyük imkânlar sağlamıştır. Bu ilâve, hiç de küçümsenecek bir miktar
ve meblâğ sayılmamak icapeder. 1963 yılındaki artışın mühim bir kısmı yatırımlardır. Geçen
seneye nazaran bir mislinden fazla artmış olan
yatırımlardan 1963 yılında maalesef arzu ettiğimiz neticeyi alamıyacağız çünkü; yatırımlar
1964 - 1965’te mahsulünü verecektir. Ama bir
hizmeti teminat altına almış olmak bakımından
bizim için her halde memnuniyet verici bir vaziyettir. Cari hizmetlerimizdeki artış, ceman, 65
milyon liradır. Bunun 28 milyon lirası koruyucu
hizmet için 38 milyon lirası tedavi hizmeti içindir. “Koruyucu hekimlik sahasına ehemmiyet
vereceğiz, bu prensibinizi ispat eden bir rakam
değildir.’’ dendi. Bu bir zarurettir arkadaşlarım.
Tedavi edici müesseselerimiz vardır. Bunları
idame ettirmek zarurettir. Yeni kurulacak hastaneler için tabiî olarak yeni tahsisat istiyoruz.
38 milyon lirayı da bir zaruretin neticesi olarak
vermiş bulunuyoruz. Koruyucu hekimlik sahasındaki çalışmalarımızın, artar bir istikametde
olduğunu şu misallerle ifade edebilirim:
Verem tahsisatı, 20 milyon liradan 28 milyon liraya çıkarılmıştır. Yani, verem sahasında geçen
seneye nazaran artış %40’dır. Artış, sıtmada
%17, trahomda %48, leprada %35, Hıfzıssıhha Enstitüsünde %64 nispetindedir. Bu enstitü,
koruyucu hekimlik sahasında en büyük hizmeti
yapmaktadır. Bu sene enstitüye yeni bir serum
çiftliği kurulacaktır. Gelecek sene kuru çiçek
aşısı, kuru verem aşısı ele alınacak, boğmaca

Okul inşaatına gelince, bu sene yeniden 6 köy
ebe okulu, 7 sağlık koleji inşaatı derpiş edilmiştir. Ayrıca inşaat halinde olan İstanbul’daki
Florence Nightingale Yüksek Hemşire Okulu
da bu sene ikmal edilecektir.
Hastane inşaatları hakkında kısaca arz edeyim:
Geçen seneler başlamış olan 5 hastane, 1 doğumevi ve 1 sağlık merkezi inşaatına devam
edilecektir. Bu yıl 800 yatak kapasiteli 7 yeni
hastane, bir yeni doğumevi, 10 sağlık merkezi
inşasına başlıyacağız. Derneklere yardım suretiyle hastane ve sağlık merkezi inşasına bu sene
daha fazla tahsisat ayırdık.
İstanbul’da depo inşaatı için iki milyon lira,
3 verem dispanseri için 6 yüz bin lira, sağlık
ocakları için 26 milyon lira olmak üzere bütçemizde inşaat tahsisatı mevcuttur. Ayrıca, taşıt
için 4 milyon lira almış bulunuyoruz. Modern
ve sosyal bir gayeyi karşılıyan ve sağlık merkezleri kurulması işi de kalkınma plânımızın
prensip olarak kabul ettiği konudur. Yalnız halkımızın sosyal ve içtimai durumunun yarattığı
güçlükleri bir an evvel görmek ve bu modern
müessesenin gerektirdiği şeyleri yapmak ve bunun da teşmilinde ölçülü hareket etmek şarttır.
Kısaca sağlık sigortaları mevzusuna temas edeceği: Bu hakikaten önemli bir konudur. Ve burada Sağlık Bakanlığı görüşünün vâzıh olarak
belirmiş olması icap eder.
Hükümetin İşçi Sigortaları Kurumunu sosyal
sigortalara ifrağ teklifi mühimdir. Bu kurum beş
milyon vatandaşı sigorta etmiş olacaktır. Ayrıca
Kurum, ihtiyari sigorta da yapacaktır. Bu ise
sağlık sigortalarının gelişmesine imkân verecektir. Millî gelirimiz müsait seviyeye yükseldiği

zaman, sigorta, muayyen gelir seviyesinin üstündekilere de teşmil edilecektir. Bu yoldaki tecrübe
muvaffak olduğu takdirde sigorta işinin bu çeşit
kurumlara, sigortalıların tedavisinin de Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanlığına verilmesi tercih
edilebilir. Sağlık sigortaları konusunda eksper
temini için Birleşmiş Milletlerle temasa geçmiş
ve bu mevzuda Türkiye’de neler yapılmasının
mümkün olduğu hususunu tetkik ettireceğiz. Sigortacılığın inkişaf seyri hakkında şu anda her
hangi bir beyanda bulunmaya kendimi yetkili
bulmuyorum. Lûtfedin tetkikatımızı ilerletelim,
bu mevzuda biz sarih ve kati bilgi ve kanaatkara
sahip olalım. Bunlar, tetkiksiz, hesapsız konuşulacak mevzular değildir yalnız prensip kararı
olduğu hususunu arz etmiştim. Nüfusu plânlama mevzusunda da kısaca mâruzatta bulunmak
isterim. Kalkınma plânı dâhilinde Senato ve
Millet Meclisinin tasvibine mazhar olan nüfus
plânlamasını yani âmiyâne tâbiriyle doğumun
kontrolu, Sağlık Bakanlığının vazife olarak ele
aldığı bir konudur. Meselenin önemiyle mütenasibolarak geleneklerimiz ve içtimai şartlarımıza uygun bir çalışma hazırlanmakta ve bunun
için memleketimize yabancı uzmanlar davet
edilmesi için çalışmalar vardır. Gerekli etütlere iki ay sonra başlanacaktır. Ana çocuk sağlığı
müessesesi içerisinde mütalâa ettiğimiz doğumun kontrolu mevzuunun da cemiyetimize faydalı olacağına inanıyoruz. İlk iş olarak, Umumi
Hıfzıssıhha Kanunu’muzda ve Türk Ceza Kanunu’nda, ilkahı önleyici tedbirleri yasak eden
hükümlerin tadil ve bu sahadaki tedbirlerin
hududunu tâyin eden nüfus plânlaması kanun
tasarısı hazırlanmış ve Bakanlıklara sevk edilmiştir. Burada bir hususu Yüksek Heyetinizin
huzurunda, Türk Efkârı Umumiyesine açıklamak isterim. Bâzı yanlış görüşlere saplanmış
olan kimselerin telkin etmek istedikleri gibi doğumun kontrolu, bir müdahale sistemi değildir.
Bu hususta hazırlanan kanun tasarısına göre,
ilkah ve çocuk yapma hürriyeti esas prensip ola-
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aşısı istihsalimiz artırılacaktır. Diğer koruyucu
hizmetler sahasında yani ana ve çocuk sağlığı,
Hükümet tabipliği gibi hizmetlerdeki tahsisatta
6 milyon liralık bir artış olmuştur.
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rak devam edecektir ve sosyal ve sıhhi felâketi
önlemek gibi ulvi bir gaye için, bakabileceği çocuktan çok çocuğa sahip olanlara yardım etmek
cihetine gidilecektir. Neşriyatla, sağlık personeli
ile bu yolda eğitim yapılacak, istenmiyen gebeliğe karşı tedbir öğretilecek maddi imkânı olmayana malzeme ve ilâç yardımında bulunulacaktır. İsteyen, istediği kadar çocuğa sahipo lmaya
devam edebilecektir. Ana rahmindeki çocuk
üzerine her hangi bir müdahale eskiden olduğu
gibi bundan sonra da mevzuubahis değildir. Nasıl bu eskiden suç kabul ediliyorsa, bugün de suç
olarak devam edecektir.
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Muhterem arkadaşlar, dar zamanınızı lüzumundan fazla işgal ettiğimin farkındayım.
Fakat meseleleri millet huzurunda teker teker
teşhir etmek mecburiyetinde olduğumuzu ifade etmek isterim. İddialarımız biraz büyükçe
iddialar, Sağlık Bakanlığı hizmetlerinde birer
reform saydığımız meselelerimize temas etmek
istiyorum. Kalkınma plânımızda tasvibettiğiniz Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi, ve
doğumun kontrolu mevzusunda mâruzatta
bulundum. Bunun dışında, Sağlık Bakanlığı
vazife ve mesuliyetini deruhde ettiğim günden
bugüne kadar ele aldığım ve son derece mühim
meseleler şunlardır.
Özel hastanelerin üzerinde hakikaten ciddiyetle durmak kararındayız. Bu müesseselerin
inkişaf ettirilmesi devlet yükünün mühim bir
kısmını üzerine çekmesi mümkündür. Özel
hastaneler vergiden şikâyet etmektedirler. Bu
müesseseler birer ticarethane mahiyetinde
telâkki edilerek, en ağır vergilerle karşı karşıya
bırakıldıkları iddia edilmekte ve vergi devam
ettiği müddetçe de bu müesseselerin inkişaflarının müşkül olduğu söylenmektedir. Bu hususta
bittabi, takdir edersiniz, kararı tek başına Sağlık Bakanlığı verecek değildir. Maliye Bakanlığı
ile temasa geçeceğiz, onlara meselenin ehemmiyetini anlatacağız. Bu sahada kabul edilecek
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bir tasarının zarar değil aksine maliyeye yüzlerce milyon lira kâr getireceğini kendilerine izah
edeceğiz ve anlaşacağız.
İkinci mevzu, diğer ticaret müesseselerinde,
meselâ turistik otellerde olduğu gibi malzemelerin gümrük muafiyetlerinden istifade ederek
yurda sokulması meselesidir. Bunu da benimsiyoruz. Bundan da birtakım neticeler elde edeceğimizi ümit etmekteyiz.
Üçüncüsü, yeniden bu sahaya atılanlara müsait faizlerle kredi temin edecek bir müessese
kurulmasıdır. Bunları Sağlık Bakanlığı olarak
Hükümetin diğer uzuvları nezdinde müdafaa
ettiğimizi ifade etmek isterim. Bunların birer
taahhüdolarak kabul edilmemesini, arz ettiğim
gibi, tetkikler neticesinde elde ettiğimiz konular olduğunu bir kere daha ifade etmek isterim.
Devlet hastanelerinin çalışma tarzında ve
mevzuatta bir kısım reformlar yapılması zarureti de vardır. Bu reformlar, deminki konuşmamda ifadede ettiğim gibi, bu masrafa bu
külfete hali vakti yerinde olan vatandaşların
iştirakidir. Bunu söylemekle, fakir vatandaşın
hakkına müdahaleyi sureti katiyede hatırımızdan geçirmiyoruz. Hali vakti olmayan vatandaş, devlet yardımından, himayesinden istifade edecektir. Fakat, bugüne kadar devam eden
şekliyle yanlış bir gelenek halinde bulunan,
bütün vatandaşları tedavi etmek mecburiyeti ananesini değiştirmek istiyoruz. Hali vakti
yerinde olan vatandaşların, fakir vatandaşın
kuruşları ile toplanan vergilerle Hükümetin
tesis ettiği hastanelerin masraflarına hali vakti
yerinde vatandaşların da katılması fikrindeyiz.
Sağlık Vergisi şekline asla taraftar değiliz, muayeneye gelen tedavi olmak niyetinde olan hali
vakti yerinde vatandaş munsif ölçülerde buna
katılacaklardır. Bunu sağlamak için alacağımız
tedbir hastanelerin sahipolacakları döner sermayeyi geliştirmektir.

Ben bu projeyi tahakkuk ettirmeyi şahsi bir
prestij meselesi olarak telâkki etmiyorum. Sağlık Bakanlığı hakikaten bu memlekete hizmet
etmek istiyor, bu hizmetini kemale erdirmek
istiyorsa, bunu behemahal yapmak mecburiyetindeyiz. Bunu bize telkin eden zaruretler
nelerdir? Bugün maalesef bazen haklı, bazen
haksız bütün vatandaşlarımız şu kanaattedirler
ki, bir hastane tabipini muayenehanesine gelip
ziyaret etmeden, ona muayyen bir muayene
ücreti vermeden hastaneye alınmaya imkân
yok. (Bravo sesleri) Hastaneye alınır ise dahi
alâka ve tedavi göremez, gittiğinize pişman
olur. Dediğim gibi, bu iddialar bâzan haklı, bâzan haksız bâzan da mübalâğalı olarak görüldüğü bir vakıadır. Bunu inkâr etmekte hiçbir
fayda yoktur.
İkincisi hekimler muayenehane sahipi oldukları için hastanede hastalariyle yeteri kadar meşgul olamamaktadırlar.
Üçüncüsü, hekimler sabahleyin saat 8’den 14’e
kadar hastanede, 14’den 20’ye kadar da muayenehanesinde devamlı olarak mesai yaptıkları
için okuyamamaktadırlar. İlmî seviyelerini yükseltememektedirler. (Bravo sesleri) Bütçe Encümeninde de ifade ettiğim gibi hekimlik mesleki
mekanikleşmektedir. Bu mesleğin böyle bir gidişe tahammülü yoktur, bu vaziyetten kurtarmak lazımdır. Bunun için yalnız düşünmedim,
teşebbüse de geçtim, adımımı attım. Teklifim

Maliye Bakanlığındadır, Maliye Bakanlığı projemizi yadırgamamıştır. Ufak tefek ihtilâflarımız vardır, fakat çıkaracağız. Bu suretle döner
sermayenin verdiği imkân nispetinde, doktorlara muayyen bir tazminat vererek, kendileriyle anlaşmaya vararak muayenehanelerini terk
etmelerini temin etmiş olacağız. Bu tarzda bir
çalışma Sağlık Bakanlığının kaydedebileceği
muvaffakiyetlerden en büyüğü olacaktır. Yani
134.000; açıktır, mikrop saçmaktadır. Otobüste
lokantada, dolmuşta, sinemada, her tarafta, şu
Ankara Palasın salonlarında bile, Ankara Palasın garsonlarında bile açık verem var. Balin
Otelinin garsonlarında bile, basil çıkıyor ve
saçılıyor. Halbuki bugün yatak adedimiz 10
bin civarındadır. Asgari 40 bin verem yatağımız bulunmalı ki ve hiç olmazsa basil çıkaran
veremlilerin yarısını tecrit edelim. Bunun için
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Üçüncü tedbirimiz; hastanelerde resmî vazife
gören mütehassısların bütün hizmetlerini müessese emrine vermelerini temindir. Sayın AP
Sözcüsünün bir tenkit olarak bize tevcih ettiği
fakat bugüne kadar ilk defa olarak tarafımızdan
yalnız ağıza alınmak şeklinde değil de tedbir
olarak ileri sürülen; hekimlerin muayenehanesiz
çalışmaları full-time, bütün hizmetlerini müessese emrine vermeleri prensipine inanmış ve hu
hususta karar vermiş bulunuyoruz. (Alkışlar)

‘‘

Verem Savaş Dernekleri ve Umum
Müdürlük hakikaten çok büyük
çalışmalar yaptı. Şimdiye kadar
Türkiye’de 34.582.000 küsür, gerçi
nüfusumuzdan fazla, fakat ikişer,
üçer defa bâzı şahıslara tüberkiloz
teşhisi yapılmış ve vaka tespit edilmiş.
11.960.000 kişiye de BCC aşısı yapıldı

’’

ve böylece Verem Savaş Derneği ve onun
Umum Müdürü bu kampanyanın başında
olağanüstü bir mesai sarf etmişlerdir. Kendilerine huzurunuzda teşekkür etmek benim için
bir borçtur. Aşağı - yukarı 20 seneye yakın tüberkülozla meşgul bir arkadaşınız olarak, bu
çalışmalar veremlilerin azalmasında çok âmil
olmuştur. Dispanserlerde ayakta tedaviyi geniş
mikyasta tatbik etmişlerdir. Böylece bize de yatak kazandırmışlardır. Bu hususta da Bakanlığa
ve onun Umum Müdürlerine teşekkür ederim.
Daha çok uzun konuşacak meseleler vardır fakat huzurunuzu fazla işgal etmek istemiyorum,
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sizi her halde çok sıktım. 1963 yılı bütçesinin
yurdumuz için hayırlı olmasını diler, hepinizi
hürmetle selâmlarım. (Alkışlar)
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Hastanelerimize bu şekilde, bir ıslah sayılabilecek tedbirlerle bir imkân verdikten sonra halk
sağlığı hizmetlerinde koruyucu hizmetde çalışan
arkadaşlarımız için de bâzı tedbirler düşünmek
zaruretindeyiz. Kaldı ki, bu sahalar bizim için
çok daha mühim sahalardır. Bunun içinde önümüzdeki Sağlık Bakanlığı bütçesinde 224 sayılı
Kanuna göre hekimlere verilecek 8 milyon lira
tahsisat vardır. Bu yalnız Muş pilot bölgesine
hasredilmiş değildir. Yaptığımız hesaplara göre
Muş pilot bölgesi personel ihtiyacı yalnız 2 milyon lira ile halledilebilmektedir. Yılbaşından evvel Muş’ta tatbikatın yapılması mümkün değildir.
Binaenaleyh, yıllık tahsisatın tamamını harcamak imkânı mevcudt olmadığına göre bu sene
Muş bölgesindeki personele ödiyeceğimiz para
sadece 2 milyon liradır. Şu halde 6 milyon lira
başka bir maksat için bütçeye konulmuştur. Bu
maksat şudur: Memleketimizin muhtelif yerleri
sosyalizasyon sahası dışındadır ve gayri müsait
imkânları vardır. Bu bölgelere sağlık personeli
gönderme imkânı mevcut değildir. Aynı memlekette aynı sınıfta okumuş yetişmiş iki kişinin
birisi Burhaniye’de gayet rahat ve mesut, diğeri
ise Beytüşşebap’ta dünyanın büyük zulmüne duçar olmuş kanaati içindedir. Böyle adalet olmaz
arkadaşlarım. Bu durumu mutlaka düzeltmek
lazımdır. Bu adaletsizlik yüzündendir ki, Beytüşşebap gibi yerlerde senenin 11 ayında doktor bulunmaz, bulunmıyacaktır. Bu durumun düzeltilmesinden başka. çare yok. Bunun için de beher
doktora 1.000 lira vermek şartı ile bu yıl yalnız
500 kadro temin edilecektir. Bu hususta Maliye
Bakanlığı ile anlaşmış bulunuyoruz. Bu suretle
yeni bir çığır açmış olacağız. Diğer yerlerde bulunan Hükümet tabipliği bâzı vilâyet merkezlerindeki sağlık müdürlükleri, Ankara’nın içinde
bulunmasına rağmen mütehassıs barındırmaya
imkân bulamadığımız ve takat bizim çalışmamız
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yönünden çok ehemmiyeti olan ana çocuk sağlık merkezleri, verem mücadelesi gibi sahalarda
arzu ettiğimiz elemanı bulabilmek için bunlara
da tazminat vereceğiz. Bu 6 milyon lirayı bu sahalara harcayacağız. Bunun kâfi olmadığını biz
de biliyoruz fakat bu sene 6 milyon, gelecek sene
16 milyon ve daha sonraları da 26 milyon olacak
ve bu hizmetlerimizi arzu ettiğimiz kemâl seviyesine eriştirebilecek ve personel dâvamızı da
halletmiş olacağız. Bin lira tazminat verdiğiniz
takdirde herkes koşacaktır. Düşünün ki, şimdiye
kadar 500 lira alıyorlardı. Bu suretle bir çok kişi
de çalışmak imkânına, sahip olacaktır.
Bir diğer tedbirimiz daha vardır. Geri kalmış
bölgeleri biraz daha cazip hâle getirmek için
buralarda mevcut olan sağlık merkezlerine,
şimdiye kadar mevcut olmayan şekil ve nispette yüksek başhekimlik kadrosu koyduk. Bu sene
huzurunuza gelecek kadro kanununa göre, 150
aded başhekimlik kadrosu konulduğunu göreceksiniz. Bu kadrolar sağlık merkezlerine aittir. Bunu küçümseyen arkadaşlarımız olabilir.
Kendilerine hürmet ederim. Fakat bu da bir
çıkar yoldur. Ben şimdi Beytüşşebap Sağlık
Merkezi Başhekimine 500 lira ücret vereceğim. (Bravo sesleri)
Demek ki, muhterem arkadaşlarım, personel
mevzusunda da parça parça da olsa arzu ettiğimiz miktarda olmasa bile Sağlık Bakanlığının bugün teşebbüsleri ve birtakım gayretleri
var. Bunlar ilk defa olarak ele alınan meselelerdir, yıllardan beri deva aranmış bulunmamış ve bulunamaz zannedilmiş meselelerdir.
Arkadaşlarımın anlayış ve müzaheretleri ile
bu neticeler temin edilmiştir.
Bir diğer tedbirimiz daha var. Sağlık Bakanlığı
doktor ve diğer personeli almakta olduğu ücretin kifayetsizliği yetmiyormuş gibi, mevcut olan
kadro kifayetsizliği yüzünden yıllardan beri
terfi edemiyen arkadaşlarımız da vardır. Ben
Sağlık Bakanlığında vazife aldığım günden

Bir diğer teşebbüsümüz daha var. Malûmuâliniz olduğu üzere Türkiye’de 13.600 doktor
bulunmaktadır. Bunların hepsi resmî hizmette
değildir. Aşağı yukarı 4-5 bin kişi hizmette ve
bir o kadarı da serbestt hayattadırlar. Bunları
da bu yeni temin edeceğimiz avantajlarla bünyemize toplamak kolay olacaktır. İntıbak Kanunu’nun çıkarılması için de hazırlıklarımız
ilerlemiştir. Meselâ dışarda 10 sene, 20 sene
serbestt hekimlik yapmıştır ve meslekte de ilerlemiştir. Şimdi bunlar hizmete girdikleri takdirde 35 lira ile işe başlamaktadır. Bu mümkün
değildir, arkadaşlar. Bu vaziyette bunlar için
kapılar kapalıdır. Biz, Sağlık Bakanlığı olarak
meseleyi ele aldık, süratle bir intıbak kanunu
hazırladık, bakanlıklara sevk ettik. Dışarda
geçmiş olan hizmetinin 2/3’si kıdeme sayılacak ve vazifeye geldiği zaman, bu nisbette bir
kıdemle Sağlık Bakanlığı veya diğer resmî dairelerde hizmet almak imkânına kavuşmuş olacaktır. Mâruzatımı burada neticelendireceğim
ve müsaade ederseniz şimdi arkadaşlarımın,
cevaplandırılmasını istedikleri birkaç suale cevap vererek huzurunuzdan ayrılacağım.
Sayın Celâl Ertuğ Adalet Partisi Sözcüsü olarak,
“rakamlarla dolu bir liste, ne mâna, ne gaye, ne
de ruh var’’ dediler. Bu bir telâkki meselesidir.
Görmek isteyenler, hakikaten ruh, mâna ve
gaye bulunduğunu görmüşlerdir. Ödeneklerin
bölümlerde dağılışı bütçenin tekniği icapıdır.

Eğer bu dağınık görünen ödeneklerin fonksiyonel olarak toplanmasına gayret sarf edilirse
ödeneklerin gelişigüzel serpiştirilmediği, muayyen bir gayeye tahsis edildiği görülür. Böyle
bir tetkik yapılırsa hizmetlerin beş ana gayeye
ayrıldığı görülecektir. Birincisi sağlık ocakları
hizmetleri yani köye kadar koruyucu hekimlikle ayakta tedaviyi götüren teşkilâtımız. İkincisi,
koruyucu hizmetler; üçüncüsü, okullar ve eğitim hizmetleri; dördüncüsü, yataklı kurumlar;
beşincisi, sosyal hizmetler. İşte güvendiğimiz ve
üzerinde titizlikle durduğumuz hizmetler bunlardır. Bütün ruhumuz ve mânamız bu maddeler içerisinde mevcuttur. Bunlara verdiğimiz
tahsisat sosyalizasyon için 33 milyon liradır.
Bunun 26 milyon lirası inşaatlar için, geriye
kalan 7 milyon lirası ise diğer harcamalar içindir. Çeşitli koruyucu hizmetler için 166 milyon,
okullar ve eğitim hizmetleri için 35 milyon, yataklı tedavi için 307 milyon ve sosyal kurumlar
için 23 milyon lira ayrılmıştır.
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beri böyle terfi edemiyen 400 kişinin müracaatı ile karşılaştım. Bu feci bir şey. Hem maaşı az,
hem de terfi imkânı mevcut değil. Bu hususta
süratle faaliyete geçtik ve Maliye Bakanlığını
ikna ederek hazırlanan Kadro Kanun Tasarısı’nı Bakanlar Kuruluna sevk ettik, 16 milyon
liralık bir tahsisatla kadro kanunu kabul edildi.
Bakanlar Kurulundan çıktı. Yakında Yüksek
Meclise gelecektir. Bu tasarı kanunlaştığı takdirde Sağlık Bakanlığında kâtibine kadar terfi
edemeyen durumda hiç kimse kalmıyacaktır.
Bu dâvayı kökünden halletmiş olacağız.

“577 milyon liranın tam mahalline masruf olmadığını ve israf bulunduğunu zannediyoruz’’
dediler.
Hangi rakamda ne mahalde israf buldular?
Bunu lûtfen işaret buyursunlar. Biz de Bakanlık
olarak cevabımızı arz ederiz.
Sağlık politikamız nedir? Bunun aksini bütçede
görmek mümkündür. Sağlık dâvamızın bir numaralı dâvası koruyucu hekimlik ve halk sağlığıdır. İki numaralı meselesi ise, tedavi edici hekimliktir. Bunlar bu seneki bütçede arz ettiğim
şekilde makesini bulmuştur. Bu bütçede şimdiye
kadarki bütçelerde bulunmayan asıl mâna ve hedefin koruyucu hekimlik olduğu için bu kısma,
36 milyon lira fazla ödenek ayrılmıştır. Rakamları veriyorum: 36 milyon lira sağlık ocaklarına,
28 milyon lira vereme, 9 milyon lira, trahom
mücadelesine, 40 milyon lira sıtmaya, 88 milyon
lira diğer koruyucu hizmetlere. Bu, programımızı koruyucu hekimlik sahasında yürütmekte
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olduğunu ispat etmektedir. Bunu tetkikat yaparak görmekte müşkilât çekmiyeceklerdir.

Bunu büyük bir memnuniyetle karşılıyorum,
teşekkür ederim. (Alkışlar)

Yunanistan Sağlık Bütçesinin, umumi bütçenin %20’sine tekabül ettiğini beyan buyurdular. Bir sağlık mensubu olarak % 20’yi ben de
arzu ederim, ama bu rakamda hata olacaktır.
Bir memlekette %20 sağlık hizmetlerine ayrıldığını hiç zan ve tahmin edemiyoruz. Yüzde
20’yi hatalı bir rakam olarak gördüğümü arz
etmek isterim.

Bu yanlış addettikleri işi yapmazlarsa şahıslara
ait işler üçte bir nispetinde azalacaktır. Bunu
büyük bir memnuniyetle karşılıyorum, teşekkür ederim. (Soldan ve ortadan bravo sesleri,
alkışlar)

“Her ferdin, her türlü hastalığını ben tedavi
edeceğim, böyle politika olmaz.’’ dediler.
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Biz, böyle bir iddiada değiliz. Prensiplerimizi
Bütçe Komisyonunda da arz etmiştim, Sayın
Ertuğ da orada idiler. Ben de aynı görüşü ifade
ettim. Sağlık Bakanlığı böyle bir politikada değildir. Aksine beleşçilikle mücadele edeceğimizi
ifade ettim. Hakikaten ben de o kanaatteyim.
Hiçbir devirde Türkiye’nin bütçesi, 30 milyonu tedaviye alacak bir imkâna mâlik olamaz.
Bu takdirde fahiş hata işlenmiş oluyor.
“577 milyonu 30 milyona bölersek fert başına
13 lira düşer.’’ dediler. 13 düşmez, 19 düşer.
150 bin yatağı asla düşünmüyoruz. Türkiye
büyük yatak politikasına gidecek yerde koruyucu hekimlik sahasına giderse çok daha iyi neticeye sahipolur.
Sosyalizasyon mevzusundaki görüşlerimizi aksettirdim. Kendi beyanları Adalet Partisi programlarına aykırıdır, bir partinin sözcüsünün
böyle bir beyanda bulunması doğru değildir ve
haklı değildir.
Sağlık Bakanlığı birtakım şahıs işleri ile meşgul
oluyor dediler, ben de kendilerine iştirak ederim. Sayın sözcü Türkiye Büyük Millet Meclisi
ve Senato üyelerinin 3’te birini temsil eden bir
parti adına konuştuklarına göre her halde bu
partinin mensupları buna iştirak ediyorlardır.
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Sayın Celâl Ertuğ bir tıp profesörüdür, isim
yapmış olan bir doktordur. Beyanlarında bir
şeyler bulacağım ümiti içindeydim. Fakat hiçbir şey göremedim. Karmakarışık bir bütçe,
dediler. Bunun karışıklığı nedir, söylemediler.
Asıl karmakarışık olan Sayın Celâl Ertuğ’un
okuduğu rapordur. Biz yeni bir şey icat etmiyoruz. Bütçelerin bir usulü vardır, bâzı yerlerde
hata olmuş olabilir, belki bâzı yerlerde atlama
olmuştur fakat, ben daha haklı olduğumu zannediyorum. Karmakarışık olan Sayın Ertuğ’un
okuduğu rapordur. Raporda hiçbir irşad edici
yol gösterici nokta göremediğimi, arz etmek isterim. Ben, tenkitden üzülecek bir arkadaşınız
değilim. Konuşmalarında, bana da bir şeyi öğretseydi, benden daha tecrübeli, benden daha
yaşlı bir profesördür, iyi yola gidebilmem için
prensipler koyup, bunları belirli bir şekilde ifade etseydi, kendisine müteşekkir kalırdım.
“Hastanelerde ekonomik açıklık vardır.’’ diyorlar. Hastanelerimizde 1962 yılı içinde, yapılmış
olan işi rakamlarıyla arz ediyorum ve bunu ekonomik ölçülere göre ve hesaba tabi tutuyorum:

‘‘

Hastanelerimizde 3.489.363 kişi tedavi
görmüştür,

’’

yani poliklinik muayenesi yapılmıştır. Bunu
serbestt piyasadaki fiyatlarla mukayese edelim.
Muayene ücretini 20 lira değil 10 liradan hesabedelim, bunun tutarı 34 milyon lira eder.

607.767 kişi de
yatakta tedavi görmüştür.

’’

Bir hastanın on gün yattığını ve günlük yatak
ücretini de 40 lira hesabettiğimiz takdirde 243
milyon lira tutar.

‘‘

869.535 kişi de
lâboratuvar muayenesine tabi
tutulmuştur.

’’

Beher lâboratuvar muayenesini 10 lira olarak
hesabetsek 8.695.000 lira eder.

‘‘

443.000 rontgen muayenesi yapılmış.

’’

Beherini 30 liradan hesap etsek 13.330.000 lira
tutar. 101 bin büyük ameliyat yapılmış, 300 liradan hesabetsek, ki bu dışarda bin veya ikibin
liradan aşağı yapılamaz. 30 milyon da bu tutar,
yekûn 330 milyon lira. 1962 yılında Türkiye
Cumhuriyeti Devletinin Sağlık Bakanlığına
yatırımları da dâhil olduğu halde verdiği para
307 milyon liradır. 330 milyon, hastaneler %
50 - 60 randımanla çalıştığı için, yüzde yüzü ile
çalışabilseler, 600 milyonluk bir netice istihsal
etmemiz mümkün olur.
“Ekonomik bakımdan rantabl değildir.’’ iddiası haklı değildir. Mamafih gönül öyle arzu eder
ki daha verimli olsun.
Ben de kendilerinin tavsiye ettiği şekilde, hastanelerin reorganizasyon ihtiyacı bulunduğunu
kabul ediyorum.
“Dışarda tababet yapmaya müsaade edilmektedir.’’ diyorlar. Arz ettiğim gibi Türkiye’de ilk
defa olarak Sağlık Bakanlığı bu meseleyi en

Sigortaların tesisi ile tedavi edici hekimlik Devletin sırtından alınmalıdır. Bütün Türkiye’ye
şâmil bir sağlık sigortası tesisi bugünkü haliyle
bir sağlık vergisinin tesisinden başka bir şey değildir. Sigortaya köylü kentli herkesi iştirak ettirmek demektir ki adam başına 300 - 500 lira
bir vergi düşer. Sayın Celâl Ertuğ arkadaşımız
böyle bir vergi ihdasını teklifi kabul ederlerse
ben de imza etmeye âmadeyim. Bunları böyle
yapmaktansa kademe kademe yapmak daha
yerinde olur kanaatindeyim.
Hekimlerin ücret zamlarının mâkul hale çıkarılması fikirlerine bendeniz de iştirak etmekteyim.
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‘‘

ciddî bir şekilde ele almış ve lazım gelen tedbirlerin alınmasına başlamıştır.

Hemşire meselesine gelince: 37.000 yatağımız,
1.000 küsür hemşire ve 1.200 de hemşire yardımcısı vardır. Buna göre 37 yatağa bir mektepli hemşire, yardımcıları da hesabedersek 15
yatağa bir hemşire düşmektedir.
Sayın Millet Partisi Sözcüsü Neşet Çetintaş ile
aramızda büyük bir görüş ayrılığı yok. Bu sıhhi
tesisler, sağlık şartları hakikaten bu memlekette
ele alınması icapeden mevzulardır.
Sonra hastanelerdeki yatak sayısı yetersizdir,
diyorlar. Muayyen nispette bir programla bu
yatakları artırmak kabil olacaktır. Ama esas
kuvvetimizi polikliniğe evde ve ayakta tedaviye, koruyucu hekimliğe vereceğimiz için fazla
yatağa taraftar değiliz.
Özel sektör meselesinde de kendisi ile aynı fikirdeyiz. Döner sermayenin geliştirilmesi hakkındaki tedbirlerimizi arz ettim.
“Sosyal hizmetler sahasında Bakanlığın çalışması yetersizdir.’’ buyurdular. Bu seneki bütçede sosyal hizmetler sahasında yüzde 50 bir inkişaf gösterilmiştir. İlerde, yüksek huzurunuza
Sosyal Hizmetler Kurumu Kanunu gelecektir.
Bu kanun yüksek tasvibinize mazhar olduğu
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takdirde, hakikaten sosyal hizmetler sahasındaki çalışmaları ileri götürmek imkânına bizi
kavuşturmuş olacaksınız.

tazminat sisteminin imkân verdiği miktarda
ve bir kısım hastanelerimize temin edeceğimiz
kadrolarla eczacı bulmak mümkün olacaktır.

“Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi, Millet
Partisi olarak en samimî arzumuzdur.’’ dediler. Hakikaten sosyalleştirme mevzusunda hepinizin yardımına ihtiyacımız vardır ve buna
daha çok inanmaktayız. Bu büyük projelere
millet olarak inanmadığımız takdirde muvaffakiyetimiz güçleşir. Türkiye için sosyalleştirme
projesi en ideal projedir. Bunun her bölgeye
götürülmesini temenni etmekteyiz. Sağlık Bakanlığı bu seneki hizmetler içinde hizmetlerin
tevziinde bir adalet göstermek için son derece
titizlik göstermektedir yani bizim bütün isteğimiz; memleketin Batı’sı, Doğu’su, Kuzey’i ve
Güney’ini şartları bakımından müsavi hale getirmek için hususi bir itina göstermektir. Yüzde
yüz netice aldık iddiası fazla olur ama burada
yapılması lazım gelen her şey yapılmıştır.

İşçi Sigortalarının, eczanesi bulunmayan yerlerde eczane açması mevzusu daha evvel Bakanlığımıza aksetmiştir. Bu mevzu tetkik konusudur. Kendilerinin arzu ettiği neticeyi elde
edebiliriz.

‘‘Bölge hastanesi kurmaya niyetiniz var mı’’
diyorlar. Evet vardır. Memleketimiz 16 bölgeye
ayrılıyor, her bölgede bir hastane kurulacaktır.
Biz de bu hastanelerin inşasına riayet etmeye
mecburuz.

Koruyucu hekimliği de önemle ve öncelikle ele
alıyoruz.

İlâç ithal işinin eczacılara bırakılması mevzusu ile kendileri ile beraber değiliz. Her şeyden
evvel ihraç işi bir ticaret işidir. Hiçbir zaman
bir ithal mevzusu ticaret mevzusu bir meslekin
mensuplarının inhisarına bırakılamaz, bu Anayasaya da aykırı olur.
İlâç kontrol lâboratuvar tesisi düşünülmektedir.
Bu vazifeyi görmekte olan Hıfzıssıhha Enstitüsü tekâmül ettirilecektir. İlerde bir kontrol
lâboratuvarı daha açmak düşüncelerimiz arasındadır. Hastanelere eczacı ücretlerinin artırılması zaten düşünülmüştür. Halihazır durumu
ile tatminkâr olmaktan uzaktır. Devlet hastanelerinin yüzde 90’ı eczacısızdır. Kabul ettiğimiz
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Yüksek Eczacılık Şûrası Kanunu elimizdedir,
kısa bir süre içinde Hükümet ve Meclis’lere
sevk edilecektir.
Saraçoğlu arkadaşımız politikamızı desteklediler, geri kalmış bölgeler kaderleri ile başhaşa
bırakılmıştır, dediler. Sağlık Bakanlığının bütçe
tahsisatlarını tetkik ettiğimiz takdirde görürüz
ki, sosyalizasyonun tatbikatı geri kalmış bölgelerden başlamak suretiyle olacaktır. Bu suretle
geri kalmış bölgelere bir öncelik verdiğimizi
görmekle kendileri de memnun olacaklardır.

Sayın CKMP Sözcüsü arkadaşımızla da bir
çok noktalarda mutabakat halindeyiz. İmkânlarımızın kifayetsizliğini biz de kabul ediyoruz
fakat bu sene geçen senelere nazaran Sağlık
Bakanlığı daha iyi bir duruma getirilmiştir.
Personel mevzusunda aldığımız tedbirleri arz
ettim.
Ana - çocuk sağlığına pek önem verilmiyor,
dediler. Bilhassa, sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesinde ana - çocuk sağlığı en başta
ele aldığımız bir mevzu olacaktır. Bu mevzua,
yani ana - çocuk sağlığı mevzuuna, yeni inkişaf
sahaları açarak yeniden 8 vilâyete yaymış olacağız. Diğer vilâyetlerde bulunan ana - çocuk
sağlığı teşkilâtı da tekamül ettirilecektir. Burada çalışan arkadaşlarımıza da tazminat vermeyi düşünüyoruz.

Talât Oran arkadaşımız sağlık müesseselerinin
idarelerinin tek elden yapılmasını ileri sürdüler.
Malûmunuz olduğu gibi, esasen kalkınma plânında da kabul edilmiş bir prensipe göre, ilk 5
yıllık plânda, İşçi Sigortalarına bağlı olanlar dâhil bütün sağlık müesseselerinin Sağlık Bakanlığına devri, sonra ordunun muayyen sahra ve
özel hizmet hastaneleri müstesna olmak üzere,
öteki sağlık müesseselerinin Sağlık Bakanlığı ile
müşterek işletilmesi bahis mevzusudur.
Sayın Zaloğlu, sağlık hizmetlerinin sosyalizasyonunun, köylünün ayağına sağlık hizmetlerinin götürülmesinin hayalî bir fikir olduğunu
söylediler. Bir fikir, ama, hayal değil, projedir.
Sosyalleştirme ile hekimlik köylünün ayağına
kadar gidecektir. En büyük fedakârlık, hizmeti
köylünün ayağına götürmektir. Ciddî, elle tutulur, gözle görülür tedbirleri almış oluyoruz.

leriyle sokaklarda dolaşan çocukları gördüğünüzü ne çabuk unuttunuz!
Medeni memleket seviyesine çıkalım, bugün
bir çok meseleler halledilmiş değildir. Bu doğru
fakat, büsbütün hiçbir şey yapılmadı demek,
hakkaniyete uymaz. Bu esasen beni alâkadar
etmez, ben bakanlığa geleli henüz 6 ay oldu fakat eski arkadaşlarımın hakkını teslim lazımdır.
Kıymetli zamanınızı çok fazla aldım, arkadaşlarımın beyan ve ifadelerinde kıymetli prensipler, bizim için kıymetli birer ikaz mahiyetinde
olanlardaşlarımın beyan ve ifadelerinde kıymetli.prensipler, ‘bizim için kıymetli birer ikaz
mahiyetinde olanlar vardır. Onlardan ilerideki
çalışmalarımızda istifade edeceğiz. Sağlık Bakanlığı bütçesi münasebetiyle kıymetli fikirleri
ile bizleri ikaz eden arkadaşlara şükranlarımı
arz ve uzun boylu izahatımı dinlemiş bulunduğunuzdan dolayı sizlere saygılarımı sunarak
huzurunuzdan ayrılıyorum. (Sürekli alkışlar)
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Sayın Mehmet Ali Demir, Sayın Âli Aksoy,
Talât Oran arkadaşlarımızın ikazlarından faydalanacağız.

---

Sosyal hizmetlere kâfi derecede yer verilmemiştir, buyurdular, arz ettim %50 nispette bir
artma ile huzurunuza geldik. Sosyal Hizmetler Kanunu kabul edildiği takdirde kendilerini daha iyi bir şekilde tatmin etmek mümkün
olacaktır.

li) - Muhterem arkadaşlarım; Sayın Prof. C.
Ertuğ’un, beyanlarında düzeltilmesi zaruret
halinde olan bâzı hususlar olmasa idi, huzurunuzu tekrar işgal etmiyecektim.

Nüfusumuz artıyorsa, sağlık hizmetlerinin mükemmelliğinden değil Türk anasının velûdiyetindendir, dediler. Sağlık hizmetlerini benim
kadar tenkit eden bir arkadaş olmadı. Ama
yapılan büyük hizmetleri de büsbütün inkâr
etmiyelim. Büyük bir fedakârlık ve feragatle
çalışan hepimizin iftihar edeceğimiz bir sağlık
ekibi mevcuttur. 10 - 15 sene evvelini hatırlayın
arkadaşlar. Sıtmanın bu memlekette ne büyük
bir afet olduğunu ne çabuk unuttunuz! Köylerde, bugünkü telefatın en aşağı bir misline yakın
telefata sebebiyet veren sıtmayı kocaman dalaklarıyla, kocaman karınlarıyla, sapsarı beniz-

Benim, hüsnüniyet sahipi olduğumu ifade etmek suretiyle iltifatta bulundular, kendilerine
teşekkür borçluyum. Bendeniz de ayni şekilde
ve ayni hisle meşbuum, şüphe mevzuubahsdeğildir. Nitekim beyanlarımda arz ettim. Bu
konuşmalara, bu mürakabe ve tenkite parti
politikasının karışmamış olmasını şayanı şükran buldum. Yalnız aldandıkları bâzı mühim
noktalar var. Benim tezat içinde olduğumu
ileri sürdüler. Bu doğru değildir. Kendilerinin
mebdei hareketleri yanlış olduğu için çok büyük fahiş bir hata içine düştüler. Bizim bugün
yapmakta olduğumuz sosyalizasyon tatbikatı

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR.
YUSUF AZİZOĞLU

(Diyarbakır Milletveki-
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kendilerinin bugün sözcüsü bulunduğu Adalet
Partisinin programı içinde yer alan programın,
muhtelif maddelerinde bahsi olan, izahı yapılan sosyalizasyonun ta kendisidir. Müsaadeleriyle okuduğum maddeye ilâveten bir ikinci
madde daha okuyayım:

100. YILA ARMAĞAN

“Madde 6. — Sağlık işlerinde bütün âmme sektörüne bağlı sağlık teşekküllerini Sağlık Bakanlığında toplayarak köy veya köy merkezlerinden
bucaklardan başlayarak sağlık ocakları, ilçe ve
il merkezlerinde sağlık merkezleri ve hastaneleri ve bölge hastaneleri tesis ederek buralara
maddi kudretimiz dâhilinde bütün fennî imkânları ve iyi yetişmiş doktor ve personeli temin
edeceğiz.’’ İşte arkadaşlar, bizim dediğimiz de
bundan başka bir şey değil. Bizim yaptığımız
tatbikat da tıpkı bu. Köy ve bucaklarda sağlık
ocaklarını kurmak, kaza merkezlerinde sağlık
merkezlerini kurmak ve vilâyetlerde Devlet hastaneleri kurmak. Bunları teker teker anlattık.
Şimdi mebdei hareketin yanlışlığı hususuna
geliyorum. Diyorlar ki, “Dörtyüz yatak tesis gayesini yüzelli bin yatağa çıkaralım. Bu, içtinabı gayrikabil bir şeydir çünkü, Muş vilâyetinde
yirmi ocak acılıyor, beher ocakta 15 yatak var.
Türkiye’de 10.000 ocak açılacak’’ İyi tetkik etmemişler. Ocaklarda bir tek yatak yoktur. Ocaklarımız sadece koruyucu hizmet ile ayakta ve
evde tedavi hizmeti göreceklerdir. Kendilerinin
söylediği üçüncü kademe sağlık merkezleridir.
Binaenaleyh müdafaasını yaptığım şeyde yanlışlık yok. Kendileri tetkik etmemişler. Mebdei
hareket yanlış olursa elbette netice böyle olur.
Biz sosyalizasyonu demokratik parlamanter nizam içinde anlıyoruz. Demokratik parlemanter
nizamı çiğneyen bir hususun burada hatıra dahi
gelmemesi gerektiği kanaati içindeyiz. Yalnız
tatbikatta anlayış farkları var. Diyorlar ki, “Bakan Bey sağlık sigortalarına inanmıyor, bunun
güç olduğunu söylüyor.’’ Ben bu mevzunun son
derece mühim ve hassas olduğunu bildiğim için
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bu kısmı yazılı okudum. Sigorta mevzusunda
görüşülmüş bu: Ben sağlık sigortasına inanmamak salâhiyetine haiz değilim.
Kalkınma plânı bunu Sağlık Bakanlığına vazife
olarak vermiştir. Vazife olarak ele aldığımız bu
meselede Hükümet olarak ilk adımı attığımızı
beyan ettim. Çalışma Bakanlığının işçi sigortalarına başka bir veçhe vermek suretiyle geniş
bir sahayı kapsayan ilk tatbikatına beraberce
başlamış bulunuyoruz. Bu husustaki kanun tasarısı pek yakında yüksek huzurunuza geliyor.
Sigorta işini mutlaka Sağlık Bakanlığının yapması lazım değildir. Biz Sağlık Bakanlığı olarak
daha ziyade yapılacak olan ve yapılması lazım
gelen, sağlık tesisleri ile ilgiliyiz. Her bakanlık
kendisine düşeni yapar. Ben burada bu mevzuun ehemmiyetine işaret ettim. Biz birden bire
bütün Türkiye’de 30 milyon nüfusu içine alacak
bir sağlık sigortasının pek kolay bir şey olmadığını, bunun adım adım, son derece hesaplı
olarak ve teenniyle ele alınması lazım gelen bir
mevzu olduğunu söyledim. 30 milyonu bir defada sigorta içine alacağım demek sağlık vergisi
alacağım gibi bir mânaya geleceği için kendilerinin ihtiyatlı olmasını istedim. Yoksa ben sigortaya inanmıyan bir insan değilim. Bu mevzuda
Hükümet olarak beş milyon nüfusu içine alacak
büyük bir adım da atmış bulunuyoruz. Biz küçük değil, büyük hamleler yapıyoruz. Tatbikatta birtakım aksaklıklar, birtakım müşkülâtlar ve
düzeltilmesi icapeden hususlar olacaktır. Belki
denebilir ki, bu sigorta işleri ile Sağlık Bakanlığı meşgul olmasın. Sağlık Bakanlığı tedavi işini
üzerine alsın. Sigorta işini İşçi Sigortaları veya
buna benzer kurumlar yapsın çünkü, sigortaların idare tarzı bambaşka bir mevzudur. Bu
henüz bir karara bağlanmış bir husus değildir.
Arz ettiğim gibi bunu bütün ilgili teşekküller,
İşçi Sigortaları, Sağlık Bakanlığı tetkik ediyor.
Bu Hükümetin müştereken karar vereceği bir
konu olacaktır, elbette bunun nihayet yolunu

Sayın Ertuğ “Yalnız bina ile olmaz’’ dediler.
Bina ile olmaz ama binasız da olmaz. Doğru,
yalnız bina idealimiz değildir. Fakat, bir bina da
olmadan Muş’un filân kazasının falan köyünde
ne bir doktoru oturtabilirsiniz, ne de hizmet
gördürebilirsiniz. Bu işleri görmek için hizmet
binasına, lojmana ihtiyaç vardır. Binasız bu işler olmıyacağı için bina işine girişildi, binalar
bu sene ikmal edilecek, ikmal edildikten sonra
da tatbikata girişeceğiz. Kaldı ki, kanunlarda
bunu emrediyor, sosyalizasyon tatbikatına biz
hemen geçemiyoruz, noksanlarımızı ikmal
edeceğiz, ondan sonra da tatbikata girişeceğiz.
‘‘Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 577 milyon
lirayı israf etmiştir’’ diyorlar, lütfetsinler ben
buna cevap veremeyeyim. Kendileri bunun
mademki israf edildiğini söylüyorlar, bizim
tarafımızdan buna verilecek bir cevap yoktur
çünkü işin cevap verecek tarafı kalmamıştır.
Randıman düşüyor diyorlar; bunu ben de itiraf ediyorum. Hakikaten randıman düşüyor,
bunu mutlaka ıslah etmek, hizmeti daha iyi
bir istikamete götürmek ve vatandaşı daha çok

memnun etmek bizim için vazifedir. Bu bizim
sureti kafiyede vazifemizdir. Ben mükemmel
olduğu iddiasında değilim. Bu yolda bir ıslahata gitmek mutlaka lazım diyorum. Arz ettiğim
gibi aramızda tatbikatta ihtilâflar var. Bizim
tatbik etmekte olduğumuz sosyalleştirme projesi Sayın Ertuğ’un anladığı proje değildir. Esas
gayesi başta ana - çocuk sağlığı, halk sağlığı ve
koruyucu hizmet olan bir tatbikattır.
Bu tatbikatta tedavi ikinci plânda mütalâa
edilecektir. Yataklı tedavi ise 3 ncü plândadır.
Daha çok ayakta tedavi, evde tedavi sistemine gidilecektir. Ve arz etiğim gibi koruyucu
hekimlik hizmetini köye, köylünün ayağına
götürmek sistemi tatbik edilecektir. Esasen bu
tatbikatta, bölgelerde bölge hastaneleri, vilâyetlerde Devlet hastaneleri mevcut idi. Biz
bunları tekemmül ettireceğiz.
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bulacağız. Ben sigortalara inanmıyorum, istikametinde bir beyanda bulunmadığımı zannediyorum. Lûtfen tekrar okusunlar notlarım buradetır. Bizim mukaveleli hekim istihdamımız
hususunda diyorlar ki, “İlân ettiler fakat doktor
bulamadılar çünkü bir hekimin eline geçen bin
liradır.’’ Ben rakamını söyledim. Asgari 2.200
âzami 4.200 lira dedim. Rakamı veren benim.
Bu asgari 2.200 liraya başka rakamlar da dâhil.
Mütehassıs 700 lira da ilâve ücret alacak. Bir de
başhekimlik vazifesi verilmişse 600 lira da oradan alacak. Yani asgari rakam 3.500 lirayı bulacak, âzami ise 5 bini geçiyor. Görülüyor ki, durum fevkalâde avantajlı. Bu hizmetin ifası için
eleman bulmakta müşkülât çekmiyeceğimizi
huzurunuzda Sağlık Bakanlığı olarak rahatlıkla
ifade edebiliyorum.

Faraza Muş’ta yapmak istediğimiz nedir?
Muş’ta eskiden 75 yataklı bir Devlet Hastanesi
mevcuttu, hastalar burada tedavi ediliyordu.
Biz burada 50 yataklı bir hastane daha yaptırıyoruz yakında tamamlanacaktır. Hastaları
burada tedavi edeceğiz ve bu konuda elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Biz, İngiltere’de
olduğu gibi bu işi tatbikat sahasına birdenbire
koyamıyoruz. Muş’un iki yüz bin nüfusunun
tedavisini, İngiltere’de olduğu gibi üzerimize
alamıyoruz ancak, koruyucu hekimlik hizmetleri ile tedavi imkânı bulamıyan vatandaşları
içine alacak bir tedavi sistemi kuruyoruz. Sağlık sigortaları sosyalizasyonun tabiî neticesidir. Esasen 224 sayılı Kanun’da da vardır. Bu
noktada ihtilâfımız yok. Bu ilerde yapılacaktır
ama cemiyetin iktisadi, malî bünyesi el verdiği
nisbette kademe kademe tatbiki mevzubahistir.
Yoksa esasta, sigortalar mevzusunda bir ihtilâfımız yok. Ben sigortalar tatbikatına inanmayan bir arkadaşınız değilim. Müsaadenizle cevaplarımı burada bitireyim (Alkışlar).
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DR. RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) - Bir sualim

var.

BAŞKAN - Buyurun.

Sayın
Sağlık Bakanımızın çok dertli bir bakan olduğu
belli. Bizim de derdimiz hekim olduğumuz için
DR. RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) -

aynı. Çok dertli olmasına rağmen bu derdin devası hususunda bu Meclise hangi kanunu getirdiklerini söylerler mi? (‘‘Söyledi ya...’’ sesleri).
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. YU-

Kanunları teker teker saydım. Müsaade ederseniz
tekrar edeyim (‘‘Lüzum yok!’’ sesleri).
SUF AZİZOĞLU (Diyarbakır Milletvekili) -
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MİLLET MECLİSİ | 1. DÖNEM
Konu

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1963 Yılı Bütçesi Münasebetiyle

Yasama Yılı

2

Birleşim

53

Tarih

18.02.1963

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. YUSUF AZİZOĞLU (Diyarbakır) - Muhterem

Başkan; muhterem milletvekilleri, Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığı bütçesinin Yüksek Heyetinizin tasvibine arzı münasebetiyle çalışmalarımız hakkında kıymetli fikir ve mütalâalarını
beyan eden parti sözcülerinin, bizzat kendilerinin de ifade ettiği gibi her türlü politik düşünce
ve endişelerden azade olarak sadece hizmetin
ulviyeti, memleketin menfaatleri istikametinde burada müzakere cereyan etmesi hakikaten
beni ve mensup olduğum. Bakanlık camiasını
bahtiyar kılmıştır.
Arkadaşlarımın kıymetli fikir ve mütalâalalarından son derece istifade ettiğimizi, bu tenkit
ve temennilerin çalışmalarımız üzerinde fevkalâde feyizli olduğunu bildirmek benim için
zevkli bir vazifedir. Vazife ve mesuliyet deruhde ettiğim ilk günden beri tercih ettiğim itiyat
ve metot hakikatleri bütün çıplaklığı ile milletin
huzuruna sermek ve hele milleti temsil eden
Büyük Meclislerden hiçbir şeyi saklamamak
olmuştur. (Bravo sesleri)
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Bütçe Komisyonunda böyle konuştum, Yüksek Senatoda bu şekilde mâruzâtta bulundum
ve bu akşam, gayet kısa olarak, aynı üslupla,
aynı samimiyetle meseleyi huzurunuza açıkça
sermekte tereddüt etmeyeceğim. Yalnız, gecenin bu çok ilerlemiş saatinde gönlümün arzu
ettiği nisbette ve genişlikte yüksek huzurunuzda sağlık meselelerini teker teker deşmek imkânını bulamadığım için ayrıca kendimi talihsiz
telâkki ediyorum.
Muhterem arkadaşlarım; memleketimizin umumi sağlık durumunu ve sağlık meselelerini gözden geçirdiğimiz takdirde; manzara ve tespit
edilen netice, maalesef, hiçbirimizi sevindirecek durumda değildir. Arkadaşlarımın da gayet
güzel ifade ettikleri gibi, bir çok meselelerimiz
alâka beklemekte, bir çok hastalıklar ve dertler
bugün dahi cemiyetimizi tehdit eder bir durumda ve seviyede bulunmaktadır. Medeni memleketlerin çoktan hal şekline bağladıkları halk sağlığına mütaallik sayısız meseleler daha bir çok yıl
millet olarak, Hükümet olarak bizim çalışmamızı, sistemli, programlı ve büyük fedakârlıkları
gerektiren bir yolda yürümemizi emretmektedir.

Verem, son yıllarda, Bakanlığımızın yaptığı
ilmî tetkik ve araştırmalar sonunda, gerilemiş
değil, bilâkis artmış olarak cemiyetimizin bünyesinde büyük bir tehlike olarak durumunu
muhafaza etmektedir.
Trahom, Lepra memleketimizin bâzı bölgelerinde fevkalâde üzücü, yüksek nisbetler halinde cemiyetin bünyesini kemirmektedir. Tıp
literatüründe birer gerilik örneği olarak kabul
edilen bu hastalıklar ilerlemiş milletler arasında bizim için son derece üzücü birer vesika olarak ortada durmaktadır.
Tifo, difteri, poliyomiyelit, frengi, brusellös,
kancalı kurt, kalp hastalıkları hâlâ, cemiyetimiz
içinde halledilememiş, halledilmek çaresi bekleyen ve geniş tahribata, büyük vefiyata sebebiyet
veren hastalıklar halindedir. Sıtma mevzusunda
gönüllerimize ferahlık veren bir durum olduğunu memnuniyetle söylemek isterim. Hakikaten
planlı, programlı, medeni metotlar içerisinde ele
alınan, hekimler ve sağlık personelinin büyük
feragatle çalıştıkları sıtma, bugün Türkiye’de
önemini kaybetmiş bir hastalık durumundadır.
Fakat önemini kaybetmiş olması işin terk edilmesini, programın burada kesilip bırakılmasını
değil; tespit edilen muayyen bir zaman içerisinde aynı nisbetlerin aynı fedakârlıkla devam ettirilmesini gerektirmektedir. Kısaca işaret ettiğim
sağlık meselelerinin ciddî ve tehlikeli birer mesele halinde devam, etmesinin sebepleri nelerdir?
Bu halin elbette ki, birtakım ciddî sebepleri
olması lazım gelir. Bu sebepler arasında .bellibaşlıları şunlardır:
Birinci sebep; halk sağlık hizmetleri yeter
seviyede değildir. Çünkü, Sağlık Bakanlığı

politikasında medeni memleketlerin yürüdükleri ve müspet neticeler almakta oldukları
bu noktaya yeterince dikkat ve itina gösterilmemiştir. Halk sağlığına, koruyucu hekimlik
çalışmalarına kâfi miktarda yer verilmemiştir.
Bugün bütün dünya sağlık bakanlıkları, bilhassa birinci plânda koruyucu hekimlik vazifesinin düşünülmesi icap ettiği hususunu artık
kabul etmiştir. Bu mesele artık bir münakaşa
mevzusu olmaktan çıkmıştır. Bununla tedavi
hekimliği sahasının ihmal edilmesi yahut bâzılarının anladıkları şekilde bir hükümet mevzusu olmaktan çıkarılmasını kasdetmiyorum.
Fakat, Sağlık Bakanlığı temin edeceği yeni imkânlarla bütün gayretini halk sağlığı hizmetine yöneltmeye mecburdur ve bu yönelmede
çok geç kalmıştır.

100. YILA ARMAĞAN

Meselâ çocuk sağlığı, anne sağlığı mevzusu bizim için çok önemlidir. Çoeuk ve ana, hastalık
ve ölümleri bugün Türkiye’de dünyanın hiçbir
tarafında tesadüf edilmeyen bir nisbette geniş kayıplara, içtimai felâketlere sebebiyet vermektedir.

İkinci sebep, yeter sayıda ve matlûp vasıfta elemana sahip olmamamızdır.
Üçüncü sebep; iktisadi şartlarımızın gayrimüsait oluşu, milletçe beslenmemizin kifayetsizliği
ve malî imkânlarımızın bu hizmetin icap ettirdiği nisbette temin edilememesidir.
Bu çeşit gayrimüsait vaziyetlerin bulunması
muvacehesinde sağlık hizmetlerinin kifayetsiz,
aksak ve durumun kötü oluşu biraz da tabiî bir
neticedir.
Muhterem milletvekilleri, sağlık hizmetlerinin
baş meselesi, arkadaşlarımın da çok güzel ifade
ettikleri gibi, hiç şüphesiz personel meselesidir.
Personel meselesi halledilmeden sağlık hizmetlerini kemâle erdirmeye, millete karşı borçlu olduğumuz vazifeyi iyi şekilde yürütmemize imkân
olmadığı gibi, hizmeti de devam ettirmeye bile
imkân yoktur. Bilhassa bu nokta üzerinde Büyük Meclisin alâkasını çekmek mecburiyetindeyim. Bugün, memleketimizin içinde bulunduğu
vaziyet dolayısıyla sağlık hizmetleri tarihimizde
görülmemiş bir durumla karşı karşıyadır. Sağlık
hizmetleri personel yönünden son derece ciddî
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ve vahim bir buhranla karşı karşıyadır. Rakamlarla zamanınızı almak istemem. Adalet Partisi
Sözcüsü arkadaşım Bütçe Encümenindeki sözlerimi burada okudular, söyledikleri gibi hakikaten arkadaşlarım, Sağlık Bakanlığı kadroları
muntazaman boşalmaktadır. Personel yönünden gayet ciddî şekilde, gayet tehlikeli şekilde bir
gerileme ile karşı karşıyayız. Bunun sebepleri
Yüksek Heyetinizin de malûmudur. Meseleyi
arz ettiğim gibi iş başına geldiğim ilk günden itibaren bütün ciddiyetiyle, bütün açıklığı ile efkârı
umumiyenin gözü önüne serdim. Türk hekimleri dışarıya gitmektedir; Türk hekimleri içinde
bulunduğumuz personel rejimi dolayısıyla hizmet kabul etmemektedirler.
100. YILA ARMAĞAN

‘‘

14.600 hekimimizden yalnız
3.000 küsürünü Sağlık Bakanlığı
hizmetine çekebilmiş, diğerlerinden
faydalanamamış durumdadır.

’’

Bunun sebepleri meydandadır, benden çok
daha iyi bilmektesiniz. Bu sebepler üzerinde
uzun izahata girişmeden tedbirleri üzerinde
sizlerle konuşmak, sizin dikkatinizi, alâkanızı,
yardımınızı temin etmek mecburiyetindeyim.
Yataklı tedavi müesseselerimizin kifayetsizliğini rakamları ile daha evvel Yüksek Senato
huzurunda da ifade ettim ve arkadaşlarım da
burada tekrar ettikleri için müsaadenizle üzerinde durmayayım. Yalnız şunu ifade edeyim
ki, bugün yataklı tedavi müesseseleri yüzünden
vatandaş hizmetlerinin layıkıyla görülememesinin hakiki sebebi; yatak sayısının azlığından
ziyade, mevcut yatakları tedvir edecek sayıda
ve durumda elamana malik olmayışımızdır.
Binaenaleyh, müesseselerimizin arzu ettiğimiz
şekilde çalışmamasının sebebi de, yine dönüp
dolaşıp personel meselesine bağlanmaktadır.

‘‘

Özel hastaneler, maalesef Türkiye’de
yeterince inkişaf edememiştir. Bugün
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bir çok Garp memleketlerinde tedavi
hizmetinin yüzde 80’nini, hattâ 90’ını
özel teşebbüs hastaneleri tedvir ettiği, bu
hizmeti yüklendiği halde, Türkiye’de özel
yataklı müesseseler yüzde 3 ile yüzde 5
nispetindedir.

’’

Biz sağlık hizmetlerine bütçeden ayırabildiğimiz
bu yüzde 5 civarındaki bir ödenekle hiçbir zaman 30 milyon vatandaşı tedavi edebileceğimiz
iddiasında bulunamayız. 30 milyon insanı tedavi etmek mecburiyeti de ortada bulunduğuna
göre, buna başka çareler, başka yollar aramak
lazımdır. Bu yol da arz ettiğim gibi, Garp memleketlerinin, medeni dünyanın yaptığı gibi özel
teşebbüsü bu sahaya davet etmek ve sağlık hizmetlerinin mühim bir kısmını da bunlara devretmektir. Başka bir çare mevcut değildir. (Bravo
sesleri) Yüksek tasvibinize arz ettiğimiz Hükümet programında bu mesele üzerinde durduğumuzu hatırlayacaksınız. Hükümet programında
“özel teşebbüs hastanelerini teşvik ve himaye
edeceğiz’’ demiştik. Bu meseleyi Bakanlar Kuruluna götürmüş bulunuyorum. Heyeti umumiyesi itibariyle arkadaşlarımın tasvibini, iştirakini
sağladım. Vazife bir şekle bağlanmak üzere Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığına verilmiştir.
Bütçenin çıkmasını nıütaakip hakikaten son
derece önem verdiğim bu meseleye bütün ciddiyet ve hassasiyetimizle eğilmek ve bu sahada
bugüne kadar inkişaf edememiş olan bu sektörü
memleket hizmetine çekmek kararındayız.
Sosyal hizmetler büyük himmet bekleyen meselelerimizden birisidir. Ecdadımızın tarih boyunca kurduğu müesseseler ile tedvir etmekte
olduğumuz bu hizmeti bugün yeni görüşlere
ve yeni anlayışlara adapte etmek cemiyetimizin muhtaç olduğu seviyeye çıkarmamız icap
etmektedir. Bugün tetkikinize sunulan bütçede
sosyal hizmetlere ayırmış olduğumuz para maalesef imkânlarımızın kıtlığı yüzünden, kifayetsiz
durumdadır.

Sosyal hizmetlere bütçede 1962 yılında
14 milyon lira konmuş iken, 1963
yılında ise 22 milyon liraya ancak
çıkarılmıştır. Himayeye muhtaç
çocuklar, işe alıştırılması gereken
malûller, bakıma muhtaç ihtiyarlar,
her çeşit geçim imkânından mahrum
fakir ve âciz vatandaşlarla ve daha bir
çok sosyal problemlerle karşı karşıya
bulunmaktayız. Bu kadar âzim dâvaları
22 milyon gibi küçücük bir bütçe ile
tedvir etmenin mümkün
olmadığı meydandadır.

’’

Yalnız ufak bir ferahlık vesilesi olarak bu mevzuya Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının yönelişinin bir işaret olarak bu seneki bütçemizin bu
sene bu sahaya tahsis ettiğimiz imkânın geçen
seneye nazaran yüzde 55 nispetinde bir fazlalık
gösterdiğini söylemekle iktifa etmek isterim. Bu
sahada mevcut müesseselerimiz şunlardır :

Okul durumumuza gelince :

‘‘

İki yüksek hemşire okulu, 11 sağhk
koleji, 22 köy ebe okulu ve muhtelif
hastanelerimizde yardımcı hemşire
kursları mevcuttur. Bu okulların binaları
yoktur, yalnız dört tanesi müstesna,
diğerlerinin binaları yoktur, öğretmen
kadroları geniş mikyasta boştur, meslekî
ders kitapları mevcut değildir.

’’

‘‘

Sosyalleştirme işimize, bildiğiniz gibi, 1962 yılı
bütçesinden aldığımız 10 milyon liralık bir tahsisatla pilot bölge olarak seçtiğimiz Muş vilâyetinden başlamış bulunuyoruz. Geçen sene inşaat; mevsimi olarak geçmiştir, ihale ettiğimiz
inşaatlar bitirilmemiştir, ikmali 1963 yılı başlarına kalmıştır.

Halen çocuk bakım yuvalarımızda Sağlık Bakanlığının baktığı iki bin ilamlı çocuk mevcuttur, 120
ilamlı çocuk da sıra beklemektedir. Türkiye’de
bakıma muhtaç çocuk saysının, maalesef bu
sahada, elimizde tam güvenilir rakamlar mevcut olmadığından, kati bir rakam ifade etmek
durumunda değiliz. Yalnız mevzii araştırmalar

Arz ettiğim gibi ilkbaharda ikmal edilecek bu
inşaattan sonra, yaz ortasında Türkiye’de ilk
defa Muş vilâyetinde sağlığın sosyalleştirilmesi tatbikatına girişeceğimizi ümit etmekteyiz.
Sosyalleştirme mevzuu, Bakanlığınızın büyük
ümitle bağlı bulunduğu yepyeni bir çalışma
sistemimizdir. Bu mevzuya temas eden Adalet
Partisi sözcüsü arkadaşımın biraz tenakuz içimde bulunduğunu söylememe müsaade etmelerini bilhassa rica ederim. Sözlerinin başında,
partimiz, sağlığın sosyalleştirilmesine taraftardır, dediler. Bu sözü pek içten söylemediler gibi
geldi bana çünkü bu bir zarurettir, partilerinin
programlarında böyle bir kayıt mevcuttur. Adalet Partisi sağlığın sosyalleştirilmeşine bugün

0 - 6 yaş arası çocuklara bakan 8
yuvamız vardır. Bu yıl Konya ve Kütahya
yuvaları bitmiş ve hizmete açılmıştır.
1963 programı içerisine 6 yuvanın
yeniden açılması için gerekli tahsisat
konmuştur.
Bu yuvalar Erzurum, İstanbul, İzmir,
Hatay, Ankara ve İçel yuvalarıdır.

’’

100. YILA ARMAĞAN

‘‘

sonunda 100 bin civarında bakıma muhtaç, el
uzatılması icap eden çocuk bulunduğu tahmin
edilmektedir. Ankara’da 25 - 30 kişilik bir ihtiyar bakım evi vardır. Bizim ve bizimle iş birliği
yapan derneklerin 15 reabilitasyon müessesesi
vardır. Ayrıca yine sosyal hizmetler cümlesinden
olarak 1.200 tıp talebesine burs vermekteyiz.
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içinde bulunduğumuz tatbikat şekline taraftardır. Arkasından da sosyalleştirme işinde bir netice alınmadan birdenbire yeni pilot bölge ilâve
etmek suretiyle bu işe girişilmesi acele olmuştur,
yanlış olmuştur, tehlikeli olmuştur, dediler.

100. YILA ARMAĞAN

Biz Sağlık Bakanlığı olarak kendileri gibi düşünmüyoruz. Bizim kanaatimize göre sosyalleştirilme programı Türkiye için ideal bir programdır ama her program bütün idealliğine,
gayet iyi ve sağlam prensiplere dayanmasına
rağmen kötü bir tatbikata sahne olursa, elbetteki neticesi hüsran olur. Eğer Türkiye’de sosyalleştirme projesi tahakkuk etmez, tasarlanan
neticeler alınmazsa şu anda arkadaşlarıma peşinen ifade edeyim ki, bunun bütün günah ve
vebali tatbikatçılara ait olacaktır. Biz bu projeye yeteri kadar imkân verdiğimiz, gerekli çalışmaları ve hazırlıkları yaptığımız takdirde bu
projenin muvaffak olmaması için hiçbir sebep
mevcut değildir. Bu proje Türkiye için idealdir, dedim. 40 yıllık tecrübeler göstermektedir
ki, normal usuller ve normal kaidelerle bir çok
bölgelere bu hizmeti götürmek mümkün olmamıştır. Hakkari’nin, Muş’un ve Ağrı’nın 40 yıldan beri kadroları devamlı olarak yüzde 70 - 80
nispetinde boş bulunmaktadır, sağlık hizmetleri
oraya götürülememiştir. Ancak, böyle fevkalâde bir proje ile imkânları bol olan bir proje ile
bu hizmetleri oraya götürmek ve şimdiye kadar yalnız lâfzda kalmış, hizmeti halka köye ve
köylünün ayağına götürmek bu proje sayesinde
mümkün olabilir. Aksi takdirde hiçbir zaman
ideal bir sağlık hizmetini memleketin bölgelerine, bütün vatan sathına götürmek mümkün
olamıyacaktır. Bunun ispatı 40 senelik tatbikattır. Arkadaşım beyanlarının sonunda gayet
haklı ve isabetli sözler de söylediler; personel
hazırlığı yapılmadan, gerekli tedbirler almadan
muvaffak olmak mümkün değildir. Çok doğru.
Ama biz bunu yaparken, hiç şüphe etmesinler
ki, personel hazırlığı yapıyoruz. Yeni yeni okulYüzyılın
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lar açtık. Mevcut okullarımızla yetinmedik. Bu
sene bütçemizde görecekler ki, 6 tane ebe okulu, 7 tane sağlık kolejini, memleketin muhtelif
bölgelerine açmak, inşa etmek, ele almak bahis
konusudur. Bu kolejlerimizden yeter miktarda
yardımcı personel bulacağız. Sağlık hizmetini
tedvir edecek doktor meselesine gelince; hekim
bulma imkânı hususundaki düşüncelerimizi,
yine aynı partiye mensup diğer bir sözcü arkadaşım gayet güzel ve haklı olarak ortaya koydular. Sayın arkadaşlarım, Türkiye’de doktor sayısı ihtiyaçların altında değildir. Türkiye’de bu
hizmeti görebilecek sayıda doktora malikiz. Bütün müşkülâtımız, bütün imkânsızlığımız mevcut olan doktoru hizmete çekememektir. Bu
doktorları hizmete getirebilecek imkânları ve
müsait bir zemini temin ettiğimiz takdirde kâfi
miktarda doktora sahip olmak ve hizmetimizi
gördürmek imkânına sahip olabileceğiz. Bu
hususu da hallettiğimizi konuşmamın sonunda
tedbir olarak, pek yakında huzurunuza getireceğim maddeleri arz ederken, izah edeceğim.

Sağlığın sosyalleştirilmesi tatbikatı bakanlığımızın benimsediği, arkadaşlarımızın fikirleriyle
mutabık halde olduğumuz gibi, halk sağlığının
önceliği prensipine istinad etmektedir. Tesis
olarak kurmakta olduğumuz sağlık ocaklarının göreceği fonksiyon en başta ana ve çocuk
sağlığı, halk sağlığı olacaktır. Bu sağlık ocaklarında görev alacak doktor, hemşire, ebe, sağlık
memurları ve bunların emrinde bulunacak bir
vasıta ile kendilerine saha olarak verilmiş yedi
bin nüfuslu bir çevreyi devamlı olarak tarayacaklar. Bu suretle halk sağlığının kontrolünü,
yapacaklar, icapeden aşı tatbikatını yapacaklar
ve nihayet tedaviye muhtaç olanlarla ayakta ve
evde tedavileri yapacaklardır. Bugün sosyalleştirme tatbikatında halk sağlığı, koruyucu hekimlik başta gelmektedir. .Ocakta hasta yatağı
mevcut değildir. Ancak, büyük kaza merkezlerinde bölge nüfusuna göre ayarlanmış olarak

‘‘

Bakanlar Kuruluna 224 sayılı Kanun’la
verilmiş olan yetkiye istinaden,
sosyalleştirme bölgesinde çalıştırılacak
doktor ve yardımcı personel için
Bakanlar Kurulunca kabul edilen ücret,
sayın arkadaşlarım, memleketimiz
ölçülerine göre normalin çok üstünde,
oldukça tatminkârdır,

’’

Personel temini bakımından hiçbir zaman
müşkülâtla karşı karşıya kalmıyacağımızı zannettiğimiz bir nispet içindedir. Size bir fikir
vermek için rakam söyliyeyim :

‘‘

En yukarı derecede bir doktora
vereceğimiz brüt ücret miktarı 5.400
liradır. Eline geçen kesintisiz miktar
4.000 liradır. En alt kademedeki bir
doktora vereceğimiz net 2.136 liradır.
Bu para ile her yere rahatça doktor
bulabileceğimizi zannetmekteyiz.

’’

Diğer yardımcı sağlık personeli için de durum
böyledir. Ellerine geçecek ücret üç bin liraya
kadar tespit edilmiş bulunmaktadır. Bunun için
sevgili arkadaşlarım, bütçeye de yeteri kadar
tahsisat konulmuştur. Bütçemizin rakamlarını
kısaca arz edeceğim.

‘‘

1963 yılı bütçemiz geçen yıldan devam
eden sâri taahhütlerimiz de dâhil 590

milyon liradır. 1962 yılı bütçesine göre
124 milyon liralık bir artış sağlamış
bulunuyoruz. Yatırımlarımız
118 milyon liradır.

’’

Yalnız bütçede mevcut olan bu artıştan 1963
yılı içerisinde hemen istifade edemiyeceğimizi
söylemek isterim. Çünkü, bu artışın mühim bir
payı yatırımlara aittir. Takdir buyuracağınız
gibi yatırımlar ancak, iki üç sene içerisinde hizmete arz edilebileceği için 1963 yılı içinde bu
artışın mühim bir kısmı ileriki senelerde semere verecektir. Cari hizmetlerdeki artışımız da
65 milyon liradır. Verem savaş ödeneğinde artış miktarı 8 milyon liradır. Eskiden 20 milyon
lira idi, bu sene 28 milyon liralık bir tahsisat
ayrılmış bulunmaktadır. Sıtma ödeneği 6 milyon lira artmıştır. Trahoma verilen tahsisat 9,5
milyon lira artmıştır. Bu yüzde 48 nispetinde
bir tahsisat artışı mevcuttur. Lepra’da yüzde 35
bir artış vardır.

100. YILA ARMAĞAN

tesis edilmiş sağlık merkezlerindeki, vilâyet
hastanelerindeki yataklarda bu tedavi işi tahakkuk ettirilebilecektir. Sağlık ocaklarının,
sosyalizasyon tatbikatında temel görevinin başında, koruyucu hekimliktir. Şimdi buralara bu
personelin nasıl gönderilebileceği hususundaki
mukadder suale derhal cevap vermek isterim.

Muhterem arkadaşlarım, bu seneki çalışmalarımız içinde önemle ve hassasiyetle üzerinde duracağımız mevzuların başında verem,
trahom ve lepra gibi hastalıklarla mücadele
gelmektedir. Biz gayet sıkı ve büyük bir imkân
ve gayretle bu istikamete yöneldiğimiz takdirde
bu üç hastalığın kısa bir zaman içinde Türkiye’de, eradike edilmese dahi, büyük nisbpette
önemsiz hastalıklar haline getirilebileceği kanaatindeyiz. Tıpkı Sıtma Savaşında aldığımız
neticelerin, bu hastalıklarda da temin edilmesinin mümkün olduğuna inanıyoruz.
Bir çok meseleyi atlıyorum, zaman müsait
değil, bir mühim konu var ona temas etmek
mecburiyetindeyim. Sağlık sigortaları meselesi.
Hatip arkadaşlar gayet isabetli olarak bu mevzu üzerinde durdular.
Hakikaten modern bir müessese olan bu müesseseyi artık Türkiye’ye getirmek hizmetimizle
mürtebit bir halde faaliyete geçirmek zamanı
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geldiği inancı içindeyiz. Yalnız bu inancımızı
ifade ederken, bu meselede şartlarımız muvacehesinde kolay olmadığını da arkadaşlarımın
takdir etmelerini rica ederim. Biz şu anda bu
büyük mevzuyu tetkik içindeyiz. Bunun Sağlık
Bakanlığı tarafından tedviri düşünüleceği gibi
bir müddet sonra Yüksek Heyetinize getirilecek olan sosyal sigortalar mevzusu kanununda
olduğu gibi Çalışma Bakanlığına verilmesi de
düşünülebilir. Çünkü Yüksek Huzurunuza gelecek olan Sosyal Sigorta Kanunu tasarısında
hakikaten bir çok önemli konular üzerinde durulmuştur. Bu proje ile Türkiye’de beş milyon
nüfuslu bir vatandaş kütlesi sigorta çerçevesi
içine alınmaktadır. İhtiyarlık Sigortası da bu
proje içinde mevcuttur. Sağlık Bakanlığı bir
taraftan kendi cephesinden bu hizmeti tetkik
ederken, aynı zamanda İşçi Sigortaları tarafından tedvir edilecek olan bu sosyal sigortalar
tatbikatını da yakından takipedecektir. Arz ettiğim gibi, çok muhtemeldir ki, işçi Sigortaları
vasıtasiyle sigorta işleri yürütülürken, tedavi
hizmetleri de Sağlık Bakanlığına verilmek suretiyle yürütülmesi imkânı mevcuttur. Ama,
biz müstakilen Sağlık Bakanlığı bu işi yürütebilecekmiş gibi, tetkikat ve hazırlıklar içinde
bulunacağız. Henüz nihai bir karara varmamış
olmamıza rağmen, bunun hazır bölgelerde ve
tatbika müsait topluluklarda, faraza, memurlardan, tüccardan ve esnaftan başlamak suretiyle
yavaş yavaş ve memleketin şartları ve imkânları
da göz önünde bulundurulmak suretiyle tatbikinin mümkün olabileceğini düşünüyoruz. Arz
ettiğim gibi henüz bu mevzu üzerinde nihai bir
karara varmış değiliz. Mevzunun ciddiyetini,
ehemmiyetini, nezaketini idrak ederek meseleyi ele almış bulunuyoruz. İnşallah önümüzdeki
sene Sağlık Bakanlığı bu mevzuda daha geniş
hazırlıkla, daha belirli tekliflerle huzurunuza
gelmek imkânını bulacaktır.
Bir önemli konumuz da, nüfus plânlaması
mevzusudur. (‘‘Eyvah!’’ sesleri) Pek fazla uzatmıyacağım, gayet kısa geçeceğim.
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Bildiğiniz gibi 5 yıllık plânda Türkiye’de yepyeni bir müessese olarak nüfus plânlanması vazifesi Sağlık Bakanlığına ve Sağlık Bakanlığı ile
birlikte alâkalı teşekküllere verilmiş ve cemiyetimiz yönünden birtakım müspet neticelerin alınması düşünülmüştür. Biz bunun ilk adımlarını
atmış bulunuyoruz. Nüfus plânlanmasının hayırlı neticelerini almak üzere mevzuatımızda bu
işe engel olan Hıfzıssıhha Kanunu’nun 152’nci
ve Türk Ceza Kanunu’nun 471’inci maddelerinin tadillerini Sağlık Bakanlığı olarak hazırlamış ve Nüfus Plânlama Kanunu olarak sevk
etmiş bulunuyoruz. Kısa zaman içinde yüksek
huzurunuza, gelecek olan bu kanunla Sağlık
Bakanlığına bu işte faaliyete geçmek yetkisi ve
faaliyet hudutlarını Meclis huzurunda münakaşa etmek ve karara bağlamak imkânı hâsıl
olacaktır. Yalnız peşinen şu hususları ifade etmek mecburiyetindeyim ki, bâzı çevrelerde söylendiği gibi nüfus planlanması, ailenin üreme
hürriyetine müdahale plânı değildir. Tamamen
insan haklarına, üreme hakkına, riayet prensipi
muhafaza edilmektedir. Ancak ailenin imkânları dışına taşan ve istenmeyen gebeliklerde, Devletin, imkânı bulunmayan aileye elini uzatması,
yardım etmesi, onu eğitmesi ve ona doğru yolu
göstermesinden ibarettir.. Hiçbir zaman bir
müdahale bir kısırlaştırma veya bir çocuk düşürtme nıevzuubahis değildir. Bu mesele tıpkı
eski Ceza kanunlarımızda mevcut olduğu gibi,
ana rahmine düşmüş bir canlıya müdahale suçtur ve ceza olarak devanı edecektir.
Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi bağlamadan evvel 1963 tatbikatı ile Sağlık Vekâletinin
yıllardan beri malûm olan, teşhis edilen, fakat
bir türlü tedavi tedbirleri alınmayan meseleleri
hakkında fikirlerimi söylemek isterim:
Ele aldığımız hususları düşündüğümüz tedbirleri, bulduğumuz çareleri madde madde huzurunuzda arz ederek sözlerimi bitireceğim.
Bu seneki çalışmalarımızdaki yeniliğin başında, arz ettiğim gibi, sağlığın sosyalleştirilmesi ve

Devlet hastanelerinin iyi çalışması ve idarede
reform yapılması için Sağlık Bakanlığı çalışma
ve hazırlık içindedir. Bilhassa muayenehanesiz
hekim mevzusu, üzerinde ciddiyetle ve ehemmiyetle duracağımız bir konudur çünkü büyük
bir vatandaş kütlesi resmî hizmetle muayenehane durumunun kabili telif olmadığından,

‘‘

resmî hizmette bulunan birtakım
insanların muayenehanelerde resmî
hizmeti bir vasıta olarak kullanmakta
olduklarından, muayenehaneye
gitmeden hastaneye yatmanın müşkül
olduğundan, hastaneye yatıldığı takdirde
kâfi derecede alâka, ve ihtimam
görmediklerinden şikâyet etmektedirler.
Bunun haklı olanları da vardır, haksız
olanları da vardır. Artık bu meselenin
halledilmesinin zamanı
geldiğine kaaniim.

’’

Fakat bu meselenin de tıpkı sağlık sigortaları
gibi bir çok müşkülât arz edecek bir husus olduğunu söylemek mecburiyetindeyim. Biz

‘‘

yakında huzurunuza getireceğimiz Döner
Sermaye Kanunu tadil tasarısı ile yeni
yetkiler talep edeceğiz. Tasavvurumuz;
büyük hastanelerden başlamak üzere
çalışan hekimleri full-time çalıştırmak
ve onlara muayenehane hakkı
vermemek, yalnız Döner Sermayeden bir
tazminat vermek suretiyle tatmin
cihetine gitmektir.

’’

Bütün mesailerini halk hizmetine hasrü tahsis
etmek suretiyle umumi hizmetimizin seviyesini
yükseltmek imkânı hâsıl olacaktır. Aynı zaman-

da hekimlik mesleğinin icap ettirdiği birtakım
hususi vaziyetler de teminat altına alınmış olacaktır çünkü arkadaşlarım, sabahleyin saat 8
den, öğleden sonra saat 14,00’e kadar resmî
hizmette, öğleden sonra akşam saat 20,00’ye
kadar hususi muayenehanesinde çalışan bir hekim, layıkıyla mesleğini takip etmek, araştırmak,
dünya tıp âleminde kaydedilen ilerlemeleri takip
etmek imkânını bulamaz. Hekimlik mesleğinin
böyle bir duruma, sureti katiyede tahammülü
yoktur. Hekimi, hizmetinde verimli kılmakla beraber mesleğinde de üstün seviyeli ve ilmî kifayet
içinde bulundurmak için büyük hastanelerimizde full-time çalıştırmanın lüzumuna kaniyiz ve
bunu behemehal tahakkuk ettirmek kararındayız. Hastane idarecilerine, bir kısım arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi, yetki vereceğiz, bu
yetkilerin mesuliyetlerini de dikkatle takip edeceğiz. Çalışma tarzında bir ıslah gerektiği kanaatindeyiz. Döner sermayeyi verimli kılmak için
yeni bir teklifle huzurunuza geleceğiz.
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nüfus planlanması gelmektedir. Üçüncü mevzumuz, özel hastanelerdir. Pek yakında bir özel
hastaneler kanunu yüksek huzurunuza gelecektir.

Arz ettiğim gibi bu sene verem trahom, lepra ve
çocuk sağlığı çalışmaları için gerekli programlarımız hazırlanmıştır ve 1963 yılında bu hizmetlerde şimdiye kadar kifayetsiz bir durumda
devam eden çalışmaları gidermek zaruretini
kabul etmiş bulunuyoruz. 1962 yılı sonunda ve 1963 yılında yepyeni bir hizmet olarak
Türkiye’de 2 ruh sağlığı müessesesi faaliyete
geçmiştir. Bu müesseseleri medeni memleketlerdeki usuller içerisinde çalıştırıp halkımızın
hizmetine arz etmek ve bu çeşit müesseseleri
memleketimizin muhtelif yerlerinde de tesis
etmek Sağlık Bakanlığının üzerinde duracağı
konulardan biri olacaktır.
Personel tedbirlerimiz :
Personel tedbirlerimizi, iki kısımda mütalâa ediyoruz. Birisi sayısını artırmak ve personeli hizmete adapte etmek, seviyesini yükseltmek. Bunu
yeni açılacak meslekî okullarla, temin edeceğiz.
Arz ettiğim gibi, bu seneki programımızda,
Yüzyılın
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önümüzdeki beş yıllık programda fevkalâde
tatminkâr sayıda personel ile girmek için Türkiye’de yeniden ebe okulları, meslekî kolejler açmak prensipi kabul edilmiş ve bu vazife Sağlık
Bakanlığına verilmiştir. Önümüzdeki senelerde
bu sahada bu sene attığımız adımlardan çok
daha hızlı adımlarla memleketin muhtaç olduğu ilk beş senelik plânda vazife olarak verilen
20.000 yardımcı sağlık personeli yetiştirilmesi işi
plânlanmıştır. Açılacak kurslarla hekim ve sağlık personelinin meslekî seviyelerini yükseltmek,
tatbikatına da önem vereceğiz. Bilhassa bugün
sıtma sahasında, diğer bulaşıcı hastalıklar sahasında çalışmakta olan elemanlarımızı diğer
hizmetlere de adapte etmek için kurs tesis etmek, Bakanlığımız tarafından kabul edilmiş ve
bunun için tatbikata geçilmiştir. Adalet Partisi
Sözcüsü arkadaşımızın tavsiye ettiği ve bütün
kalbimizle iştirak ettiğimiz meslekî murakabe
mevzusunu1963 yılında behemahal ele almak
kararındayız. Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim
hastanelerinde çalışmakta olan üstün dereceli
50 civarında mütehassıs tespit etmiş bulunuyoruz. Bu mütehassısları Anadolu’nun muhtelif
hastanelerinde muayyen bir müddet için göndermek, ilmî murakabelerde bulundurmak, tıbbın yeniliklerini oralara götürmek ve muhtelif
sebeplerle büyük merkezlere gelemeyip de bir
büyük mütehassısa tedavi olma hasretinde bulunan vatandaşlarımıza yüksek seviyede hizmeti
götürmek için, bu hekim arkadaşlarımızı tavzif
etmek kararındayız. Bu arkadaşlarımız, Anadolu’nun muhtelif hastanelerinde, tanzim edilecek
bir program dâhilinde gidecekler, muayyen bir
müddet orada kalacaklar ve arz ettiğim hizmetleri ifa edeceklerdir. Bundan başka, 5 yıllık
plânımızın âmir bir hükmü olan Türkiye’nin
sağlık hizmetleri yönünden 16 bölgeye ayrılması
tatbikatına da geçilmiştir. Türkiye’yi 16 bölgeye
ayırmakla temin edeceğimiz neticeler; ademi
merkeziyet sistemini tatbik etmek, muhtelif sağlık teşekkülleri, sağlık vazifelileri arasında koorYüzyılın
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dinasyon kurmaktır. 16 bölgeye Sağlık Bakanlığının teftiş heyeti teşkilâtından en az bir müfettiş
vermek suretiyle üç aydan beri vazifeye başlatılmışlardır. Bu müfettişlerin, yaptıkları çalışmalar
hakkında vekâlete tavsiye mahiyetinde olarak
göndermiş oldukları raporlar daha şimdiden bu
tutumun fevkalâde müspet bir çalışma yolu olduğunu göstermektedir.
Personel tedbirlerimizin ikinci kısmı hizmeti
câzip kılmak ve personelin terfii tedbirleridir.

‘‘

Mukaveleli Hekimlik Kanunu’nu
tetkik ettim. Mukavele sosyalleştirme
bölgesinde tatbik edilecektir. Bundan
başka şimdiye kadar mevzuatımızda
ve tatbikatımızda mevcut olmayan
yepyeni bir müessese getiriyoruz. Sağlık
Bakanlığının lüzum gördüğü mahal,
ve hizmetlerde çalışacak personele
tazminat verilmesi...

’’

Bütçemiz fasılları yüksek huzurunuza arz edilirken göreceksiniz ki 8 milyon lira tahsisat almış
bulunuyoruz.

‘‘

8 milyon liranın 2 - 2,5 milyon lirası,
hesaplara göre Muş iline, bakiye 6
milyon lirası Türkiye’nin muhtelif
bölgelerinde, arz ettiğim gibi zaruri
gördüğümüz hizmetlerde ve mahallerde
çalışanlara verilecektir.

’’

Bu hizmetler, sosyalleştirme bölgesi dışında
kalıp da bugünkü halde, hekim arkadaşlarımız
sağlık personeli için cazip olmayan personel
göndermekte müşkülât çektiğimiz yerlere ve
hizmetlere tahsis edilecektir. Bu yerler, bildiğiniz
gibi, mahrumiyet mıntakaları hekim için cazip
olmayan yerler olacaktır ama, bu sadece mahrumiyet bölgelerinden ibaret olmıyacaktır. Bir

Personel bakımından diğer bir tedbirimiz daha
var. Arz ettiğim gibi, bâzı mahallere hekim göndermek, hizmeti göndermekte müşkülât vardır.
Bu tazminat çok muhtemeldir ki, bu müşkülâtı
yenmeye kâfi gelmeyecektir.

‘‘

En mahrumiyet, bölgelerini birinci
grup, ikinci derecedeki mahrumiyet
bölgelerine gidecekleri ikinci derecedeki
grup, üçüncü mahrumiyet bölgelerine
gidecekleri de üçüncü grup saymak
suretiyle, birinci derecedekilere ayda 5
yüz lira başhekimlik tazminatı, ikinci

derecedekilere 300 lira başhekimlik
tazminatı, üçüncü derecedekilere de 100
lira başhekimlik tazminatı verilmesi
imkânı, önümüzdeki günler içinde,
huzurunuza getirilecek olan Kadro
Kanunu içinde sağlanacaktır.

’’

50 tane 500 liralık 50 tane 300 liralık, 50 tane de
100 liralık başhekimlik kadrosu, yeni bir imkân
olarak sağlık hizmetlerine verilmiştir. Malûmuâliniz, şimdiye kadar verilen başhekimlik
ücreti 60 lira idi. Bir diğer imkân da full-time
tazminatı olacaktır. Bildiğiniz üzere hastanelerimizde döner sermaye vardır. Bilhassa büyük
hastanelerimizde bu sermayeyi daha verimli
kılmak suretiyle temin edeceğimiz imkânlarla,
muayenehanelerini kapatmak şartıyla çalışan
mütehassıslara tazminat verilecektir. Asistanlara tazminat verilmesi hakkındaki Kanun’u
Yüksek Heyetiniz kabul etmiş bulunuyor. Sağlık memurları intibak Kanunu yine Yüksek
Meclisiniz tarafından kabul edilmiş olmakla
bu sahaya yeni bir avantaj getirilmiş olmaktadır. Ayrıca bir kıdem intıbak Kanunu hazırladık. Bu kamın da yakında yüksek huzurunuza
gelecektir. Bu Kanun’la çalışma hayatının bir
kısmını dışarıda geçirip de hizmetlerimizde bir
kıdeme sahip olmayan 9 bin hekimimizi sağlık
hizmetlerimize çekebilmek için dışarıdaki hizmet müddetlerinin 2/3’ünü kıdeme saymakla,
olan hizmete çekme imkânını sağlayacak olan
bu Kanun tasarısını hazırladık. Bu tasarıda
yakında yüksek huzurunuza gelecektir ve nihayet; uzun yıllar, sağlık personeli arasında büyük
bir huzursuzluk, bir şikâyet konusu olan kadrosuzluk mevzusunu da halletmiş bulunuyoruz.
Sağlık Encümeni tarafından kabul edilen ve
Bütçe Encümenine havale olunan portesi, 16
milyon lira civarında bulunan, eldeki bütçenin
dışında, bir kadro kanununu huzurunuza getirmek suretiyle, bugüne kadar terfi edemiyen
hekimler, sağlık personeli mevzuunu uzun bir
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çok vilâyet merkezlerimizde, Hükümet tabipliğinin, sağlık müdürlüğünün dahi bir mahrumiyet sayıldığını bu hizmetlere hekim göndermekte müşkülât çektiğimizi de bildirmek isterim.
Bundan başka, büyük merkezlerde olduğu halde içinde bulunduğu şartlar dolayısıyla hekimlerin iltifat etmediği birtakım hizmetler, müesseseler vardır. Meselâ Ankara’da bulunan Refik
Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü bunların
başında gelmektedir. Sağlık hizmetleri yönünden, en büyük ve en kıymetli hizmeti görecek
olan bu müessese, bugün personel bakımından
büyük bir buhran içindedir, kadroları muntazaman boşalmaktadır, eleman bulmakta Sağlık
Bakanlığı bir çaresizlik içindedir. Burada çalışan
ve muayenehanesi bulunmayan, dışarda kazanç
imkânı mevcut olmayan arkadaşlarımıza ‘bu
tahsisattan tazminat vermek suretiyle bu hizmeti de cazip hale getirmek düşüncesindeyiz. Bu
tahsisat bize aşağı yukarı 500 civarında kadro
temin edecektir. Maliye Bakanlığı ile vardığımız
mutabakata nazaran bu kadrolarla hekimlere
600 - 1 000 lira arasında tazminat verilecektir.
Bunun kifayetli ve cazip olduğunu iddia etmiyorum. Ama şimdiye kadar buna benzer bir müessese sağlık hizmetlerine verilmemiştir. İlk defa
olarak bu adımı atmış olmakla oldukça müspet
bir netice sağladığımız inancı içindeyiz.
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zaman için kökten halletmiş bulunuyoruz. Arz
ettiğim ve yüksek tasvibinize sunulacak olan bu
tedbirlerde Büyük Meclisiniz bize müzaharet
gösterdiği takdirde sağlık hizmetlerine yepyeni bir ruh, yepyeni bir zihniyet ve yepyeni bir

hareket getirerek muvaffak olmamak için hiçbir sebep mevcut olmadığını arz eder, sabrınızı fazla suistimal ettiğim için affınızı istirham
eder ve hepinizi derin hürmetlerimle selâmlarım. (Alkışlar)

Dr. Yusuf Azizoğlu
Dönemi Sağlık Düzenlemeleri
•

229 Sayılı SSYB’na Bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Çalışan Asistan ve
Başasistan Doktorlara Tazminat Verilmesi Hakkındaki Kanun (1963)

•

278 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Kurulması
Hakkındaki Kanun (1963)
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Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekaleti Binası, Sıhhiye, 1940

Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim GÖKAY (1900 - 1987)

Ord. Prof. Dr.
Fahrettin Kerim Gökay
1900 Yılında Eskişehir’de doğdu.
İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu.
Münih, Hamburg ve Viyana’da Ruh ve Sinir Hastalıkları ihtisasını yaptı.
İstanbul Üniversitesinden Profesör unvanını aldı.
1946 ve 1954 yılları arasında İstanbul Valiliği ve Belediye Başkanlığı yaptı.
‘‘Tanzim satış mağazası klakson yasağı’’ ile ünlüdür.
100. YILA ARMAĞAN

12. Dönemde Yeni Türkiye Partisinden İstanbul Milletvekili seçildi.
İsmet İnönü’ye hitaben “İşte paşam İstanbul’’ ifadesi ile ünlüdür.
Ayrıca “ Halk Plajlara akın etti, vatandaş denize giremiyor’’ ifadesinin müellifidir.
Halk tarafından “minimini valimiz, ne olacak halimiz?’’ tekerlemesi üretilmiştir.
22 Temmuz 1987 tarihinde İstanbul’da vefat etti.
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Dr. Kemal DEMİR (1921 - 2010)

Dr. Kemal Demir
1921 Yılında Sinop’ta doğdu.
İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu.
İç Hastalıkları ve Göğüs Hastalıkları alanında ihtisas yaptı.
12,13 ve 15. Dönem Bolu Milletvekilidir. (CHP)
16. Dönem Cumhuriyetçi Güven Partisi Bolu Milletvekilidir.
20. Dönem Düzce Milletvekilidir.
28,35. ve 38. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetlerinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı olarak görev aldı.
20 yıl Kızılay Genel Başkanlığı yaptı.
100. YILA ARMAĞAN

Evli ve 3 çocuk babasıydı.
04 Ocak 2010 tarihinde Ankara’da vefat etti.

CUMHURİYET SENATOSU
Konu

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi 1964 Yılı Münasebetiyle

Yasama Yılı

3

Birleşim

40

Tarih

07.02.1964

S

AĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR.
KEMAL DEMİR (Bolu Milletvekili) -Sayın

Başkan, senota sayın üyeleri, Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığının 1964 yılı
bütçe tatbikatı yönünden değerli senatör arkadaşlarımızın grup sözcülerinin olumlu ve yapıcı
tenkitlerinin ışığı altında Bakanlık görüşlerini
arz etmeye çalışacağım.
Sözlerimi zamanın tahdit edilmesi yönünden
özetlemeye çalışacağım cihetle bir kısım konulara lâyıkı veçhile dokunamayacağım cihetle
değerli senatör arkadaşlarımdan beni bağışlamalarını rica edeceğim. Sağlık Bakanlığı bütçesi

münasebetiyle grupları ve şahısları adına söz almış olan değerli senatör arkadaşlarım bize 1964
yılı çalışmalarımızda ışık tutacak tenkitlerde bulunmuşlardır. Kendilerine teşekkür ederim.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 1964
yılı bütçe tatbikatı hakkındaki düşüncelerini
özetlerken konuşmuş olan arkadaşlarımın sorularına, temennilerine yer vermeye gayret
edeceğim. Sağlık Bakanlığı olarak 1964 yılı tatbikatında 5 Yıllık Plânın da gösterdiği hedef istikametinde koruyucu hekimliğe büyük ölçüde
önem vereceğiz. Koruyucu hekimliğin bilhassa
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memleketimiz için en önemli olan kollarından
birisi, verem konusudur. Türkiye’de ortalama
bir hesapla yedi yüz bin civarında veremli hastanın bulunduğu Yüce Senatonun malûmlarıdır. Verem konusunda bugüne kadar yapılmış
olan başarılı ve muvaffak çalışmalar 1964 yılında da devam ettirilecektir. BCG kampanyası
yurt ölçüsünde gerçekleştirilecektir. 1963 yılı
sonuna kadar bâzı vatandaşlara 2 veya 3 defa
tatbik edilmek suretiyle 39.045.250 adet tüberkül tatbikatı yapılmış ve 13.414.087 kişiye de
BCG aşısı tatbik edilmiştir. Bu çalışmalar 1964
yılında eldeki personel ve malî imkânlar nisbetinde geliştirmeye çalışılacaktır. Verem Savaşının başarıya ulaşabilmesi için mahallî Verem
Savaş Dernekleri ile işbirliğine büyük ehemmiyet vermekteyiz. Sağlık Bakanlığı 1964 yılı
çalışmasını müspet istikamette geliştirecektir.
1964 yılında bakanlık eliyle 4 verem dispanseri
ve üç verem hastanesi inşa edilecektir.
Sıtma eradikasyon konusunda söz alan arkadaşlarım, memnuniyetle ifade etmek isterim ki,
bir hakikati belirtmişlerdir. Sıtma eradikasyonu mevzusunda yurdumuzda müspet inkişaflar
olmuştur. Bâzı bölgelerde, mevzii alevlenmelerin dışında sıtma Türkiye için bir problem
olmaktan çıkmıştır. Bugüne kadar yapılan
taramalarda 24.537.659 vatandaş taranmış;
1.580.823’ten şüphelenerek kan alınmış ve
3.914 sıtma vakası tespit edilmiştir. Taranılan
vatandaş sayısının 24 milyonun üstünde olduğunu ifade etmek suretiyle sıtma eradikasyonu
Bakanlığın müspet çalışmaları sonuçlarını belirtmek isterim. Bu seneki çalışmalarımız personel imkânı nispetinde geliştirilecektir.
Tazminat: Meclisin gündeminde bulunan ve
koruyucu hekimlikte vazife alan sağlık personeline verilmek amacıyla hazırlanmış bulunan
tazminat kanunu Yüce Meclis ve Yüce Senatodan çıktıktan sonra eleman bakımından daha
az sıkıntıya düşeceğimiz cihetle sıtma eradiYüzyılın
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kasyonunu geliştirmek bakımlarından da daha
verimli çalışmalar olabileceği kanaatindeyiz.
Sayın Artukmaç arkadaşımın Türkiye’nin bâzı
bölgelerinde sivrisineğin çoğalmakta olduğunu
belirtmesi karşısında bir hususu arz etmek isterim. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı sıtma
eradikasyonu yönünden hastalık taşıyan sivrisineklerle meşguldür. Hastalık âmili olan ve onu
nakleden sivrisineklerle savaş, Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığının sıtma bölümünde yapılır.
Hastalık taşımayan sivrisineklerle mücadele
7402 sayılı Kanunla belediyelere bırakılmıştır.
Onların çalışma sahası içindedir.
Trahom, lepra, frengi Türkiye’de büyük ölçüde
problem olmaktan çıkmaktadır. 1964 yılı çalışmaları ve onu takipeden yılların çalışmalarında
bilhassa, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı olarak tahakkukuna gayret ettiğimiz sosyalizasyon
tatbikatıyla daha ziyade bu hastalıkların görüldüğü Doğu Bölgesinden bundan sonraki çalışmalarda Doğu’dan Orta Anadolu’ya doğru tatbikat
sahası genişledikçe bu hastalıkların önlenmesi bakımından daha verimli neticeler alınacaktır.
Bulaşıcı hastalıklarla savaş konusunda 1 - 2 seneden beri inkişaf eden Polio aşısı tatbikatını
arz etmek isterim. Polio aşısı tatbikatının köylere ulaştırılması temennisine iştirak etmemek
mümkün değildir. Ama personel kifayetsizliği
dolayısıyla Polio aşısı, BCG aşısı gibi, köylere
kadar ulaştırılamamaktadır. Bununla beraber
Polio yani çocuk felci hastalığının köylerden ziyade şehirlerde, büyük şehirlerde tekâsüfettiği
nispet, oran itibariyle büyük şehirlerde daha,
fazla olduğunu düşünmek suretiyle, tatbikatın,
merkezlerde yapılan tatbikatın iyi sonuçlara
ulaşabileceğini tahmin etmek mümkündür.
Aşı tatbikatının kifayetsizliği, aşının yeter sayıda imal edilmemesinden ziyade tatbikatı yapacak olan personelin kifayetsizliğinden, azlığından doğmaktadır. Sayın Zaloğlu arkadaşımızın

Yataklı tedavi kurumlarımızın durumunu da
Yüce Senatoya arz etmek isterim.

‘‘

Halen memleketimizde bakanlığımıza
bağlı 642 müessese vardır. Bu 642
müessesede 38.672 yatak mevcuttur.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
dışında kalan diğer bakanlıkların ve
özel teşebbüsün elinde ki müesseselerle
beraber Türkiye’de Millî Savunma
Bakanlığının elindeki müesseseler
haricinde 55.862 yatak mevcuttur.

’’

Oranlanırsa % 17 nispetine ulaşmak mümkündür. Beş Yıllık Plân’da 1967’de ulaşılmasını arzu ettiğimiz rakam % 25’tir. Her sene
Bakanlığımıza bırakılmış olan Bakanlığımız
tarafından plân gereğince yapılması icap ettiği
belirtilen yatak sayısının üstünde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, yatak sayısına ulaşmaktadır. Bu tempo ile devam ettiği takdirde 5 yılın
sonunda yani 1967’de ulaşılacak olan rakam
plânda belirtilen rakamın ötesine geçecektir.
Bakanlık olarak büyük faydasını gördüğümüz
mahallî derneklerin desteklenmesine 1964’de
de devam etmeyi düşünmekteyiz. Dernekler
halkla işbirliğini temin etmek suretiyle Sağlık
Bakanlığına dolayısıyla de Devlete büyük faydalar sağlamaktadırlar. Bunların çalışmalarını
1964’te de destekleyeceğiz.
Özel sektörün teşvik edilmesi: Özel sektörün
yataklarının inkişaf ettirilmesi bakımından
teşvik edilmesi plânda derpiş edilmiştir. Özel

sektörün teşvikini birinci plânda ele alacağız.
Üzülerek ifade, etmek isterim ki, geçen sene
1963’te özel sektör eliyle 23 yatak eskilere ilâve edilebilmiştir. Derinliğine tetkik etmek imkânını bulduğumuz zaman öğrenmiş olduk ki,
bu 23 yatak da yeniden ilâve edilmiş olan, her
hangi bir tesisin yatağı değildir. Elde mevcut
olan özel sektöre ait hastanelerden bir kısmının yataklarına biraz daha ilave etmek suretiyle
sağlanmıştır. Demek ki özel sektör, hastane yatağı bakımından faaliyet göstermeyi cazip bulmamaktadır. Özel sektörün tedavi kurumları
teşkiline yönelmesi bakımından Sağlık Bakanlığı olarak imkânlarımızı kullanmak arzusundayız. 1964’te Devlet eliyle Sağlık Bakanlığı
olarak 1.950 yataklı sekiz hastane hizmete girecektir, 2.575 yataklı 11 hastaneye ve 10 sağlık
merkezinin de inşasına başlanacaktır.

100. YILA ARMAĞAN

ilk ve ortaokullarda sağlık eğitimi yapılması
temennisini Bakanlık olarak müspet karşıladığımızı, iyi karşıladığımızı, faydalı bulduğumuzu Millî Eğitim Bakanlığıyla temasa geçmek
suretiyle realize edilmesine gayret edeceğimizi
ifade etmek isterim.

Bu münesebetle bu bölümde bir kısmında sayın
Danışoğlu arkadaşımızın ifade etmiş olduğu temennileri cevaplandırmak isterim. Hastaneler
daha iyi çalışmalıdır. Bugünkü malî durumda
hastanelerimizi daha iyi çalıştırmak mümkün
değildir, şeklinde ifadede bulunmuşlardır. Yanlış anlamadımsa. Doğrudur ama biz elimizde ki
imkânlarla meselenin üzerine eğilmek suretiyle mevcut hastanelerimizi daha iyi çalıştırmak
imkânına sahip olacağız kanaatindeyiz ve çalışmalarımız bu yönde olacaktır. Malî imkânlarımızı daha fazla artırmak mümkün değildir.
Onun yanında, gayretlerimizi artırmak suretiyle hastanelerimizi daha faydalı hale getirmeye
gayret edeceğiz. Hastane idaresinde reform yapılmasını isteyen arkadaşıma ifade edeyim, bu
yönden neticeye ulaşabilmek için bu sene faaliyete geçirilmiş olan Yüksek Hastane İdarecilik
Okulunun 90 kişi ile öğrenime başladığını, bu
okulun ancak üç sene sonra mezun vereceğini,
buradan mezun olanların hastane idarelerine
getirilmeleri ile arkadaşımın temennilerinin tahakkuk edebileceğini arz ederim.
Yüzyılın
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Hastanelerin kadrolarının dondurulması meselesi Bakanlığımızca ele alınmıştır. Mevcut hastanelerimizi yatak sayısına göre, ne kadar hekim
ve mütehassıs ile, ne kadar personelle çalışabileceği Bakanlıkça tespit edilmiş, listeler hazırlanmıştır. 50, 100, 150 yataklı hastanede kaç
müthassısın kaç personelin çalışması lazım geldiği tespit edilmiş, tavan çizilmiştir. Tabanı çizmenin imkânsızlığını, arkadaşlarımızın elde yeter miktarda personele sahip bulunmamamıza
bağlayacaklarına inanıyorum. Tavan çizilmiştir
bu tavan ölçüleri içinde mevcut personele, sahip
olduğumuz personele hastanelerimizde hizmet
vermek imkânı sağlanacaktır, buna başlanmıştır.
Klinik şeflerinin şefe bağlanması fikri, daha evvel düşünülmüş, benden evvelki sayın Bakan arkadaşlarımdan bir tanesi tarafından ele alınmış,
tahakkuk ettirilmek üzere, gayret edilmiş, ama
ondan sonra gelen Bakan arkadaşımız tarafından bu fikir benimsenmediği için değiştirilmiştir.
Şimdi hastanelerde ilmî yönden tek şefin idaresi
altında bir hastane çalışması yapılmasının faydalı ve mahzurlu tarafları vardır. Mesele, tetkik
edilmeden, derinliğine tetkik edilmeden faydalarını ve mahzurlarını karşı karşıya getirmeden
bir sonuca bağlamak bakımından şurada fikirlerimi ifade etmemiş olmamı arkadaşımın mazur
görmesini rica ederim.
Bu konuda burada zaman darlığı dolayısıyla ifade edemedikleri düşünceleri varsa sayın
Danışoğlu arkadaşımızın lûtfen bu konuda benimle görüşmesini istirham ederim. Hastanelerin ilmî teftişe tabi tutulmalarının büyük faydaları vardır. Hastanelerimiz geçen seneden beri
ilmi teftişe tabi tutulmaya başlamışlardır. 1964
tatbikatında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
olarak hastaneleri daha geniş ölçüde elimizdeki imkanları âzamiye çıkarmak suretiyle teftişe
tabi tutmak ve bunun sonuçlarında meydana
gelecek noksanlıkları telafi etmek karar ve azmindeyiz, arz etmek isterim. Tıbbiyeyi bitirenYüzyılın
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lerin 1 yıl da hastanelerde staja tabi olması fikrinin, demin arz ettiğim meselede olduğu gibi,
yanında ve karşısında bulunan çeşitli fikirler
vardır. Bunun mânası tıbbiyenin altı yıllık süresini yedi yıla çıkarmaktır.

Yanlış anlamıyorsam öyledir. Tıp fakültelerini 7
yıla çıkarmak gibi büyük bir konuyu daha derinliğine tetkik etmeden bir neticeye bağlamanın mümkün olamayacağını arz etmek isterim.
Bu münasebetle mütaaddit vesilelerle yapılan
konuşmalarda ve bugün Yüce Senatonun huzurunda yapılmış olan tenkitler arasında yer
alan bir konuyu eleştirmek istiyorum fakir hastaların parasız hastaneye yatırılması konusu,
memlekette yaygın ve üzüntü yaratan, endişe
yaratan bir konudur. Kanaatimiz odur ki halen hastanelerimizde tatbik edilen sistem içinde hastanelerimizde fakir hastalar içir ayrılmış
olan yataklarda fakir hastalardan ziyade, varlıklı hastalar yatmaktadır(Bravo sesleri)
Tatbik edilmekle olan sistem değişik yıllarda değişik şekillere çevrilmiş, bunu önlemenin imkânları Bakanlık mensupları ve Bakan arkadaşlarımız tarafından iyi niyetle ele alınmış, fakat her
bulunan sistemin tatbik edildiği zaman neticeye
ulaşamadığı maalesef görülmüştür. Bakanlık
olarak karşımızda mühim bir konu olarak fakir
hastaların faydalanmaları için ayrılmış yatakların fakir hastaların istifadesine terk edilmesi ve
yalnız onların istifadesine terk edilmesi konusu
vardır. Bakanlığa başladığımız 1- 1,5 aylık süre
içinde hastanelerde başhekim arkadaşlarımızla ve Bakanlık içinde bu işle alâkalı ve vazifeli
Genel Müdür arkadaşlarımız kendi bünyeleri
içinde yaptıkları toplantılarda bunun çarelerini
araştırmaktadırlar. Burada şunu da ifade etmek
isterim. Bir hâdise vardır ki, doğrudur. Bunun
doğruluğunu kabul edince farklılığında mutlak
ve mutlak düzeltilmesi icap ettiğini ifade etmek
isterim. Yüce Senatoya şunu açıkça ifade etmek

Bir konuyu daha Yüce Senatonun huzurunda
derinleştirmek isterim.

‘‘

Hastanelere, hasta yatırma konusunda
hekim arkadaşlarımız, meslektaşlarımız
büyük bir töhmet altındadırlar.
Doktorun muayenehanesinden geçmeden
hastaneye hasta yatırılamaz. Bir
başka deyimle, doktor ördekhaneler
çalışmaktadır. Basına intikal etmiş tâbiri
kullanmak istiyorum.

’’

Bunun hakikat tarafı vardır. Ama hiçbir toplum
düşünebilir misiniz ki içinde vazifesini süistimal etmeyen, kötüye kullanmayan insanlar
bulunsun. Her toplum içinde vazifesini kötüye
kullanan insanlar vardır, her toplum içinde kötüye kullanan vazifeli vardır. Ama hekimlerin
arasında, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve
diğer bakanlıklar bünyesinde çalışan hastane
mütehassısların arasında vazifesini kötüye kullananların başka toplumda, vazifesini kötüye

kullananlardan katiyen fazla değildir. Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı hastanelerde
çalışan fedakâr mütehassısların tümünü, muayenehanelerini hastanelerin geçit, kapısı yapıyor kabul etmemelidir ama bir hakikat vardır,
bir realite vardır; bu söylentiler biraz da ondan
doğmaktadır. Hasta sahipi, hasta vatandaş ve
onun sahipinde bir kanaat vardır, bir kanaate
sahiptir. Belki söylenenlerden, belki konuşmalardan belkide bazı kötü tatbikata şahit olduğundan, onun kanaati şudur: Hastaneye gitmeden evvel, eğer doktorun muayenesinden
geçerse, hastanede doktorun hastası diye daha
iyi bakarlar ve muayene ederler. Eğer doktorun
muayenehanesine uğrarsa bu takdirde hastayı hastaneye daha kolay yatırır. İşte vatandaş
arasında yerleşmiş olan bu kötü kanaat ve fikri
silmek lazımdır. Aslında hâdise böyle değildir:
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isterim, bulacağımız formül belki tam maksada
ulaşmıyacak; belki Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı hastanelerin döner sermayesi miktarını
azaltacaktır. Bundan fakrühal ilmühaberinden
bir kısım varlıklı vatandaşlar yine faydalanma
yolunu bulacakları için belki hastanelerimizin
döner sermayesinin miktarı azalacaktır ama
yüce Senatoya arz etmek isterim ki, mutlaka
elinde fakirlik ilmühaberi olan vatandaşı hastaneye yatıracağız. Bunun başka türlü yolunun
bulunamayacağı bugüne kadar yapılan, iyi niyetli yapılan bütün tatbikatları ile anlaşılmıştır.
Hastaneye yatıracağız, tedavisini yapacağız ve
varlığından şüphe ettiğimiz vatandaşın varlığı olup olmadığını tedavisini yaptırıp çıktıktan
sonra takipedeceğiz. Devletin hastanede tedavi ettiği vatandaşta alacağı varsa, bu alacağını
alma gücüne her zaman sahiptir. Ama, 3 ay sonra, yahut 5 ay sonra alabilir. (Alkışlar)

‘‘

Aslında hadise bir kısmının vazifesini
kötüye kullanmış olmasına rağmen
büyük bir çoğunluğunun fedakârlığa
sahip olan hastane hekimliğiyle,
muayene çalışanlarını birbirinden
ayırdıkları merkezindedir.

Bunu belirtmek isterim.

’’

Lûtfediniz, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
olarak asıl meslekten gelmiş olarak, cemiyetin
bir yarasına parmak basmak istiyorum. Kanaatimce bu yanlış bir anlayıştan doğmaktadır
ve mübalağa edilmektedir. Mevcut tedbirleri
artırmak suretiyle çalışıyoruz. Bakanlık bünyesinde çalışan mütehassıs arkadaşlara tamimler
göndererek müfettişler göndererek ilmî teftişe gönderdiğimiz arkadaşlara tembih ederek
önlemeye çalışıyoruz. Hemen arz edeyim;
bu konuya Bakanlık olarak verdiğimiz önemi
belirtmek istiyorum. Yalnız sıtma mevzuunu
görüşmek üzere olan bölge sıtma başkanlığıYüzyılın
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nın toplantısına katılanlara, ayrılacakları gün
yaptığım konuşmada hekimlerimizden bir şey
istedim, bölgelerinize gittiğiniz zaman meslektaşlara söyleyiniz, dedim: Bakanlık olarak muayenehanelerini hastanelere geçiş vasıtası olarak
kullanacak olan hekimleri katiyen bu Bakanlık
camiasında bırakmayacağım ve haklarında çok
ağır muamelelere tevessül edecegim, bunu kendilerine ulaştırınız, dedim ve inanınız bundan
başka bir şey söylemedim. Bu o kadar önem
verdiğimiz, üzerinde hassasiyetle durduğumuz
bir konudur. Çünkü hekimler burada konuşan arkadaşlarımızın da dediği gibi zor, ağır
şartlar içinde, feragat içinde vazife gören insanlardır. Onlar için zaman mefhumu yoktur.
Onlar gece, gündüz diye zaman mefhumuna
bakmadan, sabahın erken saatlerine kadar çalışmaktadırlar. Kışın ayazında hiç kimsenin büyük maddi değerler karşısında dahi yatağından
çıkmayacağı saatlerde terli yatağından çıkan
hekim, hastasının ıstarabına koşar. Eğer bunları, üç beş yolunu şaşırmışın hareketlerini esas
kabul edip, feragatli çalışmalarında, Yüce Senato olarak, Parlâmento olarak töhmet altında
bulundurursak çalışma şevklerini kaybederler,
bunların büyük bir çoğunluğuna Yüce Senatonun itimat etmesi halinde yanılmayacaklarını
arz etmek isterim. (Alkışlar).
Bu konunun Türkiye’de büyük ölçüde halledilmesi bir çok tedbirlere bağlıdır. Full-time’ın
istemi dediğimiz, diğer bir deyimle tüm gün,
dolu gün, tam saat sistemi dediğimiz doktoru
sabahtan akşama hastanede çalıştıracak onu
muayenesine mahkûm etmeyecek, onu çoluk
çocuğunu normal hayat şartları içinde yaşatabilmesi için muayenehane kapısını açıp hasta
bekleyen bir sistem getirmek elbette bizim arzu
ettiğimiz şeydir. Güçlüklerini bilerek tatbikattaki aksaklıklarını peşinen gidermeye çalışarak
tatbika başladıktan sonra bir, iki sene sonra
vazgeçmek mecburiyetinde kalmayacağımızı
Yüzyılın

Sağlık Bakanları

354

teminat altına almak suretiyle, Sağlık Bakanı
olarak ve Sağlık Bakanlığının başında bulunan
bir arkadaşınız olarak, full-time sistemini benimseyen bir arkadaşınız olarak, tatbik etmek
için ama, aksaklıkları gidermek suretiyle, uzun
ömürlü olması suretiyle tatbik etmek istediğimi
arz etmek isterim.
Sosyal hizmetler konusunda değerli senatör arkadaşlarımızın değindikleri bâzı konular vardır.
Bu fasılda Sayın Kapanlı’nın 5,5 milyonluk bir
azalma vardır, bu azalma neden doğmaktadır,
bunun sebepleri nedir, diye buyurmuşlardır.
Evet, bir azalma vardır. Bu azalma şundan doğmuştur. Geçen sene hastane ve sağlık merkezleri
yaptıran derneklere yapılan yardımlar 6 milyon
olarak bu fasılda gözüküyordu. Bu sene bu fasıldan alınıp Tedavi Kurumları faslına milyon lira
olarak aktarılmıştır. Bütçe Encümeni, bakanlık
olarak teşekkürü mucip olarak, bir milyonluk
miktarı 4 milyon liraya çıkarmak suretiyle geçen
seneki 6 milyonluk miktarı 4 milyon olarak tespit etmiş bulunmaktadır. Arkadaşımızın beş buçuk milyon liranın noksanlığı o paranın oradan
Tedavi Kurumuna aktarılmış olmasındandır.
Sayın Ertuğ arkadaşım, akıl hastalarının müşkül durumundan ve hastanelerde hastaların
yatak bulamamalarından bahsettiler. Bu sene
bunu önlemek için Bakırköy Akıl Hastanesine
dört yüz büyükler için, 50 de çocuklar için pavyon ilâvesine başlanacaktır. Yine 1964 yılında
Ankara’da 500 yataklı bir akıl hastanesi inşaatına başlanacaktır. Yine Ankara’da bir dernek
tarafından yapılmakta olan Akıl Hastanesi inşaatına, yardım etmek suretiyle tahakkukuna
gayret edilecektir.
Plân gereğince 15 sene içinde bunlara ilâveten
iki aded iki yüz ellişer yataklı Akıl Hastanesi
yapılacaktır. Böylece yalnız 1964 yılı içinde yapılacak olan Akıl hastanelerindeki yatak adeti
bine yaklaşmaktadır.

Bu konuda en önemli mesele himayeye muhtaç
çocuklar meselesidir. Malûmuâlileridir, 0-6 yaş
ayasındaki korunmaya muhtaç çocukların bakımı Sağlık Bakanlığına aittir. 6-12 yaş arasındaki çocukların bakımı ise Millî Eğitim Bakanlığına aittir. Bu konuda düşündüğümüz şudur:
İki ayrı parçaya ayrılmış bulunan çocukların
tek elde toplanması, zaten 5 Yıllık Planda da
aynı istikamette, yürünmesini işaret etmiştir.
Sosyal Hizmetler Kurumunun kurulması için
teşebbüse geçilmiştir. 1963 yılında Sosyal Hizmetler Kurumu kanun tasarısı hazırlanmıştır.
Maalesef Maliye Bakanlığı İle bâzı prensip ihtilâfı yüzünden, Yüce Meclis ve Senatoya sevk
edilememiştir. Bu sene Maliye ile olan bu ihtilâfları ortadan kaldırarak, Sosyal Hizmetler
Kanun Tasarısı’nı Yüce Meclislere sevk etmek
kararındayız. Bunda acele etmek, süratle hareket etmek kararındayız. Çünkü menşei itibariyle meseleleri bir olan korunmaya muhtaç
olan çocukların feci durumu her gün vatandaşlar arasında üzücü ve yürekler acısı, endişe
verici bir konu halinde gelişmektedir. Bugün
Türkiye’de eğer bir sosyal tarama yaparsak
kanaatimiz, odur ki, 40 bin civarında korunmaya muhtacolan çocuk bulunacaktır. Bu 40
bin korunmaya muhtaç olan çocuk karşısında,
Bakanlık olarak, Çocuk Esirgeme Kurumu olarak, dernekler olarak, muayyen kanunla kurulan birlikler olarak himaye altına alabildiğimiz
çocukların sayısı 10 bini geçmemektedir.
Vatanda en az 30 bin korunmaya muhtac çocuk himayeden mahrumdur. Konunun önemini müdrik olarak 1964 yılı çalışmalarımızda bu kanun tasarısını hazırlayıp Meclise sevk
etmek suretiyle meseleyi derinliğine halletmeye gayret edeceğiz.

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı olarak 14’üncüsünü bundan 15-20 gün evvel Keçiören’de
açtığımız çocuk yuvasına ilâve olarak bu sene
İstanbul, Erzurum, İçel ve Eskişehir’de kurulan
çocuk yuvalarını hizmete açmak imkânına sahip olacağız. Plân beş yılda 22 çocuk yuvasının
açılmasını âmirdir. Beş yılda Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığı olarak 22’yi geçeceğimiz kanaatindeyiz. Sağlık personeli yönünden, sayın
senatör arkadaşlarımızın da belirttiği gibi, sağlık
hizmetlerinde personel kifayetsizliği aşikârdır.

‘‘

Bugün Türkiye’de 9.918 hekim vardır. Bu
hekimlerin 3.391’i Sağlık Bakanlığında
vazife görmektedir. 2.488 hekim de
serbest çalışıyor ve tahminen 2.500
civarında hekim de yurt dışındadır.
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Sosyal hizmetler alanında bakanlık olarak gönüllü derneklere yardım etmek suretiyle sosyal
hizmetin gerçekleştirilmesi arzusunda ve düşüncesindeyiz.

’’

Şimdi bu 2.500 hekimi yurt dışına çıkaran sebepleri arayıp bulmadıkça ve bunun üzerinde eğilip çarelerini arayıp ortaya koymadıkça,
üniversite adedini ne kadar artırırsak artıralım,
ne kadar hekimin fakülteyi bitirip memlekette çalışma sahasına atılmasını temin edersek
edelim, bu hekimlere diplomasını alan vazifeye
başlama imkânına sahip olan hekimlere asgari
yaşamak ve hayat şartlarını temin etmediğimiz
müddetçe hekim sıkıntısı çekmemiz her zaman
mümkündür (‘‘Bravo!’’ sesleri alkışlar). Bunun
başka, bir yolu yoktur.
Bu itibarla memleket olarak, millet olarak ve
Parlâmento Meclisleri olarak bu konunun üzerinde gereken hassasiyetle eğilinmediği taktirde
hekim ve sağlık personeli sıkıntısı devamlı olarak çekilecektir. İleride sosyalizasyon konusundaki kanaatlerimi arz ederken çekilen sıkıntının
mevcut hekim ve sağlık personeli adedinin hizmet görecek miktarda ve yeterlikte olduğunu
belirtmek suretiyle asıl konunun hekimi hizmete
çekecek şartları hazırlamak olduğunu bir defa
daha arz etmiş olacağım.
Yüzyılın

Sağlık Bakanları

355

100. YILA ARMAĞAN

Halen Türkiye’de 13.717 sağlık personeli vardır. Bunun 9.188’i Bakanlığımızda çalışmaktadır. Bu sene bunların sayıları 49’a çıkarılmak
suretiyle detaylarına gidemiyorum, 49 a çıkarılmak suretiyle sağlık personeli yönünden büyük bir gelişme kaydedilmiştir. Sağlık Bakanlığı
1963 yılında ebe okulunun son sınıfı, okulun bir
sene daha uzatılması dolayısıyla ebe okulunun
son sınıfı mezun vermemiştir ve yüksek sağlık
personeli yetiştiren okulu da henüz mezun vermediğinden 310 sağlık personeli mezun olmuştur. 1963 yılında 310 sağlık personeli mezun
olmuştur, bu sayı normal şartlar altında 500’e
çıkabilir. Buna karşılık 1964 yılında bir Sayın
Senatör arkadaşın da belirttiği gibi, 2.200 talebe sağlık okullarına alınmıştır ve plân gereğince
her sene 1.200 adet sağlık personeli, hemşire,
ebe ve sağlık memuru mezun olacaktır.
Arkadaşların dokundukları bir diğer konuya
da, çok kısa değineceğim. Nüfus plânlaması
konusu… Nüfus plânlaması konusu, aslında
Yüce Senatonun huzurunda en az bir saate
yakın üzerinde konuşulması icapında bir konudur. Vaktin darlığı ve dinleme ölçüsünü taşırmamak için özetle geçmeye çalışacağım. Beni
bağışlayacağınızı umarım.
Konu önemlidir. Nüfus artışını ekonomik gelişme ile orantılı hale getirmediğimiz, ana
sağlığını, çocuk sağlığını ve çocuk hayatını
korumadığımız müddetçe doğum sayısı ne
nispette olursa olsun bu memleketin ilerlemesinin mümkün olmadığı kanaatindeyim. İşte bu
kanaatle nüfus plânlamasını özetlerken, nüfus
planlamasının sosyal ve ekonomik sebepleri
üzerinde durmak gerekir.
Ekonomik sebepleri, teker teker tafsil etmek
mümkün değildir. Bugün mevcut, Türk Ceza
Kanunu’ ndaki Hıfzıssıhha Kanunu’ndaki
maddeleri 1. Cihan Harbinden çıkmış, İstiklâl Harbini geçirmiş nüfusu 10-15 milyon olan
Yüzyılın

Sağlık Bakanları

356

bir memlekette insan gücüne büyük ölçüde
ihtiyaç olduğu, tarımın insan gücü ile, savaşın
insan gücü ile yapıldığı bir devirde kabul edilmiş olduğunu hesaba katmak suretiyle, bugün
tarımın da savaşın da teknikmanla ileriye doğru
götürüleceği düşünülürse ekonomik sebeplerin mesnedinin ne kadar mühim olduğu kabul edilebilir. Ekonomisi zayıf ve fertleri cahil
bir milletin ne modern silâhlara sahip olması
mümkündür, ne de onları kullanabilmesi mümkündür. Artık memlekette gücü insan sayısı ile
değil, insan bilgisi, insan zekâsı ve insan kültürü
ile ölçmek icap eden bir devrin; bir çağın hayatını sürdüğümüzü kabul etmek mecburiyetindeyiz. Sağlık Bakanlığı olarak önemle üzerinde
durduğumuz tarafı bunun ekonomik yönünden
ziyade sosyal yönüdür.

Nüfus planlamasının fikri çocuk yönünden ayrı,
ana yönünden ayrı kıymet taşır. Çocuk yönünden değil de ana yönünden aldığımız zaman,
çocuğa bakamayacağı besleyemeyeceği tehlikesiyle karşı karşıya kalan ana, açık konuşmak
gerekir ve açık söylemek gerekirse yurdun her
yerinde de gayrisıhhi şartlarla tıbbın, ilmin imkânlarından uzak, kocakarı vasıtaları ile çocuk
düşürme yoluna gitmekte, hem sağlığını hem
de çocuğunu kaybetmektedir. Her sene köylerimizde 10 bin civarında Her sene köylerimizde
10 bin civarında kadın, çocuk düşürme, sakat
kalma, kısırlaşma, hastalık ve ölümle yüz yüze
kalmaktadır.
Doğum kliniklerindeki istatistiklere baktığımız
zaman, doğum kliniğine müracaat etmiş olan
hasta kadınların çoğunun hastalıklarının sebepleri olarak başta çocuk düşürme gelir. Çocuk düşürme durumu olmasa dahi, sık doğum
yapan kadın erken yaşlanmakta ve yeni nesiller
meydana getirme imkanını, çalışma gücünü ve
analık vasfını kaybetmektedir. Onun dışında çalışma gücünü, analık vasfını kaybeder.

Tatbiki düşünülen doğum kontrolünde, tatbiki düşünülen kürtaj yoluyla hamileliği sonlandırmak değildir. Kürtaj, kanunlarımıza göre
suçtur. Eğer kanunun bazı maddelerinde bunun kolayca yapılmasını salayacak hükümler,
cümleler ya da kelimeler varsa değiştirilebilir.
Eğer bâzı maddelerinde bu imkânı rahatça
yapmak, kolayca yapılmasını sağlayacak hükümler, cümleler, kelimeler varsa, maksat o
değildir, değiştirilebilir. Yüce Senato, Yüce
Meclis bunu değiştirme imkânına sahiptir. Hiç
şüphesiz temel fikir, her ailenin istediği kadar,
bakabileceği kadar çocuğa sahip olması fikrinden doğmuştur, çocuk isteyen kadının hamileliğini önlemek maksadı yoktur.
Kürtaj ve kısırlaştırma âmeliyesi doğru değildir, yapılmamalıdır. Bu hususun bugüne kadar,
Meclise sevk edilmiş olan kanunlarda da suç
olduğu belirtilmiştir. Tekrar arz edeyim, bunu
kaçak şekilde mümkün kılacak hükümlerin

maddeler arasında bulunduğu kanaati varsa
onu değiştirmek Yüce Senato ve Parlâmentonun kudreti altındadır. ‘‘Doğum bir tabiat hâdisesidir, tabiat hâdisesine müdahale edilemez.’’
gibi bir fikir ortaya atılmaktadır, arz etmek istiyorum, çünkü tabiat hâdisesine müdahale de
mümkündür. Derelerin akışı da bir tabiat hâdisesidir. Büyük yağmurlarda bu dereler taşar, etrafı seller basar ve tahribat yapar buda bir tabiat hâdisesidir. Fakat ilim ve kültür onu kanalize
eder. Taştığı zaman barajlar yapmak suretiyle,
suyu kanalize etmek suretiyle hem iyi sulamayı
temin eder, hem de ondan enerji dahi temin
eder Öyle ise tabiat hâdiseleri zararlı istikâmetlerde akıyorsa ve akış sahası üzerinde bulunan
birtakım zararlar yaratıyorsa, akıl, kültür, bilgi
onu iyi mecraya akıtmak için müdahale eder
ve müdahale edilmesi lazımdır.
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Türkiye’de ölen vatandaşların %80’ini, 0-4 yaş
arasındaki çocuklar oluşturmakta ve her doğan
1000 çocuktan 167’si 0-1 yaş arasında, yani bir
yaşına gelmeden ölmektedir. Yani Türkiye’de
doğan 1000 çocuktan 167 tanesi bir yaşına gelmeden ölür. Bunun sebepleri üzerine eğildiğimiz zaman bunun altından bir gerçek çıkar. O
da; deminden beri ifade ettiğim gerçektir. Çocuğuna bakma imkânına sahip olmayan yetiştirme
imkânına sahip olmayan; o mali güçten mahrum olan ailelerin çocuklarının çoğu bakımsızlıktan ölmektedir. Çocuk dört yaşına kadar,
bakma gücüne sahip olmayan ailelerin elinde
büyüme ve yaşama imkanına sahip olsa bile
ebeveyn himayesinden mahrum olduğu için bu
sefer de biraz evvel de arz etmiş olduğum sosyal problem karşımıza çıkar. Türkiye’de sayıları
40.000 e ulaşıyor dediğim korunmaya muhtaç
çocuklar arasında bu tip çocukların da bulunduğunu kabul etmek lazımdır.

Bir dakikanızı rica edeceğim, sayın bakan Muhterem arkadaşlar sayın bakan
önemli noktalara ve üyelerin sordukları gerekli
hususlara cevap vermektedir. Başkanlık o kanaattedir ki, biraz evvel Yüksek Heyetinizin
aldığı konuşmalar için 45 dakikalık müddetin
kaldırılması konusundadır. Bu hususu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler?
Kabul edilmiştir.

BAŞKAN -

Buyurun Sayın Bakan devam edin. Zaman
tahdidi kalkmıştır.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL DEMİR (Devamla) - Yüce

Senatoya ve sayın senatörlere teşekkür ederim. Her zaman insan sağlığı ile ilgili ve herkesi yakından alâkadar
eden konuların dile getirilmesi mümkün değildir,
fırsatlar ele geçmez, bu fırsattan faydalanmak suretiyle biraz vaktinizi aldığım için özür dilerim.
Nüfus plânlaması konusunda özetle tatbikatını
düşündüğümüz husus, şudur: Gebeliği önleyici
bilgileri evvelâ sağlık personeline öğretmek suYüzyılın
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retiyle, onlar kanalı ile halka ulaştırmaya çalışacağız ve bu işin fennî şekilde, bâzı memleketlerde yapıldığı gibi, yapılabilmesi için imkânlar
nisbetinde araçların yurt içine ithal edilmesini
sağlamaya çalışacağız. Parasız olarak dağıtılabilecek mi? Malî imkânlar buna müsait olursa
dağıtma imkânlarını araştıracağız. Hesap edilmiş, aslında o kadar pahalı olmadığı görülmüştür: Türkiye’de vatandaş başına maliyeti 50
kuruş civarındadır.

olan tatbik edilmemesi icapettiğini söyleyen yok
gibidir ancak münakaşa konusu tatbikatın şeklindedir. Kanaatimiz odur ki, tatbikatın şekli
münakaşa edilebilir, tatbikatın şeklinde münakaşa mümkündür. Özetle bunu yapmaya çalışacağım. Denmektedir ki; ‘Yapılan hesaplar mali
gücümüze denk değildir, hayalidir.’

1963 yılında nüfus plânlaması tahakkuk
ettirilebilirse yardımlar için vaitler
alınmıştır. İsveçten konsorsiyum dışı bir
milyon dolâr yardım teklif edilmiştir.

Sayın Adalet Partisi sözcüsü Ertuğ arkadaşımız
sonunda, beraber olduğumuz bir noktaya gelmişlerdir. Hakikaten tatbikatımın masraflı olan
tarafları vardır, malî güçlüğü denkleştirmek
gibi zorlukları vardır ve biz esasen bu noktayı
kabul etmiş vaziyetteyiz.

100. YILA ARMAĞAN

‘‘

’’

Amerikan nüfus konseyinden 140.000 dolâr
yardım teklif edilmiştir. Nüfus plânlaması teklifi benden önceki sayın arkadaşım tarafından
Yüce Meclise getirilmişti. Bu konudaki kanaatlerimiz bunlardır.
Şimdi son konuya geliyorum: Köy sağlık hizmetleri meselesi diğer bir deyimle sağlık hizmetlerinin sosyalizasyonu meselesi. 1960 yılında Millî Birlik Hükümeti zamanında çıkarılmış
olan 224 sayılı Kanunla sağlık hizmetleri sosyalleştirilmiştir. Diğer bir tâbirle, daha başka bir
deyim kullanmak icapederse, sağlık hizmetleri
millileştirilmiştir. Sağlık hizmetlerini sosyalleştiren kanunun amacı, hizmeti köye götürme
fikrinden doğmuştur. Sağlık hizmetini o hizmetten az faydalanan veya o hizmetten hiç faydalanma imkânına sahip olmayan en uzak köyde
oturan vatandaşın ayağına kadar götürebilmenin bir başka yolu yoktur. Sağlık hizmetlerinin
sosyalizasyonu fikrinin temeli budur. Koruyucu hekimliği, tedavi edici hekimliği en uzak
bölgelerde oturan vatandaşların ayağına kadar
götürebilmenin yolu, bu sistemi tatbik etmekle mümkündür. Bu sistemin tatbikatında kasıtı
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Sayın Senatörler, yapılmış olan hesaplar hayali
değil, hamlecidir; mali gücümüze, bugünkü imkanlarımıza denk değildir ama denkleştirilmesi
mümkündür.

Sosyalleştirmeyi Türkiye’de tahakkuk ettirebilmek için sağlık sigorta sistemine gitmek mecburiyeti vardır bu noktaya gelmişlerdir. Bu noktada kendileri ile beraberiz, ancak ayrıldığımız
bâzı noktalar vardır bunları arz edeyim. Evvelâ
bir küçük hesap yanlışlığı, hatası olmuştur kanaatindeyim. Bizim de yapmamız mümkündür.
Kanaatim odur ki bir küçük hesap hatası yapılmıştır? Maliyet, yatırım maliyeti belirtildiği gibi
o kadar yüksek milyarlar ölçüsünde değildir. 20
milyon olarak kabul edilmiş olan sağlık merkezinin maliyetinde bir hataya düşüldüğü, ondan
sonra yapılan hesaplar neticesinde de hata yapılmış olduğu kanaatindeyim. Bizim hesaplarımıza göre Türkiye sosyalizasyonunu tatbik
edebilmek için yapılması icapeden yatırımların
bugünkü ölçülerimize göre miktarı bir milyar
365 milyon liradır. Bunun yıl başına düşen miktarı 91 milyon liradır. Biraz daha artırınız, 100
milyon liradır. Fazla olan, cari masraflar bölümüdür. Cari masraflarda 15 sene sonra bütçeye
konulması icapeden para bir milyar 213 milyon
liradır. Büyük bir rakamdır. Ama 15 yıllık plânı hazırlayanların yaptıkları hesaplara göre 15

Ortalama bir hesapla belki aile başına, İngiltere’deki sistemin tatbiki arzu edilmeyebilir, çünkü
İngiltere’deki sistemde aile başına sağlık sigorta
bakımından 500 liraya yakın bir para düşmektedir. Beş yüz liraya yakın bir parayı bir ‘Türk
ailesinden isteyecek ve alacak kanun teklifi ile
Yüce Senatonun huzuruna çıktığımız zaman en
hararetli sağlık sigortacılarının dahi bunun karşısında bulunacağını endişe ile hissetmekteyim.
Memleketin gerçeklerine uygun bir sağlık sigortası hizmetini getirdiğimiz takdirde arkadaşların iyi karşılıyacağı hakkındaki kanaatimiz ise tamdır.
Bu itibarla şunu arz edeyim ki biz İngiltere’deki sağlık sigorta sistemini değil, Türkiye’deki,
bu memleketin gerçeklerine uygun bir sağlık
sigorta sistemini getirmeyi düşünmekteyiz.
Değerli arkadaşlarımdan da destek olmalarını
istirham ederim. (‘‘Bravo!’’ sesleri ve alkışlar.)

Bir konu daha dile getirilmiştir. Personel kifayetsizliği vardır. Bu personel kifayetsizliği
karşısında sosyalizasyonun tahakkuku nasıl
mümkün görülecektir, yerinde bir endişedir fakat derinliğine üzerine eğildiğimiz zaman bir
gerçekle karşı karşıya kalacağız, o da şudur:
Türkiye’de Sağlık hizmetlerinin sosyalizasyonunu tahakkuk ettirebilmek için lazım gelen
adette hekim mevcuttur. Bugün dahi mevcuttur, bunu arz etmek istiyorum. Bidayette başka
bir konu dolayısıyla de arz etmiştim. Rakamlar
arz edeceğim: Muş’da 167 bin nüfus yaşar. Bu
vilâyette sağlık hizmetleri sosyalleştirilmiştir,
tahakkuk etmektedir. 35 hekim, 87 hemşire ve
32 sağlık memuru vazife görmüştür orada. Bu
rakamlara çarptık ve gördük ki bütün Türkiye’de sağlık hizmetlerini sosyalleştirebilmek
için 6.300 hekime ihtiyaç vardır. Halbuki bugün Türkiye’de 9.988 hekim vardır. Demek ki
bütün yurtta, Türkiye’de mevcut hekimlerle
dahi sağlık hizmetlerini yurt ölçüsünde sosyalleştirmek imkânı vardır ama neden yapılamamaktadır? Çünkü Türkiye’deki mevcut
hekimler lâyık, tahsiline görgüsüne lâyık, ailesiyle, çocuklarıyla beraber asgari bir yaşama
imkânına sahip kılamadığımız için gösterdiğimiz vazifede hizmet almaktadır. Ondan dolayı sıkıntı çekilmektedir. Yoksa sıkıntı sayıda
değildir. Yine sosyalizasyonu Türkiye’de, yurt
ölçüsünde gerçekleştirebilmek için 21.800 yardımcı sağlık personeline ihtiyaç vardır. Bugün
mevcut onüçbin civarındadır.

100. YILA ARMAĞAN

sene sonunda bir milyar 213 milyon lira, bütçenin yüzde 6,5’u olacaktır. Şimdi bütün bunlara
rağmen hizmeti, bu kadar büyük ölçüdeki bir
hizmeti, tamamen Devletin sırtına yüklemenin
güçlüğünü kabul ediyoruz. Bunu malî bakımdan takviye edebilmek için sosyal sigortaları yetiştirmek, getirmek şarttı. Sosyal sigortaları getirmek için tasarılarımız, düşüncelerimiz vardır.
Burada bir Sayın Senatör arkadaşımın da ifade
ettiği gibi bizde kademeli bir sigorta sistemi düşünmekteyiz. Bu hususta Çalışma Bakanlığıyla
temas halinde, görüşme halindeyiz. Memleket
gerçeklerine uygun bir sigorta sistemini koymak
arzusundayız. Ben bu münasebetle sağlık sigorta sisteminin getirilmesi fikrini benimsediklerini ifade eden Sayın Adalet Partisi sözcüsü arkadaşımdan şu istirhamda bulunmak isterim.
Hükümet olarak sağlık sigortalarını kuracağız
ki getireceğimiz kanun tasarısını Yüce Senato
ve Millet Meclisi huzuruna getirdiğimiz zaman
kendilerinden destek olmalarını isteyeceğim.

Kısa zamanda sosyalleştirmeyi ilerletmekle beraber, okulların vereceği mezunlar Türkiye’de
bu rakamın üstüne çıkacaktır.
Mühim olan bunların bu hizmetlerde kalabilmeleri için gereken mâli şartları hazırlamamızdır. Hayal perest değiliz.
Türkiyede sağlık hizmetlerini sosyalleştirmeyi
muayyen bir hızla yürütmek mecburiyetinde
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olduğumuz kanaatindeyim. Memleketin gerçeklerini uygun olarak yürütmek mecburiyetindeyiz. Sağlık hizmetlerini sosyalleştirmek;
bu memleketin en hayati davasıdır, hizmeti
köye götürecek olan tek çaredir; büyük projedir, dev projedir. Her büyük davanın, projenin
karşısına çıkacak bir takım güçlükler gibi bu
büyük projenin de karşısında elbette güçlükler
olacaktır. Buna inanmış insanların elinde güçlüklerin yenilmesidir. Büyük davanın elbetteki
büyük mâniaları olacaktır. Niaları olacaktır.

100. YILA ARMAĞAN

Sağlık hizmetlerini sosyalleştirirken, eğer hayale dalarsak, eğer memleketin gerçeklerini unuturda onu gücümüzle uygun olmayan bir hazla
yürütmeye çalışırsak, 2-3 sene sonra hüsrana
uğramış oluruz. Ve inananlarda ki bu iş yürümüyor derler ve o zaman memleket cidden en
büyük hizmet sahasından mahrum kalır.
Onun için gerçekçi olmak lazımdır. Hayale
dalmadan memleketin gerçeklerini göz önüne koyup ben bu sene 300 sağlık ocağı açtım
diyebilmek için, 300 sağlık ocağı açmamak lazımdır. Ne kadarını karşılamak mümkünse, ne
kadarına personel bulmak mümkünse ne kadarına malî imkân sağlamak mümkünse o kadarını açmak ve diğerlerini açmamak suretiyle hızı
azaltmak mecburiyeti vardır. Benim kanaatim o
dur ki: 15 sene de tahakkuk ettirmeyi plân bünyesine almıştır. 20 senede gerçekleştiririm,30 senede gerçekleştiririm, ama mutlaka gerçekleştiririm. Her gün biraz daha ileri, her sene biraz
daha ileri, her sene aksayan tarafları gidermek,
topallayan tarafları düzeltmek suretiyle biraz
daha, biraz daha ileri ama katiyen geri dönmemek suretiyle sağlık hizmetlerini sosyalleştirmek çabalarını artırmaya çalışıyoruz. Anlayışımız budur, zihniyetimiz budur, Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığı olarak düşüncemiz, gerçekleri bilerek hayale dalmadan sağlık hizmetlerini
sosyalleştirmeye gayret ediyoruz. Geniş kütleye
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hitabeden bir hizmet tarzıdır. Pahalı değil, ucuz
bir hizmettir. Hizmette ucuzdur, birkaç, rakam
arz etmek İsterim bir vatandaşın hasta olarak
tedavisi 6,03 kuruşa mal olmaktadır. Koruyucu
hizmetin maliyeti bir lira bir kuruştur. Bir başka
rakam daha arz edeyim; Türkiye’de Bakanlık
hastanelerinde bir hastanın ortalama tedavi
maliyeti 177 liradır.
Daha evvelden bulup hasta olmadan önlemeye çalışır, ayakta tedaviyi zamanında yaparsak,
ayakta tedavi olma imkânı bulur ve onu hastaneye yatmaktan kurtarırsam 177 liva tasarruf
eder, karşılığında, bir lira bir kuruş koruyucu
hizmet için, tababet masrafı için de altı lira üç
kuruş para sarf edilmiş olur. Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesinde maliyet bu kadar düşük olur. Geniş kütleye hitap etmektedir.
Muş’ta ortalama, 20-25 hasta muayenesi yapılmaktadır. Rakamları birbiri ile çarptığımızda
bulduğumuz netice şudur:
1964-1965 yılında beş ilde sağlık ‘hizmetleri,
sosyalleştirilme bakımından hizmete açılacaktır.
Bu 5 ile Muş’u eklediğimiz zaman ve rakamları
da birbirleriyle çarptığımız zaman neticede, beş
il, bir daha altı ilde bir senede bir milyon vatandaş sağlık hizmetleriyle karşı karşıya kalacaktır. Halbuki 1963 senesinde bütün Türkiye’deki
Devlet hastaneleri sağlık merkezleri, dispanserlerde muayene ve koruyucu hekimlik bakımından muhatap olarak kabul edilmiş olan hasta
adedi 4 milyon 500 bindir. 6 vilâyette hizmet
bir milyon vatandaşa hitap etmektedir. Bütün
Türkiye’de mevcut sağlık hizmetleri de 4 milyon 500 bine hitap etmektedir. 5 yıllık plan tatbikat sonunda 10 milyon küsür vatandaş sağlık
hizmetlerinden faydalanacaktır, Bu kadar geniş
sahaya hizmet etmek imkanına sahip bir sistemdir. Geniş sahaya hizmet etmek imkanına sahip
bir sistemdir. Müşküllerini kabul ediyorum, güçlüklerini kabul ediyorum, değerli Adalet Partisi

Toplum kalkınmasının bir başka yolu olmadığı, toplum kalkınmasına sağlık hizmetlerinin
sosyalleştirilmesiyle başlanıldığı kanaatindeyiz.
Sağlık hizmetlerini sosyalleştirmeye çalıştığımız bölgelerde ne yapıyoruz? Evvelâ bir sağlık ocağı yapıyoruz. Millî Eğitim Bakanlığıyla,
temas haline geçtik, okul bunun yanına yapılıyor, İçişleri Bakanlığıyla temas haline geçtik,
jandarma, karakolu bunun yanına yapılıyor,
su gelecek, yol gelecek, hekim, sağlık ocağında çalışan personel köylü vatandaşa sağlık
bilgileri verecek, sağlık hizmetinin faydalarını
anlatacak, ona sağlık hizmetlerini ulaştıracak.
Toplum kalkınmasının başka türlü anlaşılması
mümkün müdür?
Sayın senatörler, eğer hizmeti köye götüreceğiz,
hizmeti köyde yaşayan vatandaşın ayağına kadar götüreceğiz, hizmette sosyal adaleti ssağlayacağız sözü kürsüde kalacak olursa, sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesinden başka bunun
yolu, çaresi olmadığı kanaatindeyim. (Alkışlar)
Sağlık hizmetleri sosyalleştirilirken Batıda bulunan vilâyetler için, Doğu’dan başlamış, Batı’ya
doğru gidiyor, neden Doğu’dan başlamıştır?
Elbette Doğu’dan başlanacaktır. Hizmetin hiç
ulaşmadığı yerden başlamak suretiyle adaleti
sağlamak kadar güzel bir şey olamaz. Oraları
görmek imkânını bulamadım, gidip göreceğim,
ilk fırsatta. Muş’a, gitmek istiyorum, orada toprak altında yaşayan vatandaşların bulunduğu
Muş’a -Muş ovasında, toprak üstünde yalnız
sağlık ocakları mevcuttur. Bunların mevcudiyeti
dahi içinde yaşadığımız şartlar da orada bulunan vatandaşlara hizmetin Sağlık ve Sosyal Yar-

dım Bakanlığı eli ile getirilmiş olmasından bu
Bakanlık gurur duyuyor, arz etmek isterim.
Sosyalizasyon dışında kalan bölgelerde de hizmeti halka kadar götürmek için bâzı tedbirler
düşünüyoruz. Sosyalizasyon Doğu’dan başlayıp
Batı’ya gelinceye kadar Orta Anadolu’da vilâyetlerimiz var. Geçen sene Edirne’de tatbikat
yapıldı. Bu sene bunu Trakya’da iki vilâyete
daha teşmil edeceğiz. Orta - Anadolu’dan pilot
bölgeler alınmak suretiyle 5 - 10 vilâyet arasında bir köy tatbikatı yapmayı düşünüyoruz. Bina
kurmadan hizmeti o bölgedeki vatandaşın ayağına götürmek istiyoruz. 1964 yılında, sayın senatör arkadaşlarımız tatbikat sahalarına gitmek
suretiyle o bölgelerde hizmetin halkın ayağına
uzanışını görmek imkânına sahip olacaklardır.
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Sözcüsü arkadaşımın tatbikatımın yapılabilmesi
için ileri sürdüğü şartı kabul ediyorum ama bir
şeyde kararlıyız, bir şeyde azimliyiz: Mutlaka
sağlık hizmetlerini sosyalleştirmek konusunda
güçlükleri bertaraf etmeye çalışarak iyiye doğru
gitmeye çalışmak lazımdır.

Bunu pratik çarelerle yapacağız. Sıtma eradikasyonunu halletmiş olan bölgelerde, sıtma
eradikasyonu teşkilâtında çalışmış hekim ve
personelden faydalanmak suretiyle ve bu personeli takviye etmek suretiyle, araç ve eleman
bakımından takviye etmek suretiyle ve Mecliste
bulunan ve yakında Senatoya gelecek olan tazminat kanunu çıkdıktan sonra kendilerine bir
miktar da tazminat vermek suretiyle her ilçede
suretiyle her ilçede 7 bin nüfusu içine alan ve
yola yakın olan bir köyü, bir köy odasında veya
köylünün göstereceği her hangi bir odada ayın
muayyen günlerinde haftada bir gün, hekim yanına alacağı sağlık memuru ile beraber o köye
uğrayarak orada bulunan hastaları muayene
edecektir. O köyün civarında bulunan köylülerin de hangi gün hekimin geleceğini bilmeleri
dolayısıyla, o gün orada hazır bulunmaları temin edilecektir ve böylece hizmeti vatandaşın
ayağına götürmüş olacağız.
Orta Anadolu ve Batı Anadolu’nun bir kısım
vilâyetlerinde bunu pratik, tatbik edilir bir hale
getirmek arzusundayız. Bunun tatbikatına
1964 yılında bilhassa geçmek istiyoruz. Bunun
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tatbikatına başladıktan sonra da tatbik ettiğimiz bölgelerde tatbikatını Yüce Parlâmentonun, Yüce Meclis üyelerinin görmelerini temin
etmek ve böylece Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığını teşvik etmelerini istemeye hazırlamak
kararındayız.
Sözlerimi bitiriyorum. Bir ilâç konuya daha
değinmiştir, Sayın Ertuğ arkadaşımızla Sayın
Hancıoğlu arkadaşımız. Aslında bu konu derin bir konudur, üzerinde çok konuşulacak bir
konudur ancak çok az bir zaman kalmıştır, ben
de çok özet olarak arz edeceğim. Meseleyi 3
yönden ele almak lazımdır: Bir ilâç ithalâtı konusu vardır, bir yerli ilâç sanayii konusu vardır.
100. YILA ARMAĞAN

Yerli ilâç sanayii denince bunu da ikiye ayırmak lazımdır:
Birincisi, sermayesi Türkiye’de olan yerli ilâç
sanayii,
İkincisi ise, sermayesi dışardan getirilen yerli
ilâç sanayii meselesidir.
Çatışma, yerli ilâç sanayii dediğimiz zaman sermayesi dışardan getirilmiş olan ilâç fabrikaların
çalışması ile sermayesi yurt içinden temin edilmiş ilâç fabrikalarının çalışmalarından doğmaktadır. Aslında Yüce Senato üyelerine dağıtılmış
bulunan bir broşür tarafımdan da tetkik edilmiştir. Bu broşür ithalâtçılar birliği tarafından
neşredilmiş bir broşürdür. Haklı hususları vardır
fakat haklılığını- gerekçesini okuyan arkadaşlarım mutlaka dikkat etmişlerdir. Yabancı Sermaye Teşvik Kanunu’ndan faydalanmak suretiyle
yurtta tesis kurmuş olan ilaç sanayii aleyhine
yerli ilaç sanayiinin baltalandığı gerekçesinden
almaktadır. Başka bir gerekçe bulunmamaktadır. Aslında o gerekçeyi haklı bulmamak mümkün değildir. Bakanlık olarak bu konu ile meşgul
olmaktayız. Bu konudaki özet düşüncelerimi
arz etmek isterim. Yabancı Sermayeyi Teşvik
Kanunu 1954 senesinde çıkmıştır. Yabancı
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Sermayeyi Teşvik Kanunu’ nu tetkik ettiğimiz
zaman gördük ki, bu tarzda fabrika ve müessese kurmuş olanları çalışmalarında tahdit edici
hükümler yoktur. 1958 senesine kadar ruhsat
almış olan müesseselerin de bâzı konularda,
tahdite tabi tutulmaları için gerekli bir mevzuat
yoktur. Ancak 1958 den sonra ruhsat almış olan
bâzı müesseselerin Türkiye’de ham madde imal
edecekleri taahhütleri vardır. Türkiye’de ham
madde yapmak suretiyle ilâç, imal edeceğiz diye
taahhütte bulunmuşlardır. Kendilerini bu taahhüt istikametine sevk edilmek suretiyle eğer,
Türkiye’de imal edecekleri ilâçların ham maddelerini Türkiye’de yapmazlarsa, eğer memleket gerçeklerine ve memleket sağlığına yararlı
olan ilâçları yapmaktan öteye, broşürde de haklı
olarak belirtildiği gibi, aspirin ve benzeri harcıâlem ilâçlar yapmak suretiyle memleket sağlığına, halk sağlığına, aykırı, yalnız kâr kastiyle
hareket etmeye devam ettikleri müddetçe plânın
bir maddesinden de faydalanmak suretiyle kendilerinin çalışmalarında güçlükçü olmak azim
ve kararındayız. Plân diyor ki eğer yabancı sermaye Türkiye’deki çalışmalarında ham madde
imali gibi konulara yönelmezse, inkişaf etmelerini önler. Sağlık Bakanlığı olarak kendileriyle
temas ettik, bu hali görüştük, görüşmeye devam
ediyoruz. Eğer ham madde imaline yönelmezlerse kendilerini ham madde imaline yöneltici
tedbirler alınacaktır.
Birkaç konu vermişlerdir:çocuk maması; eskiden olmuş bir konudur ama olmuştur. Yalnız
süt tozunun tahsisi Sağlık Bakanlığı tarafından
olmamıştır. Çocuk maması için süt tozu Ticaret
Bakanlığı tarafından tahsis edilmiştir.
Çocuk maması için kakao yağı liberasyona
tabi olduğu için normal olarak getirilmiştir. Bir
tahsis konusu olmamıştır. Esasen 12 nci kotaya
çocuk maması konmamıştır. Fiyatların kontrolü de yapılacaktır. Konu çok derin bir konudur.

İlâç ithali konusunda Bakanlığımızın davranışı
şu olmuştur: İlâç ithali için kotalara dâhil edilecek ilâçları tespit etmek üzere çoklukla, hastaneler hekimlerinden, mütehassıslarından kurulan, Farmakologlardan kurulan, eczacılardan
kurulan bir heyet teşkil edilmiştir. Bu heyet istişari bir heyettir, gayet tabiî. Hayati olan ilâçlar
tespit edilmiştir. Yüce Senatonun huzurunda ve
zapta geçirmek için arz etmek istiyorum.
Bu ilmî heyetin hareket noktası şu olmuştur ve
bundan sonra da aynı prensiplerden hareket
etmek düşüncesindeyiz. Sağlık Bakanlığı olarak, Türkiye’de yerli sanayi tarafından imalâtı
yapılan benzerlerini imal etmek ve kullanabilmek imkânlarına sahip olduğumuz prepatların
ithali kotaya dâhil edilmeyecektir. Başka türlü
yerli ve millî sanayii himaye etmenin yolu olmadığı kanaatindeyiz. Yollardan birisi budur.
Türkiye’de imal edilmeyip hayati önem taşıyan
ilaçların ithalinin kotaya dâhil edilmesine müsaade edilecektir. Baş ağrısı ve müleyyin hapların dahi hayati ilâç gibi mütalâa edilebileceğini
belirten broşürün bu ifadesini, hu düşüncesini Bakanlık olarak haklı bulmamız mümkün
değildir. Hayati ilâç diye bulunmadığı zaman
hayati zaruretler hissedilen ilâçları almaktayız.
Önümüzdeki 13.kotanın tespitinde kurulmuş
olan ilmî heyeti biraz daha geniş tutmak, Ankara’daki mütehassısların dışında diğer vilâyetlerden getirilecek mütehassısların da iştiraki ile
bu ilmî heyeti geniş tutmak ve bir prensip dâhilinde tespit edilecek olan ilâçların dışında ilâç
getirtilmemesi kararındayız. Bu münasebetle

yerli ilâç sanayiinin mümessilleri ile müzakerelerimiz devam etmektedir.
İlaç ithalatçıları birliğinin mümessilleri de Ankara’dadırlar, kendileriyle bugünlerde bu konuda karşılıklı konuşmalar yapmak suretiyle
memleketin menfaatine uygun olanını bulmaya çalışacağız.
Konularımı bitiriyorum. Sabrınızı suistimal
ettiğim için özür dilerim (‘‘Sualler sorulacak.’’
sesleri).
BAŞKAN - Cümlenizi

bitirin ondan sonra.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

Sözlerime son vermeden önce Millî Birlik Hükümeti zamanında
kabul edilmiş olan 224 sayılı Kanun’la kabul
edilmiş olan sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi konusunda ve diğer sağlık hizmetlerinin
sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi konusunda ve diğer sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesi konusunda benden önce vazife görmüş
olan Bakan arkadaşlarımızın başarılı, inançlı
ve muvaffak hizmetlerini Yüce Senatonun huzurunda belirtmek ve kendilerine teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. (Alkışlar)
MAL DEMİR (Devamla) -

100. YILA ARMAĞAN

Kendi fabrikalarının dışında başka müesseselerden ham madde getirmek istememektedirler. Haklı oldukları tarafları da vardır, haksız
oldukları tarafları da vardır. Kendileriyle vâkı
olacak görüşmeler sonunda memleket yararına
ve sağlığına yönelmeleri temin edilecektir. Yüce
Senatoya arz ederim.

Yine Yüce Senatoya ve değerli üyelerine, arkadaşlarımızın konuşmalarında belirttikleri gibi
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı personelinin
Müsteşarından en uzak köyde bulunan Hükümet doktoruna, sağlık memurlarına ve ebesine
kadar Yüce Senatonun sayın üyelerinin itimatlarına lâyık bir vazife anlayışı içerisinde feragatle hizmet gören ve bu itimadı bundan sonraki
çalışmalarını da devam ettireceklerine inandığım hizmetliler olduklarını Yüce Senatoya arz
etmek suretiyle itimatlarının devamını istirham
ederim. (Alkışlar) Sağlık Bakanlığı mensupları
adına ve şahsım adına Yüce Senatoya saygılarımı sunarım, teşekkür ederim, (Alkışlar)
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BAŞKAN - Sayın

Bakan bir dakika, gerçi yeterlik önergesi suallere şamildir. Bakan uzun konuştuğu için yalnız 6 üyeye sual sormak için,
söz almışlardır. Bu imkânı temin edeceğim.
Tespit ettiğim sual sahipleri şunlardır: Savın
Baysoy, Sayın Âdemoğlu, Sayın Baltan, Sayın
Köksal, SayınTurhangil, Sayın Ortaç.
Sayın Baysoy, sadece sual olsun rica edeceğim.
Çünkü daha bir geçen günkü bütçeden İçişleri
Bakanlığı bütçesi de konuşulacak.

Efendim son zamanlarda matbuatta zaman zaman hidrojenleşmiş yağların sıhhate zararlı olduğu ve kalp
hastalıkları tevlit ettiği söylenmiştir. Bu münasebetle 19.3.1963 tarihinde sayın bir senatör
arkadaşımız Osman Koçtürk imzalı bir yazı
üzerine soru önergesi getirmişti. Zamanın Sağlık Bakanı da yabana atılmayacak kadar etki
yaptığını kabul buyurmuş ve bu mevzu üzerinde çalışıldığını yeni bir gıda talimatnamesinin
bir ilim heyeti tarafından hazırlanmakta olduğunu bu konunun ele alındığını beyan buyurmuşlardı. Bu çalışma daha çok uzayacak mı,
hakikaten zararlı ise bunun üzerinde duruyorlar mı? Bunların zaman zaman irşad etmek yerinde olur kanaatindeyim.
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FEHMİ BAYSOY (Erzincan) -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

Hakikaten eskisinde
mevcut bâzı noksanlıkları gidermek üzere yeni
gıda maddeleri talimatnamesi hazırlanmıştır.
Bu hazırlıklara benden önceki Bakan arkadaşım zamanında başlanmıştır. Bitmek üzeredir.
(Alkışlar)
MAL DEMİR (Devamla) -

BAŞKAN - Sayın

Âdemoğlu.

Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu’nda esasen
şartlarına uymayan ve bu kanundan istifade
etmeyen firma var mıdır? irma var mıdır, bu
şartlara uymadığı için tatbikata geçilmiş midir?

DR. MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) -
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SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

Yabancı Sermayeyi
Teşvik Kanunu’nda esasen arkadaşlarım tetkik
ederlerse büyük ölçüde şartlar yoktur. Yabancı
Sermayeyi Teşvik Kanunu geniş imkânlar sağlamaktadır. Hattâ yurt içinde çalışan bütün diğer
müesseselere verdiği hakları bu kanun aynen tanımaktadır. Şu an da yanımda, okuyup vaktinizi
almayayım. Ancak Yabancı Sermayeyi Teşvik
Kanunu’ndan faydalanmak suretiyle yurtta tesis kurmuş ilâç firmaları ruhsat alırken, demin
de arz ettiğim gibi, 1958’den sonra ruhsat almış
olanların bâzıları kısa zamanda hammaddelerini Türkiye’de yapacaklarını belirtmişlerdir. Buna
rağmen bir kısım bunu yapmaya başlamıştır, bir
kısmı da başlamamıştır. Demin de arz ettiğim
gibi taahhüt ettikleri hammadde imalâtına Türkiye’de başlamamış olan yabancı sermayeye ait
fabrikaların ve müesseselerin bu yönde çalışmaları bakımından gerekli kanuni müeyyide konacaktır. Yalnız bir tanesi, dışarıdan getirdiği ham
maddeye istediği yüksek fiyat yüzünden, kendisine satış müsaadesi verilmediği için Devlet Şûrasına dâva açmıştır, dâva da devam etmektedir.
MAL DEMİR (Devamla) -

BAŞKAN - Sayın

Baltan.

Anayasamızın 48.maddesinde; ‘‘Herkesin sosyal
güvenlik hakkına sahip olacağı, Devlet’in bu
sosyal güvenlik hakkını sağlamak için sosyal
sigortalar ve sosyal yardım teşkilâtı kurmak ve
kurdurmak yükümlülüğünde olduğu,’’ şeklinde
ifade edilmektedir. Her ne kadar Yüksek Meclise Sigortalar Kanunu gelmiş ve bir hayli müzakereleri ilerlemişse de bugün Anayasanın derpiş
ettiği hususları kavrayacak mahiyette olmayıp
tekâmüle yol açmış bir İşçi Sigortaları Kanunu
mahiyetindedir. Gerek sosyal güvenliğin kurulmasında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı fikrî
ve ilmî cephesi ile nâzım olması icap etmektedir. (Soldan, ‘‘sual sorun sual’’ sesi.)

DR. TARIK REMZİ BALTAN (Zonguldak) -

Sual efendim, müsaade buyurun da tamam-

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL DEMİR (Devamla) - Sağlık tesisleri kurma
bakımından İşçi Sigortaları Kurumu gerek tesis
gerek işletme maliyeti yönünden Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına nazaran çok daha fazla
maliyet rakamlarına ulaşmaktadır. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 20 küsür lira civarında
olan hasta maliyeti İşçi Sigortaları Kurumunda
50 liraya ulaşmaktadır. Yalnız, 5 Yıllık ve 15
Yıllık Plânın hedefi bütün sağlık hizmetlerinin
Sağlık Bakanlığının bünyesinde toplanmasını
âmirdir. Millî Savunmanın stratejik bakımdan
elinde bulundurması lazım gelen müesseseler
hariç diğer bütün müesseselerin Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığının elinde bulunmasını âmirdir. Beş Yıllık Plânda çalışmalar bu istikamete
doğru yönelecektir. İşçi Sigortaları Kurumunun
hazırladığı Sigorta Kanuniyle bizim düşündüğümüz Sağlık Sigortası Kanun Tasarısı arasında bir iş birliği yoktur. Bizim düşündüğümüz
ondan tamamen ayrı bir sağlık sigortası almak
şeklidir. Eğer yanlış anlamadımsa, bunu bu şekilde, arz etmek isterim…
BAŞKAN -

Buyurun Sayın Köksal.

DR. TARIK REMZİ BALTAN (Zonguldak) - Sayın
Başkan, bir dakika efendim, Vekil Bey yanlış
anlamadıysam dedi. Ben yanlış anladığını kabul etmiyorum. Yalnız Meclise gelmiş olan kanun Sosyal Sigortalar Kanunudur. Vekil beyin
ifade ettiği şey ise Sağlık Sigortalar Kanunudur.
İkisi aynı mahiyette nasıl olur?

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

Meclise getirilmiş
olan kanun “Sosyal Sigortalar Kanunu’’dur.
Sosyal Sigortalar Kanunu; Çalışma Bakanlığını yürütmek için hazırlanmıştır. Bizim getirdiğimiz Sağlık Sigortaları Kanunu’dur. Tamamen bundan ayrıdır. Şekil itibariyle, hitabettiği
kütle itibariyle ayrıdır. Arz ederim.
MAL DEMİR (Devamla) -

BAŞKAN - Sayın

Köksal.

OSMAN KÖKSAL (Tabiî Üye) - Sayın Bakan
kuvvetinize ve enerjinize inanıyorum. Ben plân
hususunda çok hassasım. Buyurduğunuz bir
noktayı yine burada vuzuha kavuşturmak için
size bir sual sormak istiyorum. Buyurduğunuz
tababetin sosyalleştirilmesi hususu plânda 15
seneye sığdırılmıştır. 15 - 20 - 30 senede yapılabilir ve mutlaka yapılmalıdır diye buyurdunuz.
Zannederim bunu tababetin sosyalleştirilmesi
üzerindeki fikirlerinize dayanarak söylediniz.
Eğer Plânda konulan hacim, 15 sene içinde
meydana getirilemeyecek şekilde ise şimdiden
plânın değiştirilmesi zarureti vardır. Yok, plânın koyduğu hacim, 15 sene içinde gerçekleştirilecekse inatla üzerinde durulması kanaatindeyim. Siz de aynı kanaatte misiniz?
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lıyalım. Sağlık Vekâleti’nin Vekâlet olarak
Devlet yatırımları ile İşçi Sigortaları Kurumu
yatırımları arasında muazzam farklar vardır.
Sağlık Bakanlığı bir yatağı bütün masrafları ile
birlikte 24 bin liraya mal ederken, İsçi Sigortaları Kurumu 75-80 bin liraya mal etmektedir.
Keza tedavi cihetinde de, büyük farklar vardır.
Bu farkların izalesi için de biraz evvel izah ettiğiniz kanunla yer alacak hükümler arasında
biraz daha açıklama yapabilir misiniz?

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

Sağlık hizmetlerinin
sosyalleştirilmesi konusundaki inançlarımı ifade ederken zannediyorum ki, heyecanım bu
konuya olan hassasiyet ve inancım anlatmıştır.
Buna inanmış insanım. Yalnız bidayette de belirttim. Gerçekçi bir tarafımız olması lazımdır.
Meselâ bu sene açılması icapeden 151 sağlık
ocağı Sağlık Bakanlığının bu faslına konmuş
olan bütçenin yetersizliği yüzünden 104’e
düşmüştür. 151 tane açılması lazım gelirken
bu sene 104 tane açma mecburiyetiyle, karşı
karşıya kalmıştır. Sağlık Bakanlığı. O zaman
karşımıza bir mesele çıkmaktadır. Bunu diğer
yollardan finanse edecek imkânları araştırmak.
Esasen plân bunu bütün on beş yıl içine alırken
MAL DEMİR (Devamla) -

Yüzyılın
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sağlık sigortalarını da bunun yanında belirmişti, Plân’da sağlık sigortaları vardır. Şimdi plânı
tam tatbik ettiğimiz zaman, sağlık hizmetlerini onbeş senede, sosyalleştirmemiz mümkündür. Plânı tam belirttiği şekilde tatbik ettiğimiz
takdirde sağlık hizmetlerinin yurt ölçüsünde
sosyalizasyonunu ve millileştirilmesini. on beş
senede tamamlayabiliriz. Ama bunu, tamamlıyabilmek için onun gösterdiği bütün hedefleri verine getirmemiz lazımdır. O hedeflerden
bir tanesi sosyal sigortaları getirmektir. Sosyal
sigortaları getirmek konusunda kararlıyız. Hükümet programına alınmıştır. Yüce Meclisin ve
Senatonun huzuruna gelecektir. Ben bununla
şunu arz etmek isterim. Arkadaşıma, sorularından dolayı teşekkür ederim. Bu konuda bir endişemi ifade etmek imkânını bana verdi. Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi konusunda
karşı fikirde olanların devamlı olarak üzerinde
durdukları tek konu vardır, memleketin mali
gücü bunu karşılamaya müsait değildir.
Eğer sağlık hizmetlerini sosyalleştirmek için sağlık sigortalarını zamanında bitirip çıkaramazsak
o zaman 3 - 4 sene sonra bu fikirde olanların
söyledikleri tahakkuk edebilir. O zaman , sağlık
hizmetlerini sosyalleştirme vazifesi, aynı inanca sahip olmavan insanların elinde kalırsa, üç
sene sonra, beş sene sonra, ‘bu iş olmuyormuş
galiba’, fikri yerleşirse o takdirde bu kadar büyük bir projenin heder olmasından korkarım,
ondan endişe ederim. Yoksa inanmış insanlar
elinde bu proje tahakkuk eder. Endişem bundan
doğmuştur. Bundan doğduğu içindirki vazifeye
başladığım günden itibaren şunu yapmak istedim; mesai arkadaşlarıma, şunu söylüyorum,
basınla temaslarımda basın mensuplarına şunu
söylüyorum; sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi memleketin ana dâvasıdır. Bunun sahipi
bu vatanda yaşayan vatandaş olacaktır. Bunu
vatandaşın malı yaptığımız gün, vatandaş bu
hizmete sahip çıktığı gün, hiç kimsenin gücü,
ne Sağlık Bakanlığı makamında, ne de onun
Yüzyılın
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aşağısındaki makamlarda olanların gücü, onun
sahipi Türk milleti olduğu için, onu değiştirmeye, yolundan çevirmeye yetmiyecektir. Bunun
bir tek yolu vardır; basın bize yardımcı olacaktır.
Efkârı umumiyeye meseleyi, meselenin büyüklüğünü, meselenin önemini anlatacağız. O meselenin sahipi çıkacak ve ondan sonra artık bunu
çevirmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Ama
bunu umumun malı yapıncaya kadar tahakkuk
ettirebilmek için icapeden şartları hazırlarken,
demin de arz ettiğim gibi, maalesef bâzı fedakarlık, mali sebeplerden dolayı yapılmaktadır,
yapılmıştır. 151 adet olması icapeden sağlık ocağı 104’e düşmüştür; bu bir gerçektir ve gerçeği
saklamakta fayda yoktur; endişelerimle birlikte
deminki ifadelerimi de arz ettim.
BAŞKAN - Sayın

Turhangil.

FİKRET TURHANGİL (Aydın) -

üç sorum var.

Sayın Bakandan

Suallerimden birincisi; Bakanlığın mevzusu
olan Hükümet tabiplerinin kazalarda adli tabipliği ifa etmeleri yönünden bunlara munzam
bir ödenek verilmesi suretiyle hem kazalarda
Hükümet tabiplerini tutmak ve temin etmek
sağlanacak, hem de angarya mahiyetinde olan,
fakat kanunun, Ceza Usulü Kanunu’nun bir
hükmü yerine getirilmekle Anayasaya aykırılığı
giderilecektir. Bu hususta ne düşünüyorlar?
İkinci sualim: Sosyal Yardım Fonu tevzii hakkında Bakanlar Kurulunun 12.12.1961 tarihli bir Kararnamesi mevcuttur. Bugüne kadar
bu kararname ihlâl edilmiş midir, bu hususta
Bakan tetkikat yapmış mıdır, bundan sonra bu
Kararname üzerinde Bakan’ın ve Bakanlığın
bir tasarrufu bahis konusu mudur?
3. İlâç ithaliyle alâkalı komisyonun kararlarına
Bakanlık ve Bakan bundan sonra sadık kalacak mıdır, bu kararlar üzerinde, komisyonun
teşkilinde her hangi bir tasarruf düşüncesinde
midirler?

MAL DEMİR (Devamla) - Hükümet tabiplerinin
adlî tabiplik yapmaları onların hem Hükümet
tabipliğini görmekte güçlük çekmelerine sebep
olmakta hem de bir haksızlık teşkil etmektedir.
Bunun düzeltilmesi için, Hükümet tabiplerinin
adlî tabiplik yapmak mecburiyetinde tutulmamalarını sağlıyacak tedbirler hazırlanmıştır.
Gerekli kanun tasarısı Meclisten geçirilmek
suretiyle bu imkâna gidilecektir. Başka yolu da
yoktur. Bugün Hükümet tabipi, adlî tabiplik
de dâhil, ona yakın vazife görmektedir. Ayrıca
kendilerine bundan dolayı bir tazminat vermek
mümkün değildir, çünkü adlî tabiplik vazifesi
doğrudan doğruya Adalet Bakanlığına bağlıdır.

Sosyal yardım fonunun tevzii hakkındaki, tevziinde usulsüzlük olduğu hakkındaki konuda
arkadaşımın beni başlayacağını umarak cevap vermeyeceğim, çünkü bu konu Yüce Parlâmentonun, kendi arasından seçtiği bir heyet
tarafından tetkik konusu olmaktadır. Yüce
Parlâmentonun bu işle vazifelendirdiği heyet
vazifesine devam etmektedir. Bakanlığımızda,
Bakanlık bünyesinde ve dışarda bu konu tetkik edilmektedir, henüz raporu sunulmamıştır.
Tahkik safhasında olan bir konu için düşünce
ve kanaatlerimi arz edemeyeceğim için özür
dilerim, yalnız sonucu hakkında düşüncelerimi arz edeyim: Hakikaten bir kararname,
vardır, bunların tevzii hakkında. Bu kararnamede, şu nisbette şu derneklere, şu nisbette bu
derneklere verilir diye belirtilmektedir. 1964
yılı tatbikatımızda objektif esaslara sadık kalmak suretiyle objektif esasların dışına katiyen
çıkmamak suretiyle, sosyal yaydım fonunda
bulunan paraların bu parayı almak yeterliğinde olan dernekler arasında adaletle, tevzi
edileceğini ve o objektif esaslar içinde kararname bünyesindeki esaslar içerisinde tevzi
edileceğini arz etmek isterim. Üçüncü konu
İthal Komisyonu kararlarına sadık kalınacak

mıdır? İthal komisyonu kararlarına sadık kalınacaktır. Ancak ithal komisyonu bir istişari
komisyondur. Yetki ve sorumluluk Bakanlığa
aittir. İstişari Komisyon Bakanlığın yetkisine
istinaden vazife görecektir. Eğer İstişari Komisyon, Bakanlığın demin arz ettiğim temel
prensiplerini tahakkuk ettirirse bu listeyi tanzimde elbette buna riyaet edecektir. O temel
prensipleri demin arz ettim. Yurtta imalâtı
yapılan, yerli sanayi tarafından imalâtı yapılan ilâçlar yurt dışından ithal edilmeyecektir.
Hayati önemi haiz ve yurt içinde imal edilemiyen ilâçlar ithal edilecektir. Bu prensipbe
sadık kaldıkça elbette ki aynen tatbik edilecektir. Bundan sonraki komisyon tespitinde
demin de arz ettim daha geniş bir komisyon
kurmak suretiyle daha az hatalı sonuçlara
ulaşmak arzu ve kanaatindeyiz.
BAŞKAN - Sayın
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SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

Ortaç.

Sayın Bakan, bugünkü
nüfusumuz ve gelecekte nüfus artışı karşısında
devlet hastanelerindeki yatak adedinin yetmiyeceği bunun için de Devletçe çok büyük malî külfetlere katlanmamız lazım geleceği bir hakikattir. Diğer taraftan özel sektör hastanelerindeki
yatak adedi ise pek cüzidir. Devlet hastanelerine
yardım edecek olan bu hastanelerin çoğalması
ve yatak adetlerinin artmasını teşvik edici mahiyette bakanlıkta bir çalışma var mıdır?
CAHİT ORTAÇ (Bursa) -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

Yatak adedi, artan
nüfusumuzun ihtiyacını karşılayacak nisbette
plânlama dairesi tarafından beş yıllık plânın
bünyesinde mütalâa edilmiştir. 5 Yıllık Plan’a
devlet sektörüne yılda 1.200 yatak, özel sektöre
ise 1.000’e yakın yatak yapması hakkında âmir
hükümler konmuştur. Şimdi değerli senatör arkadaşımın belirttiği dengesizlik olacaktır, Devlet
kendi eliyle her sene bu miktarı aşmaktadır, fakat özel sektör kendisine bırakılmış olan 1.000’e

MAL DEMİR (Devamla) -
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değil, 100 rakamına ulaşamamaktadır. 1963’te
arz ettim; 23 tane yatak ilâve edilmiştir. Şimdi
bu dengesizliği düzeltmek için elbette özel sektörü hastane yönüne doğru çekmek mecburiyeti
vardır. Bakanlıkta benden evvel yapılan çalışmalar vardır, ancak konu özel sektörü hastaneciliğe
doğru çekmek o kadar basit değildir. Kendilerinin talepleri, haklı talepleri yalnız Sağlık Sosyal
Yardım Bakanlığı bünyesinde yerine getirilecek
gibi değildir. Kredi talepleri vardır. Uzun vâdeli
kredi talepleri vardır. Bunun dışında İşçi Sigortaları ve diğer müesseselerden kendilerine hasta
yatırılması bakımından kolaylık gösterilmesi gibi

talepleri vardır. Müesseselerini işletmeye açtıkları zaman müessesenin çalışması yönünden,
bakanlığın mürakabesi yönünden bazı talepleri
vardır. Bu talepleri bir araya getirmek suretiyle
kendileriyle de karşılıklı oturup konuşarak meseleyi mutlaka hal istikametinde iyi niyetle mütalâa etmek kararındayız. Ne netice alacağız,
hangi sonuca varacağız; şimdiden bir şey söylenemez, ama Sağlık Bakanlığı olarak gayemizin
özel sektörün hastane yapmasını teşvik etmekte
olduğunu arz etmek isterim. Teşekkür ederim.
(Alkışlar)
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MİLLET MECLİSİ | 1. DÖNEM
Konu

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1964 Yılı Bütçesi Münasebetiyle

Yasama Yılı

3

Birleşim

62

Tarih

25.02.1964

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL DEMİR (Bolu) - Muhterem arkadaşlarım,
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 1964 yılı
bütçe çalışmaları hakkında düşüncelerimizi
arz etmek istiyorum. Bunları yerine getirirken
grupları adına ve şahısları adına konuşma yapmış olan arkadaşlarımın konuşmalarında belirttikleri bir kısım sorulara da cevap vermeye
gayret edeceğim.

Evvelemirde gerek grupları ve gerek şahısları
adına konuşma yapmış olan arkadaşlarımızın
istifadeli, olumlu konuşmalarından 1964 yılı
çalışmalarımızda faydalanacığımızı belirtmek
ve arkadaşlara teşekkür etmek isterim. Tenkitlerinin ışığından daha iyiyi, daha güzeli bulmaya gayret sarf edeceğiz. Teker tekeir konuşmalardaki tenkitleri cevaplandırmayı, değerli
vaktinizi çok alacağı için mahzurlu mütalâa
ediyorum. Konuları intikal ettirirken sorulaYüzyılın
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rın da tenkitlerin de cevaplandırılmış olacağını
zannediyorum. Ama, noksan bıraktığım taraf
olursa değerli arkadaşlar lütfeder sual tevcih
ederlerse karşılamaya gayret, sarf ederim.
Verem savaşı konusunda arkadaşlarımız umumiyetle bu alanda bakanlığımızın verimli çalışmaları olduğunu belirtmişlerdir. Hakikaten vereni,
yurdumuz için büyük önem taşıyan bir hastalıktır ve hastalık olmakta da de devam etmektedir.

‘‘

Türkiye’de bugün ortalama bir hesapla
750 bin civarında, vatandaşın arasında
dolaşan veremli hasta vardır.

’’

Bakanlık kanalı ile her sene, bu sene de devam
edeceği gibi bindirilmiş vasıtalarla en uzak
köylere kadar götürülebilen küçük röntgen
cihazlar ile verem taramaları yapılmaktadır
ve yapılacaktır. BCG kampanyası, geçen sene

büyük ölçüde devam etmiştir. 1964 yılında da
çalışmalar geliştirilecektir. 1963 yılı sonuna
kadar BCG kampanyasında Türkiye’de vatandaşlara bir veya iki defa tatbik etmek suretiyle
39 milyon 45.256 tüberkülin testi yapıldığını
ve şüpheli görülen 13.414.087 kişiye BCG aşısı yapıldığını ifade etmek suretiyle bu alandaki
çalışmaların büyüklüğünü Heyeti Umumiyeye
arz etmek isterim. Verem savaşı çalışmalarında mahallî derneklerin gayretlerinden bakanlık olarak büyük ölçüde fayda sağlanmaktadır.
Dernekler halk yardımını Devlet imkanlarıyla
yan yana getiren teşekküllerdir. Bu dernekler
büyük ölçüde verem savaşında faydalı olmaktadır. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı olarak
1964 yılı çalışmalarımızda derneklerin faaliyetlerini destekleyeceğiz. 1964 yılında bakanlık eliyle dispanser, üç verem hastanesi inşaatı
yapılacaktır.

Çok muhterem arkadaşlar, konuları özetleyerek geçmeye çalışıyorum. Bulaşıcı hastalıklardan; bilhassa toplum için önemli olan bulaşıcı
hastalıklardan trahom, lepra, frengi ve diğer
bulaşıcı hastalıklarla savaş konusunda Bakanlığın yaygın çalışmaları vardır.

Sıtma eradikasyonu konusunda değerli arkadaşlarımızın da belirttiği meseleler doğrudur.
Hakikaten sıtma yakın zamana kadar büyük
ölçüde ismi ortadan kaldırılır hale gelmiş bulunmasına rağmen, ifade etmek mecburiyetindeyim ki, son yıllarda bâzı bölgelerde endemik
vakalar görülmektedir. Sıtma savaşında kesin
sonucun; alınmayışı, daha ziyade büyük bir
çoğunlukla personel kifayetsizliğinden doğmaktadır. Değerli arkadaşlarımında, bu mütalaasınına iştirak ederim. Personel konusuna geldiğim zaman, personel kifayetsizliği mevzusunda
Bakanlık olarak düşündüklerimizi ve yapmayı
tasarladığımız tedbirleri arz edeceğim.

Lepra konusunda halen endemik bölge sayılan
11 vilayetimizde lepra savaş dispanseri vardır.
Diğer vilayetlerimizde lepra savaş dispanserleri
olmamakla beraber diğer dispanserler ve sağlık ekipleri bu vazife ile yüklüdür. 1963 yılında
475.704 kişi bu endemik bölgede taranmıştır.

‘‘

Sıtma Eredikasyonu çalışmalarında
bugüne kadar 24.537.659 nüfusun
tarandığını ve şüpheli görünen 1.580.828
kişiden kan alındığını ve 3.914 kişide
sıtma tespit edildiğini ifade
etmek isterim.

’’

‘‘
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Halen Türkiye’de 1,5 - 2 milyon
civarında trahomlu hastanın bulunduğu
tahmin edilmektedir. Geçen sene 650
bin 958 muayene yapılmış 60 bin 947
kişi trahlomlu olarak tespit edilmiştir.
Frengi konusunda bugün, elimizde
mevcut kayıtlara göre 30 bin 027 tedaviye
tabi tutulan, kontrolümüz altında
bulundurulan frengili hasta vardır.

’’

‘‘

1.883 kişide lepra tespit edilmiştir.

’’

Eski kayıtlarla birlikte son yılda tespit edilmiş
olan lepra vakalarıyla birlikte Türkiye’de 3.003
lepralı tedavi altındadır.
Muhterem arkadaşlarıma bir noktayı arz etmek
isterim; bâzı rakamlarda eski yıllara nazaran bir
gelişme vardır. Bu, bulaşıcı hastalıkların nispetinin arttığının delili sayılmamalıdır; bunu belirtmek isterim. Gelişen imkânlar Sağlık Sosyal
Yardım Bakanlığına tarama faaliyetlerinde daha
uzak bölgelere gitme imkânı sağlamıştır. Bu sebeple taramalar yurt ölçüsünde geliştiği için tesYüzyılın
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pit edilen vaka sayısı da artmaktadır. Uzun yıllar
kıyıda, köşede ve uzakta kalmış ve hastalığı tespit
edilmemiş olan bir kısım bulaşıcı haftalık vakaları son yıllarda tarama faaliyetinin geliştirilmesi
sayesinde hastalıkların tespit edilmesi sebebiyle
nispetlerde bir gelişme görülmektedir. Aslında
bu, bu çeşit hastalıkların artışından değil, mevcut olan hastalıkların bulunabilmesindedir.
Bulaşıcı hastalıklar konusunda bilhassa son senelerde yurdumuz için çok önemi olan poliyo
aşısından bahsetmek isterim:

‘‘
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1963 senesinde Türkiye’de 944 poliyo
vakası tespit edilmiştir,

’’

ihbar edilen vakalar arasında. Yine 1961’de
poliyodan 32 ölüm vakası olmuştur ve 1963
yılında 33 vilâyetimize yayılmış olan poliyo aşısı tatbikatı 1964 yılında konunun ehemmiyeti
dikkate alınmak suretiyle yurt ölçüsünde tatbik
edilecektir. Bugüne kadar vilâyetlerden, kaza
merkezlerinden köylere doğru poliyo tatbikatını uzatmak personel kifayetsizliği yüzünden
imkân dışında kalmıştır. Bu yılki çalışmalarımızda mümkün mertebe poliyo aşısı tatbikatını
köylere kadar da uzatmak arzusundayız.
Bu konuyu kapatmadan evvel, bugünlerde basında ve umumi efkârda poliyo aşısının tatbikatından mütevellit bâzı komplikasyonların bulunduğu ve bu sebeple vatandaşların tatbikat
bölgelerinde çocuk felci aşısına iltifat etmediklerini belirten yazılar ve sözler duyulmaktadır.
Yüce Meclisin huzurunda umumi efkâra şunu
duyurmak isterim; çocuk felci tehlikeli bir hastalıktır ve çocuk felcini önlemek için poliyo aşısı şarttır. Poliyo aşısının zararlı taraflan yoktur.
Dünyanın her tarafında, Batıda poliyo aşısı tatbik edilmektedir. Müspet sonuçlar alınmıştır,
alınmaktadır. Türkiye’de de tatbik edilmiş ve
bugüne kadar yapılan tatbikatta poliyo aşısınYüzyılın
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dan zarar gören vatandaşlar olmamıştır. Eğer
poliyo aşısının tatbikatını gölgeleyecek söz ve
yayın bu memlekette iltifat görürse, çocuk felci
aşısının tatbikatı aksıyacak ve yurt ölçüsünde
çocuk felci hastalığı, bir tehlike teşkil edecektir,
arz etmek isterim.
Muhterem arkadaşlarım, bulaşıcı hastalıklardan bilhassa lepra ve trahom Doğu bölgelerinde büyük ölçüde tehlike arz etmektedir. Yüce
Meclise şunu arz etmek istiyorum; sosyalizasyon tatbikatı Doğuda başlamış, Batıya doğru
gelmektedir. Sosyalizasyon konusuna geldiğim
zaman Bakanlığımın düşüncelerini arz edeceğim ama, sosyalizasyon tatbik edilen bölgelerde
en ucra köylere kadar koruyucu hekimlik gitmektedir. Bu şunu ifade eder: Sosyalizasyonun
yayıldığı bölgelerde bundan böyle lepra, trahom
büyük ölçüde tehlike teşkil etmeyecektir.
Muhterem arkadaşlarım, yataklı tedavi kurumlarının faaliyetlerini de kısaca özetlemek
isterim:

‘‘

Halen Türkiye’de Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığının ve diğer
bakanlıkların mevcut hastanelerdeki
yatakları dâhil, Millî Savunma
Bakanlığının elinde bulunan yataklar
dâhil, 62.000 civarında hasta
yatağı mevcuttur.

’’

1961 istatistiklerine göre 5 Yıllık Kalkınma
Plânında belirtilen rakama göre 62.000 civarında hasta yatağı mevcuttur. 10.000 vatandaşa bütün hastanelerdeki yataklar dâhil 21
hasta yatağı düşer. Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığının elinde 643 müessesesinde 38.668
yatak vardır. 10.000 vatandaşa Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı yatakları 17 adet düşer.
Beş yıl sonunda her sene 1.300 artış göstermek

Değerli arkadaşlarım, özel sektör hasta yatağına
fazla iltifat etmemektedir. Bunun haklı sebepleri, haklı gerekçeleri vardır. Sağlık Bakanlığı
olarak 1964 yılı çalışmalarımızda plan hedefleri istikametinde özel sektörün hasta yataklarını
geliştirmesi faaliyetlerini teşvik etmek istiyoruz.
Bir tasarı hazırlanmıştır. Bu tasarıda özel sektöre
geniş imkânlar sağlanacaktır, sağlanmıştır. Bakanlıklar arası görüşmelerde ihtilaflı olan bâzı
konular halledildiği takdirde öyle ümit ediyoruz
ki, özel sektör, diğer sektörden fazla hasta yatağına ve sağlık müesseselerine iltifat gösterecektir.
1964 yılında Bakanlığımız tarafından hasta yatağı konusunda 5 yeni hastane ve 10 sağlık merkezi, (10 sağlık merkezi bu sene başlıyacak ve
bu sene bitirilecektir) hizmete açılacaktır; 1.300
yatak bunların mevcududur, yalnız

‘‘

1964 yılında, 1964 yılını takipeden
yıllarda bitirilmek üzere 2.575 yatak
tutarlı 11 hastane yapılacaktır.

’’

Değerli arkadaşlarım; şu verdiğim rakamlar dahi,
plânın her sene 1.300 hasta yatağı ile vazifeli kıldığı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının plân
hedefleri istikametinde, bu miktarları aşacak seviyede hastane yatırımlarının organize edilmekte
olduğunu göstermeye yeter, kanaatindeyim.
Muhterem arkadaşlarım, değerli sözcü arkadaşlarımızın konuşmalarında ve şahısları adına yapılan konuşmalarda bir konu üzerinde önemle
duruldu: Fakir hastaların Devlet hastanelerini
fakirlere ayrılmış olan yataklarından faydalanamamaktadırlar. Ben bu kürsüden Yüce Meclise ve umumi efkâra, bir gerçek olduğu için,
bugüne kadar yapılmış olan bütün gayretlere
rağmen, Bakanlığın almış olduğu bütün tedbirlere rağmen önleyemediğimiz için açıkça ifade
etmek isterim ki, arkadaşlarımın söyledikleri
doğrudur. Bugün Sağlık Sosyal Yardımı Bakanlığının bütün müesseselerinde fakirler için
ayrılmış olan yataklardan fakirlerden ziyade
daha varlıklı olan vatandaşlar faydalanmaktadır. Bu gerçeği Yüce Meclisin önünde ifade
etmekten çekinmiyorum. (Bravo sesleri alkışlar)
çekinmiyorum, çünkü Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı bugüne kadarki çalışmalarında bunu
önleyebilmek için bütün tedbirlerini iyi niyetle
almıştır; her aksayan tarafı düzeltilmeye çalışılmıştır ama; aksayan taraf bir tarafa gelmiş
takılmıştır, orayı düzeltmek imkânı olmamıştır.
Kanaatim odur ki, bu meseleyi düzeltmenin
radikal tedbirlerini bulmak lazımdır aksi takdirde o aksayan taraf, bugün tatbik ettiğimiz
sistemde ne kadar tamim yapılırsa yapılsın
mutlaka yine aksayacaktır. Çünkü insan bünyesinden doğmaktadır. Muhtardan alınan fakrühal ilmühaberlerinin yanlız fakirlere verildiğini
ifade etmek güçtür. Devlet Hastanesine müracaat eden vatandaşlar ellerinde fakrühal ilmühaberleri olmasa dahi hastane idaresine müracaat ettikleri zaman varlıklı olmayanlar, fakir
olanlar, fakir olduklarını ispat edinceye kadar
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suretiyle Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının
yatak sayısının ulaşacağı, ulaşması istenen rakam Sağlık Bakanlığının bugüne kadarki çalışmaları en azından bu tempo ile devam ettiği
takdirde geçilecektir; bunu bilhassa belirtmek
isterim çünkü; konuşan değerli arkadaşlarım
hasta yatak sayısı bakımından plân hedeflerine
ulaşılamayacağı endişesini izhar buyurmuşlardı; aksinedir. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının hâlen mevcut çalışmaları 1967 yılına
ulaşılmadan plân hedeflerinde, 5 yılın sonunda
belirtilen rakamı geçecek seviyededir. Yalnız
özel sektörün 5 yıl sonunda, plân hedeflerine
göre 9 bine ulaşması istenen yatak seviyesine özel sektörün bu tempo ile gittiği takdirde
ulaşabileceği kanaatinde değiliz. 1963 yılı çalışmalarında özel sektör tarafından Türkiye’de
23 yatak eski yataklara ilâve edilmiştir.

Yüzyılın

Sağlık Bakanları

371

100. YILA ARMAĞAN

geçen zaman içerisinde kendilerinden daha
varlıklı olanlar başka imkânlar bulmak suretiyle, fakirler için ayrılmış olan yataklardan,
onlardan evvel faydalanmak imkânını bulmaktadırlar. Şimdi, bu gerçeği gören Bakanlığımız
bugüne kadar tecrübe etmiş olduğu yolları bir
tarafa bırakmıştır. Kısa zamanda Yüce Meclisin değerli üyeleri bu konudaki Bakanlığımızın
tatbikatını göreceklerdir. Artık elinde fakrühal
ilmühaberlerini taşıyan vatandaşın, fakir veya
zengin okluğunun tahkiki hastane kapısında
yapılmayacaktır.. Artık bu ilmühaberin alış
şeklini de değiştireceğiz, alınış şeklini tatbikatta aksayan taraflarını nazarı itibara almak
suretiyle değiştirmek kararındayız.. Uzun olacağı için arz etmek istemiyorum, bu husustaki
çalışmalar, Bakanlığımız bünyesinde bitmiştir.
Hattâ ben çok arzu ettim, bugün huzurunuza
çıktığımda bunun için hazırlanmış olan tamimi
de size okuyabileyim ama bu imkâna sahip olamadım. Bu, şunun ifadesidir:
Bu konunun halli için en çok önümüzdeki günler kâfi gelecektir. Elinde fakrühal ilmühaberini
taşıyan vatandaşlarımız hastaları ile beraber
hastane kapısına geldikleri zaman hastaları
hastaneye alınacak, tedavi edilecek sonra evine
gönderilecektir. Bunlar arasında fakirliğinden
şüphe ettiğimiz vatandaş varsa, Devlet onu
sonradan takipetmek ve alacağı varsa onu almak kudretine sahiptir. Takipedilecek yol bu yol
olacaktır. Hasta vatandaşın hastane kapısında
beklemesi önlenecek, mutlaka fakrühal ilmühaberine haiz olan hastalar hastaneye alınıp tedavi edilecek; bunlar içinden varlıklı olduğu tespit
edilenlerden hasta tedavi edilip gönderildikten
sonra, Devlet alacağını tahsil edecektir, takip etmeyi düşündüğümüz yol budur. Aslında sağlık
sigortaları ile Türkiye’de vatandaşı bir kısmı fakir, bir kısmı sağlık sigortasına tabi olacak vatandaş şeklinde ayırmak suretiyle 1964 yılı tatbikatında esasen bu meseleyi kökünden halletmek
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karar ve arzusunda olmamıza rağmen sağlık
sigortası müessesesi kuruluncaya kadar konuyu
bu şekilde halletmek suretiyle bu derde parmak
basmak istiyoruz. Değerli arkadaşlarım, hastaneler konusunda konuşan hatip arkadaşlarım
bir konuyu daha üzüntüleri ile ifade etmişlerdir.
‘Devlet hastanelerine hasta yatırabilmek için ve
Devlet hastanelerine yatan hastaların daha iyi
tedaviye tabi tutulmaları için hastane hekimlerinin muayenehanelerinden geçmeleri şarttır.’
diye bir dedikodu vardır demişlerdir, bir kısım
arkadaşlarımız lütfedip... Bir kısım arkadaşlarımız da muayenehanelerden geçmeyen hastalar
hastaneye yatmamaktadır gibi kesin köşeli ifadelerle meseleyi tahdidetmişlerdir. Bu konudaki
düşüncelerimi, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı makamında oturan bir arkadaşınız olarak
ifade etmek istiyorum.
Değerli arkadaşlarım; her toplumda vazifesini
kötüye kullanan insanlar vardır. Her toplumda
vazifesini suistimal eden bulunur. Elbette Sağlık
personeli arasında da vazifesini kötüye kullanan, suistimal edenler vardır. Ama bu toplumun
içinde vazifesini kötüye kullananların oranı,
hissi değilim, başka topluluklarda bulunanların
oranından fazla değildir. Hattâ sağlık personeli, gördüğü vazife itibariyle, vazifesinin ağırlığı
itibariyle, zaman bakımından, nevi bakımından
vazifesinin ağırlığı itibariyle, aslında, arasında
bu ithama lâyık insanlar bulunmasına, çok az
da olsa bulunmasına rağmen, bir toplum olarak
bu ithama lâyık değildir. Yüce Meclise şunu temin etmek isterim, sağlık mensupları feragatla
vazife duygusu içinde vazifelerini gören şerefli
tıp mensuplarıdır, ve Yüce Meclisin itimatlarına
lâyık olacak bir vazife anlayışının sahipidirler,
bunun arz etmek isterim. Aralarında bunu kötüye kullanan ve büyük bir kütleyi töhmet altında
bırakan, yolunu şaşırmışlar vardır ama Sağlık
Bakanlığının bünyesinde, Sağlık Bakanlığının
çatısında bunlara yer kalmadığını kısa zaman-

Değerli arkadaşlarım, sosyal hizmetler konusunda Bakanlığımızın en çok önem verdiği
konulardan birisi himayeye muhtaç çocuklar
konusudur. Türkiye’de elde olmayan sebeplerden dolayı, ana- baba şefkati ve himayesinden
mahrum kalmış, ortalama hesapla 40 bin çocuk mevcuttur. Bu çocuklardan bugün ancak
10 bin tanesi Bakanlığımız ve diğer yardım
cemiyetlerinin kurulu müesseseleri tarafından
himaye altına alınmıştır, geri kalanları himayeden uzaktır. Bundan bir ay kadar evvel Bakanlığımız tarafından 14’ncü Çocuk Yuvası açılmış-

tır. 1964 yılında İstanbul Sitesi, Erzurum, İçel
ve Eskişehir hizmete açılacaktır. 5 Yıllık Plân, 5
yılın sonunda Sağlık Bakanlığının yuva adedini
22’ye çıkartmasını işaret etmiş bulunmaktadır.
Bakanlığın çalışmaları bugünkü, yalnız bugünkü tempo ile devam ettiği takdirde ve bugün
temeli atılmış olanların hizmete açılması haliyle dahi 5 yılın sonunda bunlar 22’yi geçecektir
ancak, bu konuda yalnız yataklı müesseselerin
eğitim müesseselerinin mevcudiyeti kâfi değildir. Modern sistem himayeye muhtaç kalmış,
ana ve baba şevkatinden uzak kalmış çocukların aileler yanında eğitimini işaret etmektedir.
Halen, pilot bölge olarak seçilmiş olan Ankara’da 53 çocuğumuz, Ankaralı hamiyetperver
ailelerin nezdinde barınabilmektedir. Bu sene
1964 yılı çalışmalarında bu sistemi geliştirmek
ve aile yanına daha fazla himayeye muhtaç çocuk vermek kararındayız. Hamiyetli Türk ailelerinin Bakanlığın bu çalışmalarına yardımcı
olacağı ümitindeyim.
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da anlayacaklardır. Bir full-time sisteminden
bahsedilmektedir. Full-time sistemi hekimlerin
tam saat çalışmalarını gerektiren bir sistemdir.
Hastane hekimlerinin vakitlerinin daha fazlasını hastaneye verebilmelerini sağlamak için düşünülmüş, hazırlanmıştır. Hastane hekimlerinin
böyle bir töhmet altında kalmalarını önlemek
bu bakımdan tahakkuku ile mümkün olabilecektir ancak kanunu kanunlaştırmak ve tatbik
etmek kararında olmamıza rağmen tatbikatta bâzı aksaklıkların, tatbikatta olabilecek bâzı
aksaklıkların bidayette giderilebilmesi ve kanunun, sistemin uzun ömürlü olabilmesini sağlamak amaciyle, bilhassa yönetmelik üzerinde ve
hastane gelir giderleri üzerindeki hesaplarımızı
bitirmek üzereyiz. Tamamladığımız takdirde
Meclis gündeminde olan kanun tasarısı anlayışımıza göre; zihniyetimize göre Meclisin yüce huzuruna getirilecek ve itimatlarınıza sunulacaktır.
Tatbikine başlandığı takdirde ummaktayız ki,
hastanelerimizde çalışmalarımız daha verimli
hale gelecektir. Sosyal hizmetler alanında arkadaşlarım geniş tenkitlerde bulunmuşlardır.
Bakanlık olarak bu alandaki çalışmalarımız,
gönüllü derneklere, çalışmalarını bu istikamette
tanzim etmiş olan gönüllü derneklere Bakanlığımız tarafından objektif esaslar içerisinde yardım etmek ve onların çalışmalarını teşvik etmek
suretiyle yapılacaktır.

0-6 yaş çocukların bakımı arasındaki çocukların bakımı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
uhdesindedir. 6-12 yaş çocukların bakımı Millî
Eğitim Bakanlığına aittir. Bu bir organizasyon
bozukluğunu doğurmaktadır, hizmeti aksatmaktadır. Her iki Bakanlık ayrı ayrı hizmet
sahası seçmek suretiyle ve ayrı ayrı çalışmak
suretiyle hizmeti tam hedefine götürmekte gerekli gayreti gösterememektedir. Bunu ifade
etmek isterim. Bunu halledecek yol değerli arkadaşlarımızın da bir an evvel kanunlaşmasını
istedikleri Sosyal Hizmetler Kurumu kanunudur. Sosyal Hizmetler Kurumu Kanun Tasarısı
Bakanlığımızca hazırlanmıştır. Ancak, Maliye
Vekâleti ile bir iki ihtilaflı noktaları vardır; paraya dayanan noktaları vardır. Bunlar da halledildiği takdirde 1964 yılında Sosyal Hizmetler
Kurumu Kanun Tasarısı Yüce Meclisin huzuruna getirip çıkardığımız takdirde bu mesele
kökünden hallolma imkânı bulmuş olacaktır.
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Değerli arkadaşlar, sağlık personeli konusunda
arkadaşlarımın söyledikleri büyük ölçüde gerçektir. Hakikaten, sağlık personeli Türkiye’de
çok azdır, halen 9.918’dir.
Sayın Bakan, bir dakika, araya gireceğim, bu celse oylama neticelerinin ilânı zaruri olduğundan... Oylama işlemi bitmiştir, kutular yukarı çıkarılsın... Buyurun Sayın Bakan.
BAŞKAN -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL DEMİR (Devamla) -

‘‘

Halen Türkiye’de 9.918 hekim ve 13.717
yardımcı personel vardır.
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’’

Değerli arkadaşlarım, hakikaten hekim sayısı
arzu edilen miktarda değildir ama korkulacak
kadar da az değildir. İlerde sağlık hizmetlerinin sosyalizasyon konusunu özetlemeye çalışırken bu konu hakkındaki düşüncelerimi arz
edeceğim. Mevzubahis olan arkadaşlarımızın
da çoğunun belirttiği gibi hekim sayısının azlığı değil, Bakanlığımızda vazife almak isteyen
hekimlerimizin azlığıdır. Bunun sebebi basittir:
Uzun yıllardan beri ve bu bütçede de değerli arkadaşlarım şu konuyu dile getirmişlerdir.
Yurt dışına giden hekimler vardır. Yurt dışına
giden hekimlerin, yurt dışına gitmemeleri için
ne gibi tedbirler düşünülmektedir?

‘‘

Arkadaşlar, bugün yurt dışında 2.500
civarında hekim vardır. Her biri 960
bin liraya Devlete mal olan hekimden,
2.500’ünün yurt dışında bulunması en
azından hizmetin zayi olması ve büyük
bir dövizin yurt dışına gitmesi demektir.

’’
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Sebebi basittir, tedbiri de basittir fakat halli güçtür. Aslında hekime vazife gören, ağır şartlar
içerisinde vazife gören, zor şartlar içinde vazife
gören, zamanında gece yarısı, ayazda soğuğun
ortasında, karşılığında aldığı para ile ölçülemeyecek şartlar içinde hasta hizmetine koşan hekimin normal hayat şartlarıyla çalışma imkânına
sahip kılınmadığı takdirde bu memlekette, ben
de Sağlık Bakanı olarak ifade etmek istiyorum,
ne kadar hekim yetiştirirseniz yetiştiriniz, bunlardan memleket sağlık hizmetlerinde faydalanmanız mümkün değildir, arkadaşlarım. Bir
gerçeği daha ifade etmek isterim. Ankara’nın
içinde ve Anadolu’nun bir çok yerinde hekim
oldukları halde, ihtisas yaptıkları halde büfecilik yapan doktorlar vardır. Ticaretle uğraşmayı
kendisi için daha faydalı sayandoktor adedi pek
çoktur ama büfecilik yapanı da vardır. Öyleyse
dermek için yurtdışına çıkan hekimlerin yurt
dışına çıkmalarını önlemek için, tedbir almayı
düşünüyorsa Yüce Meclis, bunun tedbiri tekdir. Hekime normal hayat şartlarını sağlamak
mümkün olmadığı takdirde hekimlerden sağlık
hizmetinde faydalanmak da mümkün olamayacaktır değerli arkadaşlarım; çünkü hekimin
elinde bir muayene aleti ile beraber çantasını
alıp her yerde çalışma imkânı oldukça ve hele
Batı hekime bizim verdiğimiz değerden fazla
değer vermeye devam ettikçe Türkiye’de hekim
sıkıntısı, ne kadar hekim yetiştirirseniz yetiştirin
mutlaka devam edecektir.
Sağlık personeli konusunda bir değerli arkadaşımın büyük ölçüde üzüntüsüne iştirak etmiyorum. Sağlık personeli noksanı korkunç değildir
arkadaşlarım Türkiye’de halen 13.717 adet
yardımcı sağlık personeli mevcuttur. 23 bin civarında olması lazımdır, azdır ama kanaatimce
korkunç değildir. Bu personelle sağlık hizmetleri
görülebilmekte midir? Belki aksayarak ama görülebilmektedir. Arzu edilen miktara ulaşmak
için Bakanlıkça gerekli çalışmalar yapılmakta-

Şimdi bu gerçekler içerisinde ekonomisi zayıf, kültürü zayıf bir memleketin fertlerinin ne
tarımda, ne de savaşta; ne araca sahip olması mümkündür ve ne de aracı kullanabilmesi
mümkündür. Bu ekonomik sebepleri biz Sağlık
Bakanlığı olarak böyle özetliyoruz. Ama bizi
asıl ilgilendiren, değerli arkadaşlarım da üzerinde durdular, sosyal sebeplerdir. Bâzı gerçekleri açıklayacağım, değerli arkadaşlarım; nüfus
plânlamasına neden bu kadar önem veriyoruz,
bunu anlatmaya çalışacağım. Bunun ana sağlığı yönünden önemi vardır.

Değerli arkadaşlarım, uzun uzun dokunuldu;
bir nüfus plânlaması konusu vardır; temas etmeden geçemeyeceğim.

Değerli arkadaşlarım, bir şeyi bilmenizi istiyorum. Türkiye’de bugün ortalama bir hesapla
500.000 ana çocuk düşürmektedir. Yarım milyon ana gayrimeşru yollarla, gayrisıhhi usullerle
kriminal çocuk düşürmektedir ve bugün Türkiye’de 10 bin ana, çocuk düşürmekten ölmektedir. Bunlar birer gerçektir, bunlara gözümüzü
kapatmak mümkün değildir. Kanunlar mâni olduğu için, normal usulleri fennî usulleri bilmediği için, bu kültüre sahip olmadığı için gayrisıhhi
usullerle çocuk düşüren ana 10 bin rakamının,
ya cüzünü teşkil eder, ölür; ya hasta olur veya
kısırlaşır, sakat kalır. Çok çocuk doğurur genç
yaşında ihtiyarlar, çocuk doğurma kabiliyetini
de kaybeder. Peşpeşe yapılan çocuk düşürmeleri
yüzünden ana sağlığı gider. Çocuk sağlığı bakımından değerli arkadaşlarımın da ifade ettikleri
gibi Türkiye’de ölümlerin % 80 i çocuk ölümüdür, ölenler 4 yaşına, kadar olan çocuklardır.

Biz nüfus plânlaması konusunu şöyle mütalâa
ediyoruz. Nüfus artışını ekonomik gelişmemizle orantılı hale getirmedikçe, Türkiye’de ana
sağlığını, çocuk sağlığını, çocuk istikbalini teminat altına almadıkça, gerçek kalkınmayı sağlamamız mümkün değildir. Nüfus plânlamasının Sağlık Bakanlığı ölçüsünde değerli olan,
önemli tarafı sosyal tarafıdır, sosyal gerçekleridir ama nüfus plânlamasının, değerli arkadaşlarım da kabul ederler ki, iki mucip sebebi
vardır. Birisi Ekonomik sebebi, diğeri ise sosyal
sebebidir. Ekonomik sebepler, Sağlık Bakanlığı
olarak, bizi o kadar ilgilendirmemektedir, ama
önemlidir. Hıfzıssıhha Kanununda ve Ceza
Kanununda doğumu önleyici ilâç ve doğum
önleyici tedbirleri yaymak suç kabul edilmiştir. Hıfzısıhha Kanunu da, Ceza Kanunu da
Cihan Harbi ve istiklâl Harbinden çıkmış, nüfusu 10 - 15 milyon civarında olan insan gücüne ihtiyaç hissedilen tarımda, savaşta insan
gücünden başka dayanacağı bir mesnedi olmayan bir memlekette nüfus artışını sağlamak
için alınmış tedbirlerdir ama bugün artık, hem
modern silahlara sahip olabilmek, hem bunları
kullanabilmek için büyük nüfus kütlelerinden
ziyade, zekâya, bilgiye ve kültüre ihtiyaç olduğunu bütün dünya anlamıştır.
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dır. 1964 yılında Sağlık Yardımcısı okullarında
tahsile tabi tutulan talebe adedi 2.200 dür. 1963
yılında mezun olanların sayısı biraz azdır, 310
civarındadır. Bunun sebebi; ebe okullarının sınıf adedinin bir sene daha artırılmış olmasıdır.
Bu sebeple bu sene Ebe Okulu mezun vermedi.
Lise ayarındaki ve yüksek tahsil seviyesindeki
okullar yeni kurulmuştur, mezun vermemiştir.
Önümüzdeki yıllarda mezun nisbeti ile sağlık
personeli konusunda arzu edilen rakama ulaşılacağı kanaatindeyiz. Halen Türkiye’de 49 adet
sağlık personeli yardımcı okulu vardır.

‘‘

Değerli arkadaşlarım, yurdumuzda her
doğan bin çocuktan 167 si bir yaşına
gelmeden ölmektedir.

’’

Bunun sebebi nedir? Bir aile besleyemeyecek;
bakamayacak kadar çocuk sahipi olursa, bu çocukların bugünkü şartlar içerisinde mâruz kalacağı akıbet demin arz ve ifade ettiğim akıbet
olacaktır. Türkiye’de 40 bin korunmaya muhtaç
çocuk vardır, diye arz etmiştim. 40 bin korunYüzyılın
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maya muhtaç çocuğun menşeinde nüfus plânlamasında arz ettiğim sebepler yatar. Bir arkadaşım konuşmasında belirtti; nüfus plânlaması için
‘Esasen bunu münevver muhit yapıyor, öyle ise
umumi seviyenin, kültür seviyesinin gelişmesini
bekliyelim. Vatandaşlarımız kültürlü bir hale
galince bunu yaparlar’ dedi. Değerli arkadaşlar
bunu ciddiyetle tatbik etmek mümkün değildir.
Biz nüfus plânlamasında ailenin başına dikilmeyi düşünmüyoruz. Nüfus plânlaması, aile plânlaması için Sağlık Bakanlığının düşündüğü şudur. Her ailenin istediği kadar, kendi arzu ettiği
kadar, bakabileceği kadar çocuğa sahip olması.
Gebeliğin devamını önleyici tedbirler suçtur, suç
olarak kalacaktır. Kürtaj ve kastrasyonu, (kısırlaştırmak) kanunlarımızda suçtur, getirdiğimiz
tasarıda da suçtur; suç olarak devam edecektir.
Bizim düşündüğümüz gebeliğin devamına mâni
olmak değil, düşündüğümüz ve yapmak istediğimiz; her ailenin bakabileceği kadar ve istediği
kadar çoluk çocuk sahipi olması imkânını kendisine sağlamaktır. Bunu nasıl yapacağız? Bunun
tatbikatındaki hazırlıklarımız şunlardır: Evvelâ
personelimizi eğiteceğiz. Sonra bu personelimiz yurt sathına yayılmak suretiyle vatandaşı
eğitmeye çalışacak. Saniyen, gebeliği önleyici
tedbirleri yaymak ve bunu sağlıyacak vasıtaları
suç sayan kanunları kaldıracağız, değiştireceğiz.
Gebeliği önleyici ilâç, araç ve tedbirleri yaymak, dağıtmak imkânına sahip olacağız. Büyük
masraflara sebep olacaktır, derler; hesapları yapılmıştır; vatandaş başına düşen miktar 50 - 75
kuruş arasındadır. Bir kısım vatandaşlara parasız dağıtılması dahi mümkündür imkanlar nispetinde. Geniş ölçüde dış yardım vaitleri vardır.
Konu kanunlaştığı zaman öyle ümitederiz, 1964
yılı tatbikatında, büyük ölçüde bu konuda yardım alınacaktır, Konsorsiyum dışında. Değerli
arkadaşlar, bu kadarla bu önemli konuyu özetlemeye çalıştım. Kanun Yüce Meclisimize geldiği
zaman daha geniş bilgi vermek imkânına sahip
olacağımı umarım.
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Mühim bir konuyu arz etmek isterim; köy sağlık hizmetleri:
Biz köy sağlık hizmetlerinden sosyalizasyonu
anlıyoruz. Köy sağlık hizmetleri, yani sağlık
hizmetini köye kadar götürmek; yani sağlık
hizmetini, ondan en az faydalanan, sağlık hizmetiyle en az karşı karşıya gelen, sağlık seviyesi
en düşük olan köyde oturan vatandaşın ayağına hizmeti götürmek. Sağlık hizmetini köydeki
vatandaşın ayağına götürmenin bir başka yolu
yoktur, değerli arkadaşlarım. Bu sistemi memnuniyetle, teşekkürle ifade etmek isterim. Bütün
grup sözcüleri arkadaşlarım benimsediklerini
ifade etmişlerdir. Yüksek Meclisin bu sistemin
hatalarını tenkit etmek, doğru olmayan taraflarını düzeltmek gibi taleplerde bulunmakla
beraber sistem olarak benimsenmiş olmasını,
oturduğum yerden değerli arkadaşlarımı dinlerken büyük bir heyecanla, ümitle karşıladım
ve ben bunu - Yüce Senatoda da aynı arzu izhar edilmişti - ben bunu Türkiye’nin ana sağlık mevzularının halli için en büyük teminat
olarak görmekteyim. Yüksek Meclisin sağlık
hizmetlerinin sosyalizasyonunu benimsemiş
olması bu hizmetlerin yurt ölçüsünde, yayılacağının en büyük, en sağlam teminatıdır.
Bir değerli arkadaşım, burada, üzüntü ile dinledim, kanaatlerine iştirak etmediğimi mutlaka
ifade etmek istiyorum, sosyalizasyonun tahakkukunu düşünmek aklıselimin kabul edeceği bir
iş değildir, gibi bir ifade kullandılar. Yüce Meclis de o kanaatte değil, gruplar da o kanaatte
değil, grup sözcülerinin ifadelerini dinledim,
Bakanlık da o kanaatte değildir, ben de o kanaatte değilim. Bunun başka yolu yoktur değerli
arkadaşlarım. Bu konuda ben Adalet Partisi
Sözcüsü değerli arkadaşımın sözlerini belirtmek istiyorum. Adalet Partisinin adına yapılan
konuşmada Sayın Balım arkadaşımız yanılmıyorsam, Adalet Partisinin Grupu adına sağlık
hizmetlerinin sosyalizasyonunu benimsedikle-

Muhterem arkadaşlarım, yalnız tedavi edici
hekimliği değil, koruyucu hekimliği de köye
kadar götürmenin başka bir yolu yoktur. Hakikaten arkadaşlarımın belirttikleri mahzurları kabul ediyoruz, bu mahzurların bir kısmı
vardır umumiyetle şunlar söylenmektedir: Hesaplar hayali yapılmıştır, malî gücümüzle denk
değildir, personel yetersizliği vardır, pahalıya
malolan bir sistemdir.
Değerli arkadaşlar, bunları teker teker gözden
geçirmek istiyorum. Hesaplar hayali değildir,
yalnız biraz hamlecidir, biraz ilericidir. Ama
katiyen hayali değildir. Hesapların yapılışında
önümüzdeki yılların tatbikatında gerekli bâzı
aksaklıklar olabilir. Bunu Yüksek Meclis ve Parlâmento benimsedikten sonra elbette tedbirlerini bulmak suretiyle ve sistemin vazgeçilmez
ve iyi olduğunu kabul ettiği takdirde Yüksek
Meclis, memleket idaresinde sağlık hizmetlerinin görülmesinde elbette tedbirler bulmak, tedbirler araştırmak ve tatbik etmek suretiyle bunu
gerçekleştirmek imkânına sahiptir.
Şimdi, hayati bir hesabın mevcut olduğunu
söylemek mümkündür, ama bundan ürkmemek lazımdır. Bir gerçek olduğunu kabul etmiyorum ürkmemek lazımdır, sistemi eğer
benimseyebiliyorsak. Malî gücümüzle denk

olmaması yanında değerli arkadaşlarım sağlık
sigortaları konusunu söylemişlerdir. Son Hükümet programında açıkça sağlık sigortalarının getirileceği belirtilmiştir. Bakanlığımız şu
kısa süre içinde sağlık sigortalarının hazırlığına
başlamıştır. Bu hazırlıklar kısa zamanda ikmal
edildiği takdirde yurt ölçüsünde sağlık sigortası
sistemini tatbik etmek suretiyle değerli Grup
Sözcüsü arkadaşımız da bunu benimsemiş
durumdadırlar, memnuniyetle müşahede ettim. Yardımcı ve destek oldukları takdirde ki,
olacaklarına inanmaktayım; sağlık sigortasını
tahakkuk ettirdiğimiz zaman esasen meselenin
büyük ölçüde malî tarafı halledilmiş olacaktır.
Yüce Meclis daha bunun gibi pek çok tedbirler
bulma imkânına sahiptir.
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rini ifade buyurmuşlardır hatta yanılmıyorsam
Adalet Partisinin programında da esasen sağlık
hizmetlerinin sosyalizasyonu konusunun benimsendiği ifade buyurulmuştur. Yanyaya oturuyorlar, lûtfetsinler programlarında da bulunan bu konuda değerli arkadaşlarımla kendisini
karşı karşıya bırakıyorum; çünkü Sayın İhsan
Önal arkadaşımız bu konuda tamamen aksi
fikirdedirler ve aklıselimin bunun tahakkukunu
kabul etmeyeceğini ifade buyurmuşlardır. Aynı
partinin bünyesinde, değerli Sözcü arkadaşım
programda da olduğunu ifade buyurmuşlardır.
Bunu belirtmekle yetiniyorum.

Personel yetersizliği konusu belirtilmiştir. Personel mevzuunu anlatırken arz etmeye çalıştım. Türkiye’de 9.918 hekim vardır. Bu sayı az
değildir. Ortalama bir hesap yaptık; Muş’taki tatbikatımızı hesabolarak aldık. Muş’ta 5
bin kişiye bir hekim düşüyor. Muş’un nüfusu 167.327’dir. Orada bulunan hekim sayısı
malûm 35’tir. Beş bin kişiye bir hekim düşecek şekilde tanzim edilmiş.
Değerli arkadaşlarım, bunu yurt ölçüsüne vurduk, şu sonucu bulduk: Yurtta, bütün Türkiye’de sosyalizasyonu tatbik ettiğimiz zaman ortalama bir hesapla 6.500 civarında hekime, 21
800 de yardımcı personele ihtiyaç vardır. Türkiye’de bugün 9.918 hekim vardır; çoğu vazife
almamıştır, sebeplerini arz ettim. Demek ki hekim sağlık hizmetlerinde vazife almak şartlarını sağladığımız takdirde sosyalizasyonu tatbik
ettiğimiz zaman yalnız bugün elimizde mevcut
olan personelle dahi bunu tatbik etmek imkânına sahipiz; ancak yardımcı personeli biraz
takviye etmek şartıyla.
Rakamlar tamamen hesaplara dayanan rakamlardır, hayalî rakamlar değildir, gerçektir.
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Hekim bakımından bugün sıkıntı çekiliyorsa
bunun tek sebebi vardır; hekim vazife süresi
içinde her bakımdan, maddi ve mânevi bakımdan tatmin edilememektedir. Tatmin edildiği
takdirde ki, bir tazminat kanunu Meclisin gündemindedir, Yüksek Meclisin iltifatına mazhar
olacağını ümitediyorum, çıktığı takdirde koruyucu hekimlikte vazife almış olanlar değerli
arkadaşlarımın birçoğunun belirttiği şekilde
tazminata tabi tutulmak suretiyle koruyucu
hekimlik hizmetlerinin Bakanlığımızın 1964
yılı çalışmalarında geliştirileceğini ümitetmekteyiz. Değerli arkadaşlarım sosyalizasyon tatbikatı geniş kitleye hitabetmektedir. Bir misal
arz etmek istiyorum. Bugün Türkiye’de Muş
bölgesinde tatbik edilen sosyalizasyon ile günde 20-25 hasta muayene edilmektedir. Bu sene
daha beş vilâyet ilâve edilecektir. Bunlarla beraber 1964 yılında Muş’taki 20-25 rakamıyla
çarpmak suretiyle -elbette bunlar ortalama rakamlardır ama fikir verecektir- daha beş vilâyette, Muş da dahil 6 vilayette yani Türkiye’de
6 milyon vatandaş sağlık hizmetlerine muhatap tutulacaktır. 1964 yılında yalnız 6 vilâyette.
Halbuki, 1963 yılında Türkiye’nin bütün hastane, sağlık merkezi, dispanser vs. bütün sağlık müesseselerinde Sağlık Bakanlığı ile karşı
karşıya kalan vatandaşların adedi Türkiye’de
4.500.000, yalnız 6 vilâyette bir milyondur.
5 yıllık tatbikatın sonunda sosyalizasyon bölgesinde sağlık hizmetlerinden faydalanacak olan
vatandaş adedi 10 milyon olacaktır. Küçük bir
rakam değildir, yaygın bir hizmettir, ucuza malolan bir hizmettir.

‘‘

Sağlık Bakanlığının hastanelerinde bir
hastanın maliyeti değerli arkadaşlarım
177 liradır; ortalama olarak Bakanlığa
maliyeti 177 liradır. Halbuki
sosyalizasyon bölgesinde, Muş tatbikat
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bölgesinde bir hastanın maliyeti 603
kuruştur, koruyucu hekimlikte bir
hastanın maliyeti 101 kuruştur; çok
küçük rakamlardır. Çünkü tedavi edici
ve koruyucu hekimlik o bölgelerde
ayakta yapılmaktadır.

’’

Hastanın hastalığı artmadan ve hasta yatağa
düşecek hale gelmeden hasta bulunduğu yerde
yakalanmakta ve tedavisi önceden yapılmaktadır. Şimdi sağlık hizmetlerinde sosyal dengeyi
sağlayacağız, halkın sağlık seviyesini yükselteceğiz, çevre sağlığını ve sağlık eğitimini yapacağız. Değerli arkadaşlarım, eğer bunları sözde
bırakmayacaksak, eğer bunları hakikaten yapacaksak bana, karşı fikirde olan arkadaşlarım
başka bir yol gösterebilirler mi? Bunun başka
bir yolu vardır, bu yol da şudur diyebilirler mi?
O yola sahip olalım, o yola saplanalım ama
eğer sağlık hizmetinde sosyal adaleti sağlayamayacaksak, sağlık hizmetini köye götürmeyi
düşünmüyorsak, o zaman sistemi bırakmak
mümkündür; çünkü bu sistem bunu sağlamaktadır; başka bir şeyi değil…
Bir noktayı daha şu arada belirtmek isterim.
İşçi Sigortaları Kurumu hastanelerinde yolsuzluk, umum müdürlüklerinde yolsuzluk, (yanlış anlamadımsa) iddiaları oldu. Tabiî Yüksek
Meclisin değerli üyeleri İşçi Sigortaları Kurumu hastanelerinin Sağlık Bakanlığına değil
Çalışma Bakanlığına bağlı olduğunu bilirler.
Elbette ki değerli parti sözcüsü arkadaşım da
bunu biliyor, ben yalnız bir tavzih, bir düzeltme yapmak istiyorum. Belki bir yanlış anlamaya sebebiyet verebilir. İşçi Sigortaları Kurumu
hastanelerini biz, özel hastaneleri nasıl murakabe ediyorsak, ameliyathanesi var mı, yatak
durumu iyi midir, nasıl murakabe ediyorsak
ancak o kadar murakabe edebiliriz. Bunun dışında o hastaneler hakkında yapılan suistimal
ve yolsuzluk gibi iddialar Çalışma Bakanlığı ile

Muhterem arkadaşlarım; Sayın Balım arkadaşımız Bütçe Komisyonu konuşmalarında ‘Büyük
meseleler karşısında, büyük manialar bulunur.’
sözümün doğru olduğunu, ama büyük maniaları da nazarı dikkate almak gerektiğini ifade
bulundular; gayet tabii, kendileriyle beraberim.
Ben işin esasını arz etmek istiyorum, arz etmiştim yine arz etmek isterim: Büyük meseleleri,
büyük dâvaları; halk sağlığı meselesini, sağlık
meselesini halledebilecek ölçüde olan bir dâvanın karşısında elbette küçük manialar olmayacak; mesele bu büyük maniaların yenilmesi
mevzuudur. Sağlık Bakanlığı tek başına yensin,
bunun içinden tek başına çıksın, denilirse bu
mümkün değildir. Yüce Parlâmento bu dâvanın hizmetin büyüklüğüne inanmıştır; onun
karşısındaki büyük maniaları yenecek kudrettedir, ben buna inanıyorum. Bu itibarla bunu el
birliği ile müspet istikamette geliştireceğiz ama
katiyen geri dönmeyeceğiz, düşünmeyeceğiz.
Aksayan taraflar olacaktır; Muş bölgesinden bir
kaç misal verdi arkadaşlarım: Varto’da sağlık
merkezinin yanında bir sağlık ocağı yapılmıştır,
doğrudur. Hatalı yapılmıştır ama, düzeltilmesi
mümkündür. Esasen bunun için pilot bölgeler
seçilmiştir, oradaki hataların beriye intikal ettirilmemesi için. Sağlık merkezleri yapılmıştır.
Mevcut sağlık merkezlerinin yanında elbette
sağlık ocağı yapılmayacaktır. Bu sene sağlık
merkezi yapmak isteyen dernekler bize müracaat etmektedir. Kendilerine yardım yapmaktayız. Kendilerine yapacağımız yardımlar için
de bir ölçü koyduk. Hem sağlık merkezlerinin
inşasına müsaade edeceksiniz, öbür tarafta sosyalizasyonu Türkiye ölçüsünde tatbik edeceğim diyeceksiniz, hem de sosyalizasyon sağlık
merkezinin yanına geldiği zaman o müesseseyi
orada inkâr edip yanına yeni bir müessese ku-

racaksınız; elbette tezat vardır ama Muş’ta olmuştur, ondan sonraki bölgelerde olmayacaktır.
Sağlık merkezlerinin bulunduğu yerlerde sağlık
ocaklarını yapmayacağız. Esasen değerli arkadaşlarım bir noktada aldanmaktadırlar, malî
hesapları yaparken bir noktayı hesaba katmamaktadırlar. Pilot bölge olarak Muş alınmıştır,
yani en mahrumiyet bölgesi alınmıştır. Ne sağlık ocağı vardır, ne hastane vardır. Batıya doğru
gelindikçe yeni tesisler yapmak mecburiyetiyle
karşı karşıyakalınmayacaktır çünkü hastane, ve
sağlık merkezi gibi pek çok kurulu müessese
vardır; bunlar bu sistemin bünyesine sokulacaktır ve yatırım nispetleri çok düşecektir.
Cari masraflara gelince : Değerli arkadaşlarım
ellerine kalemi alıyor, Muş’taki cari masrafları
hesaplıyor, bunu yurt ölçüsünde rakama vuruyor ve muazzam rakamlar çıkarıyorlar ama
düşünmüyorlar ki, Muş tatbikat bölgesinin
dışında bulunan bölgelerde de hastanelerin,
sağlık merkezlerinin, hükümet doktorlarının
masrafları; yani cari masraflar var. Bütün bu
cari masraflar sosyalizasyon bölgesi yayıldıkça
sosyalizasyon içine gireceği için aslında rakama böyle ulaşmak mümkün değildir, bunu arz
etmek isterim. Korkunç değildir rakamlar, ama
büyüktür. Bugünkü mali imkânlarımıza göre
büyüktür, ama korkunç değil. Ben yenilmeyecek kadar da büyük olduğu kanaatinde değilim. İhtiyaçlar, Yüce Meclisi benimsedikçe, basın benimsedikçe, umumi efkâr benimsedikçe
Meclisleri ve Bakanlık makamında oturanları
ve Bakanlık personelini sosyalizasyona doğru
itecektir. O kadar büyük bir kuvvetle itecektir ki, bu itişin önünde hiç bir bakan, hiç bir
bakanlık duramayacak, hatta ve hatta yüksek
parlâmento da halk eğitimlerini de tuttuğu
için bu itişin önünde aynı istikamet dikkat nazara aldığı için, halk ihtiyaçlarını önce büyük
ölçüde gayret sarf edecektir. Toplum kalkınmasının başka yolu da yoktur. Sağlık ocakla-
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ilgilidir. İki gün sonra gelecek olan bütçelerinde değerli arkadaşım, bu düşüncelerini ifade
ederse faydalı olur kanaatindeyim.
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rını kuracaksanız -değerli arkadaşlarım ifade
buyurmuşlardır, haklıdırlar - yanında karakol
yapılacaktır, yanında okul yapılacaktır, yanına
su gelecektir. Muş’ta tatbikat aksamıştır. Neden
derhal Muş misal çünkü en mahrumiyet bölgesinde tecrübe edilmiştir, aksayan taraflar görülsün diye edilmiştir.
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Bütün Bakanlıklara yazı yazılmıştır. Millî Eğitim
Bakanlığı ile Köy İşleri Bakanlığı ile ve Bayındırlık Bakanlığı ile temasa geçilmiştir. Yazışmalar
yapılmıştır. Hattâ Bayındırlık Bakanlığı ve Millî
Eğitim Bakanlığına 1964 inşa yılında nerelerde
sağlık ocakları kurulacağının listeleri gönderilmiştir; bunları yaptık ve onlara dedik ki, ‘Siz
okulunuzu yaparken sağlık ocaklarının bulunduğu yerleri dikkate alınız, orada doktor var,
sağlık personeli var.’ Bütün ilgili bakanlıklarla bu
şekilde irtibat sağlamak suretiyle koordine çalışma imkânları araştırılmaktadır.Bu sene tatbikat
hataları olmayacak mıdır, elbette olacaktır.
1965 yılında, vazifeli arkadaşlarımız bu senenin tatbikat hatalarını düzeltmeye çalışacaklardır. çalışacaklardır ama bu sene olan hatalar,
Muş tatbikatındakinden her halde daha az olacaktır. Bu seneden sonraki, hatalar da her halde bu senekinden daha az olacaktır. Gelişmeye
doğru başka türlü ilerlememize imkân yoktur,
arkadaşlarım.
--SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

Değerli arkadaşlarım,
Yüce Meclisin zamanının çok önemli olduğunu bildiğim için konularımı da süratle anlatmaya gayret ettim. Buna rağmen biraz, suistimal
ettiğim kanaatindeyim, müsamahanıza sığınacağım. Bir tek ilaç konusu kalmıştır. Bunu da
özetledikten sonra konuşmalarımı bitireceğim.
MAL DEMİR (Bolu) -

Bu konuya başlamadan evvel bir noktayı Yüce
Meclisimize arz etmek istiyorum: Öğleden evYüzyılın
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velki konuşmam sırasında şahsı adına konuşma
yapmış olan Sayın İhsan Önal arkadaşımın konuşmasına değinmiştim. Değerli…
Bir dakika Sayın Bakan, sayın arkadaşlarım lûtfen müzakereleri takipedelim.

BAŞKAN -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

Değerli arkadaşım
oturuma ara verildiği zaman dışarda benimle
yaptığı görüşmede üzüntülerini ifade etti. Esasen, daha önce kendisini sosyalizasyona taraftar bir arkadaş olarak tanıdığım Sayın Önal
arkadaşım, bügünkü mali imkanlarla sosyalizasyonu tahakkuk ettirmenin güç olacağını
ve Yüce Meclisin, sosyalizasyonu tahakkuk
ettirebilmek için Sağlık Bakanlığına yardımcı olmayı temenni ve arzusu ile bu tarzda konuştuğunu, aslında sosyalizasyonu yürekten
benimsediğini, hattâ partisinin programına
sosyalizasyonu koydurmak için büyük gayret
sarf ettiğini ve hattâ koydurduğunu, bu itibarla
sosyalizasyonun yanında bulunduğunu, tek arzusunun sosyalizasyonun tahakkuk ettirilmesi
için malî imkânları geliştirebilmek bakımından
Yüce Meclisin Bakanlığa yardımcı olmasını temin için birtakım hususları açıkladığını ifade
etmiştir. Ben huzurunuzda bunu tekrar öğrenmenin memnuniyeti içinde, huzuru içinde kendisine hem teşekkür eder, hem de özür dilerim.

MAL DEMİR (Devamla) -

Değerli arkadaşlarım Bakanlığımızla ilgili son
konu ilaç konusudur; arkadaşlarımın çoğu, konuşmalarında bu konuya değinmiştir. İlâç konusunda prensiplerimizi özetlemek istiyorum.
Yerli ilâç sanayiini Bakanlığımızdestekleyecektir, desteklemek kararındadır ve bunu 1964 tatbikatında da mutlaka tatbik edeceğiz. Yabancı
Sermayeyi Teşvik Kanunu’ ndan faydalanmak
suretiyle yurdumuzda ilâç sanayii müesseseleri
kurmuş olan yabancıların bu yöndeki çalışmalarını millî menfaatlerimiz istikametine yöneltici tedbirleri mutlaka alacağız.

İlâçlara fiyat tespiti konusunda birtakım ölçüler vardır. Bu ölçülerde hammadde fiyatları da
rol oynamaktadır. Bir kısım müesseseler yalnız muayyen yerden hammadde getireceğini
ileri sürmek suretiyle, hammadde getirdikleri
yerden satın aldıkları hammaddelerin maliyet
fiyatları yüksek olduğu için, satış fiyatları üzerine de -yapılan hesap dolayısıyla- tesir etmekte olduğu görülmüştür. Ucuz fiyatla nereden

hammadde memleketimize getiriliyorsa, ilâçların satış fiyatlarını tespitte ucuz olarak ithal
edilmiş olan hammadde fiyatlarının esas olarak
alınacağını Yüce Meclise bildirmek isterim. Fiyat tespitinde ve ilâç ithalinde mutlaka büyük
bir titizlik gösterilecektir.
Değerli arkadaşlarım, sayın arkadaşlarımın konuşmalarında bu konuda bâzı hususlar belirtildi. İthal kotalarında kısıntı yapılması yabancı
sermaye ile kurulmuş olan müesseselerin işine
yaramaktadır, dendi. Değerli arkadaşlarım, yerli
ilâç sanayiini himaye etmenin yollarından birisi budur, başka yollar da vardır. Diğer yollar da
denenecek, diğer yollar da tatbik edilecektir, imkân nisbetinde. Ama, yollardan birisi budur. İlaç
ithalinde Bakanlığımız şu prensipleri vazetmiş,
tatbik etmiş ve tatbik edecektir: Hayati önem
taşımayan ilâçlar Türkiye’ye ithal edilmeyecek,
ithal listelerine alınmayacaktır. Hayati önem taşıyan ilâçların muadilleri, benzerleri aynı tesir
derecesine sahip olan benzerleri eğer memleketimizde yapılıyorsa ithal listelerine alınmıyacaklardır. Bu mutlaka büyük bir titizlikle tatbik
edilecektir. Yüce Meclisin huzurunda bunu ısrarla tekrarlamanın mühim bir sebebi vardır ;
Bakanlık olarak bu hususta mutlaka bir kısım
taleplerle, tazyiklerle karşı karşıya kalacağımızı
biliyoruz fakat memleketin menfaatlerinin bu
istikamette olduğunu bilen sorumlu kişiler olarak bunu tatbikte kararlıyız. Yüce Meclisin bize
yardımcı olacağına inanıyorum.
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Açıkça ifade etmek gerekir ki, yabancı sermaye
ile kurulmuş ilâç sanayii, değerli arkadaşlarımın
konuşmalarında belirttiği gibi, çalışmalarını,
hammadde imalâtını Türkiye’de yapacak bir
istikamete doğru yönelmemişlerdir. Yabancı
Sermayeyi Teşvik Kanunu, 1954 yılında çıkmıştır. Bu kanun tetkik edildiğinde, kanunda tahdit
edici hükümlerin bulunmadığı görülür. Bizim
Bakanlığın ve Ticaret Bakanlığının bünyesinde bu hususta gerekli tedbirleri alabilmek için
yaptığımız tetkikatta şunu gördük : 1958 yılına
kadar memleketimizde ilâç imal etmek için müessese kurmuş ve ruhsatname almış olan ve Yabancı sermayeyi teşvik Kanunundan faydalanan
müesseseler arasından hiçbirisinin mukavelesinde hammaddeyi Türkiye’de yapacağına dair bir
kanıt yoktur, bulamadık. 1958 senesinden sonra
ruhsat almış olan bir kısım müesseseler için bu
kayıt konmuştur. Şimdi, elimizdeki plân 282’nci
sayfasında aynen şöyle diyor : Yabancı Semayeyi Teşvik Kanunu’ndan faydalanan müesseselerin çalışmaları desteklenecektir ancak Türkiye’de yapacak bir istikamete sevk edileceklerdir.
Hammaddelerini Türkiye’de imal etmedikleri
takdirde inkişaflarına mâni olunacaktır.Yüce
Meclise şunu tebşir etmek isterim : Bakanlık olarak hammadde imalâtını yurdumuzda yapmak
istikametinde çalışmalara yönelmemiş olan yabancı sermaye ile kurulmuş olan müesseselerin,
çalışmalara yönelmemekte ısrar ettikleri takdirde plân hedefleri istikametinde önlenecektir.
(Bravo, sesleri) Bunu belirtmek isterim.

Değerli arkadaşım diyorlar ki, “6 aylık ithal
kotaları yapılmaktadır. Halbuki hayati önem
taşıyan ilâçlar bellidir, tespit edilebilir ; bunları tespit etmelidir ve bu ilâçlar için her altı
ayda bir ithal kotası listesi hazırlamaya lüzum
yoktur.’’ Bu da bir görüştür ve doğru tarafları da vardır ancak ilim ilerlemektedir, tıp da
ilerlemektedir. Hayati önem taşıyan ilâçlar
zaman ilerledikçe inkişaf etmekte, her mevcuda yenileri katılmaktadır. Buna ilâveten de
Yüzyılın
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hayati önem taşıyan ilâçların bir kısmı bugün
memleketimizde yapılamıyor ama iki, üç ay
sonra yapılması, imalâtının başlaması imkânı
vardır. Eğer ilâcın muadili üç ay sonra Türkiye’de yapılırsa, sabit ilâç listeleri tespit etmek
suretiyle bunu bir, iki yıl tatbik ettiğimiz takdirde benzerleri Türkiye’de yapılan ilâçları da,
ithal kotalarına dâhil etmiş oluruz; mahzurlu
tarafı budur. Onun içindir ki, her altı aylık ithal
kotası tazim etmeden evvel Bakanlığımız ilmî
otoriteleri Bakanlıkta toplamakta, prensipini
kendilerine iletmekte ve bu ilim otoritelerinin hazırlamış olduğu ilâç listelerini sadakatle
tatbik etmek kararındadır. Önümüzdeki ithal
kotası için kuracak olduğumuz ilâç listelerini
tanzim edecek komisyonu daha geniş tutmak,
yurdun diğer bölgelerinden de, Ankara, İstanbul’un dışında kalan bölgelerden de konu ile
ilgili mütehassıslar celbetmek, her ihtisas dalından otoriteler bulundurmak suretiyle, daha az
hataya mucip olabilecek bir ilâç ithal kotası listesi tanzim etmek kararındayız. Hata olmamış
mıdır, elbette olmuştur; her işte hata olabilir
ama mühim olan hatayı görmek ve düzeltmek
yoluna gitmektir. Değerli arkadaşımın belirttiği
sedilanit konusunda hata edilmiştir. Sedilanitin
muadili Türkiye’de Samsun’da imal edilmektedir. Ama, ithal kotası öyle bir zamanda hazırlanmış ve Ticaret Bakanlığına gönderilmişti
ki, komisyonun hazırlamış olduğu, ilmî heyetin
hazırlamış olduğu ilâçlar üzerinde teker teker
durup acaba yeni bir müessese bunların içinden her hangi birisini imal etmeye, başlamış
mıdır, diye tahkik edecek zaman kalmamış idi.
İlâç listesinin önümüze geldiği tarihle Ticaret
Bakanlığının gönderilmesi lazım gelen tarih
arasında 1,5 gün vardı. Bu itibarla bu konuda
hata edilmiştir. Ancak, sedilanit ithal kotasına
dâhil edilmiş olmasına rağmen sedilanit ithal
edecek firmanın elinde fazla miktarda ve ihtiyaca yetecek ilâç bulunduğu için o firma esasen
onbirinci kotada kendilerine verilen miktarı itYüzyılın
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hal etmemiş, bu sebeple kota da düzeltilmiştir.
Önümüzdeki kotada daha dikkatli, prensiplere
daha sadık bir ithal sistemi tatbik etmek kararındayız. İlâç fiyatlarının tespitinde elbette ki,
bâzı tedbirlerimiz olacaktır.
Aspirin konusu büyük ölçüde tenkit konusu
olmuştur. Aspirinin fiyatı hazırlandığı zaman
hammadde fiyatı esas olarak alınmıştı. O zaman
hammaddesinin kilosu 19 lira idi. Şimdi bir başka firma aspirinin hammaddesini Türkiye’ye 14
liradan getirmiştir. Şimdi hazırlayacağımız fiyat
listesinde bu esas olarak alınacaktır. Fiyat listesinin hazırlanışında bâzı prensipleri de vazetmiş
durumdayız. Öyle ümit ediyoruz ki, önümüzdeki tatbikat yılında ilâç fiyatları konusunda büyük
ölçüde şikâyetler olamayacaktır ama bu konuda şikayetler olacaktır. Değerli arkadaşlarımın
şunu bilmesi lazımdır: O da şudur: İthal kotasına dâhil ettiğimiz ilâçların miktarı mutlaka az
olacaktır. Vatandaş bir kısım ilâçlara alışmıştır,
o ilaçların ismi kulağındadır. O ilâcı aramak
lüzumunu hissedecektir. Bulamayınca da, arzu
ettiği ve hayatı için çok önem taşıdığını zannettiği o ilâcın ithal kotalarına dâhil edilmesini isteyecektir ama biz, meselâ ismi yaygındır, diye,
Türkiye’de benzeri, daha iyisi yapılan bir ilâcı,
halk çok arıyor diye, döviz sıkıntısı çektiğimiz ve
elbirliğiyle buna çare aradığımız bir devirde ve
hele yerli ilâç sanayiini kalkındıracağız iddiasıyla ortaya çıktığımız bir zamanda, hayati önem
taşımayan bir ilâcı, hayati önem taşısa dahi Türkiye’de imalâtı yapılan bir ilâcı, ithal listelerine
koymamakta kararlıyız ve kararlı olarak devam
edeceğiz, arkadaşlarım.
Sözlerime son veriyorum. (Sual var, sual var,
sesleri)
BAŞKAN -

Sözleriniz bitti mi Sayın Bakan?

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL DEMİR (Devamla) -

kaldı, bitiyor.

Hayır efendim, az

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

Yüce Meclisin huzurunda sözlerimi bitirirken, Millî Birlik Komitesi zamanında kabul edilmiş olan 224 sayılı
Sosyalizasyon Kanununun tatbikatında ve diğer sağlık hizmetlerinin görülmesinde benden
önce vazife görmüş olan değerli bakan arkadaşlarımın müspet; yapıcı çalışmalarını Yüce
Meclisin sayın üyelerine bildirmek ve huzurunuzda bu müspet çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür etmek istiyorum.
MAL DEMİR (Devamla) -

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının, merkez
teşkilâtı dâhil, en uzak taşra teşkilâtının en uç
neferine kadar mensuplarının sağlık dâvalarının görülmesinde, bu dâvaya lâyık bir zihniyete sahip olduklarını, çalışma anlayışına sahip
olduklarını ve bu çalışmanın gerektirdiği feragati gösterdiklerini ve göstereceklerini Yüce
Meclise tebşir etmek suretiyle, Sağlık Bakanlığı
mensupları hakkındaki itimatlarının devamını
istirham ediyorum.
Sağlık Bakanlığı mensupları adına ve şahsım
adına Yüce Meclise saygılarımı sunar ve teşekkür ederim. (Alkışlar)
Oylarını kullanmamış arkadaşlar
varsa lûtfen oylarını kullansınlar.
BAŞKAN -

Sayın Bakan sualler var. Sayın Mehmet Geçioğlu, buyurun sualinizi sorunuz.
Adana’da bir
memleket hastanesi yapılacak, diye yıllarca lâf
edilmiş ve temeli de atılmıştır. Bu hastaneden
hâlâ bir ses yok. Ne olmuştur? Adana bir işçi
merkezidir. Mevcut hastane, kâfi gelmemekle
birlikte gayrisıhhi bir durumdadır. Bunun inşasının kuvveden fiile çıkarılması lazımdır.
MEHMET GEÇİOĞLU (Adana) -

Kaza merkezlerindeki sağlık merkezleri verimsizdir ve uzun zaman doktorsuz da kalmakta-

dır. Bu sağlık merkezlerinde bir çok personel
vardır, orada yer içer, ama amme hizmeti diye
bir şey görmez, bu hususta ne düşünüyorlar?
İkinci sorum; verem dâhil diğer bulaşıcı hastalıkların tespit ve mücadelesi köylere seyyar
doktorlar göndermek suretiyle tespit edilmekte
midir?
Köy içme sularının tahlilleri yaptırılmakta mıdır?
Bulaşıcı hastalıkların tedavisi hususunda muhtaç vatandaşlara ilâç temini hususunda Bakanlığın ne gibi tedbirleri vardır, varsa küçük kasabalara da intikali düşünülüyor mu? Bunu rica
ediyorum, hürmetlerimle.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-
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Sözleri henüz bitmemiş efendim,
bittikten sonra sorarsınız.

BAŞKAN -

MAL DEMİR (Devamla) -

‘‘

Adana Memleket Hastanesi, Adana’da
1964 yılı Bakanlığımız tatbikatı olarak
1965 yılında bitirilmek üzere 3 milyon
proje tutarlı ve 1964 yılında 1,5 milyon
lira sarf edilmek üzere bir Sağlık Koleji
inşası vardır. İlâveten 1966 yılında
bitirilmek üzere 4 milyon lira tutarlı bir
Devlet Hastanesi inşası vardır.

’’

Bu sene Adana’da bu hastanenin inşasına başlanacak 1.300.000 lira, 1964 yılı içinde Bakanlığımız tarafından sarf edilecektir. Hastane hakkındaki mâruzatım bu kadardır.
İlçelerdeki Sağlık merkezlerinin daha rantabl
hizmet görmeleri için gerekli tedbirler alınacaktır. Sağlık personeli bakımından kifayetsizlik, -personel konusundaki görüşmelerde arz
etmeye çalıştım- imkânsızlıklardan doğmaktadır. Bilhassa hastane ve sağlık merkezlerimizde personel yardımcısından öteye müstahdem
kadrolarının kifayetsizliği aşikârdır. Bunların
aldıkları ücret o kadar düşüktür ki, bu işleri
görecek ehliyette kimseleri bulmak mümkün
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olamamaktadır. Bulunanlar eğitime tabi tutulmaktadır; fakat bunlar daha iyi iş bulunca ayrılmaktadırlar. Bu itibarla, devamlı olarak değişen
bu hizmet erbabı, elbetteki, hizmet görmekte
geri kalmaktadır. Müşkülât buradetır. Gerek
hekim ve gerekse yardımcı personel mevcudu
bakımından arz ettiğim sebepler dolayısıyla
münhallere müracaatlar az olmaktadır. Bunlara yeterli imkanlar sağlanmadığı takdirde hizmetten uzakta kalacakları bir bedahettir. Yüce
Meclisin buna çare bulması şarttır.

bir kısım, hastalıklar için ilâç tevzi edilmektedir. Bâzı bulaşıcı hastalıklar çıktığı zaman, Bakanlığımız oraya ilaç sevk etmekte ve tatbikini
sağlamaktadır. Geçenlerde Bitlisin Ahlat bucağında bir kızamık salgını çıktığı zaman - Yüce
Meclise burada bir soru münasebetiyle arz
etmiştim - süratle yerine, kızamıklı vakalara
tatbik edilmek üzere, tesiri uzun devam eden
penisilin gönderilmiştir. Bu gibi âcil ilâçlar, ishallerde kullanılan bir kısım ilâçlar imkân nisbetinde gönderilmekte ve tatbik edilmektedir.

Veremin ve bulaşıcı hastalıkların tespit ve tedavisi konusunda köy tatbikatları vardır. Verem
konusunda arz etmiştim, 30 milyon tüberkülin
testi yapılmıştır. 13 milyon küsür vatandaşa da
BCG aşısı tatbik edilmiştir. 13 milyon küsür
vatandaşın şehirlerde oturduğunu kabul etmek
güçtür. Verem Savaş Genel Müdürlüğünün
elinde vasıtalara bindirilmiş mikrofilm çeken
röntgen cihazları vardır. Bunlar ârızalı arazilerde dahi en ucra köylere kadar gitmek suretiyle köy tatbikatı yapmaktadırlar.

İçme suları mevzuu: Bu Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığını kısmen alâkadar eder. İçme
suları konusu belediye ve köylerde de köy
muhtarlıklarının vazifeleri meyanındadır. Eğer
köyler kendileri yapmak istiyorlarsa numune
gönderirler. Hükümet doktorluğuna müracaat edildiği takdirde; yurdun her yerinde Sağlık Bakanlığının vazifeli elemanları kendilerine
köyden müracaat vâkı olduğu zaman köye,
şehirden müracaat vâkı olduğu zaman şehire
gitmek suretiyle fennî usullerle Bakanlığımız
Hıfzıssıhha Enstitüsünden alınmış şişelere konan suları, üzerlerini mühürlemek suretiyle
Bakanlığımız merkezine gönderir ve bu sular Ankara’da merkezde ücretsiz olarak tahlil
edilir, raporlar da Hükümet doktorlarına geri
gönderilir. Yani bize intikal eden talepler Bakanlığımız tarafından ücretsiz olarak mutlaka
karşılanır ama Bakanlık, köylere kadar gidip
tek tek bütün köylerin içme sularının içmeye
müsait olup olmadığını tetkik etmez; konusu
dâhilinde değildir. Mevzuat bakımından işleme tarzı böyledir, arz ederim.

Değerli arkadaşlarım, verem konusunda bu
tatbikatlar sırasında çekilmiş olan resimleri
gördükleri zaman hizmetin hangi ölçüler içinde hangi şartlar altında, hangi feragat anlayışı
içinde nerelere kadar götürüldüğünü görmek
imkânlarına sahip olmuş olacaklardır. Verem
haftalarında açılmış olan paviyonlarımızda teşhir edilen ve halen umum müdürlüğümüzde
bulunan bu resimler, cidden bu hizmetin uzak
bölgelerimize kadar, dağın tepesinde oturan
vatandaşlarımızın ayağına kadar getirildiğinin
bariz bir işâretidir. Övünme hissini Bakanlık
adına duyarak ifade etmek isterim ki, bu tatbikat Yüce Meclisin de gurur duyacağı, övüneceği bir seviyede yapılmaktadır.
Bulaşıcı hastalıklara ilâç konusu geniş bir meseledir. Bulaşıcı hastalıklara Türkiye ölçüsünde
ilâç dağıtılmasının güçlüğünü sayın üyelerin de
takdir edeceklerine eminim. Eldeki imkânlarla
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BAŞKAN -

Sayın Çulha, buyurun.

TURGUT ÇULHA (Bolu) - Birinci sualim: Kendileri buyurdular ki, ‘‘Türkiye’de ki veremli adedi 750.000 dir.’’ Halbuki kendilerinden evvelki
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı geçen seneki
16’ncı verem haftası kongresinde radyodaki konuşmalarında bu adedin 1,5 milyon olduğu-

Beş Yıllık Kalkınma, Plânında ancak 5.000 yatağın ilâvesi öne sürülmüştür. Halbuki...
BAŞKAN -

nuz.

Sayın Çulha lûtfen sorunuzu soru-

TURGUT ÇULHA (Bolu) - 5.000 yatak ilâve ettiğimiz zaman ancak 19.000 küsüru bulacaktır.
Halbuki 40.000 yatağa ihtiyaç vardır. Aradaki
fark ne şekilde telâfi edilecektir ve verem dâvası
nasıl halledilecektir? Bunu öğrenmek istiyorum.
BAŞKAN -

sini sorun.

Başka sualiniz var mı? Lûtfen hep-

TURGUT ÇULHA (Bolu) - Yerli ve yabancı ilâçların ruhsatlarının alınması mevzusunda çok
Muhterem Bakanlık ilgililerine bâzı ithamlarda bulunulmaktadır. Kendilerini bu ithamlardan tenzih etmekle beraber bugüne kadar
açılmış olan bir tahkikat var mıdır, yok mudur?
Varsa, neticelenmiş midir?

Full-time çalışmaları hangi esaslar dâhilinde
olacaktır? Yani götürü bir sistem mi olacaktır
yani götürü bir sistem mi olacaktır, yoksa doktorun çalışması ile baktığı hasta adediyle tahdit
mi edilecektir?
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

Verem konusunda
Türkiye’de 750 bin veremli olduğunu ifade
ettim, ifademi tekrarlarım. Türkiye’de bizim
hesaplarımıza göre bugün 750 bin civarında
veremli hasta vardır. Bu rakama biz bütün şehirlerdeki veremlileri tek tek bulmak suretiyle
ulaşamayız. Bu rakamlara, yapmış olduğumuz
taramalarda elde ettiğimiz veremlilerin yüzde
nisbetini yurt ölçüsünde, tatbik etmek suretiyle
MAL DEMİR (Devamla) -

ulaşırız. Bu taramaları yurdun muayyen bölgelerinde yapmayız. Bütün istatistikî çalışmalarda
olduğu gibi yurdun değişik bölgelerinden almış
olduğumuz neticeleri toplamak suretiyle neticeye ulaşırız. Bugün Türkiye’de ortalama bir
hesapla 750 bin civarında veremli hasta vardır.
Bundan bir iki sene evvel Türkiye’de 1,5 milyon
civarında veremli hasta bulunup bulunmadığı konusunda kesin düşüncelerimi arz etmek
mümkün değildir. Ama veremli hastaların mevcudunda bir azalma olduğunu ve veremlilerin
sayısında bir eksilme olduğunu, bunun tedaviye
bağlı olduğunu, verem taramaları ve tedavilerinin gelişmesi karşısında da bunun müspet ve
memnuniyet verici bir netice olduğunu arz etmek isterim. Verem taramalarında karşımıza çıkan ve enteresan olan bir husus vardır. Veremli
olarak tespit ettiğimiz hastaların büyük bir çoğunluğu kendisinin veremli olduğunu bilmektedir. Verem olarak tespit ettiğimiz hastaların büyük bir çoğunluğunu verem olduğunu ailesi bile
bilmemektedir. Yani, sağlam diye gezen, sağlam
olduğunu zanneden aile fertleri içinde ve şahıslar arasında da verem vakaları tespit edilmektedir. Bu taramanın müspet istikamette inkişaf
ettiğinin ve olumlu bir sonuca doğru gittiğinin
açık bir ifadesidir. Veremde tarama ve tedavi
imkânları geliştikçe elbette ki, veremli sayısı da
azalacaktır. Verem yataklarının kifayetsizliğini
münakaşa etmek mümkün değildir ama şimdi,
bilhassa son yıllardaki çalışmalarda, verem tedavisinde önem verdiğimiz, ayakta tedavi metotlarıdır. Veremli hastaların hastaneye yatırılarak
tedavi edilmesinden ziyade önemli olan husus
da budur: Hastayı, tarama ile hastalığı ilerlemeden bulmak ve ona yatakta tedavi imkanı
sağlamak. Son yılların tatbikatı bütün dünyada
böyledir. Yurdumuzda da memnuniyetle ifade
etmek isterim ki, bu tatbikat bu istikamette müspet sonuçlar vermektedir. Bu itibarla veremli
hastaların yataklarında bahsedilen noksanlık bir
bir ihtiyaçtır fakat bu büyük ölçüde endişe verici
bir noksanlık değildir, çünkü veremde, yataklık
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nu söylemişlerdi. Bunların hangisi doğrudur?
Çünkü Türkiye’de, senede ölen veremli sayısı
20.000’dir. Günde 50 vatandaş kaybediliyor, saat
başında 2 vatandaşımız ölüyor. Türkiye’de verem yatağı 13.900’dür. Resmî istatistiklere göre
bunun 40.000’e iblâğ edilmesi gerekmektedir.
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tedavi kurumlarının müesseriyeti ayakta yapılan
tedavinin müesseriyetine ulaşamamaktadır, esasen ulaşamaz da.
Yabancı ilâç ruhsatlarının konusunda Bakanlığımızda açılmış bir tahkikat vardır. Müfettişlerin tahkikatlarını ikmal etmişlerdir ve tahkikat
yapmış olan müfettişlerin raporları istikametinde de idari tahkikata başlanılmıştır, arz ederim. Henüz sonuçları alınmadığı için bir bilgi
verecek durumda da değilim, değerli arkadaşlarımın beni mâzur göreceğini umarım.

100. YILA ARMAĞAN

Full - Time tatbikatında ücretler: Bir taban
çizilmiştir. Hastanelerde bütün mesaisini hastaneye hasredecek olan hekime bu tabanın altında kalan miktarlar verilecektir. Ancak, hastanede yapacağı muayeneler için yönetmelikte
tanzim edilecek bir husustur. Bu hususta, yönetmelik çalışmalarına henüz devam olunduğu
için kesin kanaatimi belirtmeyeceğim. Bu yönetmelikte, haftanın muayyen günlerinde hekimlerin hastanede serbestt çalışmaları düşünülmektedir. Hasta, vatandaş muayene olmak
istediği, tedavi olmak istediği hekime, hastanede belirtilen bu günlerde gidip muayene olmak
imkânına sahip olacaktır. Bu sağlandığı takdirde elde edilmiş olan paralardan bir kısım, müesseseye kalacak, bir kısmı da bu hizmeti gören
hekimler arasında tevzi edilecektir, arz ederim.
Sayın Vefa Tanır. Sayın Bakan cevaplarınız lûtfen kısa olsun, soru soracak daha
sekiz arkadaşımız var.

BAŞKAN -

Sayın Bakan’ın bu
şahsi icraatına ait bir şey öğrenmek isteğimden
doğan bir sual:
DR. VEFA TANIR (Konya) -

Bâzı hekim arkadaşlar, 10 senedir, 20 senedir, en
kısası 8 senedir ya bir sağlık merkezinin başında,
ya Hükümet tabipliğinin başında veya Sağlık
Bakanlığına ait bir hastanenin klinik şefi halindedir. Bunlar o kadar değişmez hale gelmiştir ki,
paralı olan bu köşebaşlarında refah içindedirler.
Yüzyılın
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Fakat câmiamızda bunların sayısı çok azdır.
Hekimlerin bugün içinde bulundukları müşkül
durumu bu arkadaşların ferahı yüzünden efkârı
umumiyeye tanıtamıyoruz, anlatıyoruz.
Bu arkadaşlarımızın yüzünden genç hekim arkadaşlarımız çalışma imkânını Türkiye’de bulamadıkları için bugün Almanya’da ve Amerika’da iş arıyorlar, orada, ihtisaslarını yaptıktan
sonra da Türkiye’ye geldikleri zaman yine köşebaşları tutulmuş olduğu için, bir kazanın Hükümet tabipliğine veya sağlık merkezi başkanlığına kadar düşüyorlar. Şimdi bu vaziyette artık
bizim meslekte ilim senelerle değil, literatürü
takip ve çalışmayla elde ediliyor. Ankara’mızda
kalbe pil takan hekimin yaşının 34 olduğunu
siz de, ben de bilirim. Bu dâvaya parmak basabilmek için personel rejimini benim düşündüğüm yoldan görmek niyetinde misiniz?
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

Çok para kazanan
ve sayıları az olan bir kısım hekimlerin mevcudiyeti hakkındaki düşüncelerine iştirak ediyorum. Sayılarının az olduğunu belirterek iştirak
ediyorum. Bu konuda arkadaşımın düşüncelerini reddetmek mümkün değildir. Tedbirlerin
kolay olmadığını ifade etmek suretiyle zihniyet
itibariyle kendileriyle yan yana olduğumu ifade
etmek isterim.

MAL DEMİR (Devamla) -

DR. VEFA TANIR (Konya) BAŞKAN - Sayın

Teşekkür ederim.

İhsan Önal.

DR. İHSAN ÖNAL (İçel) - Bendeniz İçtüzüğün
95’nci maddesine tevfikan mâruzatta bulunmak istiyorum.
BAŞKAN - Siz sual sormayacaksınız, söz istiyor-

sunuz.
Sayın Sarıibrahimoğlu.

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) -

1. Sosyalizasyon kaç yılda ve ne miktar para ile
mümkün olacaktır?

3. Hemşirelerin mesai ve fazla nöbetlerinin aile
hayatı kurmalarına ve bu hayatı idamelerine dahi
imkân veremeyecek derecede ağır olduğu gerçek
midir, gerçek ise insan haklarına aykırı olan bu
durumun ıslahı için ne düşünülmektedir?
4. Hastane hekimlerinin hariçte muayenehane
açmalarının doğurduğu iddia edilen mahzurlar Mevcut mudur? mahzurlar mevcut mudur,
mevcut ise bu hususta ne gibi tedbirler düşünülmektedir?
5. Kaç Hükümet tabipliği münhaldir, inhilâl
sebebi nedir, ne gibi tedbirler düşünülmektedir?
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

Sosyalizasyon tatbikatı plân gereğince 15 yılda tamamlanacaktır.
Sosyalizasyon tatbikatını sağlayabilmek için,
malî güçlüklerin yenilmesi icapettiği ve bu güçlüklerin büyük ölçüde mevcut olduğu değerli
arkadaşların çoğu tarafından ifade edilmiştir.
Ben de bunu arz etmeye çalıştım. Sosyalizasyon plânının tatbikatında yatırım olarak 15 yılın
sonunda 984 milyon lira sarf edilmiş olacaktır
ki, yıllara bölündüğü takdirde 65.700.000 lira
her yıla düşmekledir. Cari masraflar bakımından onbeşinci yılın sonunda 629 milyon liraya
ihtiyacımız vardır. Bu rakama bölge hastaneleri
de dâhildir. Tabiî bu rakamlar aslında büyük rakamlardır. Ancak arz ettiğim gibi bütün yurtta
sosyalizasyon tatbik edildiği takdirde bölge tedavi kurumları için sarf edilmiş olan cari masraflar
da bunun bünyesine girecektir. Sorular aslında
MAL DEMİR (Devamla) -

geniş sorular olduğu için Sayın Başkanın ikazını
yerine getiremiyorum, özür dilerim.
BAŞKAN - Sayın Bakan, bu soruların bâzıları
yazılı olarak cevaplanması lazım gelen sorulardan ise o şekilde ifade buyurun. Yazılı olarak
alınması mümkün olan şeyler lûtfen sorulmasın.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

Asistan doktorlar
günde kaç saat mesai yapar? Asistan doktorlar
sabahın erken saatlerinden günün geç saatlerine kadar mesai sahipidir. Aslında ellerindeki işleri bitirmek kendi menfaatleri icapıdır, çünkü
eğitim ve öğretime tabidirler. Asistanlara fazla
mesai ücreti diye bir şey verilmez.

MAL DEMİR (Devamla) -

Tedbir olarak ne düşünülmektedir diyor, değerli arkadaşım. Bir serzenişimi Yüce Meclisin
müsamaha ile karşılayacağına eminim. Geçen
yıl Yüce Meclise getirdiğimiz, asistanlara 200
lira tazminat verilmesi hakkındaki kanun teklifimiz iltifata mazhar olmamıştı. Halbuki 30
gün içinde, 30 günün 25 gününde nöbet tutan asistan vardır. Bakanlık bunu bilmektedir.
Bunun tedbirleri bakımından Yüce Meclise
müracaat edildiği takdirde iltifat göreceğini bu
soru karşısında ümit etmekteyiz.
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2. Asistan doktorlar kanunen günde kaç saat
çalışmak zorundadır, günde sekiz saat, haftada
40 saatten fazla mesai yapmakta mıdır? Nöbetler mesaiden sayılıyor mu, fazla mesai yapıyorlarsa mesai ücreti veriliyor mu, eğer fazla mesai yapıyorlar fakat karşılığı verilemiyorsa bu
durum, Anayasa ve Memurin Kanunu’ nun ve
İş Kanunu’ nun lâfzına ve ruhuna aykırı değil
midir, bu halin ıslahı için ne düşünülür?

Hakikaten hemşirelerin mesaileri ağırdır. Ancak
hemşireler muayyen mesai saatlerine tabidirler
ve umumiyetle dönerek çalışırlar. Meselâ doğumevlerinde gece mesaisi de yapıldığı için sağlık
ekibi buralarda üç vardiya halinde çalışır. Bir
ekip 8 saat çalıştıktan sonra yerini diğer ekibe
bırakır, böylece hepsi 8 er saat dönerek çalışırlar. Bununla beraber yardımcı personelin de
hizmetlerinin ağır olduğu aşikârdır. Türkiye’de
münhallerin adedi 300 civarındadır. Bunun yarısından fazlası Hükümet tabipliği münhaldir.
Rakamlar yanımdadır ama fazla vakit almamak
için arz etmeyeyim. Arkadaşım arzu ederse kesin
rakam olarak da kendilerine takdim ederim.
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BAŞKAN - Sayın

İlyas Kılıç

Devlet hastanelerinin
emrinde bulunan ambulânsların bir kısmı ya
ömrünü tüketmiş veya hiç yoktur. İhtiyaç nazara alınırsa bu konuda âcil tedbirler alınması,
ambulânsların takviyesi ve eskiyenlerinin yenileriyle değiştirilmesi düşünülmekte midir?
İLYAS KILIÇ (Samsun) -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL DEMİR (Devamla) - Arkadaşımızın dedik-

100. YILA ARMAĞAN

leri gibi hakikaten ambulânsa olan ihtiyacımız
büyüktür. Türkiye’deki arazi şartları müsait olmadığı için, ambulânsların da altları çok alçak
olduğu için esasen mevcut olanlar da büyük
hizmet görememektedir. Biz bir tatbikatı sonuçlandırmak üzereyiz. Sağlık merkezlerine ve
hastanelere vermiş olduğumuz jeeplere birer
yatak monte etmek üzere hazırlık yaptık, bir
numune yaptık. Bu numuneden müspet netice
alındığı takdirde hastanelerde ve sağlık merkezlerindeki vasıtaları bölüm bölüm Ankara’ya
getirmek suretiyle, Ankara’daki merkezde hepsine sedye monte etmek suretiyle bu jeeplerden
ambulâns gibi faydalanmak düşüncesindeyiz.
Ambulâns, ithali az olmaktadır. İhtiyacımızın,
noksanımızın büyük olduğunu bildiğimiz içindir ki bu şekilde tedbir almak suretiyle mevcut
jeeplerden faydalanma yoluna yöneldik, çalışmalarımız bitmek üzeredir.

BAŞKAN - Sayın

Haldan Kısayol.

HALDAN KISAYOL (Kocaeli) - Pek çok hastalıkların tedavisinde müessir olduğu ifade edilen Romanyalı Anna Aslanın H 3 adlı ilacının
Türkiyeye ithali Bakanlıkça düşünülüyor mu?
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL DEMİR (Devamla) - Bu ilâç günün konusu

olmuştur. Biz Sağlık Bakanlığı olarak konu ile
yakından ilgilendik. Hali hazırda karşımızda
ithaline müsaade edilecek ciddî hüviyete sahip
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bir şahıs tarafından ilâç yapıldığı fikri Bakanlığımızda belirmemiştir. Bu itibarla bu yöne
gidilmemiştir. Esasen bu mesele bir gazete haberi şeklindedir. İlâcı yapan şahsın da, değil
profesör, doktor dahi olmadığı ifade edilmektedir. Bu hususta Bakanlığımızca her hangi bir
işlem yapılmamıştır. İlâcın ciddiyeti kabul edilecek olursa elbette ithali yoluna gidilir.
BAŞKAN -

Sayın Kadri Eroğan.

Sayın Bakan tarafından, yurt dışında bulunan doktorların vatana celbi için gösterilen alâkayı memnuniyetle
karşıladım. Ancak kendi ifadelerine göre, bir
doktor memlekete 900 bin, yahut 1 milyon liraya malolduğuna göre, 2.500 doktor da yurt
dışında bulunduğuna göre ve bu hesapla 25
milyar lira değerinde bir kıymeti ihraç etmiş
vaziyette olduğumuza göre bunların tekrar vatana dönmeleri için bu arzu rakama dökülmüş
ve bir programa bağlanmış mıdır? Bu arzu en
kısa yoldan tahakkuk edecek midir, hükümet
imkanları, plan ve program olarak ne şekilde
tahakkuk edecektir?
KADRİ EROĞAN (Urfa) -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

Yurt dışına çıkan
hekimlerin yurda dönmelerinin şartlarını arz
etmiştim, yeterli hayat şartlarını sağlamak lazımdır. Bunun için Yüksek Meclisin huzurunda bir tazminat kanunu vardır. Bu tazminat
kanunu bakanlığımıza bin kadro kazandıracaktır. Ayrıca koruyucu hekimlik hizmetlerinde çalışan hekimlere bin liraya kadar tazminat
verilmesi imkânını sağlayacaktır. Buna ilâveten
hastanede çalışan idari vazife gören baş hekimlere bir kısım tazminat verilmesi için hazırlığımız vardır. Ayrıca, full-time sistemini tatbik
etmek imkânına sahip olduğumuz zaman hastane hekimlerini maddi bakımdan ve manevi
bakımdan tatmin etme imkânları sağlanacak

MAL DEMİR (Devamla) -

BAŞKAN - Buyurun

Sayın Sarpaşar.

SEZAİ SARPAŞAR (Kütahya) - Efendim, bâzı
vilâyet merkezlerinde, Devlet hastanelerinde
röntgen cihazları ve röntgen mütehassısları vardır. Yine bu röntgen mütehassıslarının
muayenehanelerinde röntgen cihazları vardır.
Devlet hastanelerinde röntgen cihazları sık sık
arıza yapmaktadır; vatandaş daha ucuza yaptı-

rabileceği filmi daha pahalıya çektirmek mecburiyetinde kalmaktadır. Buna mâni olmak
için hastanede röntgen mütehassıslarına çektirdikleri filimlerde muayyen bir nisbette prim
vermek suretiyle, muayenehanelerinde ayrıca
röntgen cihazları kullandırmalarına mâni olmak mümkün müdür?
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL DEMİR (Devamla) - Ancak full-time sistemini tatbik ettiğimiz zaman bu imkâna sahipolabileceğimizi arz etmek isterim. Hastanedeki
makinaların sık sık arıza yaptığı çok söylenen
bir sözdür. Doğru olmamasını temenni etmekten başka bir söyleyeceğim söz yoktur. Böyle
bir arıza olduğu zaman, Bakanlığın, arızanın
olduğu yere teknisyen göndermek suretiyle, süratle arızanın giderilmesine çalışmaktan başka
bir imkânı olmadığını takdir buyuracağınızı
tahmin ediyorum. Saygılarımı ve teşekkürlerimi tekrarlarım. (Alkışlar)
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ve böylece yurt dışına gitmeleri önlenmiş olacaktır, çünkü sebepler ortadan kaldırılmış olacaktır. İlâveten Yüksek Meclise sunulmuş olan
bir tazminat kanunu da, mahrumiyet bölgesinde çalışan hekimlere tazminat verilmesini
gerektiren kanunda, Yüksek Meclisin iltifatına
mazhar olursa 1964 yılı tatbikatında yurt dışına çıkan hekimlerin gitme sebeplerini ortadan
kaldırmak imkânlarına Bakanlık sahip olacaktır. Yüce Meclisin bu kanunlara iltifat etmesine
bağlıdır bu. Teşekkür ederim.
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CUMHURİYET SENATOSU
Konu

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1965 Yılı Bütçesi Münasebetiyle

Yasama Yılı

4

Birleşim

34

Tarih

30.01.1965

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

Sayın Başkan, sayın senatörler, Bakanlığımızın 1965 yılı
bütçesi vesilesiyle gerek grupları adına, gerek
şahısları adına tenkit ve temennilerde bulunan
sayın senatörler olumlu konuşmalar yapmışlar
ve önümüzdeki çalışınalar için bize ışık tutmuşlardır, teşvik edici sözler söylemişlerdir, kendilerine Bakanlığım adına ve şahsım adına teşekkür ederek sözlerime başlıyorum.
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MAL DEMİR (Bolu Milletvekili) -

Sağlık Bakanlığının 1964 çalışmalarıyla 1965
yılı bütçe tatbikatına ait görüşlerimizi arz ederken, bütçemiz üzerinde görüşmüş olan arkadaşlarımızın sorularına ve temennilerine, konuları
dile getirirken cevap vermeye gayret edeceğim
ve böylece teker teker soruları cevaplandırmaktan ziyade konuları içinde cevapları vermeye
çalışacağım. Meselelerin içine girmeden önce,
Sağlık Bakanlığının bütçesinin mevcut bütçe
içinde yeteri nisbette sağlanmadığı ve böylece
1965 çalışmalarının güçlükler içinde geçeceği, Maliyenin, Sağlık Bakanlığı çalışmalarına
daha iyi imkân vermek için, daha iyi bütçe ile
onu 1965 yılı çalışmalarına bütçesinin itmesi
gerekirdi. Temennilerine katılmamak mümkün
değildir. Daha çok, para ile elbetteki daha iyi
hizmet mümkündür, ama daha çok para verebilmek için, parayı verecek olan Bakanlığın da
daha fazla imkânlara sahip olması gerekir.

‘‘

1965 yılı bütçesinde üç bakanlığa, 1964
bütçesine göre ilâve yapılmıştır.
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’’

Diğer bakanlıklar 1964 cari masraflarının tavanından öteye geçememiştir.

‘‘

Bu üç bakanlıktan bir tanesi Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığıdır.

’’

Bunu arz etmekle şunu belirtmek istiyorum ki,
1965 bütçesinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına gereken önem verilmiştir. Daha fazla
verilememişse verilebilme imkânına sahip olunamadığından olmuştur. Yine 1964 yılı çalışmalarında yüzde on tasarruflar sebebiyle gerek
yatırımlarda, gerek cari masraflarda, hastaneler hizmetlerinde bâzı aksamalar olduğu umumiyetle belirtilmiştir. Başta, bunu dile getirmek
istiyorum. Çünkü değerli arkadaşlarım bütçe
raporunu ele alarak ve haklı olarak bütçe raporunda belirtilen rakamları ve oradaki raportör
arkadaşlarımızın kanaatlerini dikkat nazarına
alarak konuşma ve görüşmelerini yapmışlardır. Ancak, raportör arkadaşlarım raporlarını
hazırladıkları zaman hakikaten bütün bakanlıklar bütçelerinde olduğu gibi Sağlık Bakanlığı
bütçesinde de yüzde on kesinti yapılmıştı ama
Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığının konuları halk sağlığı gibi çok önemli konular olduğu için, gerek yatırım, gerekse cari masraflar
kısmından yapmış olduğu yüzde on tasarrufu
kaldırmış ve Sağlık Bakanlığını 1964 yılı bütçesini tasarrufsuz olarak kullanma imkânına
sahip kılmıştır. Böylece gerek makina teçhizattan, gerekse, diğer cari harcamalardan Sağlık
Bakanlığı yüzde on tasarrufu yapmadan 1964
bütçe yılını bitirme imkanına sahip kılınmıştır.

Benim konuşma süremin tahdit edilmesi sebebiyle meseleleri, derinliğine girmeden ve biraz
da süratli geçerek bâzı rakamları arz etmek
suretiyle çalışmalarımız hakkında bilgi vermek
istiyorum.

Değerli arkadaşlarım, verem savaşı konusunda
olumlu sözler söylediler. Verem hâlâ önemini
muhafaza etmektedir. Türkiye’de % 3 oranında
veremli hasta olduğunu kabul etmek lazımdır.
Yüzde üçten hesap edildiği zaman Türkiye’de
ortalama 750 binin üstünde veremlinin bulunduğunu kabul etmek lazımdır. Bunun karşısında
gerek dispanserlerde, gerek gezici ekipler vasıtasıyla yaygın verem taramaları yapılmaktadır.
Mevcut 127 dispanser eliyle 1.244.155 muayene ve 1.160.794 radyolojik muayene yapılmıştır.
1964 çalışmalarında gezici röntgen ekiplerinin
sayıları dörtten ona çıkarılmıştır; arızalı arazilerde dahi hareket edebilen vasıtalara bindirilmiş
röntgen cihazları, jeneratör ve bir başka arabada da sağlık ekibi ile beraber köylük bölgelerde
tarama yapabilen bu 10 gezici ekiple 1964 yılı
içinde 573 köy ve beş il merkezinde tarama yapılmış. 573 köyde 267.034 mikrofilm çekilmiş,
7.916 veremli tespit edilmiş; beş il merkezinde
de 175.933 mikrofilm çekilmiş ve 6.931 veremli
tespit edilmiştir.
Burada, bilhassa bir hususu belirtmek suretiyle
bu çalışmaların önemini dikkat nazarlarınıza arz
etmek isterim. Yapılmış olan taramalarda tespit
edilmiş olan hasta vatandaşlarımızın 3/4 ünün
kendisinin ve aile efradının hastalığından habersiz olduğu tespit edilmiş bulunması, bu taramaların nasıl faydalı olduğunu göstermeye yeter.
Tespit edilen vakalar evde tedavi edilmek imkânına sahip olanlar evde, ve ayakta tedavi altına
alınmakta, hastaneye yatması icap ederse imkân
nisbetinde hastaneye yatırılmaya çalışılmaktadır.
Evde tedavisi yapılabilecek olanlara Bakanlığı-

mız verem savaş teşkilâtı tarafından parasız ilâç
verilmektedir. 1964 yılı içinde tespit edilmiş olan
hasta vatandaşlarımıza BCG çalışmalarımızı
söylemeden geçmek mümkün değildir. BCG koruyucu vasıfları yüksek olan bir aşıdır ve uzun
süre tatbik edilen vatandaşları vereme karşı korumaktadır. Türkiye’de yalnız 1964 yılı içinde 4
milyon 450 bin sayıda, 4,5 milyon sayıda tüberkülin testi yapılmıştır ve yalnız

‘‘

1964 yılı içinde bir milyon 518 bin 182
kişiye BCG aşısı tatbikatı yapılmıştır.
Böylece 1964 yılı sonuna kadar, yani
bugüne kadar 43 milyon 482 bin 574
tüberkülin testi yapılmıştır. Bu demektir
ki 4 milyon küsür defa sağlık personeli
tarafından Türk vatandaşlarının
kolları çizilmiştir.
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Yüce Senatomuz huzurunda teşekkürlerimi
arz etmek isterim.

’’

Bazısı iki defa üç defa çizilmiştir. Ama, çizgi sayısı olarak 43 milyon küsür sayıda yapılmıştır ve
ihtiyaç hissedilen 14 milyon 932 bin yani 15 milyon vatandaşımız verem aşısı ile aşılanmıştır.
Sayın senatörler, Türkiye’de vatandaşın
%70’inin köylük bölgelerde oturduğunu köylük bölgelerin büyük çoğunluğunun yoldan
mahrum bulunduğunu ve geniş vatan sathında,
hudut köylerinde, dağların eteklerinde oturan
vatandaşlar bulunduğunu kabul ettiğimiz takdirde bu çalışmaların kolaylıkla olmayacağını,
ancak feragatle dâvasına inanmış personel eli
ile tahakkuk edebileceği ve böylece verem savaşında çalışan arkadaşlarımızın hakikaten
Yüce Senatonun sayın üyelerinin takdirlerine
lâyık olduklarını kabul edeceklerine eminim.
Verem savaşı çalışmasında derneklerin büyük
gayretIerini bir yana itmek mümkün değildir.
Bu mücadelede mahallî gönüllü dernekler, Bakanlığımızla işbirliği yapmak suretiyle çalışmalardan faydalı sonuçlar almaktadırlar. İş birliği
1964 yılında olduğu gibi 1965 çalışmalarında
da mutlaka geliştirilecektir. Türkiye’de hakikaYüzyılın
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ten 245’i verem hastanelerinde, 2160’ı Devlet
hastaneleri bünyesinde olmak üzere toplam
10.405 verem yatağı vardır. 750.000 tedaviye
muhtaç hasta vardır. Mevcut veremli sayısına
göre bunu çok az bulmak mümkündür. Ancak
tedavide yeni bir anlaşışa sahipiz. Bütün dünya yeni bir anlayışa sahiptir. Verem yataklarını
faydasız kabul etmek mümkün değildir. Mutlaka hastane tedavisine ihtiyacı olan verem
hastaları vardır, ama dünyanın hiçbir yerinde,
iktisaden gelişmiş memleketler dahi, veremli
hastalarını yatıracak hasta yatağına, arzu ettikleri sayıda sahip değildirler. Hastayı, henüz
hastalığı ilerlemeden evinde tespit etmek, hastalığını tespit etmek, onu, aile düzenini bozmadan evinde ayakta tedavi etmek imkânını sağlamak, onu bu imkana sahip kılmak, hem daha
erken tedavi olmasını temin edecektir, hem de
daha ucuza malolacaktır. Böylece bir kısım vatandaşlarımız da iş gücünden olmadan, hafif
işler görmek suretiyle tedavi olma imkânına sahip olacaklardır. Şimdi tatbik ettiğimiz, verem
tedavisi için tatbik ettiğimiz yeni metot budur.
Hasta vatandaşı, hastalığı ilerlemeden geniş,
yaygın taramalarla bulunduğu yerde hastalığını, tespit etmek ve ona aile düzeni içinde tedavi olma imkânını sağlamak ile ilgili çalışmalar
yurt sathında devam etmektedir.

‘‘

1964 yılı içinde 29 milyon küsür
tarama yapılmıştır.

’’

Bâzı şahıslar bir iki defa kontrol edilmek suretiyle bir milyon, 605 bin, 556 vatandaştan kan
alınmıştır ve

‘‘

4.545 sıtmalı bulunmuştur.
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1964 yılında Mardin, Siirt ve
Diyarbakır’da sıtma vakaları
görülmüştür.

’’

Bu adet geçen yıla nazaran biraz fazladır. Yalnız
bu üç ilde sıtmalı adedi 3.010’dur. 1964 yılında
Türkiye ölçüsünde, sıtma vakalarında azalma
vardır, çünkü 1963 yılında 4.365, bu sene ise
4.545 sırtıma vakası vardır; yalnız 3.010 vaka
bu üç ilde sıtma vakası teşkil etmektedir. Bu üç
il süratle taramaya tabi tutulmuş ve personel bu
üç ilde sıtma vakalarının tespiti ile imkânlarını
seferber etmişlerdir. Tabiî, sıtma vakalarının
bâzı bölgelerde endemik olarak görülmesinin
sebebi araştırıldığında, personel kifayetsizliği,
sıtma âmilinin yeni ilâçlar karşısında mukavim
olması, bilhassa köylük bölgelerde tarama yapan personelin hem sayı, hem bilgi bakımından
yeterli olmaması sebepleri başta gösterilmektedir. Bu personele tazminat verilmeye başlanmıştır. 1965’te, 1964 yılında olduğu gibi Bakanlık
sıtma teşkilâtı bütün gücü ile sıtma membalarını
kurutmak için gayret sarf edecektir.
Bulaşıcı hastalıklardan trahom, lepra, frengi
ve diğer bulaşıcı hastalıklar hakkında da özetle
bilgiler arz etmek isterim.

‘‘

Türkiye’de halen ortalama 1,5 - 2 milyon
trahomlu hasta vardır.

’’

Ancak, sayın senatör arkadaşımın endişe ile
belirttiği gibi Türkiye’de trahomlu hastalarda
büyük bir artış, korkunç bir artış yoktur.

’’ ‘‘

1963 yılında 4.365 sıtma vakası olduğu kabul
edilirse 1964 yılında vaka sayısı artmıştır, diye
ifade etmek hatalı olmaz kanaatindeyim. Hakikaten
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‘‘

1964 de 94.581 vaka tespit edilmiştir.
1963’te ise 140.644 trahomlu vaka tespit
edilmiştir.

’’

Frengide artma vardır; bu, yanlış bir teşhis olur.

‘‘

Türkiye’de 26 bin 714 frengili vaka
vardır. 1963 yılında bunun sayısı 29 bin
idi, artma değil azalma vardır.

’’

1964 yılı içinde 2.227 frengili, tedavi altına alınmış olan frengililer arasında 2.227 frengili hasta
tedavi dışı bırakılmıştır, yani hastalıkları iyi olmuş, tedaviye tabi tutulmalarına lüzum kalmadığı görülmüştür. Böylece frenginin Türkiye’de
son 1964 yılı içinde arttığı doğru değildir, aksine
bir azalma olmuştur. Diğer salgın hastalıklardan
1964 yılı içinde Türkiye’de önemli salgın hastalıklar olmamıştır. Endemik bâzı vakalar olmuş,
fakat bunlar yaygın etkileri olmayan sâri hastalıklardır. Türkiye dışında bir çok memleketlerde
kolera, çiçek, veba gibi sâri hastalıklar olmuştu
ama zamanında alınan tedbirlerle bu hastalıklar Türkiye dışında ve komşu memleketlerde
görülmüş olmasına rağmen memleketimizde
görülmemiştir. Salgın hastalıkların, az görülmesinde vatandaşlarımızın şerbetli olduğunu kabul
etmek biraz güçtür. Ancak bir hekim olarak ifade etmek gerekir ki, aşı muamelesinin esasını,
bir hastalığın âmilini veya onun toksinini insan
vücuduna vermek suretiyle onu hastalığa karşı
muaf kılmak teşkil eder. Bâzı mikroplarla devamlı olarak veya zaman zaman karşı karşıya
gelen insanlarda elbette bu hastalığa karşı az

da olsa bir muafiyet kazanır ama Türkiye’de
vatandaşlarımızın sâri hastalıklarla karşı karşıya
kalmamalarını ve Türkiye’de yaygın sâri hastalıkların bulunmamasını yalnız ve yalnız buna
bağlamak doğru olmaz kanaatindeyim. Sâri
hastalıklarla çok karşı karşıya kalmış memleketlerde de vatandaşlar, tâbiri aynen kullanmak
istiyorum, sâri hastalıklara karşı şerbetli olmalarına rağmen, daha 1964 yılı içinde ve ondan
önceki yıllarda yakın komşularımız arasında
sâri hastalık salgınlarından ölen, o memleketin
vatandaşlarına ait rakamları hatırlarlar. Demek
ki, şerbetli olma kâfi gelmemektedir. Şerbetli olmanın yanında tedbirlerin alınması icap etmektedir. Memleketimizde 1964 yılında sâri hastalık
görülmemiştir diyorum, bu biraz da Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığı personelinin zamanında gerekli tedbirleri almaları ile mümkün
olmuştur. Tabiî sâri hastalıkların görülmesinde
ve yaygın hâl almasında çevre sağlığının büyük
önemi vardır. Türkiye’de çevre sağlığının yurt
ölçüsünde arzu edilen bir seviyeye getirilmediği
bir gerçektir. Bu gerçeğe rağmen memleketimizde korkulan salgın hastalıkların önlenmiş olması, gayretlerin ölçüsünü göstermek bakımından
bir değer taşır kanaatindeyim.
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1963’te 431 trahomlu, görmek imkânından
mahrum olmuştu. 1964’te 16 trahomlu görme
imkanından mahrum olmuş, diğerleri ise daha
önce tedbir almak suretiyle bu kötü âkibetten
kurtarılmışlardır. Trahomun tamamen önlendiğini söylemek mümkün değildir, fakat bilhassa sosyalizasyon tatbikatı geliştikçe tarama
faaliyetleri gelişmiş olacak ve böylece kısa bir
gelecekte sosyalizasyon tatbikatının gelişmesine muvazi olarak trahomlu sayısının da azalacağı kabul edilmektedir.

Sayın senatörler bulaşıcı hastalıklar konusunda, çocuk felcinden bahsetmeden geçmek
mümkün olmayacaktır. Yine bir hususu belirtmek istiyorum ki, sayın senatörümüzün buyurduğu gibi çocuk felci bir felâket halini almamıştır. Aksine, çocuk felci Türkiye’de bununla
mücadele eden bir teşkilâtın övündüğü bir mesele, övündüğü bir mücadele halindedir ve ben
burada; Yüce Senatonun huzurunda “verem
konusunda büyük bir mücadele verilmiş, zor,
çetin bir mücadele verilmiştir’’ derken arkasından çocuk felci aşısında da büyük bir mücadele
verilmiş, çetin bir mücadele verilmiştir demek
istiyordum fakat değerli arkadaşım “çocuk
felci bir felâket halini almıştır.’’ deyince bunu
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mutlaka düzeltmek ihtiyacını hissettim. Evvelâ
çocuk felci 1959 yılında memleketimiz için
bir mesele halini almıştır. 332 hasta 13 ölüm
kaydedilmiş, fakat bilhassa 1962 yılında 1.193
vâka 45 ölüm kaydedilmiş ve 1963 yılında hemen Sağlık Bakanlığı aşılama kampanyasına
girişmiştir. 1963 yılı çalışmaları içerisinde 33
ilde; il merkezi, ilçe merkezi ve belediyesi olan
bucak merkezlerinde aşılama kampanyasına
başlanmıştır. Pilot bölge seçilmek suretiyle, altı
ilde oturan bütün vatandaşların hassas yaş grubuna dâhil çocuklarının aşılanmasına başlanmıştır. Bilhassa 1964 yılı çalışması, çocuk felci
aşısı bakımından övünülecek iyi bir seviyededir. 1964 yılında 67 ilin tamamında il merkezlerinde, ilçe merkezlerinde ve belediyesi olan
bucak ve köy merkezlerinde dört aylıktan yedi
yaşına kadar olan bütün çocuklar aşılanmıştır.

‘‘

1964 yılı içinde Türkiye’de 5 milyon
çocuk, çocuk felcine karşı çocuk felci
aşısı ile aşılanmıştır.

’’

Ekim ayının 15’inden itibaren de 30 ilde; bütün köylerde oturan çocuklar dahil, aşılanmaya başlanmıştır. Bugün, 30 ildeki çocukların
%80’ine yakını bugüne kadar aşılanmış bulunmaktadır. 1965 yılı içerisinde, Yüce Senatonun huzurlarında cesaretle arz etmek isterim
ki, 1965 yılı içerisinde Türkiye’de hassas yaş
grupuna dâhil aşılanmamış çocuk, çocuk felcine karşı aşılanmamış çocuk bırakılmayacaktır. 1964 yılı içerisinde 224 vaka görülmüş ve
bunlardan 10’u ölmüştür. 1962 yılında 1.193
vaka... 45 ölüm, 224 vaka 10 ölüm.
Burada bir noktaya yine çok kısa bir şekilde
temas etmeden geçemeyeceğim; çocuk felci aşısına büyük ölçüde önem veren Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığı 1964 yılı çalışmaları
içerisinde bazan basında bu konuda tenkitlere
mâruz kalmıştır. Büyük bir mesele mi vardır
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Türkiye’de, 3-5 tane çocuk felci hastalığı karşısında bu ne telâş? Basında, hattâ ciddî bâzı
dergilerde, yer almış ve Bakanlıkta bunun için
büyük gayret sarf eden ve feragatle bu hizmeti
yerine getiren personeli zaman zaman üzmüştür. Bir memlekette bin küsür çocuk felci olur ve
bin küsür çocuğun %90’ından fazlası hayatının
sonuna kadar sakat kalmaya mahkûm olur; 60
- 65 tanesi vefat eder; önündeki yıllarda hangi
istikamette gelişeceği meçhuldür, bir Bakanlık
dişini tırnağına takar, köylük bölgelere kadar
çocuk felci aşısını yaymaya çalışır. Bunu en azından insafla mütalâa edince, en azından takdirle
karşılanması icap eder kanaatindeydim. Bunun
başarılı bir sonuca ulaştığını kabul ettiğim için,
bu hususu bilhassa arz etmek isterim.
Yataklı tedavi kurumlarına da kısaca temas etmek isterim:

‘‘

Millî Savunma Bakanlığı hariç
memleketimizde 58.140 hasta yatağı
mevcuttur. Bunun 39.698’i Bakanlığımız
bünyesindedir. 1965 yılında bir
doğumevi, 8 Devlet hastanesi, bir verem
hastanesi, 7 sağlık merkezi olmak üzere
17 kurum hizmete açılacaktır. Bunların
yatak sayısı 1.500’dür.

’’

Dernekler eliyle yurdun değişik bölgelerinde
yapılan inşaatlar, sağlık merkezleri ve hastane
tesisleri bunların dışındadır. 1965 yılında 1.525
yataklı, 26’sıyla tesisin temelleri atılacaktır. 26
tesisin temeli 1965 yılı bütçe çalışmaları içerisinde temeli atılacak olan müesseseler arasındadır. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı plân
gereğince, her sene mevcut yataklarına 1.200
yatak ilâve edecektir. Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı bugüne kadarki çalışmalarıyla her
sene plânda kendisi için derpiş edilmiş olan
rakamları aşmaktadır. Böylece özel sektörün
plânda belirtilen ve özel sektör tarafından ye-

Sayın senatörler, konuşmalarında Kanser Hastanesinin geliştirilmesine ihtiyaç olduğunu
belirttiler ve Kanser Hastanesi için Sağlık Bakanlığı bütçesinde para bulunmadığını belirtti
doğrudur.

‘‘

Sağlık Bakanlığı bütçesinde hakikaten
Kanser Savaş Derneği tarafından yapılan
Ankara Kanser Hastanesi için bir para
yoktur. Ama Maliye Bakanlığı bütçesine
bidayette 200 bin lira konmuşken
Karma Bütçe Komisyonunda Maliye
Bakanlığının da kabulüyle bu miktar 500
bin liraya çıkarılmak suretiyle 1965 yılı
için 500 bin liralık bir
ödenek konmuştur.

’’

Bakanlık, derneğin bu gayretlerini desteklemekte ve Kanser Hastanesinin bulunduğu
yerde bir bölge kanser hastanesinin meydana
getirilmesi için arzulu ve isteklidir. Dernekle,
Bakanlık arasındaki mukavele 1966 yılında bitmektedir. Şimdiden dernekle temas suretiyle,
eğer, karşılıklı bir noktada birleşmek imkânı
olursa, mukavele müddetini uzatarak gayretlerimizi derneğin gayretlerinin yanına getirmek
suretiyle kanser mücadelesinde daha faydalı
bir hale ulaşmasını arzu etmekteyiz.
Hekimlerin eğitim hastanelerinde sırasıyla bir
kursa tabi olmaları Bakanlığımız tarafından
da lüzumlu görülmektedir. Şimdi kısa bir süre
sonra Ankara Yüksek İhtisas Hastanesinde bir
program dâhilinde yurdun değişik bölgelerinden gelen mütahassıs arkadaşlarımız bu eğitime tabi tutulacaklardır.
Yurt dışına giden işçilerin muayeneleri için yabancı hekimler görevlendirilmiş değildir. Aslın-

da yurt dışına giden işçilerin muayeneleri İsçi
Sigortaları Kurumu tarafından yaptırılmaktadır. İsçi Sigortalarının Ankara’da bu muayeneleri yapmakta olan çeşitli dispanserleri vardır.
Bu dispanserlerde Türk hekimleri vazife görüyorlar. Yabancı hekimlerin Türkiye’de hekimlik
yapmalarını menedici hükümler vardır. Yabancı hekimler Türkiye’de hekimlik yapmalarını
menedici hükümler vardır. Yabancı hekimler
Türkiye’de hekimlik yapmamaktadır, yabancılara Türkiye’de hekimlik yaptırılmamaktadır.
Yurt dışına gönderilen işçiler bu müesseselerde
muayene edildikten sonra kendilerine rapor
verilmemektedir. Yalnız bâzı memleketler Türkiye’ye yurt dışına gönderecekleri hekimlerin
raporlarını tetkik etmek üzere doktor göndermişlerdir. Bu gelen doktorların yaptıkları şundan ibarettir: Sağlık Kurulu hangi hastalığı
tespit etmiştir, ona bakmaktadır ve bâzı hastalıklara muzaf olanların memleketlerine gitmelerine mâni olmaktadırlar. Bu hasta muayenesi
şeklinde değil, şu hastalığı bulunan bizim memleketimizde çalışamaz, ameliyatını yaptırıp öyle
gelmesi lazımdır gibi hükümler vazetmektedir.
Bunun dışında bir müdahalede bulunmamaktadır. Bizim bilgilerimiz bundan ibarettir.
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rine getilmeyen yatak sayısı boşluğunu Sağlık
Bakanlığının kendisine verilmiş olan rakamları
aşmak suretiyle kapatmaya gayret etmektedir.

Özel teşebbüs desteklenmelidir; Sayın Senatörlerin bu noktada birleştikleri görülmektedir.
Sağlık Bakanlığının görüşü de budur, esasen
plân da Sağlık Bakanlığına bu görevi vermiştir. Sağlık Bakanlığı halk sağlığı hizmetini görmek bakımından sorumlu olan bir Bakanlıktır.
Ama, özel sektör, hastane hizmetlerini, hastanecilik çalışmalarını geliştirirse, Sağlık Bakanlığına yardımcı olur, bu da Sağlık Bakanlığına
ancak fayda sağlamış olur. Özel sektörün hastanecilik teşebbüsünü desteklemek bakımından
itiraf etmek gerekir ki, bugüne kadar Bakanlık
bu hususta çok büyük bir şey yapmış değildir
ancak bütün özel teşebbüs için yatırım indirimi
sağlıyan bir kanun tasarısını Hükümet Millet
Meclisine sevk etmiş bulunmaktadır. Bununla,
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hastane inşaatları yatırımları için, daha fazla
indirim sağlamak mümkün olacaktır.
Gümrük muafiyeti: Mevcut Gümrük Kanunu,
Bakanlar Kuruluna bâzı ithal maddelerinde
gümrük indirimi yapmak imkânını vermiştir.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kendisi için
sağladığı imkânları, özel sektör için sağlama
düşüncesindedir. Kredi hususunda Özel Sektör Yatırım Bankası Tasarısı da hazırlanmış,
Meclise sevk edilmiş bulunmaktadır. Kanunlaştığı zaman yatırım ve işletme kredisini özel
teşebbüs de alma imkânına sahip olabilecektir.
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Şimdi değerli arkadaşlarım, burada, özel teşebbüsü desteklemek bakımından bâzı tekliflerde
bulundular: “Devlet hastanelerinde muayene
ücretleri, ameliyat ücretleri, tedavi ücretleri çok
düşüktür. Varlıklı vatandaş hiç değilse masrafların karşılığını vermelidir. Varlıksız olan esasen
fakrühal ilmühaberi alarak Devlet hastanesine
yatıp parasız tedavi olmaktadır. Öyle ise hastanelerimizde gerek yatak, gerek tedavi ücretleri
artırılmalıdır’’ teklifinde bulundular; Bütçe Komisyonunda da arz ettiğim gibi Bakanlığımız bu
husustaki çalışmalarını tamamlamış bulunmaktadır. Bir kısım hastanelerimizin tedavi ücretlerinde
değişiklikler yapmak düşüncesindeyiz. Bunu

‘‘

bütün hastanelerimize değil ama bir
kısım hastanelerimize birinci kademede
vermek suretiyle, daha az varlıklı olan
vatandaşları, eğer fakrühal ilmühaberi
alacak durumda değilse, daha az
ödemek suretiyle tedavi olma imkânına
sahip kılmak, daha varlıklı olanları da
hiç değilse masrafların karşılıklarını
vermek suretiyle tedavi olmak ile
mükellef kılmak Bakanlığımızın da
düşüncelerindendir. Bunun ilk tatbikatı
olarak Yüksek İhtisas Hastanesinde yeni
muayene ve yeni tedavi ücretleri tatbik
edilmeye başlanmıştır.
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’’

“Bakanlığımızın bütçesinde özel teşebbüs için
15 milyon lira konmuş olmasına rağmen, bunun sarf edildiği görülmemiştir.’’ diye bir senatör arkadaşımbelirtti; Bir yanlışlık olduğunu
zannediyorum. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesinde özel sektör için sarf edilmek
üzere konmuş bir para yoktur.
Sayın senatörlerden bir saat içinde konuşmamı
tamamlayabilmek için çok süratli geçtiğimden
ve böylece bâzı konular arasındaki irtibatı kuramadan geçtiğimden özür dilerim. Sosyal hizmetler konusunda arkadaşlarım hassasiyet gösterdiler. Türkiye’de ortalama 40 bin himayeye
muhtaç çocuk vardır. Devlet himayesine muhtaç çocuk sayısının ortalama 40 bin olduğunu
kabul etmekteyiz. Dernekler, birlikler ve Sağlık
Bakanlığı da dâhil bütün bakanlıklar bunun
23.900’ünü himaye altına alabilmiştir. Sağlık
Bakanlığı sıfır ile 6 yaş arasındaki himayeye
muhtaç çocuklara bakmakla vazifeli kılınmıştır. Bugün himayeye muhtaç kararı almış olup
da yuvalarımıza alınmamış Türkiye’de çocuk
yoktur. Sağlık Bakanlığı himayeye muhtaç çocuk konusunda kendisine düşen görevi yerine
getirmek imkânını bulmuştur. Yuvalarımız
yeter sayıdadır ve sayılarını artırmak için gayretimiz tamdır, ama mesele halledilmiş değildir. Yeni ve bizim de katıldığımız görüşe göre
yuvalara çocuk almak ve yuvalara onları yerleştirip, giydirip beslemekle himayeye muhtaç
çocuk problemini halletmiş değiliz. Himayeye
muhtaç çocuklar şefkate, ana baba şefkatine
muhtaç çocuklardır. Onlara bunu da vermek
lazımdır. Yuvalarda bunu büyük ölçüde verdiğimiz iddiasında değiliz. Ankara 1964 çalışmalarında pilot bölge olarak seçilmişti. 1965 te
İzmir’i de pilot bölge seçtik. Himayeye muhtaç
çocukları aileler yanına vermek ve bu ailelere
çocuk başına yıllık masrafı ödemek suretiyle ve
bu sahada yetişmiş personelimizle sık sık gidip
çocukları yerinde görmek, aileleri bu konuda
yetiştirmek yoluna başvurmuş bulunmaktayız.
Henüz bu işin başlangıcındayız. Ailelerin yanı-

1965 yılında inşaatı bitip hizmete açılacak olan
4 çocuk yuvamız vardır. Böylece Sağlık Bakanlığının elinde 18 çocuk yuvası olacaktır. Beş
Yıllık Plân ilk beş yılda yani 1967 yılına kadar
Sağlık Bakanlığına 22 yuva yapma vazifesini
vermiştir. Tedavi kurumları konusunda, hasta
yatağı konusunda Sağlık Bakanlığı plânın öngördüğü yuva sayısını 1967 yılına kadar mutlaka aşacaktır, düşüncemi katmak isterim.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Maliye
Bakanlığının 12 milyon lira vermesi gerekirken
bütçeye 8 milyon lira koymuştur, bundan dolayı hizmet aksamaktadır, kanaati belirtilmiştir.
Arz etmek isterim, hakikaten 12 milyon lira
konması icap eder, mevcut mevzuata göre, 8
milyon lira konmuştu geçen sene, 8 milyon lira
konmuştur bu sene. Ama, demin de arz ettiğim gibi, bu parayla dahi plânın öngördüğü
rakamları, gayretlere gayretler katmak suretiyle aşmak mümkün olmamaktadır. Böylece bu
8 milyon ile hizmetlerin aksayacağı endişesine
katılmadığımı belirtmek isterim.
Değerli arkadaşlarım, üzerinde en çok durulan
mesele sağlık personeli meselesi idi.

‘‘

Halen Türkiye’de 10 bin civarında
hekim mevcuttur. Bunun 3.198’i Sağlık
Bakanlığında, 1.479’u diğer
bakanlıklarda, 470’i belediye ve özel
idarelerde ve 2.619’u da serbestt çalışan
hekimlerdir.

’’

Kesinlikle resmî rakam ifade edememekle
beraber, tahminlerimiz odur ki, yurt dışında
2.500 ilâ 3.000 civarında hekim vardır.

‘‘

Türkiye’de mevcut hekimlerin %60’ı
mütehassıs, %40’ı pratisyen hekimdir.
Türkiye’de 14.730 yardımcı
tıp personeli vardır.

’’

Sağlık Bakanlığında 8.920, diğer bakanlıklarda
3.258, belediye ve özel idarelerde 831, İktisadi
Devlet Teşekküllerinde 1.262, serbest çalışan
499 olmak üzere yardımcı personel mevcuttur.
Mevcut personel ihtiyacını sayın senatörler
belirttiler. Türkiye’de gerek hekim, gerekse
yardımcı personelde, sayı bakımından az bir
yetersizlik vardır ama Sağlık Bakanlığı olarak
personel kifayetsizliğini, mevcut hekim ve sağlık
personelinin az olmasından ziyade, dağılışındaki dengesizlikte görmekteyiz.
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na vermiş olduğumuz çocukların sayısı azdır,
meseleye bu yönden el atmak icapettiğini biliyoruz, bu bilgi ile de işe başlamış bulunmaktayız. Önümüzdeki yıl çalışmaların daha verimli
olacağı kanaatini de taşıyorum.

‘‘

Türkiye’de mevcut 10 bin civarındaki
hekim eğer yurt sathında dengeli
bir surette dağıtılabilirse, 3 bin
vatandaşımıza bir hekim düşecek
demektir. Halbuki, bugün meselâ,
İstanbul’da 550 vatandaşa bir hekim
düşerken, Gümüşhane’de 24.875
vatandaşımıza bir hekim düşmektedir.

’’

Hekim yetersizliğini sayıda da görmek mümkündür ama hizmeti görme bakımından bilhassa dağılıştaki dengesizlikte aramak daha doğru
olur kanaatindeyim. Türkiye’de hiç hekimi bulunmayan 43 ilçe mevcuttur. Münhal kadroların, boş olan kadroların sayıları mevcut Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığının görev veren hekim
sayısından fazladır. Ama hiç hekim bulunmayan
ilçelerin mevcudiyeti dağılıştaki dengesizliğin
hizmeti görme bakımından nasıl bir aksaklık yarattığını göstermeye yeter kanaatindeyim.
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‘‘

Personel ihtiyacını karşılamak için
mevcut 5 tıp fakültesine ilâveten 3 tıp
fakültesi daha açılması kararlaştırılmış
bulunmaktadır. Yardımcı sağlık
personeli bakımından, halen Türkiye’de
49 yardımcı sağlık personeli
okulu vardır.

’’
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1965 yılı çalışmalarında bunların sayılarını artırmak, yenilerini açmaktan ziyade, mevcutları
inkişaf ettirerek, kapasitelerini artırarak bölge
okulları haline getirerek daha randımanlı çalışma
imkânını sağlamayı prensip olarak kabul etmiş
bulunmaktadır, Sağlık Bakanlığı. Halen mevcut
yardımcı sağlık personeli okullarımızda 5.330
öğrenci tedrisata tabi bulunmaktadır. Bu yıl kolejlerden 473, köy ebe okullarından 393, yüksek
okullardan 97 olmak üzere 900 küsür yardımcı
sağlık personelinin mezun alacağı tahmin edilmektedir. Çalışma istikametimiz, her yıl okullarımızdan 1.000 sağlık memuru ve 1.000 hemşire
ve ebe yetiştirmek istikametinde olmaktadır.
Değişik bakanlıklar arasında değişik ücret farkları vardır. Grup adına yapılan konuşmalarda
savın senatör bu hususa değinmiş bulunmaktadır. Bakanlığımızın çalışmalarını büyük ölçüde güçlüklerle karşı karşıya bırakan en önemli
mesele Sağlık Bakanlığı personelinin değişik
durumlarda değişik imkânlarla çalışmasından
doğmaktadır. Bir kurumda iki üst derece, bir
kurumda tazminat, böylece aynı yıl mezun
olan veya aynı hizmeti gören iki personel arasında büyük maddi farkların bulunması bilhassa Sağlık Bakanlığı açısından hizmeti ziyadesiyle aksatmaktadır.
Türkiye’de hekim ve yardımcı hekim personelinin mevcudunun çok az olmamasına rağmen,
vazife alanlarının çok az oluşu ve dağılıştaki denYüzyılın
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gesizliği önleme bakımından ne gibi tedbirler
düşünülmektedir? Bu hususta mütalâalarını belirtmiş olan sayın senatörlerin konuşmalarındaki
hususları da dikkat nazara alarak Bakanlığımızın görüşünü arz etmek istiyorum. Bir tazminat
kanunu çıkarılmış, tatbik edilmeye başlanmıştır.
Tazminat kanunu mahrumiyet yer ve hizmetlerine tazminatı öngören bir kanun tasarısıdır. Bir
yönetmelikle nerelere verileceği tespit edilmiş
bulunmaktadır. Çıkarılmış olan yönetmelikte
doktor gönderilmeyen hizmet yerleri ve hizmet
bölgeleri tercih edilmiştir. İlk yönetmelikte, hemen itiraf etmek isterim, bâzı hatalar olmuştur.
Kanuna göre her sene yönetmelik çıkarılacaktır.
1965 yönetmeliğinde, 1964 yönetmeliğinde görülmüş olan aksaklıklar önlenmeye çalışılacaktır.
Bu arada merkez teşkilâtına tazminat verilememiş olması arkadaşlarımız tarafından tenkit
edilmiştir. 1965 yönetmeliği hazırlanırken merkez teşkilâtına tazminat sağlayıcı gayretimiz
olacaktır. Baştabiplik tazminatı çıkmış ve böylece baştabipler çok cüzi bir tazminat almaktan öteye, hizmetleri karşılığında biraz daha iyi
imkânlara sahip kılınmıştır.
Sosyalizasyon tatbikatı ile bu tatbikatta vazife veren hekimlere maddi bakımdan oldukça müsait
imkânlar sağlanmıştır. Yeni mezun bir hekim, bu
tatbikatta 2.000 liranın üstünde net para almakta ve ayrıca kendisine bir lojman tahsis edilmektedir. 15 senelik hekim mütehassısın eline 4.000
liraya yakın para geçiyor. Sosyalizasyon tatbikatı
yurt ölçüsünde geliştikçe bu tatbikatta vazife alacak olan hekim ve yardımcı hekim ve yardımcı
sağlık personeli daha iyi imkânlara sahip kılınmış
olacaklardır. Bu arada Personel Kanunu’nun
Sağlık Bakanlığı teşkilâtında vazife alanlara bâzı
şeyler getireceğini de belirtmek istiyorum. Personel Kanunu prensip itibariyle teknik personele
yüksek ücret ödemektedir. Teknik personelin
barem tabanı yüksek tutulmuştur. Hekimler de
mezun olup da vazifeye başladıklarında yüksek

Şimdi burada üzerinde enine boyuna, Bütçe
Encümeninde geçen bâzı konuşmalar dolayısıyla, hassasiyetle durulan yurt dışına giden hekimler konusunda bakanlığımızın görüşünü arz isterim. Yurt dışında bugün 2.500 ilâ 3.000 hekim
vardır. Hakikaten bir hekim bu memlekete 900
bin ile 1 milyon liraya malolmaktadır. Bir hekimin bu fakir millete 1 milyon liraya malolmuş
bir hekimin yurt dışında vazife vermesi arzu edilir bir şey değildir gayet tabiî. Ancak, hekimlerin
yurt dışına gitmelerini, yurt dışında vazife veren
hekimleri yalnız maddi sebeplerle yurt dışına gidiyor diye kabul etmek de hatalı bir görüş olur.

Sayın arkadaşım belirtti, yurt dışına giden hekimler görgü ve bilgilerini artırmak için yurt dışına gitmekte ve büyük bir çoğunluğu bu sebepten yurt dışına gitmektedir. Benim bu kanaatim
yeni değildir, değişmemiştir ve bu kanaatimin
doğru olduğunu Sağlık Bakanlığındaki bir yıllık
tatbikatımda müşahede etmiş bulunmaktayım.
Gördüğümüz odur ki, yurt dışına giden hekimler oradaki çalışmalarını bitirdikten, ikmal ettikten sonra yurda dönmekte, yurt dışına gidenler
ise devamlı orada kalmamaktadır. Bir kısmı bir
sene, bir kısmı iki sene, bir kısmı üç sene hastanelerde, kurumlarda çalışıp bilgi ve görgüsünü
artırdıktan sonra, hattâ bir kısmı da lisan öğrendikten sonra, daha bilgili daha mücehhez olarak
yurda dönmektedirler ve sizlere memnuniyetle
bildirmek istiyorum ki, bunlar döndükten sonra yurdumuzda seve seve vazife almaktadırlar.
Yurt dışında uzun sene çalışmış hekim arkadaşlarımızdan, mahrumiyet bölgelerinde vazife verenler vardır, Muş’ta vazife verenler vardır, diğer
sosyalizasyon bölgesinde vazife verenler vardır.
Gidip, dış memleketlerde kalmamaktadırlar,
tekrar yurda dönmektedirler.
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ücretle vazifeye başlama imkânına sahip olacaktır. Personel Kanunu, fazla mesai ücretini de
getirmektedir. Mesai dışında gece nöbeti tutan,
mesai dışında ilâveten hizmet gören ve bunun
karşılığında, bugünkü imkânlarımıza göre hiçbir şey alamayan meslektaşlarımız ve yardımcı
sağlık personeli Personel Kanunu ile tazminat
alma imkânına sahip olacaktır. Personel Kanunu mahrumiyet bölgelerinde çalışanlar için aldığı maaşın yüzde yüzüne varabilecek miktarlarda
tazminat koymaktadır, tazminat verme imkânını
sağlamaktadır. Hekimler için ek görev müessesesi Personel Kanununun bünyesinde devam
etmektedir, bir istisna olarak. Sosyalleştirme tatbikatı Personel Kanununda ayrı bir sınıf olarak
kabul edilmiş ve böylece bu tatbikatta çalışacak
olanlar, diğer sahalarda çalışanlardan farklı durumlarla karşı karşıya tutulmuştur. Bir endişeyi
burada açıklamak isterim. Personel Kanunu,
hekimlerin muayenehane açma imkânlarını
ortadan kaldırmaktadır. Personel Kanunu ilgili
bakanlıklara kendi bünyelerinde çalışacak personelin hangi şartlarla çalışacağını tespit edecek tüzükler hazırlamasını âmir hükümler koymuştur.
Sağlık Bakanlığı olarak elbette hazırlayacağımız
tüzükte, hekimlerin mesai saati dışında halk sağlığı hizmeti görmek üzere muayenehanelerinde
çalışmaları imkânlarını sağlayacağız.

Bir sirkülasyon başlamıştır. Ancak bundan iki,
üç sene önce Almanya’da çok imkânlar sağlandığı için bir hekim akını başlamıştı. O zaman
bunun karşısında ürkmüştük. Ama şimdi sizin
adınıza vazife gören bir sorumlu arkadaşınız
olarak memnuniyetle arz etmek isterim, gidenler kadar dönenler vardır ve bunlar memleketimizde vazife almışlardır. Hekimleri yurt dışına
gidiyor veya mahrumiyet bölgelerinde vazife
almıyor diye büyük ölçüde töhmet altında bırakmak haksızlık olur kanaatindeyim. Tümünü tam haklı bulmak da doğru değil belki, ama
bu ölçüde töhmet altında bırakmak da haklı
bir tutum olmaz kanaatindeyim.
Hakikaten hekimler ağır şartlar içerisinde vazife gören vazifelilerdir. Günün her saatinde onu
Yüzyılın
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vazife bekler. Hattâ çok ağır şartlarda geceleri
de onlar vazifelidirler. Bunun karşılığında -aslında mutlu bir azınlık hariç- bütün bu feragatkâr çalışmaların karşılığında büyük bir hekim
kütlesi çocuklarının istikbalini temin etmekten
uzak durumdadır. Günlük evinin ihtiyacını
karşılıyamayan hekim sayısı, arkadaşlarımın
çoğunlukla gördüğü büyük şehirlerde yılların
gayretleri sonunda bâzı imkânlara sahip olmuş hekimlerin yanında büyük çoğunluktadır.
Şimdi, bu durumu bir tarafa itmek, bunu bir
yana itmek ve tüm hekim kütlesini böylesine
bir töhmet altında bırakmak doğru olmaz kanaatindeyim ama “bugün Türkiye’de artık bir
hekim 400 - 500 liraya çalışıyor’’ sözünün de
gerçekle bir ilgisi kalmamıştır. Bir tarafı hangi
ölçüde haklı bulmamak mümkün ise öbür tarafı da aynı ölçüde haklı bulmamak mümkündür.
Bugün tazminat kanunu tatbik edilmektedir ve
bin lira tazminat verilen hizmet yerleri az değil,
çoktur ve hâlâ birçoğu da hekim beklemektedir.
Bir sayın senatör arkadaşım, kendisine gelen bir
mektuptan dolayı üzüldüğünü belirttiler.
Ben kendilerine hemen arz etmek isterim, katiyen üzülmesinler. Kendilerine ve kendisi gibi
milletvekili ve senatör arkadaşlarımıza da aynı
mektubu yazan bu hekim arkadaş Bakanlığımızca malumdur. Kendisi Bakanlığımız teşkilâtında
vazifeli olduğu, oldukça eski bir müddet önce,
hizmetlerinde görülen kusurdan dolayı bir başka göreve atanmış, orasını beğenmediği için
istifa etmiş, hususi hastane açmış, olmamış, Almanya’ya gitmiş, olmamış, oradan benim görev
devrem içinde münhal olan bir yere müracaat
etmiş, Bakanlığımız kendisini oraya tâyin etmemiş, bir başkasını etmiş. Bundan dolayı hâlâ
orada vazife görmektedir. Değil kendisini bin liralık hizmet vermek, o ve Türkiye’nin her yerinde veya yurt dışında, nerede olursa olsun bugün
bulunup, sağlık hizmetlerinde vazife almak isteyen hekim arkadaşlarım, değerli meslektaşlarım,
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hizmetlerini takdir ettiğim feragatkâr çalışmalarını biraz önce övdüğüm değerli meslekdaşlarım eğer vazife almak istiyorlarsa, sosyalizasyon
bölgesinde kendilerini bekleyen vazifeler vardır.
Yeni mezun olan hekime 2 bin liranın üstünde,
15 senelik hekime de, mütehassıs ise 4 bin liraya kadar ücret veren bir tatbikat, hekimlerimizi beklemektedir. Sosyalizasyon bölgesi dışında
da, mahrumiyet hizmetlerinde bin lira tazminat
karşılığı, maaştan ayrı, vazife bulmak imkânına
meslektaşlarım sahiptirler. Bugün ‘Türkiye’de
400 - 500 lira ücret ile hekim çalıştırılıyor’ sözü
sözü bir gerçek olmaktan çıkmıştır,
Burs yerine eskisi gibi yurtların açılması teklifini itiraf edeyim, ilk defa burada dinledim. Bu
fikre iştirak etmemek mümkün değil. Hakikaten yerinde bir görüştür fakat henüz şu anda
bu hususu hiç tetkik etmeden bir ifadede bulunursam, belki bu yerine getirilemeyecek bir
konuşma olur. Meseleyi tetkik edeceğim ama
ilk dinlediğim zaman da bende bıraktığı kanaat itibariyle faydalı bulduğunu Değerli Arkadaşıma arz etmek isterim.
Köy sağlığı hizmetleri konusunda verem taramaları, sıtma taramaları, trahom taramaları
Polyo kampanyası ve sosyalizasyon tatbikatını
arz etmek isterim.
Halen Kars, Ağrı, Muş, Van, Bitlis, Hakkâri, olmak üzere altı ilimizde sağlık hizmeti sosyalleştirilmiştir. Altı ilimizde açılması icapeden 167
sağlık ocağından 159’u hizmete açılmıştır. 167
ocaktan 145 tanesinin inşaatı bitmiştir. 10 tane
mevcut sağlık merkezi, sağlık ocağı haline çevrilerek kullanılmaktadır. 4 tanesi de kiralık bina
olarak çalıştırılmaktadır. Böylece 167 ocaktan
159 ocak bugün şu anda faal haldedir. Bu 6 ilimizde 84 mütehassıs, 150 pratisyen hekim, 11
diş tabipi olmak üzere 245 tabip, 4 eczacı, 795
yardımcı sağlık personeli çalışmaktadır. İnşaatı
biten ve hizmete açılan sağlık ocaklarında gere-

Sayın senatörler sosyalizasyon tatbikatında en
azından hekim dağılışındaki denge bakımından ve hizmetin hangi seviyede halkın ayağına doğru, oturduğu bölge neresi olursa olsun
yayıldığını belirtmek bakımından bir kaç misal
arz etmek isteyim.
Sosyalizasyondan evvel altı ilde 66 hekim varken bugün 245 hekim vardır 276 yardımcı sağlık personeli varken bugün 787 yardımcı sağlık
personeli vardır; bu şuna tekabül etmektedir:
Sosyalizasyondan önce bu bölgede 20.000
vatandaşa bir hekim düşerken, bugün 5.000
vatandaşımıza bir hekim düşmektedir. Sosyalleştirmeden önce 8.000 vatandaşımıza bir yardımcı sağlık personeli düşüyordu. Bugün 2.700
vatandaşımıza bir yardımcı sağlık personeli
düşmektedir. Böylece bugün altı ilimiz yalınız
sağlık personeli bakımından Batıdaki Manisa, Aydın, Balıkesir ve Bursa illeri seviyesine
ulaşmış bulunmaktadır. Doğudaki personelin,
günün bütün saatlerini sağlık hizmetine hasretmesi ve doğudaki personelin dağılışında köylük
bölgelerde de vazife almış olduğu nazarı dikkate alınırsa hizmeti götürdükleri seviye bakımından Manisa, Balıkesir, Aydın ve Bursa’dan da
ötede olduklarını veya en azından olabileceklerini kabul etmek gerekir.
“Sosyalleştirmedeki sağlık ordusu taarruz ordusu olmalıdır, ricat ordusu olmamalıdır.’’
Taarruz ordusu olmalıdır. Sayın senatörün
bu düşüncesine katılmamak mümkün değildir
ama ben bir kısım noksanlarına, hattâ pekçok
noksanlarına rağmen arzu ettiğimiz, ulaşmasını istediğimiz seviyeye henüz ulaşılamamış
bulunmasına rağmen şimdi çalışmalardan bâzı

örnekler arz eedeceğim: Altı ilimizde sosyalleştirme tatbikatı ve bu tatbikatta görev alan
personelin çalışmaları, bir ricat ordusunun hezimeti değil, bir hücum ordusunun başarılarının işareti olacaktır. Bu kanaati taşımaktayım.
Öyle zannediyorum ki, sayın senatör arkadaşlarım benim arz edeceğim çalışmalara ait bâzı
örnekleri dinledikten sonra, endişeleri zail olacak ve benim bu temennilerime katılma imkanı
bulacaklardır.

‘‘

Sosyalizasyondan önce bütün Muş ilinde,
bir yılda bütün sağlık tesislerinde 13 bin
muayene yapılmıştı.

’’
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ken sağlık personelinin yüzde 80 inin tâyinleriyapılmış bulunmaktadır. 6 ilde 152 araç vardır.
167 sağlık ocağından 159 tanesi hizmete açılmıştır. 6 ilde 153 adet de araç mevcuttur.

13 bin muayene bir yıl içinde sosyalizasyondan
önce Muş’ta yapılmıştır.

‘‘

Sosyalizasyondan sonra bir yılda 123.982
muayene yapılmıştır.

’’

Sayın senatörler 123.982 rakamından 13.000
alınınca büyük bir çalışmanın ifadesi olduğu
anlaşılır. Daha mühimi; bu 123 binin 92 binini
sağlık ocakları yapmaktadır. Sağlık ocakları köylerde kurulan sağlık müesseseleridir. Her yedi
bin nüfusu bulunan yerde bir sağlık ocağı vardır, bir hekim, bir hemşire ve sağlık memuru var
demektir. Sosyalizasyon tatbikatında 123 bin
muayenenin 93 bininin hizmetin, halkın ayağına hangi seviyede götürülmüş olduğunun bir
işaretidir. 1963 Ağustosundan 1964 Ağustosuna
kadar 12 aylık aşı tatbikatına ait bâzı rakamları
arz ettiğim zaman bu çalışmayı değerlendirmek
imkânını bulacağınızı umarım. Bu

‘‘

12 ay içerisinde Muş’ta 8.390 çiçek
aşısı, 51.631 boğmaca aşısı yapılmıştır.
Sosyalleştirmeden önce 6.500 boğmaca
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aşısı yapılmıştı. Difteri; 59.474 aşı
yapılmıştır. Sosyalleştirmeden önce
6.635 idi. 174.975 vatandaşımıza tifo
aşısı yapılmıştır. Muş’ta, 12 ay zarfında.
Sosyalleştirmeden önce 31.000 idi,

’’

Sayın senatörlere Muş’un, nüfusunun 180 bin
küsür olduğunu arz etmek isterim.
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174.975 aded tifo aşısı yapılmıştır. BCG aşısı,
ihtiyaç görülen, lüzum görülen 4.050 kişiye
tatbik edilmiştir, daha önce yoktu. Çocuk felci
aşısı, dört aylıktan yedi yaşına kadar olan çocuklara, 6.472 çocuğa çocuk felci aşısı yaptırılmıştır. Ondan bir yıl önce hiç yoktu. Muş’ta
köy ebeleri eliyle bir yıl içinde 2.578 doğum
yapılmıştır. Köy ebeleri eliyle 2.578 doğum...
Türkiye’de ortalama doğum oranı yüzde beş
olarak kabul etmekteyiz, tavan olarak yüzde
beş. Muş’un nüfusu dikkat nazara alınırsa, demek ki, Muş ilinde doğan çocukların üçte birini Sağlık Bakanlığı sosyalizasyon tatbikatında
çalışan yine ebeler yapmışlardır. Muş’ta, ebenin köye bu tatbikatla girdiği kabul edilirse ve
oradaki vatandaşlarımızın, Türk analarının, o
güne kadar doğumu başka yollarla yaptığı ve
başka yollardan yapıldığını gördüğü kabul edilirse, ilk tatbikatta yaşları 15 - 20 arasında olan
genç ebe kızlarımızın bu büyük başarısını takdir ile karşılamamak mümkün değildir.
Çevre sağlığı eğitimi yapılmış ve bir kısım köylerimizde hiç bulunmayan helâlar yapılmaya
başlanmıştır.
Ana çocuk sağlığı eğitimi, ananın ve çocuğun
bakımı yönünden ana çocuk sağlığı eğitimi
sağlık ocakları bünyesinde geliştirilmiştir. Sağlık ocaklarını yalnız halk sağlığı hizmetini gören kurumlar olarak, müesseseler olarak kabul
etmek doğru değildir. Sağlık ocakları toplum
kalkınması görevini yerine getirecek kuruluşYüzyılın
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lardır. Şimdi sağlık ocaklarının toplum kalkınması ile ilgili bâzı çalışmalarına dair örnekler
vermek isterim. Her ocak kendi bölgesindeki
yedi bin nüfusun kadastro usulü ile tespitini
yapmaktadır. Vazifeleri meyanındadır ve hepsi
yapmıştır. Kaç ev, kaç aile, kaç çocuk vardır,
teker teker bütün ocaklarda kayıtlar mevcuttur.
Yüce Komisyon huzurunda da arz etmiştim,
Yüce Senato huzurunda da arz etmek isterim.
Biz o inanışa sahipiz ki, sağlık hizmetleri sosyalizasyonu yurt ölçüsünde tatbik edildiği zaman,
nüfus dairesinden daha sahih rakamlar Sağlık
Bakanlığının elinde bulunacak ve sağlık ocaklarının, çevrede tespit etmiş olduğu rakamların
sıhhati diğer bu işle ilgili sorumlu dairelerden
daha fazla olacaktır. Çünkü, devamlı o nüfusun içinde oturan yetişmiş personel bu görevi
yerine getirmektedir. Ebe ve hemşirelerimiz,
çevresindeki köylü vatandaşlara biçki, dikiş
öğretmektedirler. Oralardan gelen gazeteleri sayın senatörler okurlarsa, bâzı bölgelerde
vatandaşlarımızın kendi aralarında para topladıklarını, dikiş makinası satınaldıklarını ve
sağlık ocaklarındaki ebe ve hemşirelerimize
bu makinaları vermek suretiyle çevrelerindeki halkı, kadınlarımızı, kızlarımızı eğitmeleri
yoluna onları teşvik ettiklerini okuyacaklardır.
Bâzı illerimizde dernekler kurulmaktadır. Aralarında para toplamak suretiyle sağlık ocakları
personelimize dikiş makinası almak yoluna gitmektedirler. Bir kısım personelimiz bunu kendiliğinden alıp yapmaktadır. Kadınlarımız ev
ekonomisi konusunda eğitime tabi tutulmaktadır. Bir kısım hekimlerimiz ve yardımcı sağlık
personeli o çevrede yemeğin hangi gıdalarla
hangi şartlarla pişirilerek daha faydalı olacağını öğretmektedirler. Bir iki misal arz ederek
isimlerini Yüce Senatonun zabıtlarına geçirmek istiyorum.
Van’da Edremit Ocağı vardır. Bir hanım doktorumuz vazife görür. Bu hanım doktorumuz

BAŞKAN - Sayın Bakan, müddetiniz dolmuştur.

Eğer devam edecekseniz bir karar almam gerekmektedir.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

On dakika müsaade
ederseniz bitireceğim efendim.
MAL DEMİR (Devamla) -

Böylece, meselâ Muş’ta Tekyol ocağı vardır.
Orada hekim arkadaşımız çevresinde hiç yapılmayan bir şey yaptırmayı başarmış, sebze
ektirmeye başlamıştır. Hiç sebze ekilmeyen bu
köylerde, sebze ekmeyi öğretmiş ve, köylüler
tarlalarına sebze, ekmeye başlamışlardır.
Kanaatimiz odur ki, Türkiye’de sağlık ocakları,
Sağlık Bakanlığının hizmet bünyesi içinde olan
sağlık ocakları toplum kalkınmasının nüvesi olmuşlardır ve nüvesi olmakta devam edecektir.
Bütün bunlardan sonra şu hususu bilhassa belirtmek isterim. Her şeyi güllük, gülistanlık kabul
ediyor değiliz. Sosyalizasyon tatbikatının yapıldığı bölgelerde hiç noksanımız yoktur, hata işlemedik iddiasında değiliz, pek çok hatalarımız
vardır. Bunları, sık sık bu yerlere göndereceği-

miz heyetle tespit etmek suretiyle, bundan sonraki çalışmalarımızda yapmamaya gayret ediyoruz. Ama, hatamızın olduğunu peşinen kabul
ediyoruz. Meselâ 1964 yılında malzeme gönderilmesi işi gecikmiştir. Ne Maliye Bakanlığının
%10 tasarrufundan gecikmiştir ne de alınacak
malzemeyi bulamadığımızdan gecikmiştir, doğrudan doğruya Sağlık Bakanlığı olarak bizim
zamanında tedbir alamamamızdan gecikmiştir,
geç kalmışızdır; alışmadığımız bir hizmet tarzı
idi. Yıllarca başka tarzda bir hizmete alışmış bir
Bakanlıktır, Önüne yepyeni bir hizmet çıkmıştır.
Ancak bir yıl Muş’ta tatbikatını vermiştir. Ama
birden karsısına beş il çıkmıştır. Birden bire işin
ağırlığına intibak edememiştir. Başta benim bulunduğum süre olmak üzere Bakanlık içinde
malzeme alımında gecikme olmuştur. Bundan
doğan hatayı, orada vazife gören arkadaşlarım,
meslektaşlarım ve onların yardımcıları üstün
gayretleriyle telâfi etmek imkânını bulmuşlardır.
Oturacak ya da Lâmbalarını koyacak masaları
olmamıştır, ama kendi gayretleriyle içten gelen
heyecanlarıyla kısa zamanda bunu telâfi etmek
imkânını bulmuş ve böylece hizmeti aksatmamışlardır. Malzeme gecikmesi olmuştur.
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orada Millî Eğitim Bakanlığına müracaat edip
müsaade almak suretiyle okul açmıştır. Bu hanım doktorumuz yanındaki personelden de
faydalanmak suretiyle orada açtığı kurslarda
okuma, yazma bilmeyen çevresinde yedi bin
nüfusa okuma - yazma öğretmekte çocukları
bu kurstan geçirmektedir. Bu hanım doktorumuz orada yaban gülü kökünü reçel yapıp
evvelâ kendi yiyip ondan sonra çevresinde
köylü vatandaşlarına yedirmek suretiyle orada
bugüne kaçlar hiç kullanılmayan, vitamini çok
zengin ve hiç, ne şekilde istifade edeceklerini
bilmedikleri bu mebzul yetişen nebâttan çevresindeki köylüyü faydalandırmak imkânına
sahip kılmıştır. Aşağı yukarı bu bölgeye giden
arkadaşlarımız her evde bu gül kökü reçeli bulmak mümkündür demektedirler.

Ama, bugün mevcut tıbbi malzemenin yüzde
82’si sevk edilmiş bulunmaktadır ancak maalesef son zamanlarda; son aylarda sevk edilmiştir. Diğer donatımla ilgili malzemenin yüzde
%97,7’si ihale edilmiş, karara bağlanmış bir
kısmı sevk edilmiş, bir kısmı gönderilmektedir.
İlaç işi sağlanmıştır; bölgeler para gönderilmek
suretiyle ilaç satın alma imkânlarına sahip kılınmışlardır. Mevcut ocakların hepsinde vardır.
Bir kısım ocaklarımızın yolları hakikaten kışın
işleyecek gibi değil; yüzde 55’i yaz kış işliyecek
durumda fakat yüzde 45’i kışın işliyecek durumda değildir. Binalar Muş’ta soğuğa mukavim olmamıştır, ama ondan sonra yapılan illerdeki binalar iklim şartlarına uygun yapılmıştır
ve yeni binalarımız Muş’taki gibi tahribata
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mâruz kalmamışlardır. Bununla beraber ufak
tefek hasarlar mahallen onarılmıştır ve Bakanlığımıza büyük onarım bugüne kadar intikal
etmemiştir. Tesisler tamamlanmadan tatbikata
geçilmiştir; doğrudur; tesisler tamamlanmadan
tatbikata geçilmiştir çünkü tesislerin tamamlanmasını bekleseydik bu tatbikat en az bir yıl
bekleyecekti. Biz bir an evvel tatbikata geçmek
suretiyle, aksaya tarafları sık sık yerinde kontrol
ederek gidermek suretiyle, en az bi süre önce
bu hizmeti oraya götürmekte fayda gördüğümüz için bu yolu tercih etmiştik ve bunu bilerek
tercih etmişizdir.
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Doktorlar arasında elbette ki, yetersiz olanlar
vardır ama yetersizlikleri tespit edilenlerin süratle cezalandırıldıkları ve ağır şekilde cezalandırıldıkları Yüce Senatonun malûmudur.
İstimlâk parası vermemek için binaların köy
dışında yapıldığı doğru değildir; köy dışında
yapılan ocaklar vardır fakat bu yerleri Bakanlığımız tespit etmemektedir. Mahallen tespit
edilmektedir. Vilâyetlerde vali, sağlık müdürü,
nafıa müdürleri müştereken tespit etmektedir
ve köyler, sağlık ocaklarının kendi köylerinde
yapılması için köyün en mutena yerlerini vermektedirler. Bâzı köylerde, köylerin dışına çıkılmışsa, o bölgede yeri seçen arkadaşlarımın
hatalı seçmelerinden doğmaktadır, yoksa istimlâk paralarından dolayı değildir.
Muş’ta ebe okulu var, doğum evi yoktur fakat
Devlet Hastanesinde nisaiye servisi vardır ve
ebe okulunun bulunduğu yerlerde doğumevi
bulunması şart değildir. Nisaiye servislerinin iyi
olduğu yerlerde ebe okulları açılmaktadır.
“Yardımcı personel çabuk yer değiştirmektedir.’’ Yardımcı personele Bakanlığımız yer
değiştirmemektedir. İller İdaresi Kanununun
kendisine verdiği salâhiyete binaen vilâyet, lüzum gördüğü takdirde bâzı personelin yerini
değiştirmektedir. Buna ihtiyaç da vardır.
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Sağlık evlerinden vazgeçilmiştir çünkü bunlara, 1964 çalışmalarında personel yetiştirmenin
güçlüğü aşikârdır ve aslını belirtmek gerekirse
sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi tatbikatını bir plân dâhilinde yaparken memleketimizin
gerçeklerini bir tarafa iterek, personel durumunu hiç dikkat nazarına almadan, malî gücünü
dikkat nazarına almadan mutlaka bu rakama
ulaşacağını ve mutlaka bunu, ‘şu süre içinde,şu
sayıda,her yıl katarak yapacağım’ fikri yapacağım fikri sabitiyle hareket edildiği takdirde
sosyalizasyon tatbikatının istikbalinin tehlikeye
düşeceği samimî kanaatini de başından itibaren taşımaktayım. Bu sebepledir ki gücümüz
ve imkânlarımıza denk bir tatbikatın sahipi olmayı bu tatbikatın istikbali bakımından yarın
yerine getiremeyip, olmuyormuş bu iş, yapılamayacak bu hizmet dememek için daha faydalı
gördüğünü bilhassa arz etmek isterim.
1965 yılında Erzurum, Erzincan, Siirt, Urfa,
Mardin, Diyarbakır’da 270 ocak 1965 yılında
sosyalleştirme tatbikatına tabi tutulacaktır. 1965
yılında Elâzığ, Tunceli, Malatya, Adıyaman,
Bingöl ‘de 133 ocağın inşaatına başlanacaktır.
İlaç konusunda; memleketimizde imâl edilen
ilâçlar himaye edilmektedir. Memleketimizde
imâl edilenlerin benzeri ilâçlar ithâl edilmemektedir. İthal kotaları ilmî bir organ tarafından yapılmaktadır. İthal kotalarına memlekette
benzeri yapılan ilâçlar konulmamaktadır. Türkiye’de benzeri yapılmadığı halde, hayati önem
taşın taşımayan ilâçlar da talep edilse dahi ithal kotasına konulmamaktadır, komisyonların
verilen raporlar aynen tatbik edilmektedir.
İlâçların pahalı olmaması için Bakanlık Âzami
titizliği göstermektedir. İlâç hammaddelerinde
ufak bir değişiklik olduğu zaman yeni fiyat tespit etmek suretiyle Bakanlıkla ilâç sanaii arasında tanzim edilmiş olan protokol ve mevcut
mevzuat tatbik edilmektedir.

Yüce Senatonun sayın üyeleri, bana ayrılmış
olan zamanı müsamahanızı suistimal ederek
biraz aşmak suretiyle imkân ölçüsünde Süratle mâruzatımı arz etmeye çalıştım. Sözlerimi
tamamlamadan önce Bakanlığımızın 1964 yılı
çalışmaları ve 1965 bütçesinin tatbiki hakkında
teşvik edici konuşmalar yapan, grup adına şahsı adına konuşmalar yapan, değerli senatörlere,
bilhassa 1964 çalışmalarımız için, yüce komisyonda da arz ettiğim gibi, benim de mesai arkadaşlarımın da bir yıllık bütün yorgunluklarını
giderici, izale edici, güzel ve teşvikkâr ifadelerde
bulunan sayın senatörlere 1965 çalışmaları için
Bakanlığımız personeline büyük güç sağlayacağı için yeni bir enerji ile, hamle ile bu itimada
lâyık olabilmenin gayreti içine girecekleri için,
bu imkânı sağladığı için, huzurunuzda teşekkürlerimi ve saygılarımı arz ederim. (Alkışlar)

diğer beş ildeki sağlık ocakları Muş’a nazaran
daha iyi durumda oldu. Muş sağlık ocakları inşaatında her hangi bir usulsüzlük yoktur, inşaat normal şartlarla yapılmıştır ancak, Muş’un
iklim şartlarına uymamıştır. İmkân nisbetinde,
yakacağı fazla verilmek suretiyle kışın ağır şartlarının önlenmesine çalışılmaktadır. Başka bir
tedbir düşünülmemiştir.

Bir

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL

sorum var efendim.
BAŞKAN - Buyurun.

Sayın Bakan, sosyalizasyon bölgesinde kışa mukavim olmayan binalar bulunduğundan bahis
buyurdunuz. Bu binalardan istifade edilmekte
midir, istifade edilmiyorsa bu binaları yaptıranlar hakkında bir tahkikat mevcut mudur?

DR. MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL DEMİR (Devamla) - Efendim, 1963 yılında Muş pilot bölge kabul edildiği zaman
sosyalizasyon tatbikatına oradan başlandı ve ilk
tatbikat idi birinci yılı idi. Orada sağlık ocakları inşa edildi, ama tatbikat sırasında görüldü ki
bu binalar soğuğa mukavim değildir. İyi ısıtılamamakta ve personel kışın ağır iklim şartları
içerisinde müşkülât çekmektedirler. 1964 sosyalizasyon tatbikatında yapılan diğer beş ildeki
sağlık ocakları inşaatında Muş’taki bu tatbikat
da nazara alınarak soğuğa daha mukavim yapılmak suretiyle daha iyi hale getirildi, böylece
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DR. MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) -

MEBRURE AKSOLEY (İstanbul) - Sayın Bakan
arkadaşım benim temennilerime fek bir cümle ile değinmediler. Tekrar kendilerine soruyorum: Sağlık Bakanlığı kadrolarında ebe ve
hemşireleri uzun süre alıkoymak ve mesleği
cazip hale getirmek için ne düşünülüyor? Çünkü Sağlık Bakanlığı personelinden bu meslek
mensuplarının katlandıkları külfet çok ağır, nimeti de azdır.
DEMİR (Devamla) - Bendeniz sorulara teker teker cevaplar arz etmediğim için, öyle anlıyorum
ki konuşmalarım arasında biraz da süratli geçtiği
için görülemedi veya ben ifade etmedim.

Ebe ve hemşirelerin daha iyi imkânlara sahip kılınması için Bakanlık ne düşünüyor, bunu arz ettim, tekrarlayayım: Ebe ve hemşire yani yardımcı sağlık personeli ile hekim aynı imkânlardan
faydalanmaktadır. Bunlardan bir tanesi sosyalizasyon tatbikatıdır. Burada ebe ve hemşireler
yüksek ücret almaktadırlar. Personel Kanunu
teknik personele yüksek tabanı olan imkânlar
sağlamaktadır diye arz etmiştim. Buna yardımcı sağlık personeli de dâhildir. Onlar da teknik
personel olarak bugünkü imkânlardan çok daha
iyi imkânlarla vazifeye başlayacaklardır. Onlara
da bu imkân tanınmıştır. Yine fazla mesai ücretinden doğma tazminattan ebe - hemşire yani
yardımcı sağlık personeli de faydalanacaktır.
Hekimler için Personel Kanununda hangi imkânlar sağlanmışsa, ebe ve hemşireler için de
aynı imkânlar sağlanmış bulunmaktadır.
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BAŞKAN - Sayın

Okurer.

Sayın Bakan, Bakırköy’de bâzı tesisler vardır, Millî Eğitim Bakanlığı ile istişareler olmuştur, geri zekalı çocuklara
okul açılması hususunda Sağlık Bakanlığında
bu binaların devri için müsaade edilmiş midir?
CAHİT OKURER (İzmir) -

İkinci sorum: Sosyalizasyonun tatbik edildiği
bölgelerin doktor ihtiyacı rahatlıkla karşılanabiliyor mu? Doktorlar artık hayatlarını dahi zor
kazanır bir duruma geldiklerine göre bunları
temin etmeniz gerekmektedir. Acaba böyle mi?
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Üçüncü sorum: Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına verilen ödenekler bir yatırım ödeneği
midir? Biz de o kanaatteyiz.
Sosyalizasyonun tatbik edildiği bölgelerde bu
yatırım masraflarının rantabilite hesapları düşünülmüş düşünülmüş müdür, böyle bir şey düşünür müsünüz?
BAŞKAN -

Buyurunuz Sayın Bakan.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL DEMİR (Devamla) - Bakırköy’deki tesisler
Bakanlığımıza bağlı olan tesislerdir;bitmiştir
ve 1965 yılı içinde hizmete açılacaktır. Bu tesisler içerisinde geri zekâlı çocuklar içinde bir
bölüm vardır. Tesisin tümü Sağlık Bakanlığı
hizmetleriyle ilgilidir. Geri zekâlı çocuklar için
de aynı şekildedir. Bunun için Millî Eğitime
devri düşünülmemektedir. Ancak bugün orada vazife gören arkadaşım; şu anda dahi oraya
tâyin edilmiş ve orada vazifeye başlamış olan
arkadaşım, bir öğretmendir. Yani Millî Eğitim
Bakanlığına devri düşünülmemektedir ama
Millî Eğitim ile ilgisini dikkat nazara alarak o
Bakanlığın bünyesindeki personelden de faydalanmak suretiyle asıl konu Sağlık Bakanlığını
ilgilendirdiği için, Sağlık Bakanlığı bünyesinde
mütalâa edilecektir. Millî Eğitim Bakanlığına
muayyen bir devri düşünülmemektedir.
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Sosyalizasyon bölgesine yeteri kadar personel
tayin edilmemiştir. Konuşmalarım arasında arz
etmeye çalıştım, mevcut kadroların %80’i doldurulmuş bulunmaktadır. Hekim kadrolarının
%80’i, yardımcı sağlık personeli kadrosunun
%90-95’i doldurulmuş bulunmaktadır. Önümüzdeki yıl çalışmalarında, diğer kadroların da
dolacağı kanaatindeyim. Bu % 80’e birden bire
olmamıştır, % 50, % 60, % 70, mütemadiyen
boş kadrolara talip çıktıkça tâyinler yapılmaktadır. Hepsinin birden doldurulamayacağı tabiidir
ama biz bugün % 80 kadroyu doldurmuş durumdayız. Hizmete vazifeli bulmuş diye kabul
etmek gerekir, tarzında ifade etmek isterim.
Sosyalizasyon tatbikatında, sosyalizasyon bölgesine yapılan harcamalar, yatırım harcamalarıdır. Biz de aynı kanaati taşıyoruz. Rantabilite
hesapları yapılmış mıdır? Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı hizmetlerinin rantabilite hesabı,
diğer yatırımların rantabilite hesabından farklıdır. Eğer bir ilde 180 bin vatandaş oturuyor ve o
ilde yatırım faaliyetlerinin neticesi 170 bin küsür
vatandaş tek tek aşılama imkânına sahip oluyorsa, eğer bir ilde 180 bin vatandaş oturuyor da
bir senede, 130 bin kişinin muayenesi yapılıyorsa rantabilite hesapları çoktan aşılıyor demektir.
Sağlık hizmetlerinde rantabiliteyi başka türlü
ölçmek mümkün değildir. Biz halk sağlığı hizmetini yükseltmekle sorumlu bir teşkilâtız. Hizmeti, ne kadar ondan az nasibini almış veya hiç
nasiplenmemiş bölgeye yaymak imkânına sahip
olabilirsek o zaman halkın sağlık seviyesini eşit
ölçüde yükseltmek imkânına sahip oluruz ve o
zaman işte rantabilite rakamları yükselmiş olur.
Bu tatbikattaki rantabilite hesaplarının diğer
bütün yatırımlardan çok daha farklı ve yüksek
olduğu kanaatindeyim.
BAŞKAN -

Sayın Kınay.

DR. ÖMER FARUK KINAYTÜRK (Burdur) - Sayın
Bakan’ın kendi ifadelerinden öğrenmiş bulun-

BAŞKAN - Sayın Kınaytürk, izahat verecek değilsiniz, soru soracaksınız.
DR. ÖMER FARUK KINAYTÜRK (Burdur) - Sual:

Alman doktorunun son olarak karar verip, rapor verir hekimlik yapması. Bir.
Bu mevzu Ankara’da böyle… İstanbul’a gelince: Tamamen başkadır. Sayın Bakandan
tetkikini rica edeceğim. İki lâboratuvar var; birincisi röntgen ve ikincisi de bakteriyoloji lâboratuvarı. Bunlar yalnız filim çekiyor. Sonunda
yine Alman doktora gidiyor. Kararı o verdiğine
göre yine hekimlik yapmaktadır. Nasıl tedavi
yapılıyorsa o da hekimlik yapmaktadır.
İkincisi; konuşmamda istirham etmiştim; Sağlık Bakanlığı ve Atom Enerji Komisyonu, röntgen ışınlarryla ve atom enerjisinde çalışanlar
için hazırladığı kanun tasarısını Meclise sevk
etmişler midir?
Üçüncüsü ; bu soru çok kısadır, bugün Burdur’dan aldığım bir gazetede aynen şöyle yazıl-

maktadır:’’İkinci ay olduğu halde sağlık personeli henüz ödeneklerini almamıştır.’’ Bu durum
karşısında milletvekillerimizin ve senatörlerimizin Mecliste sözlü soru açmaları ve bu personelin durumlarının aydınlatılmasını rica edeceğim.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL DEMİR (Devamla) - Ödenek mi, maaş mı?
DR. ÖMER FARUK KINAYTÜRK (Burdur) - Öde-

nek diyorlar. Yine bölgeme ait bir soru; bizim
vilâyetimizin Ağlasun denilen bir kazası vardır.
Bu kazamız hekimsizdir. Buraya bir tâyinin yapılması düşünülmekte midir?
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL DEMİR (Devamla) - Efendim, Almanya’ya

giden işçilerimizin muayeneleri İşçi Sigortaları
ile ilgilidir. İş ve İşçi Bulma Kurumu Almanya’ya
işçi göndermeden evvel bunları muayeneye tabi
tutmakta ve bu muayeneler İstanbul’da, Ankara’da İşçi Sigortalarına bağlı dispanserlerde yapılmaktadır. Ancak bir noktayı ben belki de çok
özet bir şekilde geçtiğim için yanlış bir ifade oldu
veya belki de, iyice anlatamadım. Alman doktor
rapor üzerinde hüküm vermekte değildir; sayınız ki, kendisi doktor da değildir ve bir fabrika
buraya bir temsilcisini göndermiştir. Bu temsilci
heyet dispanserlerde yapılan muayenelerde tespit edilen hastalıklara bakıyor ve diyor ki; “İki
tane dişi noksansa, Almanya ‘ya gidemez,bizde işçi olarak çalışamaz, yaptırsın öyle gelsin.
Apandisit şüphesi varsa, raporunda... Öyleyse
apandisit ameliyatı olacak, öyle gelecek.’’ diyor
yani muayene sonunda dispanser fıtıktan şüpheleniyor ve “fıtık var’’diyor ve muayene sonunda
dispanser fıtıktan şüpheleniyor, fıtık var diyor ve
dispanser bu şekilde bir rapor veriyorsa Alman
hekim, sayınız ki, hekim de değildir, fabrikanın
bir mümessilidir. “Fıtığı olanı kabul etmem,
ameliyat olsun, ondan sonra gelsin’’;müdahalesi
bu tarzdadır; rapor üzerinde mütalaa yürütmek
de değildir; “Bu raporda apandisit yok dediniz
ama, var; fıtık yok dediniz ama fıtık var.’’diyor,
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duğum bir noktanın tavzihini istirham edeceğim. Buyurdular ki; Avrupa’ya giden işçileri ecnebi doktorlar muayene, etmemektedirler. Bu
muayeneyi dispanserler yapmakta ve aldıkları
raporları da bu dispanserden sonra Alman doktorları harice gider veya gitmez diye bir karar
vermektedirler. Dispanser eğer rapor vermişse
ve benim Avrupa’ya gidecek işçim hakkında gider veya gitmez diye karar vermişse Alman doktoru veya ecnebi doktorun tekrar bu işçi gider
veya gitmez demesi neyi ifade eder? Şu anlaşılıyor ki hekime itimat etmiyor. Veya karar yetkisi
yine, son olarak İşçi Sigortaları Kurumundan
sonra nihai karar bizim Türk hekiminin kararı değildir, bu demektir ki, ecnebi doktor veriyorsa gider. Sayın Bakan da böyle buyurdular.
Bizim hekimlerin raporlarına itimadetmiyorlar.
Bu gayet, kötü bir kettir. Kararı Alman doktor
veriyorsa o da hekimlik yapıyor, demektir. Hekimlik işi yalnız tedavi etmek değil…
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değildir. “Fıtık var diyorsunuz, bunu kabul etmeyiz, şu hastalığı var, bunu kabul etmeyiz.’’şeklindedir. Bununla beraber böyle değil de, sayın
senatör arkadaşın söylediği gibi ise, bu takdirde
bu mevcut mevzuatımıza uymamaktadır; doğru
değildir. Resmen bana intikal etmiş bu konuda
her hangi bir şey yoktur. Ben ve Bakanlığım tatbikatın bu şekilde olduğunu biliyoruz ve böyle
tatbik olunuyor. İstisnaları olabilir. Kanunlara
rağmen o kanunların bulunduğu yerlerde suçların olduğu gibi eğer bunun dışında bir tatbikat oluyorsa değerli arkadaşından bunu hususi
olarak bana iletmesini rica edeceğim; tahkik ve
tetkik edip karar verebilmek için.
100. YILA ARMAĞAN

Kanun tasarısı hazırlanmıştır. Maliye Bakanı
ile de mutabakata varılmıştır, Meclise sevk edilecek hale gelmiştir.

Burdur’a ödenek gönderilmiştir, ancak arkadaşlarımız henüz almamış olabilirler. Biz
ödeneği çıkarıyoruz; Divandan geçiyor, bir
muamele geçiriyor, bizden çıkması ile mahalline ulaşması arasında bir süre geçiyor, gecikme bundan olmuştur. Yazılan doğrudur ama
ödeneğin gönderildiğini sorumlu arkadaş bana
gönderdiği not ile bildiriyor.
Ağlasun’a hekim tâyini için kesinlikle şu anda
bir şey söyleyememekle beraber, münhal durumlarını arz ettim; Hükümet doktoru bulunmayan 43 ilçemiz var. Biz münhal ilçeleri ilân
ederiz, müracaat halinde tayinleri yapılır. Yalnız Ağlasun’a bugünlerde bir hekim tâyini yapıldığını zannediyorum. Zat İşleri GenelMüdürü arkadaşım da beni doğruluyor. (Alkışlar)

CUMHURİYET SENATOSU
Konu

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1973 Yılı Bütçesi Münasebetiyle

Yasama Yılı

12

Birleşim

25

Tarih

03.02.1973

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi vesilesiyle şahsım ve Bakanlığım adına Yüce Başkan ve Yüce Senatoyu saygıyla selâmlarım.

yapmışlardır. Gerek ben ve gerekse Bakanlığım
mensupları bu konuşmaların ışığında çalışmalarımızı daha ileriye götürmek için gayret sarf
edeceğiz ve bu çalışmalardan yararlanacağız.
Bu yapıcı konuşmalar için şükranlarımı ve saygılarımı sunarım.

Sayın Başkan; gerek grupları adına ve gerekse
şahısları adına yaptıkları konuşmalar ile değerli senatörler Bakanlığımız çalışmalarını övücü,
uyarıcı, kınayıcı ve bize ışık tutucu konuşmalar

Konuşmamı, zamanın darlığını da dikkate alarak mümkün mertebe teferruattan kaçınmaya
dikkat ederek; ama bâzı konularda bir kısım
meseleleri belirtmeye çalışarak ve bu konuş-

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL DEMİR (Bolu Milletvekili) - Sayın

Başkan,
Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri;
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Önce, Bakanlığımız bütçesinin genelrakamları
hakkında özetle görüşümü arz etmek istiyorum.

‘‘

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
Bütçesi Bütçe Karma Komisyonuna
2.452.873.000 lira olarak geldi.
Ankara’nın çevre sağlığı hizmetlerinde
kullanılmak kaydıyla Ankara
Belediyesine transfer edilmek üzere
konmuş olan 100 milyonun dışında,
bizim kendi talebimizle yalnız 500 bin
lira bir ilâve yapılmış ve bütçemiz 100
milyon lira hariç (Bu 100 milyon lirayı
Ankara Belediyesine belediyenin çevre
sağlığıyla ilgili bir kısım hizmetlerini
görmesi için devredeceğiz) 2.453.312 000
lira ile çıkmıştır, Bütçe Komisyonundan.

’’

Bütçe Komisyonunda Bakanlığımız bütçesinin
Genel Bütçeye oranı % 4,404 idi; fakat Genel
Bütçeye yapılan ilâvelerden sonra bu oran %
3,99’a düştü. Bütçe Karma Komisyonunun
Genel Bütçeye yapılmış olan ilâveler sonucunda almış olduğu bir kararla, cari harcamaların
bir kısmından % 6,5 kısıntıyı bütün bakanlıklar bütçesinden yapmasıyla bu oran % 3,96’ya
düştü. Gerek % 6,5 kesinti, gerekse % 10 kesinti ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesinden 275.890.000 lira kesinti yapıldı.
Bunları şunun için arz ediyorum: Ben Bütçe
Karma Komisyonunda Bakanlığımın bütçesi
görüşülürken; bütçenin bir denge meselesi olduğunu, Genel Bütçe içerisinde bütçelerin yerinin o dengeyi muhafaza etmek için korunması lazım geldiğini bildiğim ve buna inandığım
için, Bütçe Karma Komisyonunda gerçekten
değerli arkadaşlarımın değerli tekliflerini Ba-

kanlığım bütçesi içerisinde mevcut rakamların
içinde yürütebileceğim kanaatiyle ki bu kanaati halâ muhafaza ediyorum, bu hizmetleri
teşkilâtımın dikkate alarak yerine getireceğini;
ama bütçenin genelmuvazenesinin bozulmaması bakımından, benim Bakanlığım bütçesine
bir ilâve yapılmamasını istemiştim.
Şimdi hizmetlerin karşısında, hâlâ bu sene uygulanan bütçe metodu içinde 275 milyon lira,
% 6,5 ve % 10 kesintiyle, eksiğiyle bir bütçeyi
uygulamakla karşı karşıyayız.
Bâzı bakanlıkların bütçelerine yapılmış olan
zamlar seyyanen bir kısım bakanlıklara yayılmıştır.
Takdire saygım ve takdire uymam kadar tabiî
bir şey yok; ama ben bunları, bütün bu şartlara rağmen yerleşmiş, meselelerini bilen, bugüne
kadar yaptığı çalışmalarla asgarî rakamlar içerisinde hizmeti üst seviyeye getirmenin gayretine
ve bilgisine sahip olmuş Bakanlığı teşkilâtının,
bu durum karşısında dahi hizmetleri yürütmede kendine düşen görevi olağanüstü gayretle
yerine getirmeye çalışacağını belirtmek için arz
ediyorum. Çünkü Bütçe Komisyonuna takdim
ettiğimiz bütçede 1971 yılına nazaran cari harcamalardaki artış oranı % 15 idi, şimdi % 1,7’ye
düştü; yatırım harcamalarındaki artış oranı %
22 idi, % 9,7’ye düştü; transfer harcamalarındaki artış oranı %19’du, %7’ye düştü.
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mayı yaparken ilgili konularda belirtilmiş olan
görüşler hakkındaki kanılarımı da söyleyerek
tamamlamaya çalışacağım.

Bunun hizmetlere intikal etmemesini sağlamak
bakımından, görevimizi yerine getireceğimizden ve yıl içerisinde insan sağlığı gibi önemli
bir konuda gerçekten sıkıntı ile karşı karşıya
kalırsak, Maliyenin ve Devlet Hazinesinin insan sağlığını korumada ihmalkâr olamayacağı
varsayımından hareketle, bu yıl olduğu gibi
önümüzdeki yılda da eksik kalemlerde ek ödenekle Yüce Meclislerin karşısına çıkma ümitiyle bu inancımı bir taahhüt halinde Yüce Senatoya sunmuş bulunuyorum.
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Bu genel çerçeve içerisinde Bakanlığımızın çalışmalarını özetlemeye çalışacağım.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı hizmetlerini, konuşan arkadaşlarımın da belirttiği gibi,
iki genelçizgi üzerinde toplamak mümkündür.
Bunun birisi sağlık hizmetleri, diğeri sosyal
yardım hizmetleridir.

100. YILA ARMAĞAN

Sağlık hizmetleri, Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığında koruyucu sağlık hizmetleri ve
tedavi edici sağlık hizmetleri tarzından bölünebilir. Sağlık hizmetlerinin ağırlığı, koruyucu
sağlık hizmetlerindendir. Ancak Bakanlığımız
hizmetleri, ister koruyucu, ister tedavi edici
hizmetler olsun öncelikle personel eliyle yürütülen, ağırlığı personelin vasfına ve sayısına dayanan hizmetler olduğu için, Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığının personel durumu hakkında özetle bilgi sunmak istiyorum.
Sayın senatörler; Bakanlığımız çalışmalarını
aksatan faktörlerin başında personel sorunu
gelmektedir. Bu değişik gruplar adına ve şahıslar adına yapılan konuşmalarda da belirtilmiştir, bir gerçektir.

‘‘

Halen Türkiye’de 17.579 hekim
vardır. Bunun 4.188’i Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığında çalışır. Bu % 23,8
oranıdır. Diğerleri , % 25’e yakını, diğer
kurumlarda çalışır, % 50’ye yakını
serbest olarak çalışır.

önemlisi olduğunu arz ettim. Aslında personel
yetersizliğinden doğan sorun, personelin sayısında olduğu kadar, personelin dağılışındaki dengesizlikte de mevcuttur. Bugün Türkiye’de personel
dağılımında büyük bir dengesizlik vardır.
Bir grup sözcüsü arkadaşım ‘‘Dengesiz dağılım
ve dengelerin sosyal yapıları biribirinden farklı
oldukça, farklı ücret sistemleri uygulandıkça,
merkezlerde full-time ve ona benzer sistemlerle
geri kalmış yörelerde çalışan personele verilen
daha fazla para verilirken, personel dağılımındaki dengesizliği Bakanlığın kınaması doğru
mudur?’’ diyor.
Sayın senatörler; ben gerçeği ifade ediyorum,
Bakanlık gerçeği ifade ediyor. Elbetteki farklı
ücret sisteminin uygulanması, elbetteki Türkiye’nin değişik bölgelerinde, değişik sosyal
yapıların bulunması personel dağılımındaki
dengesizliğin amillerinin başında gelmektedir;
ama bunlar zaman içerisinde oluşmuş, zaman
içerisinde gelişmiş ve bugün uygulamada karşımıza çıkmış vakalardır. Bunları bir kalemde
ortadan kaldırmanın güçlüğü karşısında bâzı
tedbirlerin yanında, bir kısım yasa tedbirlerini
de araştırmak gerekeceği tabiîdir ve bunu tabiî
karşılamalıdır.
Personel yetersizliğini gidermek için, sayıca yetersizliği gidermek için alınmış ve alınmasına
devam edilen tedbirlerin başında öğretim müesseselerinin çoğaltılması gelmektedir.

’’ ‘‘

Halen Bakanlığımız kadrolarından uzman
kadrolarının % 62’si, pratisyen kadrolarının %
40’ı, eczacı kadrolarının %25’i, diş tabipi kadrolarının % 25’i, sağlık memuru kadrolarının
% 88’i, hemşire kadrolarının % 36’sı, köy ebesi
kadrolarının % 97’si doludur.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı hizmetinin
aksamasında personel sorununun, sorunların en
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Halen Türkiye’de 10 tıp fakültesi, 34
sağlık koleji, 28 sağlık okulu, 3 yüksek
sağlık okulu mevcuttur.

’’

Rakamlara girerek fazla vaktinizi almaktan
çekiniyorum; ama süratle personel sayısını
artıracak tedbirler gelişmiştir, geliştirilmesine
devam edilmektedir. Önümüzdeki yıllarda ve

yakın bir gelecekte yılda 1.000’e yakın hekimin
fakültelerden mezun olacağı, bugün tıp fakülteleri sayılarından anlaşılmış haldedir.

sım arkadaşlarımın belirttiği gibi bir çok hastanelerde mevcut uzman kadrolarını doldurmak,
karşılamak mümkün olabilecektir.

Personelin sayısını artırıcı tedbirlerin yanında
sosyal ve ekonomik imkânların geliştirilmesi,
yan ödemeler, full-time tazminatları (full-time
tazminatlarını bölgeler arasındaki dengesizlik bakımından kınamak mümkündür; ama
full-time tazminatı özellikle eğitim hastanelerinde verilmektedir. Eğitim hastaneleri dışında
full-time uygulanılmamasına dikkat gösterildiği nazara alındığında, full-time uygulamalarının eğitim hastanelerinde çalışan sağlık personelinin eğitime daha fazla vakit harcamaları ve
genç değerli ilim adamlarının, genç değerli hekimlerin muayenehane kaygı duymadan full-time bünyesinde bu eğitim müessesesinde eğitim
açısından ve hasta tedavisi açısından daha yararlı olmasını sağlaması bakımından değerlendirilmesi gerekir). Sosyalleştirme bölgelerinin
cazip kılınması, lojman, lojmanın yanında, o
lojmanların iç imkânlarını sağlamak ve son
yaptırdığımız İhtisas Tüzüğü’nde olduğu gibi
sosyalleştirme bölgesinde çalışan hekimlerin
bu çalışma sonucunda arzu ettikleri bir dalda
ihtisas yapabilmeleri, daha güçlü hale gelmeleri gibi tedbirler...

Elbette bugün uygulanmakta olan çeşitli ücret
sisteminden en çok şikâyetçi olan bakanlık, Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanlığıdır. Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığının personeline ödediği ücretin
çok daha üstünde ücret, diğer kuruluşlarca personele ödenebilmektedir. Bu, zamanın oluşturduğu
ve bugün bizim karşımıza getirdiği bir tatbikattır.
Bunu giderici tedbirler, gerek yan ödemeler bünyesinde gerekse diğer kadrolar bünyesinde giderilmeye ve çözülmeye çalışılmaktadır.

Üçüncü Beş Yıllık Plân’da öngörülen yurt kalkınması hizmeti:
Sayın senatörler, Sağlık Bakanlığı olarak biz,
yurt kalkınması hizmetinde bütün üniversite
mezunlarına büyük ümit bağlamış bulunmaktayız. Böylece üniversitelerden mezun olmuş
sağlık personeli, ülke ihtiyaçları içerisinde ve
halk sağlığını korumada daha dengeli bir dağılımın içerisine yan tedbirlerin sağladığı imkânlarla da sokulabilmiş olacaktır.
Bunun yanında uzmanlara mecburî hizmet
kanunu Meclis Genel Kurulu gündemindedir.
Görüşülüp yasalaşmak imkânı bulursa, bir kı-
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‘‘Eşit işe eşit ücret’’ sistemi, Üçüncü Beş Yıllık
Plân’ın ilkeleri arasındadır. Aynı işi görenler
aynı ücreti alacaklardır, farklı iş görenler farklı
ücret alacaklardır.
Yan ödemeler konusunda yardımcı sağlık personelinin, özellikle hastanelerimizde çalışan ve
sağlık hizmeti gören personelin yan ödemeden
yararlanması konusunda dilekler belirtildi. Bugün Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı hastanelerinde 20 bine yakın yardımcı personel çalışmaktadır. Tüm yardımcı personel sayısı 30
binin üstündedir; ama bunun 20 bine yakını
hastanelerimizde hasta hizmeti gören yardımcı
müstahdem personeldir.
Halen mevcut kararnamede 10 bin civarında
personele yan ödeme imkânı sağlanmıştır, diğerlerine sağlanamamıştır. Önümüzdeki tatbikat yılı içerisinde bunu daha iyi şekilde değerlendirmenin imkânlarını Bakanlık olarak
ve şahsen Sağlık Bakanlığının başında bulunan
Bakan olarak araştırmaktayım, gerçekleştirmek için gayret sarfetmekteyim.
Doktorun tayininin istediği yere yapılmasını
Sağlık Bakanlığı esasen prensip olarak kabul
etmiştir. Şimdi Sağlık Bakanlığının uygulaması
sayın senatörlerin bildikleri gibi aynen şöyledir:
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Biz münhal kadrolarımızı herkesin görebileceği, alıp okuyabileceği bütün sağlık müdürlüklerine giden bültenlerle ilân ederiz. Hekim
personel bu münhallerden birisini beğenir,
müracaat eder, orası boş ise, bir başka tayin yapılmamışsa mutlaka veririz. Ancak, eğer hekim
dolu kadroların yanında yeni kadrolar ihdas
edilmek suretiyle bir hizmet yeri istiyorsa, elbette onu oraya tayin etmeyiz. Biz gerçekten
kadro şişirerek bir kısım meslektaşımızı tayin
olmak istediği müesseselere tayin etmiş olsa
idik, şimdi İstanbul, Ankara ve İzmir’deki oran
bugünkünün bir misline çıkmış olurdu.
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Değerli senatörlerin bu uygulamada aslında bize destek olduklarını daima düşündüm.
Münhal kadro bulunmayan yere talep vardır
diye ben ve Bakanlığım tayin yapmamıştır ve
yapmamak için gayret sarfetmektedir.
Mecburî hizmetliler mutlaka sosyalleştirme
bölgelerine gönderilmektedirler. 1 yıl ve 1
yıldan az mecburî hizmeti kalmış olanlar ancak sosyalleştirme dışına çıkabilmektedirler.
Onlar da sosyalleştirme dışındaki 1 sayılı cetvelimizdeki mahrumiyet bölgelerinde görev
alabilmektedirler. Bize yapılan müracaatlarda
talepler, genellikle standart kadrolu hizmet
yerlerinde olmaktadır. Elbette oraya tayin yapmamaktayız ve bir kısım arkadaşlarımız boş
yerlere razı olup gitmekte, bir kısım da ayrılıp
serbestt çalışmakta veya başka müesseseye geçmektedir; ama bu tabiî olan bir şeydir.
Personele ihtiyacı olan yer için ancak personel istihdamı söz konusu olabilir. Aksi takdirde
dengesiz dağılımı daha çok dengesiz hale getirmekten başka bir şey sağlamaz. Biz de, hekim
personelin arzu ettiği yerde çalışmasını isteriz.
Şart; oranın hekime ihtiyacı olması ve kadrosunun boş bulunmasıdır.
Sağlık savaş memurları yan ödemeleriyle ilgili
görüşleri paylaşırım. Bu görüşleri gerçekleştirmenin gayreti içindeyim.
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Sayın senatörler; koruyucu sağlık hizmetleri
sağlık hizmetlerimizin esasını teşkil eder. Sağlık
hizmetlerinin sosyalleştirilmesi uygulamaları
bunların başında gelir. Türkiye’de sağlık hizmetlerinin belirli bir millî plân dahilinde yapılması gereğini savunan arkadaşlarım, bu millî
plânın aslında sağlık hizmetlerini sosyalleştiren
plân olduğunu kabul etmelidirler.
Türkiye’de bugüne kadar yapılan uygulamalarda, gerçekten değişik siyasî partilere mensup
görevli ve sorumlu arkadaşlarım, daima sağlık
hizmetlerinin sosyalleştirilmesinden yana olmuşlardır, onu biraz daha ileriye götürmek için
gayret sarfetmişlerdir. Zaman zaman duraklama olmuştur, ama bu duraklama uygulamada
bâzı eksikliklerin giderilmesi ve daha iyi halde
geliştirilmesi nedenlerine dayanmıştır.
Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi uygulamasını aksatan nedenlerin başında finansman
güçlükleri gelmemektedir. Aslında bu sistem
gerçekten, arkadaşlarımın da belirttiği gibi
ucuz bir sistemdir. Yatarak tedavi sisteminden
çok daha ucuz bir sistemdir. Bugüne kadar yapılmış olan yatırımlar daha yaygın hale getirilmemişse, (benim gördüğüm bu) para yetersizliğinden ziyade hizmeti yaymak karşısında, bu
hizmeti yürütebilmek için yeteri kadar personeli paralel yetiştirememe ve bir âhenk içerisine sokamamaktan doğmuştur.
İkinci Beş Yıllık Plân döneminde bugün geldiğimiz noktada, 1972 sonunda Türkiye’de 25 il ve
3 eğitim ve araştırma merkezinde sosyalleştirme
uygulaması yürümektedir. Bu bölgelerde 872
sağlık ocağı, 2.351 sağlık evi vardır. 189 ilçe,
12.177 köy bu kapsam içindedir. 7.200’ü köylerde 2.800’ü şehirlerde olmak üzere 10 milyon
nüfus bugün sosyalleştirme kapsamı içindedir.
Mevcut 25 il için bugüne kadar 451 milyon
196 bin lira harcama yapılmıştır. Bunun 403
milyonu inşaatlar için, 47 milyonu makine ve
teçhizat için olmuştur.

Bu 10 yıllık dönemde yaygınlaştırma, yatırım
ve insan gücü sınırlılığı nedeniyle asgarî standartta tutulacak ve 1982 ile 1995 arasındaki dönemde gerek personel ve özellikle sağlık
ocaklarının hitap ettiği nüfus sayısı bakımından bu standart yükseltilecektir.
Üçüncü Beş Yıllık Plân döneminde 10 bin nüfusa 1 sağlık ocağı ilkesi, ondan sonraki dönemde 7 500 nüfusa bir sağlık ocağı ilkesine dönüşecek ve ocak sayıları geliştirilecektir, bu uzun
vâdeli perspektifin öngördüğüdür. Üçüncü Beş
Yıllık Plân döneminde, 5 yılda personel sıkıntısı
nedeniyle sosyalleştirme uygulamaları yavaşlatılmayacak, aksine hızlandırılacaktır.
Personel için özendirici tedbirler alınacaktır.
Yan ödemeler, lojman, ihtisas imkânı, yurt kalkınması hizmeti, ihtisastan sonra mecburî hizmet
gibi yan desteklerle sosyalleştirme uygulamalarının daha iyi, personel yönünden daha iyi işler
hale getirilmesi sağlanacaktır. Ülke nüfusunun
2/3’ü 1977’de sosyalleştirme içine alınmış olacaktır. Beş yıl içerisinde sosyalleştirme yeni baştan 21 yeni ilde daha uygulanacaktır. Bu yeni 21
il ile yeniden 18 milyon 400 bin nüfus sosyalleştirme içine alınmış olacaktır. Bugüne kadar yapılan uygulamalardaki 10 milyon nüfusla bu, 28
milyon 400 bin nüfusa ulaşmış olacaktır. 1.402
sağlık ocağı, 4.516 sağlık evi yapılacaktır. Bütün
bu yatırımlar için önümüzdeki 5 yıllık Plân döneminde 1 milyar 20 milyon para sarfedilecektir.
Sayın senatörler, 1973 yılı için Plân ve Bütçe
Komisyonunda yapılan ilâve ile 10 il sosyalleş-

tirme hudutları içine alınacaktır. Bu 10 ilde 378
yeni sağlık ocağı yapılacaktır. Sivas’ta bundan
önceki yıllarda eksik kalmış olan 27 sağlık ocağı
yapımı ile Sivas tamamlanmış olacaktır. 1973
yılında Türkiye’de 405 sağlık ocağının inşası
başlayacak, 10 ilin sosyalleştirme uygulaması
2 yıl içinde tamamlanacaktır. Bu 10 ilin kapsamına, Sivas’la beraber 27 ocak tamamlanacağı
için, 4 milyon 700 bin nüfus girmektedir.
Batı’da sosyalleştirmeden alınan sonuçların
daha ileri oluşu değerli grup sözcüsü sayın senatörler tarafından personelin vasfından ziyade altyapı hizmetlerinin iyi ve yeterince yapılmış olmasına bağlandı. Bununla aynı kanaatte
olduğumu belirtmek isterim.
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Üçüncü Beş Yıllık Plân, sağlık hizmetlerinin
sosyalleştirilmesinde yeni ve gerçekten ileri
hamleler getirmiştir. Üçüncü Beş Yıllık Plânda
10 yıllık perspektif içerisinde 1982 de sosyalleştirmenin bütün yurda yaygın hale getirilmesi
öngörülmüştür. 1982’de sosyalleştirme bütün
yurdu, ülkeyi kaplayacak şekilde yaygınlaştırılmış olacaktır.

Bakanlık ararası koordinasyon yeterince kurulamamış olabilir. Bakanlıklararası koordinasyonun sağlanması için Bakanlık, her sosyalleştirme uygulamasına takaddüm eden yıllarda
gerekeni yapmıştır. Ancak, ülkenin ekonomik
şartları, sosyalleştirme hızı ile beraber altyapı
hizmetlerini yürütememişse, bunun nedenlerini sayın senatörlerin yıllarca takip ettikleri
bütçelerde benden daha iyi bildikleri kanaatindeyim. Sosyalleştirme hızına, gerçekten altyapı
hizmetleri ayak uyduramamaktadır ve altyapı
hizmetleri sosyalleştirmeye ayak uyduramadığı için hız bakımından, bir kısım sosyalleştirme bölgesinde altyapı hizmetleri noksanından
doğma aksamalar da olmaktadır. Ama hemen
belirtmeliyim ki, sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesinde aksamalar büyük bir çoğunlukla
personel sıkıntısından doğmaktadır.
Prof. Fraiser Brokingto’nun raporu Bakanlığımızda müteaddit defalar incelenmiş ve gerçekten Türkiye gerçeklerine uygun yönü ile çoğu
zaman bundan yararlanılmıştır.
Siyasî parti gruplarının ve sayın sözcülerinin
tümü, sosyalleştirme uygulamalarını benimsediklerini söylemişlerdir. Bu, bizim için gerçekten
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sevindiricidir, gerçekten ümit vericidir. Bundan
sonraki çalışmalar içinde Bakanlığın tek dayanağı olan yüce Senatonun, Parlâmentonun çalışmalarımıza güç katacak görüşü olduğu için
bizim için yararlıdır, yararlı olmuştur. Ancak
personel sağlanıncaya kadar mobil sistemlerin
uygulanmasıyla beraber olmamız mümkün
değildir. Mobil sistem dediğimiz, araçlarla hekimin personelin köyleri dolaşmasıdır. Hekim
arkadaşlarım; özellikle geri kalmış yörelerde görev yapmış arkadaşlarım bilirler; bir jeepe binen
hekimin bir köyden öbür köye, o köyden diğer
köye geçerek sağlık hizmetlerinin sosyalleştirmesi uygulamasından beklediğimiz, hem çevre
sağlığı hizmetlerinin, hem koruyucu sağlık hizmetlerinin ve hem de bir büyük ölçüde tedavi
edici hizmetlerin uygulanmasını böylesine mobil ekiplerden beklemek lazımdır. Hizmetlerin
uygulanmasını böylesine mobil ekiplerden beklemek lazımdır. Hizmetin aksaklıkları olabilir,
bunları geliştirmelidir. Personel sağlamak için
güçlükler olabilir, bu güçlükleri yenmeye daha
evvelce gayret ssarf etmelidir ama sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi için lüzum görülen
aksaklıkları giderinceye kadar mobil sistem gibi
sistemlere de bel bağlamamalıdır kanaatindeyim. Bu kanaatimi de tekrarlamak istiyorum.
Çevre sağlığı hizmetleri için; genellikle sayın senatörler ve sözcüler çevre sağlığı bakımından,
özellikle bulaşıcı hastalıklar bakımından 1972
yılında bir gerileme görülmesini memnuniyetle
karşıladıklarını belirttiler. Yalnız bir sayın sözcü bu görüşün tam aksini belirtti. Sağlık Bakanlığının raportörlerin hazırladığı bir rapora
dayanarak bir yanlış yargıya vardığı kanaatiyle
düzeltmek ihtiyacını duyuyorum.
Raportörlerin hazırladıkları raporun 16’ncısayfasında; trahom savaşı için iller sayılarak, oranları
da gösterilerek “ bugün bu oranlar süratle düşürülmüştür’’ denmektedir. ‘‘Oranların; diğer iller
de sayılarak, bilmem nereye düştüğü memnuniyetle saptanmış bulunmaktadır’’ denmektedir.
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“Kızamıkta 1971 yılına nazaran 1972 yılında
%50, çocuk felcinde %31, dizanteride %38,
tifoda %36, paratifoda %30 oranında azalma
tespit edilmiş.’’ denmektedir.
Şimdi sayın sözcüyü yanıltan hususun ne olduğunu gördüğümü zannediyorum. Sosyalleştirilmiş illere ait rakamlar var; sayın sözcünün
burada yanıldığını zannediyorum. Sosyalleştirme hizmeti, bütün aksamalara rağmen, daha
önceki yıllara nazaran bu hizmetin uygulandığı
bölgelerde gerçekten hizmetlerin geliştiğini göstermiştir. Sosyalleştirmeden önce bu bölgelerdeki hizmet çapı ile, standardı ile bugün sosyalleştirmeden sonra bütün aksamalarına rağmen;
gerek koruyucu hizmetler bakımından, gerek
tedavi edici hizmetler bakımından büyük bir
ilerleme olduğu da muhakkaktır. Bunu belirtmek için hazırlanmış olan cetvelden okuyorum:
Frengi; sosyalleştirmeden önce 9.272, sosyalleştirmeden sonra 4.095. Lepra; sosyalleştirmeden önce 952, sosyalleştirmeden sonra 2.533.
Tüberküloz; sosyalleştirmeden önce 9.896,
sosyalleştirmeden sonra 51.348. Trahom sosyalleştirmeden önce 80.195, sosyalleştirmeden
sonra 12.245.
Arkadaşımın buradan yanıldığını görüyorum.
“Yanıldığı’’ diye ifade ediyorum, çünkü sosyalleştirmeden önce bu yıllarda bu nispette
trahomlu, bu nispette frengili, bu nispette tüberkülozlu tespit ediliyordu. Türkiye’de bugün
tüberkülozun arttığı söylenebilir mi? Sosyalleştirme uygulamasından sonra öylesine bir
tarama başlamıştır ki, sosyalleştirme uygulamasından sonra ilçelerde hekim yokken; bütün
eksikliklerine rağmen, sağlık ocaklarındaki bütün eğitim eksikliğine rağmen, ilçeler bünyesinde hekim ve yardımcı hekimin personelin taramalarıyla tespit edilmemiş olan vakalar tespit
edilmeye başlamış ve meydana çıkarılmıştır.
Bu, sosyalleştirme uygulamalarının başarılarını göstermek için konmuş bir cetveldir.

lerdir. Bundan kısa bir süre önce Stokholm’de
yapılan toplantıda, hava kirliliği konusu görüşülmüş ve orada “Kirleten öder.’’ prensipinden hareketle, kim hava kirlenmesinde etken oluyorsa;
özel veya kamu kuruluşunun hava kirlenmesinin
önlenmesi için mutlaka bir fona katkıda bulunması öngörülmüştür. Yani devlet çalışmalarına
para olarak finansman bakımından yardımcı
olması öngörülmüştür. Parlâmentoda bulunan
tasarı görüşüldüğü zaman, öyle ümit ediyorum
ki, “Kirleten öder.’’ prensipinden hareketle bir
fon içerisinde hava kirliliğine etken olan kamu
ve özel kuruluşların da bir ödeme ile karşı karşıya bırakılmaları lazım gelmektedir.

Aslında tabiî bu, yıllardan beri alışılagelmiş bir
hizmet perspektifi içerisinde sağlık personelinin
alıştığı bir hizmet anlayışı içerisinde yapılmış
olan çalışmaların sonucudur; bunlar ne bir yılda, ne de bir kaç yılda elde edilmiş ürünlerdir.
Çevre sağlığı hizmetlerinin görülmesinde ve aşılama çalışmalarının yürütülmesinde yıllardan
beri Sağlık Bakanlığı uzman haline gelmiştir.

Klorlamaya önem verilmektedir, daha da çok
önem vermek için gereğini yapacağız. Benzolün
yapıştırıcı maddeler arasından çıkarılması hususu, zehirli bir madde olduğu için, incelenmiştir.

Çevre sağlığı ve diğer frengi, lepra ve diğer hastalıklarla ilgili bilgileri arkadaşlarım sundular.
Çok az vaktim kaldı, dokunmak istemiyorum.
Hava kirlenmesi konusundaki görüşlere katılmamak mümkün değildir. Sağlık Bakanlığı olarak biz, hava kirlenmesinden halk sağlığı, insan
sağlığı bakımından tedirgin olmaktayız. Koordine yürütülen çalışmalarla birinci dereceyle ilgili
bakanlıklar; özellikle gaz ve tozdan arınmış linyit
kullanma gibi, bunun yanında diğer tedbirleri
almak bakımından hazırlıklar içindedir. Değerli
arkadaşımın heyecanına katılıyorum. Bu heyecanı paylaşarak görevimde noksan olmamaya
çalışacağıma inanmalarını rica ediyorum.
Gerçekten Türkiye’de ve özellikle Ankara’da
kirletme hürriyeti var. Dünyanın ekonomide
gelişmiş ülkeleri dahi hava kirlenmesi sorununu
yalnız ve tek başına devlet eliyle çözememiş-
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Nitekim yine arkadaşımız, çiçek aşısında azalma olduğunu belirtti. Evet, çiçek aşısı sosyalleştirmeden önce 873.885 idi. 1971 yılında yalnız
595.489’dur. Arkadaşımız diyor ki, ‘‘873.885’ti,
595.489 oldu.’’ 873.885, sosyalleştirme uygulama tarihi olan 1963 yılına kadar o bölgelerde
uygulanmış olan aşıdır. 1963 yılına kadar Cumhuriyet tarihimizde sosyalleştirme bölgesinde
uygulanmış olan çiçek aşısının sayısı 873 bin
küsürdür. Yalnız bir yılda; 1971 yılında uygulanan çiçek aşısının sayısı 595 bin küsürdür. Tüberküloz, boğmaca için de böyledir. Yanılmanın
burada olduğunu görüyorum, bir yanlış ifade
olmaması için arz etmiş oldum bunları.

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Tüzüğünü değiştirecek hazırlıklar sonuçlanmıştır. Bu hazırlıklar
İstanbul Tıp Fakültesi ve Çalışma Bakanlığı ile
beraber yürütülmüştür. Şubat ayında; içinde
bulunduğumuz ayın sanırım 20’sine doğru toplanacak olan Sağlık Şûrasının gündemindedir.
Benzol, yapıştırıcı maddelere tüzükte yapılan değişiklikle %1 oranını geçmeyecek şekilde konulabilecektir, bu nispette de zehirli olmamaktadır.
Verem konusunda ulaştığımız nokta, gerçekten
Batılıların Türk mucizesi diye övecekleri bir mükemmeliyettedir. 1953 yılında başlayan program
ile 5 defa taranmıştır ülke. 63 milyon tüberkülin
testi yapılmıştır Türkiye’de. 28 milyon 294 bin
kişi BCG ile aşılanmıştır. Bu çalışmalar yanında,
6 milyon 391 859 da çiçek aşısı bu teşkilâtın çalışmalarından yararlanılarak yaptırılmıştır.
Halen, Türkiye’de 229 verem dispanseri vardır. Bunlar, bir plân dahilinde süratle geliştirilmektedir. 1973 yılında bunlara yenileri ilâve edilecektir. Derneklerin katkısı, gerçekten
verem savaşında halkın devletle işbirliğinin en
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güzel örneği olarak başarının sağlanmasının en
önemli etkeni olmuştur.
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Sayın Özden, derneklere burada teşekkür ettiler; ben de kendilerine teşekkür ederim. Gerçekten, Verem Savaş Derneği ve diğer dernekler, özelikle Sağlık Bakanlığının hizmetleriyle
ilgili olarak kurulmuş dernekler, gönüllü çalışmalarıyla Bakanlığımızın hizmetlerini yüceltmekte ve ileriye doğru götürmektedir ve çoğu
zaman başarıdan da biz payımızı almaktayızdır. 1973 yılında on verem savaş dispanseri yapılacaktır. Üçüncü Beş Yıllık Plân dönemi içerisinde elli verem savaş dispanseri yapılacaktır:
on yıllık perspektif içerisinde yüz verem savaş
dispanseri tamamlanmış olacaktır.
Sıtma konusunda; gerçekten son yıllarda Adana
bölgesinde bir gelişme olmuştur. Bu, sıtmadan
nakil olan anofelin yeni ve kullanageldiğimiz
ensektisidlere karşı mukavemetinden doğmaktadır; ama “Sağlık Bakanlığı sıtmayla uğraşır,
sıtmalıyı tedavi eder; sivrisinekle uğraşmaz’’
görüsünü paylaşman mümkün değildir. Sağlık
Bakanlığı, evvelâ sıtmayı taşıyan sivrisinekle uğraşır, onun üremesine mâni olur, sonra da, eğer
yakalanan varsa, sıtmalıyı tedavi etmeye çalışır;
ama öncelikle sivrisinekle mücadele eder.
Bu sene turistik bölgelerde sivrisinek mücadelesinin, haşarat mücadelesinin, belediyelerden
Sağlık Bakanlığına devri plânda öngörülmüş,
1973 yılı için bütçeye para konmuştur. 1973
yılında, yalnız sıtma için değil, özellikle haşaratın zararlı etkileri için turistik bölgelerde bu
mücadele Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
tarafından yapılacaktır.

Ana-çocuk sağlığı konusuna değerli sözcülerin
belirttiği önemi vermekteyiz. Aslında, beden ve
ruh sağlığı içerisinde genç kuşakların yetişmesi, ana ve çocuk sağlığı teşkilâtının gelişmesine
ve oluşmasına bağlıdır. Halen Türkiye’de 55 il
merkezinde 60 şube, 712’de ana-çocuk sağlığı
istasyonu vardır. 7 ilimizde ana-çocuk sağlığı
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merkezimiz yoktur. Onların da 1973 yılı için;
yeni inşaatın uzun zaman alacağı, hizmetin de
çok önemli olduğu dikkate alınarak, kiralık binalarda hizmete devam etmek üzere, hazırlıkları yapılmıştır. Mart ayından itibaren ana-çocuk sağlığı merkezi bulunmayan Kastamonu,
Sinop, Hatay, Çorum, Uşak, Kütahya, Bilecik
illerimizde kiralık binalarda ana-çocuk sağlığı
hizmeti gerçekleştirilecektir.
Nüfus plânlaması çalışmalarının arzu ettiğimiz
istikamette ve yaygın halde gelişemediği şüphesizdir. Nüfus plânlaması uygulamaları, teşkilâtın yurt ölçüsünde yaygınlaşamamış olması
nedeniyle, bâzı merkezlerde gelişmiş, geri kalmış bölgelerde özellikle gelişme imkânını fazlasıyla bulamamıştır ancak Üçüncü Beş Yıllık
Plân, nüfus plânlamasıyla ana-çocuk sağlığının
birleştirilmesini öngörmüştür. Ana-çocuk sağlığı teşkilâtından da yararlanmak düşüncesiyle,
ikisinin de ananın ve çocuğun sağlığına hitap
etmesi nedeniyle bunu gerçekleştirecek kanun
hazırlanmıştır. Her iki genelmüdürlük bir kanunla kurulduğu için, muciple kurulan bir genelmüdürlük olmadığı için, bir muciple lâğvedilerek yerine yeni bir genelmüdürlük kurulması
mümkün olmadığından, bir kanun hazırlanmış
ve Yüce Meclislere sevk haline getirilmiştir.
Kanser savaşı ve kanser konusunda değerli sözcülerin ve konuşan sayın senatörlerin belirttikleri gibi, kanser gerçekten insanlık için büyük bir
tehlike teşkil etmeye başlamıştır. Tıp ilerledikçe,
kalp ve damar hastalıkları dışındaki hastalıklar
için tedavi imkânları daha kolay hale gelmiş ve
böylece kalp, damar, kanser hastalıkları, dünyada insan ölümleri için en önde gelen hastalıklar
halini almıştır. Halen bütün dünyada tahminen
yirmi milyon civarında kanserli bulunduğu belirtilmektedir. Yılda tahminen iki milyon insan
kanserden ölmektedir; bu, %20 eder. İnsanların
en verimli çağı olan otuz ilâ altmış yaşları arasında kanserin görülmüş olması, önemini ve dünya

Kanser, iyi olabilir bir hastalıktır. %95’e kadar
iyi olan cinsleri vardır. Önemli olanı, erken
teşhisi ve iyi tedavi edilmesidir. Dispanserler
yaygınlaştırılacaktır, hastane içerisindeki üniteler geliştirilecektir, yeni üniteler kurulacaktır.
Derneklerin desteklenmesiyle millî bir kanserle
savaş örgütünün kurulmasına çalışılacaktır. Bunun hazırlıkları yapılmıştır. Üçüncü plân döneminde 10.000 nüfusa 1,5 oranı dikkati alınarak, 1977 sonuna kadar, yani 5 yıllık dönemde
yeni 2.500 yatak yapılacaktır.
Halen, Türkiye’de 300 kanser yatağının bulunduğunu ifade edersem, Üçüncü Beş Yıllık Plân
döneminde yapılacak olan yeni 2.500 kanser
yatağının taşıdığı önemi belirtmiş olacağımı
sanırım. 1982 yılı sonunda; yani 10 yıllık perspektif içinde yeniden 4.500 ilâvesiyle 7.300
kanser yatağına ulaşılmış olacaktır.

‘‘

1973 yılında İstanbul ve Ankara’da beşer
yüz yataklı merkezler kurulmaktadır.

’’

Kanserle ilgili olarak yapılan yatırımlarda genellikle beşer yüz yataklı bölge hastaneleri tarzında inşaata gidilmektedir.
Ruh sağlığı bakımından, yirminci yüzyılda
insanların ekonomik, sosyal ve kültürel yönleri yanında ruh sağlığı ile ilgili görüşlerinde de
büyük bir değişiklik olmuştur. İlim ve tekniğin

ilerlemesi, süratli kalkınma çabaları içindeki bunalımlar, alkolizm, geri zekâlılık, fuhuş,
göçler, gecekondu problemleri, genellikle ruh
sağlığı üzerine etken olan ve ruh sağlığını ters
yönde etkileyerek ruh hastalarının artmasına
neden olan faktörler olmaktadır. Halen dört
ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde 5.000 yatağımız vardır. On binde 26 oranı içerisinde on
binde 3 ruh ve akıl hastalıkları geliştirilecek, beşer yüz yataklı bölge hastaneleri halinde 1977
yılına kadar 3.500 yeni akıl ve ruh hastalıkları
hastanesi yatağı yapılacaktır. Halen 5.000 yatağımız mevcuttur. Böylece 8.500’e ulaşılmış
olacaktır. Üçüncü beş yıl sonunda 1982’de bu
rakam 14.600 olacaktır. 1973’te Gölbaşı’ndaki
ek tesisler geliştirilecek, Bakırköy’de bir ilâve
inşaat yapılacaktır.
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ekonomisi bakımından da taşıdığı ehemmiyeti
göstermektedir. Yurdumuzda henüz kanserin
halk sağlığı bakımından taşıdığı önemi tespit
edecek kriterler, araştırmalar tam olarak yapılmamış olmakla beraber, dünya kriterlerine dayanarak ve bâzı ölçülerle yaptığımız tahminlerde
Türkiye’de yılda yüz, yüz elli bin kişinin kansere
yakalandığını ve bunun yarısına yakınının kanserden öldüğünü ifade etmek mümkündür.

Çocuk psikiyatrisi konusunda gerçekten Bakanlık olarak yeteri kadar görevimizi yapabilmiş değilizdir, ancak Çapa’daki ünite Sağlık
Bakanlığıyla ilişkili bir ünite değildir, Üniversiteye bağlıdır. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının İstanbul Bakırköy’de bir ünitesi vardır ve
bunu geliştirme gayretleri içindeyiz.
Yataklı tedavi hizmetleri: Ülkemizde halen onbinde 25,1 oranında hasta yatağı vardır. Plân
hedefleri gerçekten aşılmıştır hasta yatağı bakımından ancak bu dağılım, dengesiz bir dağılım
halindedir. Bâzı bölgelerde plân hedeflerinin
üstüne çıkılmıştır, bir çok bölgelerde de plân
hedeflerinin altında kalınmıştır.
Üçüncü Beş Yıllık Plân döneminde yataklı
tedavi kurumları bakımından yeni yatak yapımında standardın altında kalmış olan iller
özellikle ele alınacaktır; yatak cinslerinde farklı
oranlar dikkate alınacaktır.
Doğumevlerine öncelik verilecektir. Akıl ve ruh
sağlığı, onkoloji ve özel dal hastaneleri ayrı değerlendirilerek bölgelere serpiştirilecektir.
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Böylece 1982 yılı sonunda Türkiye’de on binde
33 yatağa ulaşılmış olacaktır.
Üçüncü Beş Yıllık Plân’da her yıl 2.800 yeni yatak yapılacak ve beş yıl sonunda 14.000 yeni yatak yapılmış olacaktır. Bunun için Üçüncü Beş
Yıllık Plân döneminde 2 milyar 380 milyon lira
sarf edilecektir. 1973’te 17 müstakil ve ek tesislerle beraber, 2.695 yatak yapılacaktır. 1977 yılı
sonunda Türkiye’deki yatak sayısı 150.000’e,
1982 sonunda da 160.000’e ulaşmış olacaktır.
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Yataklı tedavi kurumlarının tek elden yönetimi uzun yıllar tartışılan bir konudur. Elbette
ki, değişik kurumların elinde bulunan yataklı tedavi müesseseleri tek elden yönetildikleri
zaman, hem personel israfı ve hem de malzeme, işgücü israfı önlenmiş olacaktır. Bir kısım
müesseselerde hasta yatağında yıllık kapasite
düşüklüğü vardır. Bir kısım müesseselerde de;
özellikle Sağlık Bakanlığı hastanelerinde bu
işgal oranı çok yüksektir. Hattâ bâzı yerlerde
normal ölçüleri de aşmaktadır ancak, yataklı
tedavi kurumlarının bir elden yönetimi Üçüncü Beş Yıllık Plân’da öngörülmüştür. Kanaatim
odur ki, yataklı tedavi kurumları Genel Sağlık
Sigortası çıktıktan sonra bilhassa, mutlaka tek
elden yönetilecektir. Ancak bu yönetimi, değişik kuruluşlarda bulunan tüm yataklı tedavi kurumlarının Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlanarak onun elinden yönetimi tarzında
değerlendirmemek lazımdır. Kanaatimce bu,
doğru da değildir.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Devletin kendisine verdiği halk sağlığı hizmetlerini
görürken, koruyucu hizmetlere öncelik verir.
Tedavi edici hizmetler, koruyucu hizmetlerin
devamı olan hizmetler tarzında yürür. Tüm yataklı tedavi kurumları, hastaneler hangi kuruluşta olursa olsun, döner sermayeli bir müstakil kuruluşta birleşmelidir; bir müstakil kuruluş
eliyle yürütülmelidir. Sağlık ve Sosyal Yardım
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Bakanlığı da elinde bulunan hastanelerini o
müstakil kuruma devretmelidir. O müstakil
kurum, tek elden bunu yönetmeli ve böylece
hem personel, hem malzeme israfının önüne
geçmeli; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığıyla
olan irtibatı, bu kurumun yönetiminde tedavi
hizmetleriyle koruyucu hizmetleri iştirak ettirmek, birleştirebilmek için olmalıdır. Üçüncü
Beş Yıllık Plân’ın öngördüğü ilkelerin bu tarzda gerçekleşebileceğine ve böyle gerçekleştiği
zaman yararlı olabileceğine inanmaktayım.
Genel Sağlık Sigortası hazırlanmıştır, Parlâmentoya gelmiştir. Gerçekten, Yüce Senatoya
şükran duygularımı arz etmek isterim. Geçici
Komisyon, çok iyi ve süratli bir çalışmayla sevk
etmiş olduğumuz tasarıyı daha da geliştirerek,
oluşturarak olumlu istikamette çıkarmıştır ve
GenelKurula öncelik ve ivedilikle sevk etmiştir,
ilk fırsatta görüşülme imkânını bulabileceğimizi ümit ediyorum.
Genel Sağlık Sigortası Kanun Tasarısı yakın
bir geçmişte verilmiştir, ama verildiği tarih ve
ona ön olan tarihlerde hazırlanmış bir tasarı
değildir; uzun yıllar Sağlık Bakanlığında yapılmış olan çalışmaların sonucudur. Bu çalışmalar
değişik sorumlu Bakan arkadaşlarımın zamanına rastlamıştır. 1969’da Genel Sağlık Sigortası
o zamanki arkadaşım tarafından Meclislere
sunulmuştur. Sonradan, Meclisten incelenmek
üzere geri alınmıştır; tarafımızdan da gözden
geçirildikten sonra, çok fazla olmayan bâzı
ufak değişikliklerle, bir kısım prensip noktaları
üzerindeki değişikliklerle yine Meclislere sevkedilmiştir. Böylece, uzun yılların emeğini taşıyan
ve değişik siyasî görüşlerin, siyasî parti görüşlerinin de üzerinde bulunduğu, ittifak ettiği bir
tasarı halinde, uzun bir çalışmanın mahsulü
olarak, yüce meclislere gelmiştir.
Banka personelinin Bakanlık hastanelerinde
ucuz tedavi edildikleri bir vakıadır. Hastanele-

Özel hastanelerin daha iyi olduğundan şüphe etmiyorum. Sayın senatör, benim meseleye
mutlaka birşey söyleyeceğim kanaatinde olmalıdır. Gerçekleri ifade etmekten hiçbir zaman çekinmemişimdir. Elbette ki özel hastaneler, bizim
hastanelerimizden daha farklıdır, ama bunda
yalnız personel nedeni yoktur; bunda, özel hastanelerin çok küçük hastane oluşu, hasta sayılarının az oluşu, çok yüksek ücretlerle orada hastaların tedavi edilişi ve bizim hastanelerimizde
hastaların zaman zaman yanyana karyolalarda
yattıkları, personelin yeterince eğitilebilmiş olamaması, Türkiye’nin gerçekleri içerisinde durumun bu oluşu buna etken olmaktadır. Farklı
bir ifadede bulunmayacağım, ama daha iyi işler
hale getirmek için; kendi müesseselerimizdir,
halkımızın, vatandaşlarımızın orada daha iyi
şartlarda tedavi edilebilmelerini sağlamak için
imkânlarımızı kullanmaya gayret sarfedeceğiz.
Sayın Başkan, müsamahanıza sığınıyorum, 45
dakika arz ettim, vakti biraz geçiriyorum, ama
bitiriyorum sayın Başkanım.
Hakkınızdır efendim, 1 saat oldu,
ama devam edebilirsiniz.

BAŞKAN -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL DEMİR (Devamla) - 1 saat olmadı sayın
Başkanım; ama bitirmeye çalışıyorum, çok afedersiniz. İlâç konusuna geliyorum.

Sayın senatörler; ilâç, insan sağlığında en
önemli unsuru teşkil eder. İlâç sanayimiz gelişmiştir; ilâç sanayimiz ihraç olanaklarına kavuşmuştur. Millî ilâç sanayimiz, gerek kalite ve
gerek fiyat kontrolü bakımından halk yararına
denetleme altında tutulduğu ve bu iş bu şekilde

yürütüldüğü takdirde, kapasite itibariyle ihraç
olanaklarına ulaşmış olduğu noktada bâzı eksikliklerin ve ihtiyaçların içerisinde de bulunmasına rağmen, halk sağlığında büyük bir yer
işgal ettiği kanaatindeyim.

‘‘

Türkiye’de halen 112 imalâthane vardır,
bunun 13’ü yabancı kuruluştur. 89 depo,
3.193’de eczane vardır.

’’

Fiyat ve kalite kontrolü Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı tarafından yapılır. Kalite kontrolünü
ülke ölçüsünde yeteri kadar ve kemalî ile yapabildiğimizi zannetmiyorum; ama bütün imkânlarımızla bu kalite kontrolünü yapmaktayız ve
imkânlarımızı 1973 yılı içerisinde geliştirmek
üzere de programlandırmış bulunmaktayız.
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rimizdeki özel yatakların ücretleri aslında çok
yüksek değildir; ama Genel Sağlık Sigortası
Kanunu çıktıktan sonra, tüm vatandaşlarımız
gibi banka personeli de aynı sigorta kapsamı
içerisine gireceği için, zannediyorum bu farklılık da ortadan kalkmış olacaktır.

7 Nisan tarihli Kararname ile ilâç fiyatlarında
başlayan yeni uygulama, sayın senatörlerin henüz hafızalarında taze olarak durmaktadır ve
bunda hiç şüphe etmiyorum.
Türkiye’de ilâç konusunda sınaî maliyet sistemi
uygulanmaktadır; maliyet+kar. Maliyete etki
yapan unsurlar; tabiî hammadde, tabiî direkt
imalât masrafları, ambalâj masrafları, vesaire
gibi endirekt masraflar + kâr. Daha önceden
beri uygulanan sınaî maliyet sisteminde bir değişiklikle 7 Nisan tarihinden bu tarafa daha objektif hale getirici bir uygulama yapılmaktadır.
Bu uygulamanın takipettiği seyri sayın senatörler bilmektedirler.
Bugün Türkiye’de 4 bin müstahzar için ruhsat
alınmıştır ve 4 bin civarında ilâç ruhsatlı olarak
piyasada bulunmaktadır.
Şimdi, “İlâç fiyatı yıllardan beri objektif usullerle saptanamamıştır.’’ denmektedir.
Dünya bunu yapamamıştır. Fransa, biz sınaî
maliyet sistemine geçtiğimizden hemen sonra sınaî maliyet sistemini terk etmiştir. Biz, sınaî maYüzyılın
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liyet sistemini esas olarak almıştık. Uygulamalar
yeni gelişmeleri gerektirmiştir ve daha doğrusu,
daha da geliştirerek devamlı olarak sınaî maliyet
sistemi veya diğer sistemler içerisinde objektif
kuralları uygulama çareleri araştırılmıştır.
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Bugün uygulanan sistem gerçekten ilâç fiyatlarını tespitte etken olan faktörler ve müesseseler arasında farklılık yaratmadan bir uygulama sağlayacak şekilde olan bir kararname
mevzuudur. Bugünkü şekli ile indirilen fiyatlar,
kalemler 10-200 kalem, artanlar 30-50 kalem
şeklinde değildir. Sayın senatör; kendisine
büyük saygı duyduğumu hiç hatırdan çıkarmadan, kendilerini ikna etmek için her halde
birşeyler bulup söyleyeceğim düşüncesinden
de kendimi sıyırarak, gerçekleri ifade etmeye
çalışacağım. Ben, onları acı da olsa söylemeye
çalışmışımdır; çünkü ülkemizin gerçekleridir
ve acı da olsa, tatlı da olsa bizim yenmeye çalışmamız gereken sorunlardır.

7 Nisan tarihli Kararname gerçekten ucuzlama
getirmiştir. İlâçların %80’inde %26,5 nispetinde
ucuzlama; %18’inde de fiyat artışı getirmiştir.
İlâçların %18’i nispetinde fiyat artışı yapmıştır;
çünkü o ilâçlara etken olan hammadde fiyatları artmıştır. İlâçların muayyen bir nispetinde
ucuzlama getirmiştir; çünkü o ilâçlara etken
olan hammaddelerin fiyatlarında düşme olmuştur. Aslında, uygulanan kararnamenin getirdiği
ilâç fiyatı, hammaddelerinin fiyatlarındaki değişikliğin aynen ilâca aksetmesidir, bir de endirekt
masraflardaki masraf oranını düşürmesidir;
progapanda masraflarını azaltmasıdır; buna ilâveten de kâr oranını azaltmasıdır.
Şimdi ucuzlayan veya pahalılaşan ilâç fiyatları
konusuna geliyorum; ucuzlayan, bir hammaddesi ucuz olduğu için; iki, hammaddesiyle beraber kâr nispeti düşürüldüğü için ucuzlamıştır. Kararnameden dolayı bir ucuzlama; buna
ilâveten propaganda masraflarının düşürülme-
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si ve diğer endirekt masraflar oranı ve kâr oranının azaltılmasından doğmuştur.
Şimdi, ben, ‘‘ilâç fiyatları bu kararname ile
ucuzlamış mıdır, ucuzlamamış mıdır?’’ bir
cümle ile sayın senatörün dikkatine arz etmek
istiyorum. İlâç fiyatları bu kararname ile ucuzlamamış olsaydı, bu kadar gürültü kopar mıydı?
Eczanesinden imalâthanesine ve deposuna kadar ilâç fiyatlarını gerçekten toplam olarak ele
aldığınız zaman ve halkın kullanma ölçüsünde
ele aldığınız zaman, ilâç fiyatlarında total bir
ucuzlama olmamış, olsaydı, eczane elindeki ilâcı yeni fiyatla sattığı zaman büyük zarar ettiğini
söyler miydi? İmalâtçı bundan yakınır ve acaba
nasıl meseleyi çözebilirim diye çareler arar mıydı? Onun için, ilâç fiyatları ucuzlamıştır.
Daha ucuzlayabilir mi? Mesele, sistemde değil; ilâca müessir olan maddelerin fiyatlarının
ucuzlaması veya artmasındadır. Hammaddesi
düşen ilâçların fiyatları düşecektir; hammaddesi çıkan ilâçların fiyatları çıkacaktır. Esasen bir
sanayi kolunda da başka türlü olması mümkün
değildir ama bir kere daha ifade etmek istiyorum, Türkiye’de ilâç sanayii ihraç olanaklarına
kavuşmuştur; ihracat yapmaktadır. Bu, sanırım
belirtilmesi de icapeden bir husustur. Gerek fiyat bakımından ve gerekse kalite bakımından
ilâç fiyatları mutlaka denetlenmelidir.
Üçüncü Beş Yıllık Plân bir önemli unsur getirmektedir. İlâç konusu çok tartışılan bir konudur,
Yüce Senatoda belki vaktinizi aldım, ama söylemek mecburiyetindeyim; bu, ilâç tüketiminin
azaltılmasını öngörmektedir. İlâç enflâsyonunun
önlenmesini öngörmektedir. Türkiye’de eş etkide
olan çeşitli ilâçlar vardır; aynı değer ve ölçülerde etki yapan, aynı istikamette etki yapan çeşitli
ilâçlar vardır ve benzer etkisi olan ilâçlar vardır.
Üçüncü Beş Yıllık Plân, bunlar için verilmiş ruhsatların tekrar elden geçirilerek, eş etken olan

Son bölüm olan sosyal hizmetler konusuna geliyorum:
Gerçekten, Sağlık Bakanlığının adı, Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığıdır. Başta da; ‘‘Sağlık
hizmetleri’’ ve ‘‘Sosyal yardım hizmetleri’’ olarak iki kalın çizgi ile çizmek mümkündür, diye
arz ettim ama bir gerçeği daha ifade etmek istiyorum; Sağlık Bakanlığı bugüne kadar Sağlık
Bakanlığı olarak çalışmıştır; Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığı olarak çalışamamıştır. Hızlı
sanayileşme ve şehirleşme toplum yapısını öylesine değiştirmiştir ki, ailelerin geleneksel yapıları
bozulmuştur; bu olağandır; dünyanın her yerinde ve her ülkesinde olmuştur. Hızlı sanayileşmenin getirdiği; çeşitli ülkelerde de aynı biçimde
getirdiği bir sorundur. Bu, gecekondu problemlerini, terk edilen, reddedilen çocuk problemlerini, bakıma muhtaç halde terk edilen yaşlılar
problemlerini süratle artırmıştır. Türkiye’de
geleneksel aile yapıları, umumiyetle yaşlıların
müesseselerde bakımını öngörmüyordu ama,
sosyal gelişim içerisinde şimdi yaşlıların bakımı
bir problem halindedir. Terk edilen ve reddedilen çocukların bakımı bir problem halindedir.

Hiç şüphesiz Sağlık Bakanlığı, Üçüncü Beş Yıllık ve onu takipeden beşer yıllık plân perspektifi
içerisinde Sosyal Yardım Bakanlığı hizmetini
ön plânda tutmalıdır ve hiç şüphesiz sosyal güvenlik müesseseleri geliştikçe Türkiye’de bütün
bu müesseseleri bir elde toplayacak ve hepsinin
üzerinde bir yönetim kuracak bir güçlü kuruluşa
ihtiyaç duyulacaktır.
Bu dağınıklık, daha ziyade hizmetlerin çeşitli
kuruluşlarda görülüşünden de doğmaktadır;
sosyal hizmetlerin 6 yaşına kadar Sağlık Bakanlığı, 6’dan 12 yaşa kadar Millî Eğitim Bakanlığı ve değişik dernekler elinde yürütülmesinden
doğmaktadır. Bunları tek elde toplayarak Sosyal
Hizmetler Kurumu Kanunu Meclis GenelKurulundadır ve gerçekten bir önemli kanun olarak yasalaştığı zaman, sanırım onun getirdiği
imkânlarla malî gücü daha fazla olan ve tek elden yönetildiği için de dağınıklığı ortadan kaldıran bir uygulama meydana gelebilmiş olacaktır.
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ilâçların teke indirilmesini öngörmektedir ancak
bu bir mevzuat meselesidir ve bu bir mevzuat
meselesi olduğu gibi, bir çok güçlükler de doğurmaktadır. Fakat Üçüncü Beş Yıllık Plân Yasama Meclislerince yasa haline geldiğinden bu
tarafa, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı olarak
biz, yeni ilâç ruhsatı almak üzere yapılmış bütün
müracaatları bu âmir hüküm gereğince bir ilmî
kurula sevk ederek, eğer o ilâçtan Türkiye’de
yeter ölçüde; (miktar itibariyle söylüyorum) yapılan bir müstahzar varsa, yenisine ruhsat vermemekteyiz. Bu uygulamamız başlamıştır. Bu
uygulamamız, Üçüncü Beş Yıllık Plân’ın yasalaşması ile başlamıştır ve devam etmektedir, yani
biz, Üçüncü Beş Yıllık Plândan bu yana eş etkide
olan yeni ilâçlara ruhsat vermemekteyiz.

Çalışan annelerin çocukları için kreşler, süratle ihtiyaç halinde gelişmektedir. Halen Ankara’da 120, İstanbul’da 150 kreşimiz vardır ve
önümüzdeki senelerdeki inşaatlar ve yeni kuruluşlarla bunları geliştirmek düşüncesindeyiz.
Rehabilitasyon hizmetleri Bakanlığımızca da
önemli hizmetler olarak gözükmektedir. Değerli senatörlerin belirttikleri görüşlere katılıyorum. Gerçekten rehabilitasyon merkezi
olarak Sağlık Bakanlığının elinde, Ankara’daki
merkezin dışında, bir müstakil merkez yoktur.
Önümüzdeki yıllarda bunların gelişmesi imkânları olacaktır. Rakamlarım vardı, ama çok
vakit geçtiği için arz edemiyorum.
1973 ‘te Ankara, İstanbul ve İzmir’de yaşlılık
yurtları yapılacaktır. Kastamonu Çocuk Bakım
Yurdu inşaatı da devam edecektir. 1973 yılında
iki çocuk bakım yurdu, iki kreş ve gündüz bakımevi, bir rehabilitasyon merkezi yapılacaktır,
bir çocuk sitesinin inşasına da başlanacaktır.
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Üçüncü Beş Yıllık Plân döneminde 300 milyon lira sosyal hizmetlere yardım yapılacaktır.
Gerçekten, sözümün başında da arz ettiğim
gibi Sağlık Bakanlığı, bugüne kadar sağlık hizmetlerine öncelik vermesi nedeniyle sanırım,
sosyal hizmetler alanında yeteri kadar hizmet
sahipi olamamıştır. Aslında bu, yalnız Bakanlığın sağlık hizmetlerine önem vermesinden de
doğmamaktadır; bu, Türkiye’nin son yıllardaki
süratli gelişmesi nedeniyle, sorunda bir çoğalıştan dolayı görünür hale gelmektedir. Süratli
şehirleşmeler, süratli sanayileşme, sosyal sorunları; çocuk, orta yaş ve ilerlemiş yaşlarda sosyal
sorunları artırdığı için, sorun, önemli bir sorun
olarak ülkede karşımıza, çıkmıştır ve Sağlık Bakanlığı bundan sonraki çalışmalarıyla bunu halletmek için demin de arz ettiğim gibi, beş’’ yıl
içerisinde 300 milyon öngörmüştür ve daha da
fazlasını öngörmek mecburiyetindedir. Bundan
sonraki çalışmalarıyla, ‘‘Sosyal Yardım Bakanlığı’’ ismine de lâyık bir şekilde değerlendirebileceği ümitindeyim.

Yüzyılın

Sağlık Bakanları

422

Sayın Başkan, müsamahanızı suistimal etmemeye çalışmış olmakla beraber, biraz vakti aştığımı görüyorum, özür diliyorum.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının, değerli
sözcülerin ve konuşan sayın senatörlerin belirttikleri görüşleri de değerlendirerek, Yüce Parlâmentonun ve Yüce Senatonun güvenine lâyık
bir çalışma anlayışı içinde, bütçe güçlüklerini
de yenmeye çalışarak, bugüne kadar feragatle
ve gerçekten bilgiyle olağanüstü gayretle yürüttükleri sağlık hizmetlerini, bundan sonra
da yürütmede eksiksiz olmak ve Yüce Senatoya lâyık olabilmek için, gerekli görev anlayışı
içinde bulunacaklarını arz eder; temsil ettiğim
Bakanlığım adına en uç bölgesinde görev yapandan, merkezde görev yapana kadar, Bakanlığım mensupları adına ve şahsım adına
Yüce Senatoya saygılarımı sunarım. (Alkışlar)

MİLLET MECLİSİ | 3. DÖNEM
Konu

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1973 Yılı Bütçesi Münasebetiyle

Yasama Yılı

4

Birleşim

65

Tarih

22.02.1973

DEMİR (Bolu) - Sayın Başkan, Millet Meclisinin
sayın üyeleri; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
bütçesi vesilesiyle şahsım ve Bakanlığım adına
saygılarımı sunarak, bütçe münasebetiyle yapılmış olan konuşmaların ışığında, bu konuşmaları
da dikkate alarak mâruzatımı sunacağım.

Bütçemiz üzerinde değerli grup sözcüleri, zaman zaman övücü, teşvik edici, kınayıcı, yol
gösterici konuşmalar yapmışlardır. Bu konuşmalar hiç şüphesiz ki, bundan sonraki çalışmalarımıza ışık tutacaktır. Her yönü ile bize yol
gösterici olacaktır. Bunlardan yararlanacağız
ve eksiklerimizi tamamlamaya çalışacağız.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesi; Bütçe Karma Komisyonunda yüzde 6,5 ve yüzde
10 kesintiler ile çok iyi hesaplanarak, denkliği
sağlanarak, hizmet dikkate alınıp, hizmetlerin
karşılığı tam değerlendirilmek suretiyle hazırlanmış bir bütçe olduğu için ve böyle hazırlandığı için de Bütçe Komisyonunda ek taleplerle,
ilâve taleplerle Yüce Komisyonun huzuruna
çıkmadığımız için, bütçemiz üzerinde yapılmış
olan bu tasarrufların çalışmalarımızı etkileyeceğini Yüce Meclise arz etmek isterim.

‘‘

Bu kesintilerle Bakanlığımız
bütçesinden, 2 milyar 452 milyon 873
bin lira olarak sevk ettiğimiz bakanlık
bütçesinden yapışan bu kesintilerle 275
milyon 890 bin lira eksilmiştir.

’’

Bu çalışmalarımıza etki yapacaktır. Ben, bunun imkânlar ölçüsünde değerlendirileceğini, dikkate alınacağını umuyorum ama Yüce
Meclise bir hususu bu münasebetle arz etmek
isterim. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
teşkilâtı konularını bilen bir teşkilâttır. Yerleşmiştir, oturmuştur. Arkadaşlarımın lütfedip belirttikleri gibi, gerçekten güçlü bir potansiyeli
vardır. Eksikleri vardır, hataları vardır ama bu
potansiyel, eksikleri aşmasını uzun yıllardan
beri, kurulduğu günlerden beri bilmiştir.

100. YILA ARMAĞAN

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL

Bu nedenle bütçemizden bu kesintinin yapılmış olmasına rağmen, zorluklar olacaktır ama
bu zorlukları yenmek bakımından Bakanlığımız personeli -merkezden, teşkilâttan - bütün
personeli olağanüstü gayretlerine yenilerini eklemek suretiyle bunu gidermeye çalışacaklardır
ama ben, Yüce Meclisin bunun hizmetlerimizde etkisinin olacağını bilmesini istiyorum.
Sayın milletvekilleri, aslında vaktin çok geç olduğunu dikkate alarak, süratle konulara temas
ederek geçmeye çalışacağım ve böylece sabrınızı suistimal etmeyeceğim ama konuşmalarda
değinilen, zabıtlara geçen bir kısım meseleler
hakkında görüşlerimi belirtmek ihtiyacını duyuyorum. Süratle ama bir kısmını meseleleri
atlayarak ama bir kısmına değinerek sunmaya
çalışacağım. Bütçe rakamlarıyla ilgili bu özet
sunuşumdan 1973 bütçesi münasebetiyle; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının çalışmalarını
özetle belirtmek istiyorum,
Bu çalışmaları; Bakanlığın isminden de belirgin olduğu gibi ikiye ayırarak yapmak mümYüzyılın
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kündür. Bunlar; sağlık hizmetleri ve sosyal yardım hizmetleri olarak sınıflandırılabilir.
Sağlık hizmetlerini biz, koruyucu sağlık hizmetleri ve tedavi edici sağlık hizmetleri olarak
ayrı ayrı değerlendirmekteyiz.
Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini
özetlemeden önce, sağlık hizmetlerine her yönüyle etki yapan personel rejimimiz hakkında
bilgiler sunmak istiyorum.

100. YILA ARMAĞAN

Ancak; tümünü ilgilendirdiği için tüm uygulamamızı ilgilendirdiği için bir grup sözcüsü arkadaşımız, “’’Sağlık Bakanlığı bir sisteme sahip olmalıdır, bir sisteme sahip değildir. Değişen bakanlara
göre uygulama değişmemelidir.’’ buyurdular ki,
buna hemen cevap arz etmek istiyorum.
Bu, çeşitli zamanlarda değişik bakanlıklar için
söylenmiştir, söylenegelmiştir. Bu bakanlığın
bütçesi münasebetiyle daha önceki yıllarda da
buralarda ifade edilmiştir.
Sağlık Bakanlığında bir sistem vardır, Sağlık
Bakanlığı, kurulduğu günden bu yana sistemini daima oluşturarak, geliştirerek, memleketin
koşullarına uydurmaya ve o koşulların içerisinde değerlendirmeye çalışarak gelmiştir, Sağlık
Bakanlığında bir sistem vardır. Aslında önemli
olan değişen bakanlar zamanında değişik uygulamalar aramak değildir. Değişen bakanlar zamanında değişik uygulamalar olabilir, Önemli
olan değişen bakanların icra safhalarında, icraatlarının plân ilkelerine, yıllık programların ilkelerine, Hükümet programları ilkelerine uyup
uymadığını araştırmaktır. Bir plan dönemi içerisinde yapılan bir uygulama ile biraz farklı bir sistem veya biraz farklı bir uygulama tarzı getiren
ve gelişen şartların içerisinde uygulamayı değiştiren bir plân döneminde uygulamada elbette
fark olacaktır, olması lazımdır, çünkü, plânlar ve
o plânlara dayanılarak çıkarılmış olan programlar, Yüce Meclisin yasalaştırdığı ve uyulmasını
emrettiği yazılı hükümlerdir. Bu nedenledir ki,
Yüzyılın

Sağlık Bakanları

424

bakanlar arasındaki farklı uygulamayı aramaktan öteye bakanların uygulamalarının beşer yıllık plânlara, içinde bulunulan Beş Yıllık Plâna,
yıllık programlara ve bağlı olduğu Hükümetin
programına uygun olup olmadığını araştırmak
lazım gelir kanaatindeyim.
Bütün bunlara rağmen, Sağlık Bakanlığında
uygulamalarda değişen bakanların uygulamaları arasında da büyük farklılıklar olduğu kanaatinde değilim ama eğer bir ölçüde farklılık
varsa bu diğer bakanlıklarda da vardır, varsa
bu demin arz ettiğim gibi plân ve programlara
bağlı olmak nedeninde değerlendirilmelidir.
Bu genelgörüşü ifade ettikten sonra Sağlık Bakanlığında personel rejimi ile ilgili çok kısa mâruzatta bulunmaya çalışacağım.
Sağlık Bakanlığı gerçekten hizmetlerini yürütebilmek için personel sıkıntısı çekmektedir.
Bunu Yüce Meclis biliyor.

‘‘

Halen Türkiye’de 17.579 hekim vardır.
3.684 diş tabipi, 10.130 sağlık memuru,
12.000 köy ebesi, 6 bin küsür hemşire,
4.500 hemşire yardımcısı.

’’

Kaldı ki bunlar sayı itibariyle, elbette ki yeterli
değildir; ihtiyacı karşılamaktan uzaktır. Kaldı ki,

‘‘

bu personelin % 23’ü Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığında, % 22’si diğer
kuruluşlarda, % 40,6’sı da
serbestt çalışmaktadır.

’’

yani, kamu görevinin dışında sağlık hizmeti
yürütmektedir ve Sağlık Bakanlığı onyedi bin
küsür hekimin % 23’ü ile sağlık hizmetlerini,
koruyucu ve tedavi edici alanda, bütün müesseselerinin yetişebildiği ölçüde bünyesinde yürütmeye çalışmaktadır.

Sağlık Bakanlığı, ülkenin sağlık ihtiyaçlarını
yerine getirmek için bundan birinci derecede
sorumlu Bakanlık olarak, gelecek çalışmalarında ümitini; son yıllarda gelişmekte olan yeni
tıp fakültelerinin ülkeye kazandıracağı yeni hekimlerde, sayıları her geçen dönem biraz daha
artan sağlık okul, kolej ve yüksek okullarından
mezun olan sağlık personelinin artan sayılarında ve gelişen süre içerisinde çeşitli ekonomik
ve sosyal tedbirlerin yavaş yavaş özendirici hale
geleceğini ümit ettiği uygulamasınd bulunmaktadır. Ülkenin sağlık hizmetlerinin görülmesinde personel sorununun giderilmesi tedbirleri:

‘‘

Bazı ödemeler, full - time tazminatları,
sosyalleştirme bölgesini cazip kılmak
için tüzükte yapılan değişiklikle
ihtisas imtihanını kazanma şansının o
bölgede çalışanlar için yıllar itibariyle
artırılmış olması, her ay için 1 puan
eklemek suretiyle 3 yıl çalışanlara 36
puan vererek 100 üzerinden puanlama
imtihanına girdikleri zaman, esasen
çoğu ortalama 60 - 70 puan aldıkları
için orada çalıştıkları sürenin ilâve
puanlarıyla ihtisas yapma imkânları
kendilerine sağlanmış olmaktadır.

’’

Lojman ve yaz tatillerinde kendilerine sosyal
imkânların sağlanması, “Eşit işe, eşit ücret’’ sisteminin uygulanabilmesi, değişik kkuruluşlarda,
çalışanlar arasındaki farklı ücret sisteminin kaldırılması ve tüm üniversite mezunları için söz konusu olan yurt kalkınması hizmetinin uygulanması.

Sayın milletvekilleri, yurt kalkınması hizmeti
bütün üniversite mezunları için plânda öngörülmüştür. Yurt kalkınması hizmeti, bütün
üniversite mezunları için uygulandığı zaman
sağlık mensupları için de uygulanacağından
her yıl üniversitelerimizde tıp fakültelerinden
1.000’e yakın hekim sağlık hizmetlerinde yerini alacak demektir, Bu, gerek sosyalleştirme
hizmetlerinin, gerek diğer sağlık hizmetlerinin
yürütülmesinin büyük bir teminatı olarak görülmektedir Bakanlığımız tarafından.
Personel rejimimizle ilgili olarak sayın sözcü
konuşmasında “Tayinlerde keyfilik, sübjektif
davranış, hısım akraba tayini. Dış seyahatlerde tercihli seyahate gitme… Buna inanmak
istemiyoruz.’’ diye biten cümlelerle ifade edilen, “Tayinlerde müktesep haklara dahi riayet
edilmemesi’’ gibi iddialar ifade edilmiştir, sarih
açık, net,berrak arz ediyorum:
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Bakanlığımızın standart kadroları değerlendirildiği zaman, mütehassıs kadrolarının % 62’si,
pratisyen kadrolarının 40’ı eczacı kadrolarının
% 25’i, diş tabipi kadrolarının % 25’i sağlık
memuru kadrolarının % 88’i, hemşire kadrolarının 36’sı, köy ebesi kadrolarının % 97’si dolu
halde çalışmaktadır. Bu oranlar, elbetteki ülke
standartlarına göre değerlendirilmiş oranlardır.

Ben, objektif kurallar uygulamaya alışmış bir
mizacın sahipiyim. Objektif kuralları bir defa
uyguladımsa, istisnasız herkese uygulayan ve uygulamasını böyle yürüten bir mizacın sahipiyim.
Şimdi, daha önceki yıllara ait uygulamalar için
ifade edilmiş bir deyimse, bir olay zikredildiği
Devletin ve Hükümetin devamlılığını dikkate
alarak bilgim dâhilinde ise cevaplamaya gayret ederim. Benimle ilgili ise, konuşmamın sonunda bana soru sormak hakkı vardır, hemen
cevaplamaya âmadeyim, atma, açık, berrak,
net tekrar ifade ediyorum; objektif uygulama
itiyadım titizlik mertebesindedir. Bu ifadeleri
benim dışımda tutuyorum ve yanılmadığımı
da ümit ediyorum.
Dış ülkelere giden hekimlerin yurda dönmeleri konusu devamlı tenkit mevzuudur; neden
gidiyorlar, neden dönmüyorlar, dönmelerini
sağlayıcı tedbir neden alınmıyor?
Yurt dışına giden hekimlerin, yurt dışına gitmesi nedenleri arasında, dışarıda daha çok ücret
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almak olduğu gibi, dışarıda daha iyi, daha yeni
teknik imkânlarla çalışmak, bir şey öğrenmek,
bir şey öğrendikten sonra yurda dönmek de
vardır, ama yurt dışına giden hekimleri yurda
getirmek için alınması gerekli tedbirleri değerlendirirken, yurdun içinde, memleketin değişik
bölgelerinde görev yapan hekimleri o bölgelerde yaptığı hizmetin karşısında değerlendirmeyi
önde tutmak lazımdır. Yurt dışında bir süre çalışıp tekrar yurda dönmek bir imtiyaz değildir,
bir imtiyaz olmamalıdır da...

100. YILA ARMAĞAN

Şimdi ben görev sürelerim içerisinde şunu görmüşümdür: Gerçekten değerli hekim arkadaşlarımız yurda gelmişlerdir, görev istemişlerdir.
Bizim Bakanlık olarak her ay neşrettiğimiz haberler, bültenimizde ilân edilir; tek tek yazarız
burada. Bir ay bu ilân yürürlükte kalır. Bir aylık
süre içerisinde müracaat edenler, o sürenin sonunda dosyaları incelenerek değerlendirilirler.

Demek ki, yurt dışından gelen hekim arkadaşlarımıza bağrımız açık. Hizmete ihtiyacımız
var bizim, ama “Ben mutlaka İstanbul’da çalışacağım, mutlak İzmir’de çalışacağım, mutlaka
Ankara’da çalışacağım…’’

Şimdi şu anda elimde halen süresi yürürlükte olan bülten var. Bu ayın sonunda bitecek.
Ben, sayın sözcü arkadaşım ve bir başka sözcü
arkadaşım konuşurken burada bültene baktım;
acaba bu bültende merkez şehirlerde, büyük
şehirlerde münhalimiz yok mu diye. Baktım ve
gördüm ki, İstanbul’da, İzmir’de ve Ankara’daki büyük eğitim hastanelerimizde dahiliye uzmanlığı, genelcerrahî, kadın doğum, çocuk gibi
ihtisas dallarında münhallerimiz var, ama bu
eğitim hastanelerimize tâyin edilebilmek için süresi içerisinde müracaat etmek, müracat edenlerin daha önce eğitim hastanelerinde şef olarak
çalışma hakkını kazanmış olanlardan kurulacak
bir jürinin önünde ilmi çalışmaları bakımından,
meslekî çalışmaları bakımından, lisan bilgisi bakımından ve ders verme kabiliyeti bakımından
değerlendirmeye tabi tutulması lazım.

Sayın milletvekilleri, Türkiye’de personel sıkıntısı var, ama asıl personel sıkıntısı personelin
dağıtımındaki dengesizlikten meydana geliyor. Arkadaşlarım beraberinde bunu da ifade
ediyorlar. İstanbul, Ankara, İzmir’deki hekim
oranı, %50’nin üstündedir. Yurt dışında çalışıp
Türkiye’ye dönmek, Anadolunun çeşitli mahrumiyet bölgelerinde görev yapıp, acaba biraz
daha iyi bir bölgeye gidebilir miyim diye sıra
bekleyenin hakkını almaya hak kazandırmaz.
Ben, ülke dışından memlekete gelecek hekimlere her zaman Sağlık Bakanlığının kapılarının
açık olduğunu ifade ediyorum, ama ilmî değeri
yüksekse, burada çalışan arkadaşlarımızla beraber jüriye girer, ilmî değeri ondan fazla ise hakkıdır, gelir oturur fakat ilmi değeri ondan fazla
değilse, o zaman da kendisi için daha az müsait
olan bir başka göreve gitmeyi kabul eder.

Gerçekten yurt dışından ilmî değeri olan, ilmî
gücü olan arkadaşlarımız yurda geliyorsa, onlara her zaman kadrolarımız açık. Büyük ilmî
değer taşıyanlar için, yurt içerisinde kendi im-

Şimdi uzunca bir seyahat yaparak yurt, dışındaki hekimleri ülkeye davet etmek için geçmiş
zamanın Sağlık Bakanı ne gibi tedbirleralmıştır; o günden bu yana alınmış olan tedbirler or-
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kanlarıyla yetişmiş olanlarla beraber, jürilere
girmek hakkı var. Bugün dahi var; şu anda her
ihtisas dalı için var, girerler; Türkiye’deki hastanelerde çalışan meslektaşlarının şartlarına
tabi olarak Türkiye’de çalışanlara fazla imtiyaz
da tanımadan aynı şartlara tabi olarak girerler, jüride puanlamaya tabi tutulurlar ve en çok
puan alan tayin edilir. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, açık, net, berrak tekrar ifade
ediyorum, en çok puan alandan, başka birini
tâyin etmemiştir. En azından kendi zamanım
için söylüyorum; istisnası yoktur, tek istisnası
yoktur; bu kadar sarih konuşuyorum. En çok
puan alan tayin edilir.

Bunu da kınamıyorum. Geniş imkânlar içerisinden Türkiye’ye gelen İstanbul, Ankara,
İzmir’in dışında çalışmak istemeyebilir. Bunu
da kınamıyorum, ama ben, Türkiye’de çalışıp,
gerek bilgi ve görgüsünü artırmak bakımından,
gerekse seminerlere, ilmî toplantılara katılmak
bakımından ülke dışına çıkan meslektaşlarımın memleketimi nasıl şan ve şerefle, bilgiyle
temsil ettiklerini de biliyorum. Dünyanın her
tarafında Türk hekiminin, Türkiye’de çalışanları dâhil, şöhreti vardır. Dünyanın neresine
giderlerse gitsinler itibar görüyorlarsa bu yalnız hekimlik ahlâklarının gelişmiş olmasından
dolayı değildir, hekimlik bilgilerinin de üstün
olduğundan dolayıdır.
“Ülke dışına gidip orada iki sene kalmak,
mutlaka her gidene çok şey kazandırır. “görüşünü paylaşmam, meseleyi böyle değerlendirmek lazımdır.
“Branşlarında bir değer oldukları halde, kayırmalar yüzünden geri dönüyorlar’’ın cevabını
arz ediyorum: Branşlarında bir değer olanlar
için şu anda dahi münhalleriniz var. Jüriye girecekler meslekî çalışmadan 30 puan üzerinden, ilmî çalışmadan 30 puan üzerinden, lisan
bilgisi bakımından 30 puan üzerinden, yurt dışından geliyorlar lisan bilgileri de var, ders verme kabiliyetli bakımından 10 puan üzerinden,
100 puan üzerinden en çok puanı kim alırsa
ona yerimiz var. Bunun aksi de yapılmamıştır.
Personelle ilgili olarak yan ödemeler konusunda arkadaşlarımın görüşlerine katılıyorum;
gerçekten sağlık savaş memurları, arkadaşlarım
belirtmediler ben ilâveten belirteyim, gerçekten bir kısım hastanelerimizdeki hemşirelerin
bir kısmı, Sağlık memurlarımızın bir kısmı ve

oldukça önemlisi, daha önemlisi hastanelerimizde çok az ücretle müstahdem adı altında
çalışan personelimizin bir büyük kısmı yan
ödemeden yararlanamamıştır. Önümüzdeki
uygulama döneminde bunu gerçekleştirmek
için gayret sarf etmekteyiz. Tabiî bu bir imkanlar ve ihtiyaçlar dengesi meselesidir.
Koruyucu hizmetler deyince genellikle akla
sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi gelmektedir. Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi çalışması zaman zaman aksamalar geçirmiştir gibi
görülebilir. Gerçekten duraklamalar olmuştur,
ama bu, hizmetteki boşlukları doldurmak ve
hizmeti geliştirmek zorunluluğundan doğmuştur ve çeşitli zamanlar içerisinde olmuştur.
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tada, ama ben asıl sebebi arz ediyorum şimdi,
üstüne giderek arz ediyorum, gerçek budur.
Benim karşılaştığım taleplerin çoğu daima üç
şehir için olmuştur. Üç şehir için de uygulama,
arz ettiğim gibi yapılmıştır.

Uygulama hataları genellikle personel sıkıntısına bağlanmaktadır, doğrudur. Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hızına ülkede sağlık
personelinin artış hızı ayak uyduramamıştır,
ama bunun yanında daha önemli etken, sağlık personeli dağılımında bu hizmeti kemaliyle
yürütebilmenin dengesi içine yeterli tedbirler
sağlanamadığı için sokulamamıştır. Tedbirleri
daha önce arz ettim.
Arkadaşlarım belirttiler, halen 25 il üç eğitim
ve araştırıma bölgesi içinde sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi yürümektedir.
Şimdi, uzun dönemde sosyalleştirme uygulamaları için ne düşünüyoruz, kısa dönemde ne
düşünüyoruz, 1973’te ne düşünüyoruz, özetle
onu arz ettikten sonra bununla ilgili soruları
cevaplamış olacağım.
10 yıllık plân döneminde yani 1982 yılında sosyalleştirmenin bütün ülkede uygulanmasının
sağlanması öngörülmüştür. Üçüncü Beş Yıllık
Plânın uzun dönemli ilkeleri arasında. Bu 10
yıllık dönemde yaygınlaştırma, yatırım ve insangücü sınırlılığı nedeniyle asgarî standartda
tutulacak ve 1982 - 1995 dönemi içerisinde bu
standart yükseltilecektir; yani 10 yıllık dönem
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içerisinde 10.000 kişiye bir sağlık ocağı, 3.000
kişiye bir sağlıkevi. Bu bütün yurtta yaygınlaştıktan sonraki dönemde de 7.500 nüfusa bir
sağlık ocağı, 2.500 nüfusa bir sağlık evi uygulamasına geçilecektir.
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1972’den itibaren, 1973’te başlamak üzere
Üçüncü Beş Yıllık Plân döneminde personel
sıkıntısı nedeniyle uygulama yavaşlatılmayacaktır. Bu, Üçüncü Beş Yıllık Plân ilkeleri arasında
olan yurt kalkınması hizmetiyle hizmet alanına
gireceğini eklediğimiz sağlık personeli nedeniyle
bu tarzda plânlanmış bulunmaktadır. Yurt kalkınması hizmeti gerçekleştiği zaman, daha doğrusu yasalaştığı zaman, bine yakın hekim her yıl
Türkiye’de sağlık hizmetlerinin uygulanmasında, Bakanlığın ihtiyaç istikametindeki tasarrufları bünyesinde görev için, dengeli bir dağılımla
sağlık hizmetleri sosyalleştirmesi uygulamasının
bugün çekilen sıkıntılardan kurtularak yürütülebileceği kanaatindeyiz.
Tabiî bunun yanında yan ödemeler geliştirilecektir, geliştirilmesi lazımdır; diğer sosyal
imkânlar ilâve edilecektir, edilmesi lazımdır,
böylece personel sıkıntısından arınmış bir uygulama mümkün olabilecektir.
1973-1977 döneminde, ülke nüfusunun 2/3’ü
sosyalleştirme bölgesine alınmış olacaktır. Bu, 21
il demektir. Beş Yıllık Plân döneminde 21 İlde
sosyalleştirme uygulaması başlayacaktır. Bu 21
İlde 18.400.000 yeni nüfus sosyalleştirme bünyesine girmiş olacaktır. Böylece Üçüncü Beş Yıllık
Plân dönemi sonundu 28.400.000 nüfus sosyalleştirme bölgesine alınması sağlanmış olacaktır.
1973 yılı için, iki yılda tamamlanmak üzere, 10
il sosyalleştirme bölgesine alınmıştır. Üçüncü
Beş Yıllık Plân ve 1973 yatırım programında 8 İl
önerilmiş olmasına rağmen, Bütçe Plân Komisyonu bunu daha hızlı hale getirme düşüncesiyle
2 İl daha ilâve etmiş, böylece 8 il 10’a çıkmıştır.
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Bu 10 ilde 378 sağlık ocağı yapılacaktır. Sivas’ta
eksik sağlık ocaklarının tamamlanmasıyla 1973
yılında 505 yeni sağlık ocağı inşası mümkün
olacaktır. 10 ilde sosyalleştirme uygulaması 2
yıl içinde tamamlanacaktır. Bu sonradan değiştirilmiş bir ilke değildir;bu, yurt kalkınması
hizmeti yasalaştıktan sonra, sağlık personeli teminindeki güçlük büyük ölçüde ortadan kalkacağı için, bu yasalaşma gerçekleşinceye kadar
sosyalleştirme uygulama sahalarının süratle
genişletilmesi ve geliştirilmesi öngörüldüğü için
sayı fazla alınmış, tabiî 2 yıllık perspektif içerisinde değerlendirilmiştir.
“Sosyalleştirme başarılı olamadı, bir çok ocaklar boş iken yeniden 8 il neden sosyalleştirme
bölgesine alındı, ihtiyaç nasıl karşılanacaktır?’’sorusu sanırım sayın iki grup gözcüsü tarafından ifade edildi. Sosyalleştirme hedefine,
amacına ulaşmış durumda değildir. Sosyalleştirme arzu edilebilir düzeye gelememiştir ama,
sosyalleştirme başarısız da değildir. Sosyalleştirme uygulamasından önceki rakamlarla, gerek koruyucu hizmet bakımından, gerek tedavi
edici hizmet bakımından önceki rakamlarla
sosyalleştirmeden sonraki rakamları karşılaştırdığımız zaman gerçekten aslında o bölgede
hizmetin bir büyük ölçüde ileriye gittiği görülür, ancak hedefe ulaştığı ifade edilemez.
Şimdi, personel teminindeki güçlük, demin
arz ettiğim nedenlerle, bu gerekçeyle ortadan
kalktığı zaman, yeni açılacak olan illerde uygulamanın bugünkünden çok daha iyi ve hep
beraber, bütün diğer illerle beraber daha iyi
yürütülebileceği zannediyorum değerli üyeler
tarafından kabul buyurulacaktır.
“Sağlık ocak ve merkezleri politik mülahazalarla serpiştirilmiştir.’’ sözünün yine sorumluluğunu taşıdığım dönemle ilgili oolmadığını biliyorum, biliyorum çünkü sağlık ocak ve
merkezlerinin yerlerini şu anda tespit ediyor

lazım geleni bilen personelinin elinde daima
bir adım ileriyegitmiştir, her dönem bir adım
ileriye gitmiştir. Mebdeleri Sağlık Bakanlığında kuruluşta aramalı ve kuruluştan hareketle
bugüne kadar Sağlık Bakanlığı ne yapmıştır,
ne yapamamıştır değerlendirmeli. Sanırım Bakanlığı kadar teknik ve Sağlık Bakanlığı kadar
genellikle çalkantıların dışında kalabilmesini
bilmiş bir bakanlık için bu daha haklı bir değerlendirme olur kanaatindeyim ama arz etmek ihtiyacını duyuyorum.
Yalnız burada arz edeceğim, ilerdeki bölümlerde etmeyeceğim, bir örnektir diye arz edeceğim bunu.

Bunu illerde vali, sağlık müdürü, Hükümet tabipi; onlar yaparlar ve bu ocaklara itiraz olduğu zaman da Bakanlık müfettiş gönderir, incelenir; bunun sistemi budur.

Şimdi, daha önce sosyalleştirme uygulamaları
çok iyi gelişiyordu, 12 Mart’tan sonra durdu.
1962 yılında bir vilâyetle başlamış. 1963’te 8 il
olmuş, yeniden 8 il katılmış, 1964’te 5 il daha
ilâve edilmiş. 1965’te 6 il daha ilâve edilmiştir.
1966 hiçbir il yapılmamış, hiçbir ilde sosyalleştirme inşaatı yapılmış, 1967’de 5 il yine alınmış,
1968’de hiç bir il alınmamış, 1969’da iki il alınmış, rakamları dikkatinize sunuyorum- 1970’de
1 il alınmış, 1971’de, o 1970’de alınan ile devam
edilmekte iktifa edilmiş. 1971’in uygulama programlarının da her halde 12 Mart’tan önce tanzim edildiğini ve Yüce Parlâmentodan geçtiğini
takdir edecektir, değerli arkadaşım, 1972’de, o
1971’den devam eden il yürümüş.

Şimdi sayın sözcü, görüşmelerinde eleştirilerinde bir mebde tarih almak ihtiyacı bulmuş ve her
sektördeki bütün ilgili hizmetlerimizle 12 Mart
tarihi mebdeini almak ihtiyacını duymuştur.

Evet, 1971 yılında, 1972 yılında sosyalleştirme uygulamalarında yavaşlama var. Ama nereden başlamış? 1966’da hiç yok, yapılmamış.
1968’de yok. Ondan sonra, iki yıl...

Tabiî bir değerlendirme yapılırken mebde
alınır. Sağlık Bakanlığının mebdei kuruluş tarihidir sayın milletvekilleri. Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığı kurulduğu günden bu yana
değişik siyasî görüşlerin yönetiminde bulunmuştur ama, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kurulduğu günden bu yana her dönem içerisinde bilgili, tecrübeli, yaptığını bilen, yapması

Sayın milletvekilleri, bunları o dönemleri kınamak için söylemedim; bunları değerlendirmeleri Sağlık Bakanlığı için kuruluşunun dışında
bir mebdeye bağlamanın yanlış olduğunu belirtmek için söyledim. Neden o tarihlerde yapılmamış, çünkü doğru nedenlerle yapılmamış, yapılmaması lazımdı da yapılmamış. Şimdi neden
8 ilde, 10 ilde birden alınıyor? Yurt kalkınması
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değiliz, bunlar yıllarca önce tespit edilmiş yerlerdir. Ancak mahallen bölgelerinde kendi illerinde değişiklik müracaatları veya itirazlar söz
konusu olduğu zaman Bakanlığımız tarafından
incelenir ama bu çok geniş bir deyim: Sağlık
ocak ve merkezleri politik mülâhazalarla serpiştirilmiştir dediğiniz zaman, değerli ve çok
sevdiğim grup sözcüsü arkadaşımın grubunun
da sorumluğunu taşıdığı dönem vardır, grubundaki bir arkadaşının da sorumluluğunu taşıdığı dönem vardır ve AP’nin sorumluluğunu
taşıdığı dönem vardır, CHP’nin sorumluluğunu taşıdığı dönem vardır sosyalleştirme uygulaması döneminde ve Demokratik Partinin de
sorumluluğunu taşıdığı dönem vardır üye arkadaşlarının. Gerçekten bugün dahi savunabileceğim savunabileceğim, bütün arkadaşlarımın
dönemini savunabildiğim gibi, onu da savunabileceğim dönemi vardır. Hangi dönem içindir
sağlık merkezi ve ocaklarının politik mülâhazalarla tespiti; bunu değerlendirmek mümkün
değildir, doğru da değildir. Her bölgede özel
davranışlar olabilir, her konuda olabilir mahallinde olabilir, mümkündür ama, sağlık ocaklarının yerinin tespiti bir sistem dahilinde yapılır.
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hizmeti yapılacaktır güvencesi içinde, Üçüncü
Beş Yıllık Plânı beraber gerçekleştireceğimiz
için, personel sıkıntısı giderilecektir, bunun hazırlığını yapmak lazımdır gerekçesi ile iller birden çoğaltılmıştır. İnanç değişikliği olmamıştır.
“12 Mart’tan sonra inanç azalmış, 12 Mart’tan
evvel daha fazla imiş’’ hayır; 12 Mart’tan evvel
de vardı bunun inancı, daha evvelde vardı bunun inancı. 12 Mart’tan sonra da vardı. Ben,
bugün başında bulunduğum Bakanlığın başına
gelip sosyalleştirmeye gönül vermemiş hiçbir
bakan arkadaşımı görmedim, uygulamaları ile.
Hepsi bu hizmetin Türkiye için taşıdığı önemi,
değeri görmüş ve değerlendirmesini bilmiş arkadaşlarımdır ve arkadaşlarım olmuşlardır.
Çevre sağlığı hizmetlerimizde azalma olduğu
söylendi, doğrudur. Hava kirliliği konusu ile
Sağlık Bakanlığı olarak az ilgilendiğimiz ifade
edildi.
Çok zaman aldım Sayın Başkanım, özür dilerim, bundan sonrasını süratli geçeceğim.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, hava kirliliği
ile ilgilidir; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı,
hava kirlenmesinin insan sağlığı üzerine yaptığı
etkiyi tespit eder, bunu duyurur, söyler. Hava
kirliliğini önlemek için alınacak tedbirler, tıbbî
tedbirler olmaktan farklıdır. Bunlar, yakıtların
kontrolü, merkezî sistemde ısıtma vesaire gibi,
Sağlık Bakanlığı dışında ve genellikle Enerji
Bakanlığının bünyesinde toplanmış hizmetler
olduğu için Enerji Bakanlığının koordinasyonluğunda kurulmuş olan kurul, bunları kısa ve
uzun vâdeli tespit etmiştir, gerçekleştirmeye de.
yavaş yavaş başlamıştır, imkânlar ölçüsünde.
Ben bir hususu arz edeyim: Hava kirliliği konusunda geniş yayınlar yapılır. Hava kirliliği
Türkiye için yalnız Ankara’nın sorunu değildir, diğer bazı illerimizde bu sorun yavaş yavaş
kendisini göstermeye başlamıştır ama hava kirYüzyılın
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liliği sorunu yalnız Türkiye’nin sorunu da değildir; ekonomide çok gelişmiş ülkelerde dahi,
bu sorun önemini muhafaza etmektedir. Çok
yakın bir geçmişte İsveç’de çevre sağlığı ile ilgili
olarak yapılmış olan toplantıda bakanlar seviyesindeki bir toplantıda, en önemli konu olarak
ele alınmıştır. Yüce Senatoda da arz ettim, ekonomide bu kadar gelişmiş olmalarına rağmen,
“kirleten öder’’ prensipini savunmak mecburiyetinde kalmışlardır, halkın hava kirliliğine,
havayı kirletenin hava kirliliğinin giderilmesine
katkıda bulunmasını sağlamak için.
Sıtma bakımından geçtiğimiz yıl, gerçekten
Güney Doğu bölgesinde başkaldırmalar oldu.
Bunlar, sıtma âmili olan sivrisineğe, sivrisinekler için kullandığımız ensektisitlere karşı hassasiyetlerinden doğmuştur. İş zamanı, çalışma
zamanı... Orada çalışanların şartlarının ağır
oluşu, geldikleri değişik vilâyetlere oradan ayrılmaları bunun sıçramalarına yol açtı. Üzerinde
hassasiyetle durduğumuz bir konudur. Diyebilirim ki, 1972 yılı uygulamamızda, haftada bir
iki defa, bizzat gelişmelerini takip ettiğim bir
husustur. Fazla endişeli olmamakla beraber,
tedbirlerimizi devam ettirmek kararındayız ve
sonucun endişe verici olmayacağı inancındayız.
Ana-çocuk sağlığı çalışmalarımız gerilememiştir aksine süratli bir gelişme göstermiştir. Yalnız 1972 yılında 5 tane yeni, ana-çocuk sağlığı
merkezi açtık. Ben bu 5 rakamını Senatoda
verdim. Sayın milletvekilleri, Millet Meclisinde konuşuyorum, bu rakam 7 ‘ye çıktı. Bu
kadar süratle ana çocuk sağlığı merkezlerini
geliştirmek istiyoruz, çünkü gerçekten ananın
ve çocuğunun korumak bakımından; nüfus
plânlaması ile aile plânlaması ile beraber aynı
hedefe yönelmiş hizmetler arasında değerlendirdiğimiz için ve hizmetleri de değerli tuttuğumuz için, süratle ana-çocuk sağlığı teşkilâtını
yaygınlaştırmak istiyoruz. Halen Türkiye’de 7

Ana - çocuk sağlığı ikinci plâna itilmemiştir, aksine nüfus plânlaması ile birleşmesini sağlayan
Kanun Tasarısının adına da “Ana - Çocuk Sağlığı ve Nüfus Plânlaması’’ denmiştir, çünkü hedef, ananın ve çocuğun sağlığını korumak kabul
edilmiştir.
Nüfus plânlamasını halka yaymak ve geri kalmış yörelere götürmek bizim de amacımız. Bu
amacı gerçekleştirmek için bütün imkanlarımızı
kullanmaktayız. Tabiî ilgili Bakanlıklar ve gönüllü dernekler, Nüfus plânlaması uygulamalarını yaygınlaştırmak için beraber çalışmaktadırlar. Sayın milletvekilleri artık Türkiye’de nüfus
plânlaması uygulaması, Türkiye için lüzumlu
mudur, lüzumsuz mudur tartışmaları geride kalmıştır. Şimdi hangi metotlarla, hangi usullerle,
hangi çalışma ve organizasyonla nüfus plânlaması daha etkili hale getirilebilir, Türkiye’de bu
konuşulmaktadır. Bilim adamları, eleştirmenler
ve yöneticiler tarafından. Önümüzdeki dönem
Bakanlığımız, ilgili bakanlıklar ve derneklerin el
ele vererek daha yaygın bir uygulama yapacakları dönem olacaktır.
Sayın Tosyalı’nın, evlenmelerde başlıkla ilgili
belirttiği husus gerçekten Türkiye’nin, edebiyatımıza konu olmuş, şiirlerimize konu olmuş
bir sorunudur. Aslında, yasalarımızın bünyesinde gereği de olmamak lazımdır, ama genellikle duyduğumuz bir husustur, imkânlarımı
nasıl değerlendirebileceğimi henüz tam yerine
koyamadım, ama değerli arkadaşımın endişesine katıldığımı arz etmek isterim.
Kanser konusunda gerçekten ciddî atılımlar
dönemi başlamıştır; buna da ihtiyaç vardır.

‘‘

Halen dünyada 20 milyon kanserli
olduğu tahmin edilmektedir. Ülkemizde
100 ilâ 150.000 kanserlinin bulunduğu ve
her yıl bunun yarısının öldüğü
tahmin edilmektedir.

’’

Kanserin özellikle 30 ve 60 yaşlar arasında
görülmüş olması, çalışma, üretici durumunda
olan nüfus grubu için yarattığı tehlike bakımından önemini göstermeye yeterlidir sanırım.

‘‘

Halen Türkiye’de 300 kanser yatağı
vardır.

’’
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il hariç, bütün illerde ana - çocuk sağlığı merkezimiz vardır, 7 il için de programlanmıştır,
1973 bütçesi başlar başlamaz bidayette kiralıkbinalarda, yeni binaları yapılıncaya kadar,
kiralık binalarda olmak üzere, bu 7 ilde hemen
bir iki ay içerisinde hizmete açılacaktır.

Halen Türkiye’de, genelhastanelerimizin bünyesinde yapılan kanser tedavileri için
müstakil kanser yatağı 300’dür. Üçüncü Beş
Yıllık Plân dönemine beş yüzer yataklı bölge
hastaneleri öngörülmüştür. Üçüncü Beş Yıllık
Plân döneminin sonunda 2.500 yeni kanser
yatağı yapılmış olacaktır. 1982 uzun plân perspektifi içerisinde de bu rakam 7.300’e ulaşmış
olacaktır.

‘‘

1973’te İstanbul ve Ankara’da
beş yüzer yataklı iki kanser hastanesi
yapılacaktır.

’’

“Ruh sağlığı bakımından, ruh sağlığı dispanserlerinin geliştirilmesi’’ görüşüne Bakanlığımız
aynen katılmaktadır, bunun gereğini imkânlar
ölçüsünde yapmaya da çalışmaktadır. Bunu bir
direktif sayarak, bundan sonraki çalışmalarımızda ruh sağlığı dispanserlerini geliştirmenin
yollarını da değerlendirmeye çalışacağız. Akıl
ve ruh sağlığı hastane yatakları bakımından da
büyük bir ihtiyacın içerisindeyiz.
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‘‘

Halen Türkiye’de 4 ruh ve sinir
hastalıkları hastanesinde 5.000
hasta yatağı mevcuttur; ihtiyacı
karşılamamaktadır.

Ayakta tedavi hizmetlerinin çok ucuz olduğunu, hastane hizmetlerinin çok pahalı olduğunu
biliyoruz. Bu nedenledir ki, esasen koruyucu
hizmetlere fazlasıyla önem veriyoruz.

’’
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Ruh sağlığıyla ilgili yataklı kuruluşlar için de
Üçüncü Beş Yıllık Plân döneminde bölge hastaneleri kabul edilmiştir. Beş yüzer yataklı bölge
hastaneleri sistemine gidilerek uygulama yapılacaktır. Üçüncü Beş Yıllık Plân döneminin sonunda 3.500 yeni yatak yapılmak suretiyle yatak
sayısı 8.500’e çıkarılacaktır. 1982’de bu yatak sayısı 14.000’e ulaştırılmış olacaktır. Plânlamanın
verdiği hedefler itibariyle 1973’de Gölbaşında
ek tesisler yapılacak, Bakırköy Akıl ve Ruh Hastalıkları Hastanesine ilâve inşaat yapılacaktır.
Tedavi kurumlarının hizmetleri bakımından
değerli sözcülerin belirttikleri hususlara genellikle katılmaktayım. Gerçekten, yatak ihtiyacımızı tam karşılayacak durumdan uzak
bulunmaktayız, ancak asıl özellik, Türkiye ortalamasının dengeli bir dağılımla sağlanmamış
olmasındadır. Türkiye ortalaması 10.000 kişiye
25,1 yataktır; fakat bu 25,1 standardının altında, çok altında olan iller vardır, bu standardın
çok üstümde olan iller vardır. Üçüncü Beş
Yıllık Plân çalışmalarında hedefimiz, dengeli
dağılımı sağlayabilmek için, standart ülke ortalamasının altında kalmış olan illere öncelik
tanınmak suretiyle, o illerden başlamak suretiyle hasta yataklarını artırmak, mevcut yataklardaki kullanma oranını çoğaltmak ve böylece
yatak sayılarındaki dağılım dengesizliğini gidermeye çalışmak. Üçüncü Beş Yıllık Plânda
ilke olarak bunlar belirtilmiştir; Bakanlığımızın
uygulaması da böyle olacaktır. Genelhastane
yatakları sayısı yanında, doğum ve çocukevi
yatakları ayrı değerlendirilecektir. Ruh sağlığı,
kanser hastalıkları hastaneleri, özel dal hastaneleri gibi bölümler ayrı değerlendirilecektir.
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‘‘

Hastanelerimizde yatarak tedavi
gören hastalarımızın gerçekten yüzde
83’ü ücretsiz tedaviye tabi tutulmuş
hastalardır, yüzde 17’sinden döner
sermaye için ücret alınmıştır. Bir
genelgemizle,

onu takipeden diğer genelgelerimizle,

’’

‘‘

aylık geliri 750 liranın altında olanların;
muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından
bu durumları tevsik edilenlerin,
Devlet hastanelerinde para sebebiyle
beklemeden muayene ve tedaviye
alınmaları duyurulmuştur

’’

uygulama bu istikamettedir, şikâyetlerle karşılaştığımız zaman gerekli tedbirleri süratle yerine getirmeye çalışmaktayız. Üçüncü Beş Yıllık
Plânda, her yıl 2.800 yeni hasta yatağı yapılacak
ve Beş Yıllık Plân döneminin sonunda 14.000
yeni yatak eskilere ilâve edilmiş olacaktır.
Böylece, 1977’de ülkedeki hasta yatak sayısı
107.000’e 1982’de 10 yıllık plân perspektifinin
sonunda da 160.000’e ulaşmış olacaktır.
“Bölge hastanelerine gidilmeli, küçük hastane ve sağlık merkezleri görüşünden uzaklaşılmalıdır.’’ fikrini tamamen paylaşırız. Esasen
uygulamamız, imkânlar ölçüsünde bölgelerin
de özellikleri dikkate alınarak bu şekilde yürütülmektedir, tıbbî olanı budur, ekonomik olanı
budur, sağlık yönünden de gerekli olanı budur;
bu görüşü tamamen paylaşırım.

Sayın milletvekilleri, bir önemli meseleyi üç beş cümle ile değerlendirmek, daha doğrusu
görüşlerimi sunmak istiyorum. Her toplumda,
görevini kötüye kullanan vardır, her toplumda
vardır. Sağlık toplumu içerisinde de görevini
kötüye kullanan vardır; her toplumda olduğu
gibi, ama insan sağlığıyla uğraşanlar, diğer toplumlardakilerden farklı olarak davranışlarına
daha çok dikkat etmek zorundadırlar, çünkü
onların hizmetleri insanların sağlığıyla, hayatiyle ilgilidir. Bu nedenledir ki, vatandaşımız,
toplumları değerlendirirken sağlık sektöründe
görev yapanlara daha büyüteçle bakar, haklı
olarak bakar. Bu nedenle biz, sayıları ne kadar
az olursa olsun, sağlık personeli arasında bu
tarzda davranışın sahipi olanlar tespit edildikçe, bunları, dürüst, faziletli, ahlâklı, vazife şuuruna sahip görev yapan diğer sağlık personelini şaibe altından kurtarmak, vatandaşlarımızı
böyle bir işleme tabi olmaktan kurtarmak için
mutlaka hukukî kurallar içerisinde cezaî müeyyidelerle karşı karşıya bırakmaktayız.
Baştabipler için lojman yapılması görüşüne
katılırım, esasen imkân dâhilinde bunu uygulamaya çalışıyoruz.
Özel hastaneciliğin teşvik edilmesi plânda da
öngörülmüştür, teşvik etmek için gerekli imkânları kullanıyoruz.

Atatürk Sanatoryumunun yanında bir astım
hastanesi yapılması plânlanmış değildir, düşünülmüştür. Bütçe Komisyonunda söz konusu
oldu; orada da kanaatlerimi arz ettim, burada da
kanaatlerimi müsaadenizle yine arz edeceğim.
Astım hastanesi Ankara’da kurulursa bu elbetteki güzel bir şey olur. Halen astımlılar göğüs
hastalıkları bünyesinde üniversitelerimizin bâzı
fakültelerinde tedaviye ve kontrole alınmaktadır. Astımın tespiti, teşhisi -hekim arkadaşlarım, bilir- gereken güç bir meseledir.
Sayın milletvekilleri, Türkiye’de, doğumunu
yapacak bir doğum evi bulamayan bölgelerimiz var. Türkiye’de, hastane yatak sayısı yeterli
olmadığı için, bir yatakta iki hastanın yattığı
hastanelerimiz var. Türkiye’nin sağlık yatırımları düzeyi, bırakınız çok ileri ülkeleri, normal
ülkelerin standardına çıktığı zaman Ankara’da
astım hastanesi yapılır, İstanbul’da da bir astım
hastanesi yapılır ama bu, öncelik meselesidir.
Benim görüşüm odur ki, Türkiye’de bir astım
hastanesinin önceliği henüz gelmemiştir.
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Hastanelere polikliniklerden hasta yatması,
muayenehaneden hasta yatmaması; bu esasen mevzuatımızın gereğidir. Hastanelerimize
hastalar polikliniklerden yatarlar. Ancak, sayın
sözcünün kastettiğini çok iyi anlıyorum, bu genelbir şikâyet konusudur. Bir hukuk devletinin
kuralları içinde, bu tarz şikâyetleri bir hukuk
devletinin kuralları içerisinde değerlendirmek
suretiyle, gerçekten toplu olarak meslektaşlarını kendisiyle beraber haksız yere töhmet altında tutacak bu tip davranışın sahipi olduğu
tespit edilen kişi, mutlaka bunun müeyyidesiyle
karşı karşıya bırakılmıştır.

Öncelik doğum evlerindedir, öncelik kanser
hastanelerindedir, öncelik akıl ve ruh hastalığı
hastanelerindedir, dispanserlerindedir, öncelik diğer koruyucu hizmet kuruluşlarındandır.
Ben bu astım hastanesi hakkındaki görüşümü
Bütçe Komisyonunda da arz ettim ve kanaatimi muhafaza ediyorum.
Tedavi kurumlarındaki hizmetleri daha iyi yürütebilmek için, Genel Sağlık Sigortası tasarısı geçici komisyonda görüşüldü, kabul edildi.
Geçici Komisyonun Sayın Başkanı lütfettiler,
müjdelediler. Bütçe biter, bitmez Yüce Millet
Meclisinin huzuruna geliyor. Sayın milletvekillerinin iltifatına mazhar olacağını umarım.
Gerçekten, tedavi hizmetlerini güvence altına
alacak ve halkımızın, vatandaşımızın sağlık
hizmetlerinden, en azından tedavi açısından
tam ve güvence içerisinde yararlanmasını sağlayacak bir tasarıdır.
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Sayın Balkan, bitiyorsa; arkadaşların bâzı soruları da var. Onları da cevaplandıracaksınız.

BAŞKAN -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-
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MAL DEMİR (Devamla) - Teşekkür ederim
Sayın Başkanım. Anlıyorum, ifadenizden de
anladım. İzin verirseniz, diğer konuları atlarım,
yalnız ilâç konusuna temas eder bitiririm Sayın
Başkanım. Bu tasarı daha önce verilmişti, geri
alındı, çok az bir değişiklikle tekrar verildi. “Bu
tasarı ile ilgilihizmetleri kendilerine mal etme
düşüncesinden olmak gerekir’’ görüşüne katılmıyorum. Bu tasarı, uzun yıllar çalışmanın
mahsulüdür. Uzun yıllar Sağlık Bakanlığı bünyesinde teknik komisyonlar çalışmışlardır. asarı,
yılların birikimiyle hazırlanmıştır. Tasarıyı, 1969
yılında, o yılın Bakanı olan sayın arkadaşım
Parlâmentoya sunmuştur. 1971’de tasarı incelenmek üzere geri alınmıştır, benim zamanımda
da, gerçekten çok az bir değişiklikle tekrar Millet Meclisine sunulmuştur. Ama, bütün bu seyir
esnasında - Yüce Geçici Komisyonun sayın başkanı beni dinliyorlar, huzurlarında ifade ediyorum - ama başka bir şey olmuştur. Gerek tasarıyı Meclise sevk ettiğimiz zaman yaptığım basın
toplantısında gerekse Millet Meclisi Geçici
Komisyonu huzurunda yaptığım takdim konuşmasında bu tasarının yılların çalışması mahsulü
olduğunu, 1969 yılında Parlâmentoya verildiğini, 1971’de geri alındığını, incelendiğini, bâzı
değişiklikle, ama gerçekten fazla değişiklik olmadan tekrar Meclise zamanımızda verildiğini, bu
tasarının benim malım olmadığını, bu tasarının
değişik süreler içerisinde, hattâ değişik Bakanlar
zamanında, hattâ değişik siyasî partilerin bakanları zamanında oluşmuş bir tasarı olduğunu ve bunu, Yüce Parlâmentoda mevcut bütün
siyasî partilerin benimsediğini, desteklediğini de
kamuoyuna ve Parlâmentoyu temsilen görev
yapan komisyon oyuna sunmuş bulunuyorum.
Böyle bir düşünceden uzak olduğumu belirtmek
için bunları arz etmek ihtiyacını hissettim.
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Sayın Başkanım, ilâç konusuyla ilgili görüşlerimi özetleyerek sonuçlandıracağım, ilâç konusunda gerçekten, zabıtlara geçmesini zorunluluk gördüğüm hususlar belirtilmiştir. İlâç, insan
sağlığında önemli bir unsurdur. İlâç sanayiimiz
gelişmiştir; ilâç sanayiimiz ihracat olanaklarına
kavuşmuştur, ilâç sanayiimiz kalite bakımından
miktar bakımından, fiyat bakımımdan Sağlık
Bakanlığının, yasaların kendisine tanıdığı hakla kontrolü altında tutularak, halkımızın sağlığı
istikametinde kullanılmaktadır, çalışmaktadır.
İlâç sanayiinde sıkıntılar vardır. Bu sıkıntılar
yıllardan beri oluşarak, gelişerek azaltılmaya çalışılmaktadır. Değişik zamanlarda kararnamelerde, uygulamada görülen aksaklıklar dikkate
alınarak yapılan değişikliklerle yürütülmüştür.
Dünyanın her yerinde bu böyle olmuştur. Halen
Türkiye’de sınai maliyet sistemi uygulanmaktadır. Sınai maliyet sisteminde başlamış olan,
daha önce de devam eden uygulamada görülen
aksaklıkları gidermek ve bunu objektif kurallara bağlayabilmek için bâzı değişiklikler yapan
7 Nisan Kararnamesi bugün uygulanmaktadır. Bu kararname objektif kurallar getirmiştir.
Kararnameyi ben hazırlamamışımdır, ama gerçekten objektif kurallar getirmiştir. Farklı uygulamaları, müesseseler arasındaki farklı uygulamaları ortadan kaldıran bir sistem getirmiştir ve
belirtildiği gibi ilâç fiyatlarını ucuzlatmada etken olmamış değildir. İlâç fiyatlarının tespitinde,
sınai maliyet sistemi içerisinde maliyet faktörleri
şunlardır : Hammadde ambalaj maddesi, endirekt masraflar, direkt masraflar artı kâr.
Hammaddesi ucuzlayan ilâçlar gerçekten
ucuzlamıştır, hammaddesi pahalanan ilâçlar
gerçekten pahalanmıştır. Ancak, endirekt masraflarda yapılan değişiklik ve kâr oranında yapılan değişiklik nedeniyle eğer bu kararname
uygulanmamış olsaydı, hammadde fiyatları
düşen ilâçlarını fiyatları yine ucuzlayacaktı,
ama biraz daha az ucuzlayacaktı. Hammadde
fiyatları, artan ilâçların fiyatları artacaktı, ama

Şimdi, Yüce Senatoda da söylediler; arz ettim.
Bir cümle ile burada da arz edeyim.
Bu kararname ile ilâç fiyatlarında ucuzlama
olmadı, bu kararname çıkmasaydı da ilâç fiyatları, hammaddelerinden dolayı ucuzlayacak idiyse lütfediniz, Temmuz 1972’ye kadar
hafızalarınıza getiriniz. Neden Türkiye’de ilâç
sanayiinin her kesiminden bu kadar gürültü
koptu madem, halkın çok kullandığı ilâçların
fiyatlarında ucuzlama olmamış, aksine pahalılık olmuştu, madem, halkın az kullandıkları
yalnız ucuzlamıştı ve madem, bu sistem değişmese dahi ucuzlayacaktı, kendiliğinden olacak
tı. Bu kararname karşısında bu reaksiyonu başka türlü nasıl izah edersiniz! Eczanesinden deposuna, imalâtçısına kadar.
Sayın milletvekilleri, bu kararname uygulamada ucuzluk getirmiştir ama benim kanaatim
ondan daha önemli olanı, kural getirmiştir,
objektif kural getirmiştir. Bu kurallarda uygulamada aksaklıklar görülebilir. Dünyanın gelişmiş ülkelerinin yaptığı yapılır, uygulamadaki
aksaklıklar giderilmeye çalışılır. İlâç sanayiinin
de sıkıntıları var, onlar dinlenir, değerlendirilir, ama hedef, halkın ucuza, ucuz, kaliteli ve
müessir etkin ilâcı kullanmasını sağlamaktır;
hedef budur. Şimdi sayın sözcü, gerçekten
önemli hususlara temas ediyor, değinmek mecburiyetindeyim :
“Sağlık Bakanlığı uzun bir süreden beri memleketimizin ilâç politikası konusunda anlaşılması güç bir tutum beyan ettirmektedir.’’ Sağlık
Bakanlığının ilâç politikası, benim zamanımda, benden evvel ve ondan evvel, anlaşılması

güç bir durum arz etmektedir. İlâç sanayiinde
Sağlık Bakanlığının uygulaması, tamamen muayyen bir sistemi, her geçen uygulama döneminden sonra, daha iyi uygulama arzusundan
doğan ve halk sağlığı yararına yürütülen, hareket edilen bir uygulama sistemidir. Uygulamada hatalar olabilir ama bu hatalar görüldükçe,
değiştirilerek ve düzeltilerek, ileriye götürülür,
nitekim böyle yapılmıştır, benden evvel de böyle yapılmıştır.
Şimdi bir uygulamamızdan şikâyet edilmektedir.
3 ncü Beş Yıllık Plân, Türkiye’de mevcut ruhsatlı ilâç sayısını fazla görmüştür fazladır. 7 Nisan
tarihli Kararname uygulanmaya başladıktan
sonra, yeniden ruhsat alınmış, ruhsatlar yenilenmiştir; 4.000 civarında yeni ruhsat alınmıştır.
Yalnız 1972 yılında 286 yeni, 211 de değiştirme,
tebdil olmak üzere 497 yeni müstahzara ruhsat verdik. 3 ncü Beş Yıllık Plân ilâç ‘tüketimini
azaltmak bakımından ve eş etkide değer yapan
ilâçların sayısını azaltarak, ilâç çokluğunu gidermek bakımından tedbirler önermiştir:
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biraz daha fazla artacaktı. Ambalaj, endirekt
masraflar ve kâr oranında bu kararname nedeniyle yapılan indirimler dolayısıyla ilâç fiyatlarında ortalama % 20 civarında bir ucuzlama
olmuştur. Bu, kararnamenin getirdiği imkânlarla beraber, hammadde fiyatlarındaki değişiklik nedeniyle gayet tabiî beraberce olmuştur.

3 ncü Beş Yıllık Plânın değerli arkadaşlarım
genellikle “sağlık’’ sektörünü okuyorlar; diğer
yönlerini de okuduklarından eminim, ama
sağlıkla ilgisi olmadığı için gözden kaçabilir.
Kimya sektöründe 435’inci sayfada “ilkeler ve
tedbirler’’ bölümünde 811 de; “Hazır ilâç ve
aktif maddelerin, kalite ve çeşitlerinin sınırlandırılmasına; miktar ve fiyatlarının tespitine
ilişkin kamu hizmetleri, etkin, sürekli, yaygın
olarak yapılacak ve bu konuda açıklık esas olacaktır’’, “Sağlık Bölümü’’ 814-İlkeler ve Tedbirler:’’Sağlık Bölümü, 1814. - İlkeler ve Tedbirler: Aşırı ilâç tüketimini ve ilâç enflâsyonunu
sınırlamak amacıyla bu güne kadar verilen ilâç
ruhsatları gözden geçirilecek, Sağlık ve SosyalYardım Bakanlığınca eş tesir yapan mevcut ilaç
sayıları azaltılacaktır’’ yer almaktadır.

3 ncü Beş Yıllık Plân yüce takdirinize mazhar
oldu. Sağlık Bakanlığına ve başında bulunan
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ve onun sorumluluğunu taşıyan bana direktif
verdi. Bu direktifler tartışıldı, görüşüldü, yararlı bulundu ve yasalaştı. 3’ncü Beş Yıllık Plân,
“Mevcut ruhsatlan gözden geçiriniz. Mevcut
ruhsatların içerisinde eşdeğerde olanlar varsa,
bunların ruhsatlarını geriye alınız, teke indiriniz.’’ diyor. Biz mevcut yasalar muvacehesinde, ruhsatları geri almamız mümkün olmadığı
ve bunu almanın gerçekten çok uzun bir ilmî
incelemeyi gerektireceği düşüncesiyle, yasanın
yasalaşmasını bekliyoruz ama her geçen gün,
bu durumun biraz daha ağırlaşmasını önlemek
için yine Plânın demin arzettiğim maddesindeki sarahatm verdiği direktife uyarak, yeni
yapılmış olan 3’ncü Beş Yıllık Plân yasalaştığı
günden itibaren, yeni yapılmış olan ruhsat müracaatları bir komisyonda incelenmektedir. Bu
komisyon, “Bu ilâcın eştesirini yapan ilâç Türkiye’de vardır, yeteri kadar da yapılmaktadır.’’
dediğinde ona ruhsat vermemekteyiz. “Bunun
eşdeğerde ilâcı Türkiye’de yoktur.’’ dediğinde,
ona ruhsat vermekteyiz. Bugün ne kadar, Plân
yasalaştıktan sonra, 124 adet müstahzar için
müracaat olmuş; Sağlık Bakanlığı bunlardan
156 sını reddetmiş, 58 ini kabul etmiştir; uygulama budur, davam ediyor, devam edecektir.
Sayın Milletvekilleri; şimdi “İlâç ruhsatı kısıtlanması, bâzı kararname ve 3’ncü Beş Yıllık
Plâna atfen, bir çok yeni ve modern ilâca ruhsat verilmemekte ve böylece yurdumuzda ilâçla
tedavi olanları önemli şekilde tahdit edilmektedir.’’ diye sayın sözcü beyanda bulunmaktadır.
Bir kısım yeni ve modern ilâca ruhsat vermemek diye birşey, söz konusu değildir. Türkiye’de eşi bulunan, eş etken yapan ilâcı bulunan
ilâca ruhsat verilmemektedir. Yeni ve modern
olanı, elbetteki ruhsat almaktadır. Nitekim
Sağlık Bakanlığı 156’sına “ret’’, 58 tanesine de
“evet’’ demiştir. Demek ki, 58 tanesinin Türkiye’de benzerini yoktur görmüş, Türkiye’de o
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eşdeğerde tesir yapan ilâç olmadığını görmüş
ve onlara ruhsat vermiştir.
“Bakanlığın bu tutumu, memleketimizi son yılların getirdiği ve getireceği önemli yeniliklerden
ve inkişaflardan mahrum bırakmayacak mıdır;
hayır bırakmayacaktır. Yenilik getiriyorsa, o
ruhsat alıyor zaten; yenilik getiriyorsa; eskilik
mevcut olduğu ve o yenilik kendiliğinden farklı bir etki yapan ilâç olarak ortaya çıktığı için
ruhsatını almaktadır.
“Bu kararları kimler alıyor, 36 milyonun sağlığına birinci derecede müdahale eden kişi veya
kişilerin bilimsel olanakları, bu büyük sorumluluğu yüklenecek güçte midir?’’
Sayın milletvekilleri; Türkiye’de, Türkiye’nin
şartlarında ve kendi personelimizle hizmet görürüz. Her Bakanlığın olduğu gibi, Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığının personeli de yeterli
olanaklara ilim ve yönetim bakımlarından sahiptir. Böyle olmasına rağmen, bunları inceleyen komisyon, ilmî özelliği olan kişilerle idarî
özelliği olan kişilerin bir araya getirilmesiyle kurulmuştur. Bunu bakanlıkta inceleyen komisyona, üniversitelerimizden bir temsilci istenmiştir.
Bir farmakoloji kürsüsü profesörü üniversitelerimizce belirtilmiştir ve komisyonun başkanıdır.
Sağlık Bakanlığının, Refik Saydam Hıfzıssıhha
Enstitüsü, dünyaca şöhreti olan bir enstitüdür.
Uzak Doğu ülkelerini bilmem ama, Avrupa
ülkelerinde her hekimin bildiği, tanıdığı, saygı
duyduğu, gerçekten de saygıya lâyik, ciddi ve
vakur bir ilmî kuruluşumuzdur. Bu müstakil
ilmî kuruluşumuzdan bir, ilâç kontrol şubesinden iki, farmakoloji şubesinden bir olmak üzere
üç uzman, dört eder; Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığının Eczacılık GenelMüdürü ile 5; yine
Eczacılık Genel Müdürlüğünden bir eczacı hanım ile altı kişidirler. Bunlar, “Bu ilâcın benzeri
Türkiye’de var mıdır’’ yalnız ona bakarlar. Bu

Şimdi, “Sayın Bakan, eğer bu hususta ÜçüncüBeş Yıllık Plân’ın öngördüğü bir tedbir olarak bu
yola başvurduklarını iddia edeceklerse’’ ki iddia
ettim, Senatoda iddia etmiştim. Aynı plânın Sağlık Bölümünde 403.madde fıkralarında öngörülen, başka hizmetlerin ve tedbirlerin de zikredilmekte olduğunu hatırlatmak isteriz.
Yani, Sayın Bakan eğer derse ki; “Plân böyle
istiyor yapıyorum.’’ ki diyorum. Plân böyle istiyor. Plân doğrusunu istiyor. Plânın istediği doğru olanıdır, yapılması lazım gelen budur. Ama
plân istiyor... Emirde sayıyorum. “Bu takdirde
Sayın Bakan, Plân’ın 403. maddesindeki fıkraları da hatırlatmalıdır.’’
Sayın milletvekilleri, benim küçük bir el çantam
vardır, içinde 4 - 5 not bulunur, bunIardan bir tanesi plânın sağlık sektörünü ilgilendiren bölümleridir. Onu her gittiğim yere beraber taşırım,
madde madde ezbere bilirim, her konuşmamda
ondan mutlaka pasajlar alır, değerlendirmeye
çalışırım, çünkü o bana yol gösteren, bakanlık
hizmetlerinde hedefler veren yazılı metinlerdir,
onu benim bilmemem mümkün değildir. Bu konuşmayı buradan okuyunca, aradım da Üçüncü
Beş Yıllık Plân 403’üncü bölümün sağlıkla alâkalı olmadığını gördüm ve sonra anladım ki bu
1973 programındadır. Beş Yıllık Plânda değil,
1973 programındadır. Bunlara baktım, hepsi
bildiğim şeyler... Deminden beri verdiğim bilgi-

ler arasında bulunan şeyler bunlar yani, Sağlık
Bakanlığı olarak tedavi kurumları hizmetlerinde, sosyalleştirme hizmetlerinde, personel hizmetlerinde ana çocuk sağlığı hizmetlerinde...
Bütün hizmetlerinde ilkeleri nedir onları sayıyor. Aslında anladığım; sayın sözcünün benim
için yapmak istediği ikaz şudur:
Siz, burada öngörülen ilkelerin hangisini tam
olarak yerine getirebildiniz de, şimdi bunu gerçekleştirmeye bakıyorsunuz? Eğer bu ise biliyor
mu bu ilkeleri diye sormaz ise arz edeyim; bu ilkelerin içerisinde hemen yerine getirilebilecekler vardır, başlanmıştır. Bu ülkelerin içerisinde
hemen yerine getirilmesi için tedbirler alınması
icapedenler vardır, alınmıştır, alınacaktır, eksik
varsa yine alınır uzun sürede yerine getirilmesi
mümkün olabilecekler vardır ve yapılır ama,
denebilir mi ki, 50 tane ilke arasında sayılmış
olan bir ilkeyi aldınız, öbürünü almadınız... O
ilkeye hemen başlamak imkânı var ve o ilkeyi
her geçirdiğiniz gün yeni birikimler olacak...
Bir gün geç karar verirseniz, bir gün geç uygulamaya başlarsanız yeni ruhsatlar eklenecek
eskilerinin üzerine. Biran evvel başlayacaksınız. Benden gecikmenin hesabı sorulmalıdır,
benden erken başlamanın hesabı sorulmamalıdır. Diğer ilkeleri de biliyorum tabiî. Onları da
ülkenin imkânları ölçüsünde ihtiyaçları karşılamak için elbette Bakanlık olarak ele alacağız.

100. YILA ARMAĞAN

ilâcın aynı etkisini yapan ilâç yurdumuzda bulunmakta mıdır, onu incelerler. Bunların kararları, Danıştay kararları veya Temyiz kararları
gibi değildir tabiî. itiraz olur, üniversitelerimize
gider, bir daha incelenir. Biz Sağlık Bakanlığında
ilmî kuruluşlara danışmaktan hiç kaçınmadık.
Her zaman, her çeşit itirazı incelemeye yatkın
bir mizacın sahipi olduk. Bunu, bugüne kadar
yaptık, bundan sonra da, aynı ölçüler içerisinde
yapacağımızdan şüphe olmamalıdır. Ama, bu
uygulama lüzumludur ve yararlıdır.

İlâç konusu hakkındaki görüşlerim bunlardır,
bunları zabıtlara geçirmek ihtiyacını duyduğum için arz ediyorum. Önem de verdiğim
için arz ediyorum. biliyorum; ilaç sanayiinin.
İlâç sanayiinin uygulamada görülecek aksaklıklarının giderilmesi bakımından sorunları
olduğunu biliyorum. Elbette ilâç sanayiimiz
millî bir sanayi olarak ihraç olanaklarına kavuşmuştur. Ama, halk sağlığı önde gelecektir.
Evvelâ halkın sağlığını iyi, kaliteli ve ucuz ilâçla sağlamanın tedbirlerini alacağız, artı, onun
yanında ilâç sanayiinin millî bir sanayi kolu
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olarak ayakta durmasını sağlayacak tedbirleri
alacağız beraber. Dengeyi muhafaza edemediğimiz zaman görevimizi yerinde ve tam olarak
yaptığımızı zannetmem.

100. YILA ARMAĞAN

Sayın Başkanım, çok uzattım. Sosyal hizmet
konusunda, arkadaşlarımın “hizmetlerin yeteri
kadar geliştirilemediği’’ görüşüne katılıyorum.
1973 yılı sosyal hizmetler açısından bir atılım
yılı olmaktadır, süratli sanayileşen ülkelerde, süratle şehirleşen ülkelerde, sosyal problemler çok
süratle artmaktadır, birikimler zaman içerisinde fazla olmaktadır. Bu, büyük şehirleşmelerin
tabiî sorunudur. Gecekondu sorunu, aileler sorunu, ailelerin bozulmuş geleneksel yapılarının
içinde doğmuş, terkedilmiş, reddedilmiş çocuk
sorunu, yaşlıların sorunu, iş kazaları, diğer, gelişen ekonominin getirdiği ssakatlıkların rehabilitasyonu; bunların hepsi sosyal ve ekonomik
gelişmesini süratle yapmış Türkiye’de bu gelişme içerisinde süratle tedbiri gerektiren sorunlar
olarak önümüzde durmaktadır.
Birinci ve İkinci Plân döneminde plân hedeflerine yeterince ve plânın hedeflerinin düzeyine
ulaşabildiği kanaatinde değilim. Üçüncü Plân
dönemi, gerçekten sosyal hizmetler alanında
öngörmüştür. 300 milyon liralık yatırım yapılacaktır. Dernekler ve ilgili bakanlıklarla elele
vermek suretiyle kreşler, çocuk bakım yuvaları,
rehabilitasyon merkezleri, bursların geliştirilmesi, çoğaltılması gibi sosyal refah hizmetleri
alanında çalışmalar yapılacaktır.

Bu teşkilâtın bundan sonraki çalışmalarında
bilgi ve tecrübe potansiyelinden de yararlanarak size ve iltifatlarınıza lâyık olacaklarına
inanmanızı istiyorum.
Bütün teşkilâtım adına ve şahsım adına size
saygılarımı sunar, teşekkür ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN - Sayın Bakan, bir dakika. Daha sorular

var, eğer devam etmeyeceksek yarına bırakalım.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL
DEMİR (Devamla) - Devam edelim Sayın Başkan.
BAŞKAN - Devam edeceğiz. Şimdi bâzı arkadaşlarım sözlü olarak soracaklar, bâzı soruları
ilgili memurlarınıza daha önce gönderdim, o
önce gönderdiğim soruların cevabını belki tespit etmişlerdir, o soruları okuyorum.

Adıyaman Milletvekili Zeki Adıyaman, şu sorunun cevaplandırılmasını istiyor: “Bu sene
açılmış olan Adıyaman Sağlık Koleji, Bakanlığa ait Trahom Hastanesi binasında tedrisat
yapılmaktadır. Adıyaman’da sağlık koleji bina
inşaatı için bir teşebbüs var mıdır? 1973 Sağlık
Bakanlığı bütçesine bu inşaat için ödenek konmuş mudur ve miktarı ne kadardır?’’ Sual bu.

1973 yılı için öngörülmüş kreş, bakım yurdu ve
rehabilitasyon merkezi inşaatları vardır, sayın
sözcünün belirttiği rehabilitasyon merkezinin
hangi tarihte başladığını biliyorum ama, ona
tekrar dönmeyeceğim, belki başka türlü rakamlar verebilirim, vermeyeceğim; 1973 yılının Haziran ayında inşaatın biteceğini ve hizmete de açılabileceğini ümit ediyoruz.

ederim sayın Başkan.

Sayın başkan, sayın milletvekilleri; Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesi ile ilgili olarak

1 - Tıp tahsilinin de parasız olduğu ülkemizde,
doktor unvanı alan hekimlerimizin bol para
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zamanın imkânları içerisinde mâruzatımı arz
ettim. Sabrınızı suistimal ettim, özür dilerim.
Bu bütçeye Sağlık ve Yardım Bakanlığı personeli, genelmüdürlüklerinden, müsteşarlığından
en uç teşkilâtına kadar tüm personeli bu bütçeyi
memleket için en iyi şekilde değerlendirmenin
hizmet anlayışı içinde olacaktır, bilgilidir, tecrübelidir, inançlıdır. Bu teşkilât, Türkiye’de yokluklar içerisinde sıtmayı yenmiştir. Bu teşkilât
Türkiye’de ağır şartlar içerisinde veremi yenmesini bilmiştir, Türk mucizesini yaratmıştır.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL DEMİR (Devamla) -

Yazılı olarak takdim

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL DEMİR (Devamla) - Sayın Başkanım, yurt
kalkınması hizmetini arzettim. Tüm üniversite
mezunları için tabiî bu arada hekimler içinde
uygulanacaktır ve bu uygulamaya bütün hekimler de tâbi olacaklardır. (Mezun olanlar
için). Sanırım bu soruyu da cevaplamış oluyorum. Ayrıca, seyahat hürriyeti olan Türkiye de
özel bir muamele uygulanır mı, onu sayın milletvekilinin takdirine sunarım.
BAŞKAN - Sayın Mevlüt Ocakcıoğlu, şu sorula-

rın cevaplandırılmasını diler:
1 - Aile Planlamasında çalışmaları hedef için
yetersiz görmekteyiz yeterli hale getirilmesi
için yeni gayretler olacak mıdır?
2 - İslâm âlemi din bilgileri toplandı, kürtajın
belli bir gebelik ayına kadar mahzurlu olmadığını kararlaştırdı. Mevzuatımızda bu konuda
bir düzenleme düşünülmekte midir? Bu konuda tıbbî bir mahzur var mıdır?
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL DEMİR (Devamla) - Aile planlaması ile
ilgili çalışmaların Türkiye ihtiyaçları bakımından yeterli olmadığı görüşüne katılırım. Önümüzdeki dönem çalışmalarında süratimizin
ilgili bakanlıklar ve derneklerle işbirliği yapmak suretiyle geliştirileceğini arz ettim, gayret
olacak mı sorusunu, gayret olacaktır şeklinde
cevaplandırıyorum.

Kürtaj konusunda hekimler, hakimler, adlî
tıpçılar, psikologlar, sosyologlar konuyu incelemektedirler. Konunun çeşitli yönleri vardır,
sağlık yönü vardır, sosyal yönü vardır. Bakanlığımızca kürtajın devlet hastanelerinde serbest-

tçe yapılıp yapılamaması hususunda alınmış
bir karar yoktur, arzederim.
BAŞKAN - Sayın Zekeriya Kürşat, “Sayın Doktor Kemal Demir imzası ile aldığım 22.12.1972
tarihli bir yazıda Bakanlıklarının 600 binden
fazla nüfuslu ilimizde 1973 yılı yatımın programı olarak sadece ve sadece Kahramanmaraş’ta
916.000 liralık halk sağlığı lâboratuarı bulunduğu ve bunun da 1974 yılında bitirileceği,
başkaca hiç bir hizmetin programlanmadığı
da göz önünde tutulursa bu bakanlığın hizmet
yapma ölçüsü ile başarı derecesi müspet mütalâa edilebilir mi?’’ diyor.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL DEMİR (Bolu) - Sayın Başkan, Türkiye’de
67 il var, tabiî bazı illerde daha az, bazı ilde
hiç, bazı ilde çok daha fazla hizmet planlanmış
bulunmaktadır. İhtiyaçlarla imkânlar denkleştirilmek mecburiyeti her hizmet dalında vardır.
Kahramanmaraş’ımız da yatırımımızın 1973
yatırımımızı bu rakamla değerlendirip bunu ülke
ölçüsünde hizmetimizin ölçüsü olarak almanın
doğru olmayacağı kanaatindeyim. Benim bildirdiğim rakamlar 1973’de Sağlık Bakanlığı olarak
hangi illerde ne yatırımlar yapılacağını bildiren
rakamlardır. Bunu değerli parlâmanter arkadaşlarıma kendi illeri ile ilgili olarak yapacağımız
yatırımlarda bilgi sahipi olmaları için arz ettim.

100. YILA ARMAĞAN

veren memleketlere gittiği bir vakıadır. Bu sebeple; yurt içinde “iki’’ yurt dışına gitmek isteyen doktorlar için “üç’’ yıl mecburi hizmet
usulü getirilmesi düşünülüyor mu?

Sayın Sakıp Hiçerimez buyurun sorunuzu sorun.
BAŞKAN -

Sayın Başkan
yan ödemeler bakımından diğer sağlık personeli ile aynı koşullar içinde hizmet veren sosyalizasyon bölgesi personeline ve sıtma eradikasyon personeline işgüçlüğü, işriski veya
temininde güçlük zamlarının verilmemesinin
sebebi nedir? Hemen akabinde bir sualim
daha var bununla ilgili, Sağlık Balkanı olarak
Bakanlar Kurulunda bu konuyu Sayın Bakan
dile getirmişler midir?

SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) -
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BAŞKAN -

Peki efendim, buyurun oturunuz.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

100. YILA ARMAĞAN

MAL DEMİR (Devamla) - Sosyalizasyon Bölgesinde çalışan personele diğer bölgelerde çalışanlardan farklı işlem yapılmıştır. Sosyalleştirme
bölgesinde çalışan personelimiz genellikle yan
ödemelerden yararlanmaktadırlar. Ancak sıtma
eradikasyonunda çalışan ki, onlara sıtma savaş
memuru diyoruz, yalnız sıtma savaş memuru
değil tüm sağlık savaş memurları, sıtma savaş,
trahom savaş, frengi savaş memurları yan ödemelerden yararlanmamaktadırlar. Arz ettim görüşmelerim sırasında, hastanelerde müstahdem
adı altında çalışan ve gerçekten çok az ücretle
çalışan personelimiz de yararlanamamıştır. Bir
kısım hemşire ve ebelerimize kadar da ulaştırılamamıştır. Genellikle yan ödemeler uygulamalarında ilk kararnamede gördüğümüz aksaklıkları
ikinci kararnamede düzeltmeye çalışmışızdır.
Uygulama bir, iki ay önce başlamıştır şimdi
önümüzde yeni yılın, 1973 yılının hazırlıkları
yapılmaktadır. Bakanlığımızda yan ödemeler
için personel durumu, bunların gerektirdiği ihtiyaçlar hazırlanmıştır. Bu görüşmelerle, daha
doğrusu geçen gün bir gündem dışı konuşma
münasebetiyle arz ettiğim gibi, gerek sağlık savaş memurları için ve gerekse diğer ödeme imkânı bulamadığımız personel için, yan ödeme
sağlamanın gayreti ve arzusu içindeyiz ama her
zaman arz ediyorum bir defa daha arz edeyim
müdahalesi ve Devletin idaresi ihtiyaçlarla imkânların denkleştirilmesi meselesidir. Arzular
ihtiyaçların yanına olur, imkânların yanına bir
ağırlığı koymak lazım gelir, daima bu hususu arz
ederim. Gerçekleşeceğini ümit ediyorum, henüz
Bakanlar Kurulunda 1973 Mart’tan itibaren
başlayacak olan uygulama ele alınmış değildir.
BAŞKAN - Buyurun

ikinci sorunuzu sorunuz.

SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) - Sayın Başkan, 3.
ve 4. sorularımı birden sorayım. Bu personelin
yaptığı fazla mesailerin ödenmesi bakımından
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Sayın Bakan’ın bir çalışmaları var mıdır? Çünkü 48 saate varan çalışma yapan personel vardır.
Son sualim; kanun hükmündeki kararname ile
1327 sayılı Kanuna oranla intibaklarda sağlık
personeli için bir aleyhte hüküm getirilmiştir,
Sayın Bakan Bakanlar Kurulunda bu aleyhteki
hükmün kanun kuvvetindeki kararnameye girmemesi için bir gayrette bulunmuşlar mıdır?
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL DEMİR (Bolu) -

Hangisi, çok affedersiniz?

Bu 1327 sayılı Kanuna göre sağlık hizmetlerini serbestt
meslekte geçirmiş olan personelin hizmetlerinin sayılması sırasında her üç yılı bir derece
yükselmesi, her yılın da bir kademe ilerlemesi şeklinde değerlendirilmesi keyfiyetiydi ama
kararname bunları öğrenim durumlarına göre
yeni bir sıralamaya tâbi tutmuş, 5 sene, 4 sene,
3 sene gibi bir tefrike tâbi tutmuş diğer kamu
personeline tanınmış husus yahut aleyhte husus sadece bu sağlık personeli için getirilmiştir.
Bunun Bakanlar Kurulunda aksini savunup savunmadığınızı öğrenmek istiyorum.

SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) -

BAŞKAN - Buyurun

efendim.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

Fazla mesai çalışma ücretleri ile ilgili olarak hazırlığımız vardır: Fazla
mesai ücretlerinin sağlık personeline sağlanması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Kısa
zamanda sonuçlanacağını ümit ediyorum ve
sonuçlandığı zaman da büyük bir ihtiyacı karşılayacağına inanıyorum. Bakanlar Kurulundan çıkan kanun kuvvetindeki kararnamenin
altında imzam vardır, o kararnamenin şekliyle,
uygulaması ile beraberim. Bunu, Bakanlar Kurulunda konuşulması sırasında geçen konuşmaları, burada belirtmemin Bakanlar Kuruluçalışması ile paralel olmayacağı inancındayım, arz
ederim.
MAL DEMİR (Bolu) -

Sayın Başkanım, aşağıdaki suallerimin Sayın Bakan tarafından cevaplandırılmasını rica ediyorum.

M. ŞEVKET DOĞAN (Kayseri) -

1 - Sosyalize sağlık hizmetlerine bu yıl 10 ilin
daha katıldığı malûmlarınızdır. Ancak haritaya
şöyle bir baktığımız zaman Kayseri ilinin sosyalize bölgeye alınmaması suretiyle boş bir ada gibi
bırakılıp bütün çevre illerin yanında bir haksızlığa uğradığı görülecektir. Bunun sebebi nedir?
2 - Bütün yurttaşlarımızın her yönde olduğu
gibi sağlık bakımından da dertlerine çare aramak için Ankara ve İstanbul’a akın ettikleri
görülmektedir. Biraz evvel Sayın Bakan’ın da
açıkladığına göre hekim oranının yüzde 50’nin
üstünde olduğu Ankara ve İstanbul gibi illerimiz gelecek yıl sosyalizasyon bölgesine alındığına göre acaba Kayseri bu illerimizden daha
mı gelişmiş bir ildir ki bu hizmetten mahrum
bırakılmaktadır. Binaenaleyh, Kayseri acaba
ne zaman sosyalize bölgeye alınacaktır?
BAŞKAN -

Buyurun Sayın Bakan.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

Üçüncü Beş Yıllık Plân
sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesinde İkinci
Beş Yıllık Plandan biraz farklı ilkeler getirmiştir. Üçüncü Beş Yıllık Plânda sağlık hizmetleri
genellikle bölge gelişmeleri dikkate alınmadan
hizmet ihtiyaçlara ve hizmetin standardı dikkate alınarak hazırlanması öngörülmüştür. 1973
yatırım programı Üçüncü Beş Yıllık Plânın
21 ili arasından değerlendirilerek yapılmıştır.
Üçüncü Beş Yıllık Plân 5 yıl içerisinde Türkiye’de hangi illerin sosyalleştirme içine alınacağını tek tek isimle yazmıştır. Bu 21 ilin arasında
Kayseri yoktur. Yani bununla şunu arz etmek
istiyorum; bu Üçüncü Beş Yıllık Plân, Üçüncü Beş Yıllık Plân 1973’ten 1977’ye kadar yapılacak olan uygulamalardaki 21 ilin arasına

MAL DEMİR (Bolu) -

Kayseri’yi almamıştır. Bu hizmet gelişmişliği ile
ilgili olmalı. Bu değerlendirme Bakanlığımızda
yapılmamıştır. Bu değerlendirme, hangi illerin
Üçüncü Beş Yıllık Plân içerisine alınacağı değerlendirilmesi Plânlama tarafından yapılmıştır. Yüce Parlâmentodan da görüşülerek, geçerek yasalaşmıştır. Biz, 5 yıl içerisinde yapılacak
21 ilin arasından plân ilkelerini dikkate alarak
8 tane ili tespit etmiş durumdayız. Aslında,
yazının suretleri de yanımdadır, aslında Üçüncü Beş Yıllık Plân çıkmadan, İkinci Beş Yıllık
Plân yürürlükte ilken ben göreve başladım ve
göreve bağladığım zaman, daha önce Bakanlar
Kurulu Kararı alınmış 5 ilin bulunduğunu gördüm sosyalleştirme de ve Bakanlıkta yaptığımız
toplantıda, 1973 yılı sosyalleştirme programına
alınacak olan iller hangileridir diye, hangileri
olacaktır diye ilgili genelmüdür arkadaşlarımla
beraber yaptığımız toplantıda, hangileri alınacaktır diye araştırdığımız zaman; daha önce
verilmiş Bakanlar Kurulu kararı vardır, 5 ilimiz
tespit edilmiştir, bu 5 ili yazalım Plânlamaya demişizdir ve benim imzamla, Üçüncü Beş Yıllık
Plân daha henüz müzakere safhasına da gelmeden, benim imzamla 5 il teklif edilmiştir. Daha
önce alınmış Bakanlar Kurulu kararındaki 5 il;
Kayseri vardır, Tekirdağ vardır, şu anda hatırlayamayacağım 5 ildi. Burada yazısı önümde,
vakit harcamayayım diye okumuyorum.
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Sayın Şevket Doğan buyurun sorunuzu sorunuz.
BAŞKAN -

Üçüncü Beş Yıllık Plân başka ilke getirmiştir,
sosyalleştirmenin yaygınlaştırılması bakımından. Bu getirdiği ilkeler açısından 21 il tespit
etmiştir. Bu 21ili plân bünyesine yazmıştır. Biz
1973 programını o 21 ilin arasından, yaptığımız değerlendirme ile bulmuşuzdur.
Bu itibarla 2’nci soruyu da cevaplamış oluyorum. Üçüncü Beş Yıllık Plân döneminin sonuna kadar Kayseri için Plân gereğince sosyalleştirme söz konusu olmayacaktır.
Sayın Kâmil Şahinoğlu, buyurunuz
sorunuzu sorunuz.

BAŞKAN -
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DR. KÂMİL ŞAHİNOĞLU (Manisa) - Efendim ben

yazılı olarak cevaplandırılması ricasıyla 4 soru soracağım. Yalnız bir hafta içerisinde cevap verilirse memnun olurum; bunu ayrıca rica edeceğim.
1 - Türkiye’de tedavi edici yataklı tesislerin,
Plânda öngörülen tek elden ve tefe sistemle
yürütülmesi hususunda Bakanlık olarak ne düşünmektedirler; ne gibi tedbirler almayı düşünmektedirler? Bir hazırlık ve gayret var mıdır,
varsa bunlar nelerdir?

100. YILA ARMAĞAN

2 - 10 bin nüfusa 25 yataklı tesis ki, Türkiye
çapında çok düşüktür, bu şekilde illere dengeli yatak dağılımı bakımından ne gibi tedbirler
düşünülmektedir; malum 10 binde 25 denmişti, bunların altında olan yerlere ne gibi tedbirler düşünülmektedir?
3 - Yeterli olmadığını söylediğiniz personel
kadro takviyesi için de bir gayret var mıdır,
bunlar nelerdir?
4 - Atıl yatakların durumu nedir, Bakanlık olarak faal hale getirtilmesi veya bu ataletin azaltılması ve çalışamaz halde bulunan yataklı tesislerin de hizmet faaliyeti için ne gibi tedbirler
düşünülmektedir?
Bu 4 sorumun, kısa ve uzun vâdeli tedbirler
olarak -var ise Bakanlığın- cevaplandırılmasını
ve mümkünse bir hafta içerisinde yazılı olarak
cevaplandırılmasını rica ediyorum. Saygılar
sunarım.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL DEMİR (Bolu) - Hay

hay efendim, tedbirler vardır, yazılı olarak arz edeceğim.
BAŞKAN -

nuz.

Sayın Süleyman Çiloğlu, buyuru-

Sayın Başkanım Sayın Bakan’a 2 sorum vardır.
SÜLEYMAN ÇİLOĞLU (Antalya) -

Birisi, Grup Sözcüsü olarak yaptığım konuşmamda temas ettiğim hususlarla ilgili olarak
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verdikleri cevapta; muadeliyetin esbabı mucibesi ile ilâç ruhsatı tahsisi hususunu izah ederlerken, ‘evvelce böyle formüllere alınmış veya
böyle tesir yapan ilâçlar için alınmış ruhsat var
ise, bu şekilde imal edilmiş ilâçlar var ise, ye
nisine lüzum görülmemektedir.’ dediler Sayın
Bakan, halbuki dediler Sayın Bakan. Halbuki...
BAŞKAN - Sayın Doktor lütfen meseleyi izah
yönüyle mütalâa etmeyiniz, en son etapta zannediyorum bir soru soracaksınız; o sorunuz ne
ise onu sorunuz, eğer anlaşılmazsa o zaman
izah imkânını da veririm, belki Sayın Balkan
süratle sorunuzu anlayıverir. Lütfediniz.

Sayın Başkan, daha evvel ruhsat almış olan imalatçı
kişiye, daha evvel bir formülle ruhsat almak
suretiyle imal etmek hakkını kazandırmak,
başkalarına bu formülün verilmemesi gibi bir
hakkı nasıl verir?

SÜLEYMAN ÇİLOĞLU (Antalya) -

İlâçların fizyolojik ve fizyopatolojik tesirleri daima
önde düşünülen hususlar olduğuna göre, böyle
bir rekabet imkânı kalktığı zamanı daha ciddi,
daha iyi ilâç imalini nasıl temin etmek mümkün
olur? Kaldıki, Sayın Bakanımızın “az adette az
ilâç, muayyen formüllerle az adette ilâç imal edilmek suretiyle fazla sarfiyat olmayacaktır’’gibi bir
kanaate de sahip bulunduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Birtakım istatistikî rakamlar var elimizde,
bunun da mânasını anlayamadık. Meselâ Romanya’da 1970 senesinde Sağlık Bakanlığı...
Sayın Çiloğlu eğer münasip ve muvafık görürseniz rica ediyorum, şimdi benim
bir standardım var, bir ölçüm var, bir usulüm
var. Ahmet’e nasıl tatbik ediyorsam Mehmet’e
de öyle tatbik etmeye mecburum. Şimdi, grup
adına söz isteyin, söz vereyim, çıkın bunları izah
edin, sorun, konuşun, görüşün ama yerinizden
bu şekilde izahlı, uzun ifadeli bir suale müsaade
edemem. Söz isteyin bunları izah edin, anlatın ne
soracaksanız sorun.

BAŞKAN -

Ancak sual

sorabilirim, vaktimiz doldu.
BAŞKAN - 30 dakikalık müddetiniz doldu mu?
SÜLEYMAN ÇİLOĞLU (Antalya) - Evet.
BAŞKAN - O zaman imkânı yok.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL DEMİR (Bolu) - Arz

edeyim, Sayın Başka-

nım çok özetle.
BAŞKAN - Buyurun

efendim.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL DEMİR (Bolu) - Muadeliyet esbabı mucibesiyle ilâç ruhsatı vermememiz; bunu muadeliyet tarzında değerlendirmek yanlış olur.
Eş tesir, benzer tesir, ruhsat istenen ilâcın aynı
tesirini yapan başka ilâç varsa diye değerlendirmek lazımdır. Evet, o zaman vermiyoruz
yani Türkiye’de aynı tesiri yapan ilâç varsa,
yeni birine ruhsat vermiyoruz.

Başkaları ruhsat aldı diye yeniden yapmak
isteyenlere bunu nasıl vermiyorsunuz? Sağlık Bakanlığının çalışmalarıyla ilgili yasalara
dayanarak. Çünkü, bu yasalar halk sağlığının
korunması noktasından hareketle yasalaşmıştır
Parlâmentolarda. Bize bu yetkiyi verdiği için
de bu uygulamayı yapmaktayız. Doğrudan
doğruya halk sağlığı açısından yapılan bir uygulamadır. Böyle değerlendirmek lazımdır.
“Rekabet kalkınca iyi ilâç nasıl elde edilir?’’ sorusunun cevabını çok kısa arz edeyim. İlâç kullanmada rekabet hasta ile eczane arasında veya
ilaç imalâtçıları arasında değildir. Doktor ilâcı
yazar, hasta gider alır. O ilâçtan bir başkası yapılınca o ondan daha farklı ve daha ucuz olacak
değildir. Hemen arz edeyim, aynı ilâçtan çeşitli
imalâtçılarda vardır, hiçbirisi gelip de “benimkini ötekinden 10 kuruş daha ucuz yap’’ demez...’’
Sınaî maliyet sistemine göre ne ise hakkım o ka

darını ver’’ der; çünkü ilâcı sattıran, bir imalâtçının ilâcını sattıran o ilâcın ucuzluğu değildir, o
ilâcın hekim tarafından itibar görüp, yazılması
dır, o ilâcın halik kulağında duyulup, kullanılır
hale gelmesidir, bundan ibarettir. Rekabet, ilaç
sanayiinde rekabet dışarıdaki diğer başka emtia
bünyesindeki rekabetten çok farklıdır.
“Az ilaç az sarfiyat kanaati var Sayın Bakan’ın’’
buyuruyor Sayın Sözcü. Bu kanaat benim değil, Yüce Parlâmentonun tasvip ettiği plânındır
efendim, arz ederim.
Sayın Çiloğlu anlaşılmayan taraf
varsa lütfen buyurun sorunuzu sorun.
BAŞKAN -

Sayın Başkan, bu hususu Sayın Bakanla ayrıca görüşürüm efendim. Meseleyi uzatmak işitemiyorum.
SÜLEYMAN ÇÎLOĞLU (Antalya) -

100. YILA ARMAĞAN

SÜLEYMAN ÇİLOĞLU (Antalya) -

2’nci sualime geçiyorum:
Sayın Başkanım; Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsünün, faaliyet ve kapasitesi ile dünya çapında bir tesis olduğunu Sayın Bakanımız da ifade
buyurdular; biz de öyle biliyoruz. Fakat böyle bir
müessese iki yıla yakın bir zamandan bu yana
vekâleten idare edildiğine göre, acaba Türkiye’de bu müesseseyi ehliyetle idare edebilecek bir
eleman bulunamamış mıdır, yok mudur?
BAŞKAN -

Buyurun Sayın Bakan.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü gerçekten ilmî kapasitesi bakımından övünülecek bir müessesedir, bunda
hiç şüphe olmamalıdır. Müessesenin başında
vekâleten bu görevi yapan bir arkadaşımız vardı yakın bir süre önce rahmetli oldu.

MAL DEMİR (Devamla) -

Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsünün bünyesini dikkate alara,k böyle bir ilmî kuruluşa başkanlık edecek; yöneticilik vasfı ela bulunan değerli bir ilim adamını gerçekten bulmakta güçlük
Yüzyılın

Sağlık Bakanları

443

çektiğimi arz etmek isterim; ama ümit ediyorum
ki belki şu günlerde müessesenin başına birini
getirmek imkânım olacaktır. Bu gecikmeyi kınamanızı haklı bulurum; ama bu gecikme lütfediniz, yalnız ve münhasıran saygı duyduğum
yüce bir ilmî kumlusun başına, müesseseden de
dışarıdan da herkesin saygı duyacağı birisinin
getirilmesi arzusundan doğmuştur.
Bu, mevcut personel bu şartlarda değildir anlamına değildir; ama yücelerin başına daha
yücesini getirmek zordur, ondan doğmaktadır.
Benimle yapacağı görüşmeyi hasretle bekleyeceğim, gerçekten yararlanacağımı ümit ediyorum.

100. YILA ARMAĞAN

BAŞKAN - Bâzı arkadaşlarım da yazılı olarak
cevaplandırılmak kaydıyla Sayın Bakan’a şimdi soru tevcih edebilirler. Varsa yazılı halde
gönderiniz Başkanlığa, hemen yazılı soru haline tahvil edelim, gönderelim yakın zamanda
cevabını alırsınız.
DR. M. ZEKERİYA KÜRŞAD (Kahramanmaraş)

Sayın Başkan, şimdi sormak istediğim soru
da, biraz önce Sayın Bakana sorduğum suale verdikleri cevapla ilgili olacaktır, müsaade
ederseniz sormak istiyorum.

-

BAŞKAN -

Buyurun efendim.

DR. M. ZEKERİYA KÜRŞAD (Kahramanmaraş)
- Biraz önce 67 ile hizmetlerin götürülmesi mu-

vacehesinde vâkı sorum, hizmet dağıtımındaki
ölçüsüzlüğün iması şeklinde olduğuna göre,
Kahramanmaraş’ta doktor, hastane, ocaklarda
da personel ve sağlık malzemesinin bulunmaması karşısında Sayın Baltanın vâkı cevabının
ciddî olup olmadığını sormak istiyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN -

Buyurun Sayın Bakan.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

Yanlış anlattımsa ve
yanlış anlamaya sebebiyet verdimse gerçekten
özür dilerim. Soruyu kınamak için o tarzda bir

MAL DEMİR (Devamla) -
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konuşma yapmadım. Benim mizacımı hepiniz
çok iyi biliyorsunuz, mizacımda yokur, gerçekten çok üzüldüm, çünkü böyle bir düşünceden
hareket etmedim.
Benim belirtmek istediğim şudur: Her ile yapılması gerekli hizmet vardır, bir de imkânlar vardır.
Bu imkânlar içerisinde 67 ili değerlendirdiğiniz
zaman bâzı ilde az, bâzı daha fazla, hattâ bâzı
ilde hiç olmayan yatırımlar zorunlu olmaktadır.
Ben milletvekili arkadaşlarıma, kendi illeri için
1973 programında neleri koyabildik, onu yazıp
arkadaşlarımı bilgili kılmak istedim. Bunda da iyi
hareket ettiğimi zannediyorıım. Kahramanmaraş’ta o miktarda bir yatırım söz konusudur. Bu,
Kahramanmaraş’a o hizmet yapılacak demek
değildir. Bu yalnız yatırımdır bildiklerim. Hekim
personel eksiği vardır. Bültenlerimizde vardır,
şimdi burada okuyabilirim, bilgilerinize sunabilirim, bülten yanımda. İlân edilmiştir talip çıktığı
zaman hemen verilecektir. Doktor ihtiyacını karşılamak bakımından, sağlık personeli ihtiyacını
karşılamak bakımından, yatırımı gerektirmeyen
hizmetleri geliştirmek bakımından elbette görevimiz vardır; 1973 yılı içinde görevimiz vardır.
1973 yılı için yatırım bakımından plânlama imkanları içerisinde arz ettiğim yatırım yapılacaktır,
onun dışındaki yapılamayacaktır.
“Bu miktarlar o vilâyetlerin lâyık oldukları
miktarlardır.’’ Eğer böyle bir ifade tarzımız olduysa çok özür dilerim.
Tekrar arz ediyorum; hiç kimseye karşı mizacımda değildir, size karşı da olmayacağını
takdir edeceğinizi ümit ediyorum. Tekrar özür
dillerim.
BAŞKAN - Başka

soru? Yok...

Teşekkür ederiz Sayın Bakan.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL DEMİR (Devamla) - Teşekkür

yın Başkan.

ederim Sa-

CUMHURİYET SENATOSU
Konu

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1975 Yılı Bütçesi Münasebetiyle

Yasama Yılı

14

Birleşim

30

Tarih

09.02.1975

MAL DEMİR (Bolu Milletvekili) - Sayın Başkan,
Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri;

Konuşmama, size kendi adıma ve Bakanlığım mensupları adına saygılarımı sunarak
başlıyorum.
Bütçemiz üzerinde grupları adına yaptıkları
görüşmelerle ve şahısları adına yaptıkları görüşmelerle, çok değerli Cumhuriyet Senatosu
üyeleri Bakanlığımız çalışmalarını övücü, yerici ve uyarıcı konuşmalar yapmışlardır, şükranlarımı sunuyorum. Bu konuşmalardan 1975
bütçesi uygulamalarında yararlanacağımız
şüphesizdir. Ben, Bakanlığımla ilgili çalışmaları
özetlemeye çalışacağım. Konuların bünyesinde, gerek grupları adına, gerek şahısları adına
yapılmış olan konuşmalarda belirtilen hususları da değerlendirmeye ve cevaplandırmaya
gayret sarf edeceğim.
Sayın Başkan;
Gerçekten, Bakanlığımız bütçesi genel bütçe
içerisinde yaklaşık olarak % 4 civarında bulunmaktadır. Sayın üyelerin de belirttiği gibi, bundan önceki yıllarda da esasen bu miktarda olabilmiştir. Elbette bu oran, en önemli konuların
başında gelen sağlık sorununun çözümünde
yeterli olmamaktadır; ama Devletimizin bütçe
imkânları, gerek bu Hükümette, gerek bundan
önceki hükümetlerde Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı hizmetlerine daha fazla ödenek ayrılmasına olanak sağlamamıştır, sağlayamamıştır.

Sağlık Bakanlığı, değerli arkadaşlarımın da
belirttiği gibi, personelinin feragati ile üstün
çalışması ile gerçekten övgüye lâyık üstün çalışmasıyla bütçe açısından doğma hizmet noksanlığını gidermeye çalışmaktadır.
1975 yılı bütçesi, bütçe rakamlarında belirtilen
orandan biraz farklıdır, çünkü Sağlık Bakanlığı bütçesinin içerisinde görünmeyen 614 milyonun üzerinde bir miktar Maliye Bakanlığı
bütçesindedir, detaylarını verip vaktinizi almak
istemiyorum. Böylece Sağlık Bakanlığı bütçesinin Genel Bütçe içindeki oranı % 3,57 görünmüş olmasına rağmen aslında % 4,11’dir.
Bu, Bütçe Komisyonunun ilâveleriyledir. Bütçe
Komisyonundan evvel de 4,14 idi.
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SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

Sayın Başkan, sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde en önemli sorun, gerçekten sağlık personeli
sorunudur, sağlıkpersoneli sorunu bugüne kadar
çözümlenememiştir. Sağlık hizmetleri her yönü
ile personel ihtiyacı ile doludur. Gerek hastaneleri bakımından, gerekse koruyucu hizmetleri
bakımından personel yetersizliği sağlık hizmetlerinin aksamasında başlıca amil olmaktadır.
Bir sayın senatörün; “Bir bölgede zabıt kâtibinden, zaptiye memurundan ve zabıt kâtibi ile
zaptiye memuruna duyulan saygıdan çok daha
büyük bir saygı ne zaman Türk hekimine duyulur, o zaman sağlık hizmetleri yeterince yürütülebilir ve kalkınmamız sağlanabilir’’, sözüne
Sağlık Bakanlığı personeli adına ve ülkemizde
sağlık hizmetleriyle görevli hekim ve diğer sağlık personeli adına şükranlarımı sunuyorum.
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Gerçekten, Türk hekimi çeşitli güç koşullar içerisinde görev yapmaktadır. Değişik gruplar adına
yapılan konuşmalarda ve şahıslar adına yapılan
konuşmalarda da birleşilen tek noktayı özellikle
ben de belirtmek istiyorum. Ülkemizde görev
yapan sağlık personeli, hem dengesiz ücret sistemi ile karşı karşıyadır, hem de yeterince ücret
alamamaktadır. Tabii ki bu, yasalarla çözümlenebilecek bir konudur. Uygulamalarımızı mevcut yasaların bünyesinde yapabildiğimiz için, ne
ödediğimiz ücret yeterli olmaktadır, ne yan ödemeler yeterli olmaktadır, ne diğer özendirici tedbirlerimiz yeterli olmaktadır. Gerçekten ayrı bir
sistem uygulanabilir. Belki hâkimlerde olduğu
gibi sağlık personeli için de ayrı bir personel sistemi uygulanmalı ve belki de daha önce uygulama imkânını bulduğumuz, 657 sayılı Kanun’un
ortadan kaldırdığı sözleşmeli personel sistemine dönmek gerekmektedir. Burada derinliğine
inip tartışmasını yapmak istemiyorum; çünkü,
o kadar vaktim olmadığını biliyorum. Örneğin;
bugün Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel sistemini uygulamak imkânını bulsa, en azından
yoksunluk bölgelerinde sağlık personeli çalıştırmada daha güçlü durumda olabilirdi, bulunabilirdi. Bakanlıklar arasında uygulama farklılıkları
vardır, kuruluşlar arasında uygulama farklılıkları
vardır. Değişik sağlık hizmetleri gören kuruluşlar, personellerine farklı uygulama yapabilmektedirler ve belirtmek gerekir ki; ülkenin temelde
sağlık hizmetlerinden esas sorumlu Bakanlığı
olarak Sağlık Bakanlığı bu uygulamalarda ücret
miktarları bakımından diğer sağlık kuruluşlarının uygulamalarının çok daha gerisinde yürümek durumundadır çünkü, Sağlık Bakanlığı 657
sayılı Personel Kanunu’nun bünyesinde personel kullanmaktadır; ama diğer kuruluşlar başka
imkânlardan da yararlanmak suretiyle daha fazla ücret ödemek imkânını bulabilmektedirler.
Ufak bazı tedbirler alınabilir. Özendirici tedbirlerin dahi ne kadar iyi sonuçlar, olumlu soYüzyılın
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nuçlar getirdiği görülmektedir. Örneğin; bir
Uzmanlık Tüzüğü’nde; “Yoksunluk bölgelerinde görev yapacak olanlar, yapanlar her ay
için uzmanlık imtihanına girdikleri zaman bir
puan alırlar.’’ hükmü Uzmanlık Tüzüğü getirildikten sonra; yalnız o getirildikten sonra, bu
kadar az bir özendirici tedbir getirilmiş olmasına rağmen, bir yıl içerisinde sağlık ocaklarındaki hekim oranı % 30’dan % 43’e yükselmiştir. Demek ki, özendirici tedbirler sağlandığı
takdirde hekim sıkıntısı daha azalacaktır ve
sağlık hizmetlerinin yürütülmesi daha iyi imkân içerisine girmiş olabilecektir.
Hastanelerimizde uzman sıkıntısı devam etmektedir. Sosyalleştirme bölgesinde uzman
kadrolarımızın ancak % 26’sı doludur. Bu nedenledir ki; sosyalleştirme bölgesindeki hastanelerimizin çoğu yarı kapasite ile çalışmaktadır, diğer yarı imkânları boş bulunmaktadır.
Gerek hekim yetiştirmek, gerekse hemşire, ebe,
sağlık memuru yetiştirmek bakımından Sağlık
Bakanlığı bir program ve plan dahilinde yatırımlarını yapmakta ve eğitimine devam etmektedir. Hemşire, ebe, sağlık memuru yetiştirmek
açısından görevle yüklü olan Sağlık Bakanlığı
uyguladığı programı ile bu ihtiyacı kısa zamanda
karşılayabilecek bir düzeydedir. Ancak, hekim
yetiştirilmesi işi üniversitelerimizin görevi olmaktadır. Üniversitelerimiz kendi özerk uygulamaları
içerisinde muayyen sayıda bekim yetiştirmektedirler. Belki de yetiştirebilmektedirler; ama Sağlık Bakanlığı olarak biz, üniversitelerimizin daha
çok sayıda hekim personel yetiştirmesine olanak
sağlayabilmek için, üniversitelerimizin, her Anadolu ilinde, açmak istedikleri tıp fakülteleri için
kuruluşlarımızı onların emrine devretmekteyiz,
hatta öylesine devretmekteyiz ki; Sağlık Bakanlığı kadrolarında görev yapan personelin, bitmesini hasretle beklediği yepyeni büyük binalarımızı, üniversitelerimiz eğer oralarda tıp fakültesi

Bakanlığımız merkez teşkilâtında görev yapan
genelmüdürlerin bir kısmının ek göstergelerinin bulunmadığına mukabil, bir kısım genelmüdürlüklerin genelmüdür yardımcılarının
dahi ek göstergelerinin bulunduğu belirtilir;
doğrudur.
Gerçekten Bakanlığımız genel müdürleri arasında, benim, bir artı dördü alan, ama ek göstergesi olmayan, çok değerli, uzun süre Devletine hizmet etmiş, başarılı olmuş genelmüdür
arkadaşlarım vardır ve gerçekten bunların yanında genelmüdür yardımcılığı sıfatını taşıyıp,
ek göstergesi olan arkadaşlarım da vardır. Bu
eşitsizliği düzeltici görüşmelerimin çok kısa bir
zamanda, önümüzdeki günlerde olumlu bir
sonuca ulaşacağı kanaatini taşıyorum; Yüce
Senatoya bunu arz etmek isterim. Maliye Bakanı’yla bu konuda mutabakatım olmuştur.
Değerli grup sözcüsü arkadaşım burada konuşurken, Maliye Bakanı arkadaşım da buraday-

dı, “Bunu önümüzdeki günlerde çözümleyeceğimizi Yüce Senatoya söyleyebilirsin.’’ diye
Maliye Bakanı bana görüşlerini belirtmiş oldu.
“Yurt dışı gezilere yalnız merkez teşkilâtından
gönderilmemelidir.’’buyurdular, doğrudur gönderilmemeye çalışılmaktadır; ama bazı yurt dışı
toplantıları yapılmaktadır, bunlar daha önce
yapılmış toplantıların devamı niteliğinde olmaktadır ve o konuda yetişmiş elemanların oraya
gönderilmesini gerektirmektedir. Sağlık Bakanlığının yurt dışındaki toplantılarını bir turistik gezi
olarak değerlendirmek yanlıştır. Bu toplantıların
pekçoğu Bakanlığın çalışmalarıyla ilgili toplantılardır ve elbette ki o toplantılarla ilgili konularda
yetişmiş uzmanların bu toplantıları takipetmeleri gerekmektedir; ama bunların yanında turistik
gezi niteliğinde olmasa bile, o bölgedeki hastanelerin ve sağlık hizmetlerinin yürütülmesini incelemeyle ilgili bazı geziler olmaktadır. Bu gezilere
genellikle Anadolu’dan sağlık müdürleri ve diğer
görevliler gönderilmeye çalışılmaktadır; ama
bunu daha çok personele yaymak imkânının değerlendirilmesi elbette doğru olacaktır.
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açmak istiyorsa, kendi arkadaşlarımızda dönüp;
“Siz eski binanın içerisinde sağlık hizmetlerini
yürütmeye çalışınız, bu binalarda tıp fakülteleri
öğrenim yapsınlar, daha fazla tıp talebesi, öğrencisi yetiştirsinler, hem bu öğrenimi yaparken
sağlık hizmetlerine de bir ölçüde yardımcı olurlar, hem de sağlık hizmetleri için gelecekte yeni
personel yetiştirme imkânı bulurlar’’ diye, üniversitelerimizin ülkemizin, Anadolu’muzun her
yerinde tıp fakültesi açmak isteğine Sağlık Bakanlığı olarak biz daima kucağımızı açmışızdır,
kuruluşlarımızı vermişizdir, bugün de vermekteyiz. Bu, yalnız benim düşüncelerim, benim uygulamalarım değildir, Sağlık Bakanlığının içine
sindirdiği bir uygulamadır. Yarın da üniversitelerden gelen böyle bir taleple karşı karşıya kaldığı
zaman, Sağlık Bakanlığı, kuruluşlarını, sağlık kuruluşlarını daha çok hekim yetiştirme imkânlarına açmak için üniversitelere devretmeye daima
hazırdır, hazır olacaktır.

Sağlık ocağı ve dispanserlere diş tabipi ve eczacı tayini konusunda genelgörüşümü arz etmek
isterim:
Bugün Sağlık Bakanlığının elinde diş tabibi ve
eczacı kadrosu vardır; halen boş kadrolar da
vardır. Örneğin; diş tabipi kadrosu olarak elimizde 10 tanenin üstünde boş kadro vardır.
Eczacı kadrosu olarak 50 ilâ 60’ın üzerinde
boş kadromuz vardır. 10 diş tabipi kadrosunu
Doğu bölgelerinde ve Anadolu’nun yoksunluk
bölgelerinde olduğu için dolduramamaktadır
Sağlık Bakanlığı.
Eğer, “Sağlık Bakanlığı Ankara’nın merkezine, İstanbul’un merkezine, İzmir’in merkezine,
büyük illerin merkezlerine diş tabipi kadrosu
koysun ve bunları doldursun’’ deniyorsa, bunlar
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çok kolay ve hemen doldurulur. Bu merkezlerde hizmetin daha üst düzeye çıkmış olduğuna
hiç şüphe etmiyorum; ama bizim uygulamada
beklediğimiz odur ki, gerçekten Devletten kamu
görevi isteyen eczacı ve diş tabiplerimiz, Devletin sağlık hizmetlerini yürütmek bakımından
ihtiyaç duyduğu yoksunluk bölgelerinde görev
almalıdırlar, o kadrolar dolmalıdır. 50 yataklı hastaneler dahil, daha yukarı yataklı bütün
Devlet hastanelerine eczacı kadrosu konmuştur,
bunların 100’e yakını boştur. Bu kadrolar dolmadan merkezlerindeki mevcut imkânları daha
da artırıcı bir hareketi doğru bulmamaktayım.

100. YILA ARMAĞAN

Yurt dışındaki hekimlerle ilgili bir büronun
kurulması hususunu incelemeye değer buluyorum. Ne ölçüde etkili olacaktır, hemen söyleyemiyorum; ama yurt dışındaki hekimler için,
Sağlık Bakanlığı hekimlerine karşı iyi muamele
göstermiyor, iyi davranmıyor ondan dolayı dışarı gidiyorlar tarzında değerlendirmek yanlıştır. Olabilir; gerçekten Sağlık Bakanlığı zaman
zaman kendi personeliyle ilgili ilişkilerinde yanılgıya düşmüş olabilir; ama yurt dışına gidişin
nedenlerinin içinde bu, çok az bir yer tutar.
Yurt dışına gidişler de, Sağlık Bakanlığı dahil,
ülkemizdeki bütün kamu kuruluşlarının ücret
sistemini, personel çalıştırma sistemini değerlendirmek lazımdır. Asıl nedeni orada aramak
lazımdır; ama dışarıya giden hekimlerle ilişki
kurmak bakımından imkânlarımızı değerlendirmeyi düşünmekteyim.
Sıkıntılı günlerinde personelimize yakın bir ilgi
göstermek bizim görevimizdir. Bunu eksiksiz
yapmadığımız zaman görevimizde kusur işlemiş oluruz. Kamu görevi yapan personelimizin
değerli hizmetleriyle güç şartlarda ve imkânsızlık içerisinde sağlık hizmetleri yürütülmektedir.
Bu itibarla, onlara karşı tutumumuzda da eksik
olmamasına gayret sarf etmekteyiz.
Sayın senatörler;
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Hizmetin tek elde toplanması konusu çok tartışıldı, çok konuşuldu, bütün arkadaşlarım söyledi. Hemen belirtmek ihtiyacını duyuyorum;
ülkemizde sağlık hizmetlerinin tek elden yürütülmesi konusu artık tartışma konusu olmaktan
çıkmıştır, tartışma konusu olmaktan çıkması da
gereklidir. Aslında, uygulama olanakları elde
edilememiştir. Ben hatırlarım; 1964 yılında bütün hastaneleri bir elde birleştirme ve tek elden
yönetmek çalışmaları başlamıştı bu çalışma içinde ben de vardım- ve 1964,1975; o günden bu
güne hala gerçekleştirilememiştir.
Personel israfı bakımından, araç israfı bakımından, ödenek israfı bakımından; hangi yönden
alırsanız alınız, bazı illerimizde bir kısım hastaneler dolu olan imkânlarını biraz daha artırmak için üst üste yatak ilâve etmektedir; ama
aynı yerde, aynı ilde bir kısım hastanelerimiz %
50, % 45 ile çalışmaktadırlar. Bunları bir araya getirip tek elden yönetmenin aksini düşünmek mümkün değildir. Tek elden yönetimde
çalışmalar oldukça gelişmiştir; ama maalesef
sonuçlanmamıştır. Dilerim ki, bizden sonraki
çalışmalar döneminde bu sonuçlanabilsin.
Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi, hizmeti
halkın ayağına götürmek, hizmette adaleti sağlamak, halkımızın hizmetten eşit olarak yararlanmasının tek yoludur.
Sayın senatörler;
Bir hususu bu bütçe münasebetiyle bir defa daha
arz etmek istiyorum. Bazı arkadaşlarımız Türkiye’ de millî sağlık politikasının olup olmadığı
konusunu konuşuyorlar. Bu, tartışılabilir, daha
iyisi aransın denebilir, mevcut olan sağlık politikası yeterli değildir denilebilir, eksikleri vardır denilebilir, iyi uygulanamıyor denilebilir; ama bir
sağlık politikası yoktur, görüşüne katılmam ben.
Bir sağlık politikası vardır, bu sağlık politikası
224 sayılı Kanun’un getirdiği sSağlık Hizmet-

Sağlık ocakları nüfus oranlarına göre kurulacaktır ve sağlık hizmetleri şehir merkezlerinden, kentlerden, halkımızın çoğunlukla oturduğu köylük bölgelere gidecektir. Bu sistemle
koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik verilecektir. Ben, şimdi 1960 sonralarından bu tarafa
uygulaması devam eden, özellikle hizmet olarak uygulaması 1963’ten bu tarafa devam eden
ve ülkemizin yarısına kadar ulaşmış olan sağlık
hizmetlerinin sosyalleştirilmesi, ne denli ülke
gerçeklerine uygun bir uygulama olduğu için
vakit kaybetmemeliyim her halde. Türkiye’de
bu nokta çoktan geçilmiştir. Eksiklikleri vardır,
aksamaktadır, aksayacaktır.
Türkiye’de personel rejimi halledilmedikçe,
özellikle sağlık hizmetlerinde çalışan personelin rejimi halledilmedikçe ve bu personeli
o bölgelerde çalıştıracak özendirici tedbirler
alınmadıkça, sosyalleştirme uygulaması yürütülemez. Bunun kusurunu sosyalleştirmenin
sisteminde bulmamalıdır, onda aramamalıdır.
Türkiye, % 70’i köylük bölgelerde oturan bir
ülkedir. Kentlerde hastane sistemi, kentlerde
sağlık hizmetlerinin yürütülmesi sistemi Türkiye’nin gerçekleriyle, sağlık hizmetlerini tabanda yayma, sağlık hizmetlerinden eşit yararlanma ilkesinin uygulamasıyla bağdaşmaz.
Sosyalleştirme sistemi, sistem olarak ülkemizin
gerçeklerine uygun bir sistemdir; ama aksıyor.
Böyle uygulanırsa, gerçekten bundan yararlanmak mümkün değildir; ama bunun çözümü
vardır. Bunun çözümü, personel rejimini çözmekle mümkündür.
Sayın konuşmacılar bir kısım hastanelerimize
uzmanlar gittiği zaman orada şunu bulamaz-

sa, bunu bulamazsa rahat ve doğru dürüst
hekimlik yapamazlar diyorlar, doğrudur ama
bir şeyi belirtmek isterim; Sağlık Bakanlığının,
kuruluşlarına götürecek araç imkânları vardır,
laboratuvar imkânları vardır. Sağlık Bakanlığı
eğer bunları bazı kurumlarına, kuruluşlarına
getirmiyor, getiremiyorsa, onları kullanacak,
aslında o araç makine dediğiniz kısmı yararlı
hale getirecek olan personeli oraya göndermek
imkânından mahrum olduğu için bunu yapamıyor. Bir yerde bir röntgen kuruyorsunuz,
röntgeni çalışır hale getiriyorsunuz, röntgeni
kurmak ve onu çalışır hale getirmek yetmiyor;
onun çalışabilmesini sağlamak için personel ihtiyacı ile karşı karşıya kalıyorsunuz.
100. YILA ARMAĞAN

lerini Sosyalleştirme Politikası’dır ve bu milli
bir politikadır. Millî bir politika olduğu için de
uygulanmaktadır, ülkenin yarısını uygulama
alanı geçmektedir.

Bunun önleyici tedbirlerini gidermediğiniz
zaman, personel sorununu çözemediğiniz zaman, o hizmeti yeterince yürütmeniz elbette ki
mümkün olamayacaktır.
Bugün 25 ilimizde üç eğitim merkezinde sağlık
hizmetlerinin sosyalleştirilmesi yürütülmektedir. 1973’de 11 il alındı. 1976’da bu 11 il uygulamaya geçecektir, inşaatları bitmek üzeredir.
1975’de 4 il alındı; Konya, Bilecik, Afyonkarahisar, Tokat. Bunların yalnız köy gruplarındaki
sağlık ocakları yapılacak, 1976’da bu 4 ilin ilçe
merkezlerindeki sağlık ocaklarına dönülecektir.
Demek ki, bunlarda da uygulama iki sene sonra
ancak başlayabilmiş olacaktır. 1977 yılına kadar
7 il ilâve edilecektir; bunların hepsini topladığınız zaman Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminin
sonunda, yatırımlar tamamlanıp uygulama
başladığında ülkemizde yaklaşık olarak 23 milyon nüfusa hitap edecek olan sağlık ocakları
kurulmuş hale gelmiş olacaktır. Ama tekrar arz
ediyorum; belki Batıya geçtikçe, Batıya doğru yöneldikçe, belki Batı kısımlarında personel
bulmada o kadar sıkıntı olmayacaktır; ama ülkemizin büyük bir kısmı, Doğu, yine personel
rejimi halledilmediği zaman personel sıkıntısıyla
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karşı karşıya kalacaktır. Rotasyon sistemi, elbette ki arzu edilir bir sistem değildir, elbette ki o
bölgede görev yapacak hekimi gönderdiğiniz
zaman ondan gerçek yararı sağlayabilirsiniz;
ama rotasyon bir zorunluğun gereği olarak yapılmaktadır. Uzman hekimleri tayin için zorunluluk getiren bir yasa yoktur. Üçüncü Beş Yıllık
Plan bu konuda gerçekten çok yararlı ve olumlu
hedefler göstermiştir. Üçüncü Beş Yıllık Plan’da
yurt kalkınma hizmeti vardır; ama o tarihten bu
tarihe yasalaşmasına imkân olmamıştır.

100. YILA ARMAĞAN

Yurt kalkınması hizmeti, yalnız hekim ve sağlık
personeli için değil, mühendis ihtiyacı duyulan
yerde onun için, diğer alanlarda ihtiyaç duyulan yerlerde onlar için, idareci de dahil, tüm
üniversite mezunlarından ülke ihtiyacı duyulan konularda, alanlarda yurt kalkınması hizmetini getirmektir. Biz, sağlık hizmetleri dahil,
diğer üniversite mezunları için de beraber mütalaa edilmek üzere yurt kalkınması hizmetinin
bugün de bir zorunluluk olduğu kanaatini muhafaza etmekteyiz, bunu özellikle ifade etmek
isterim.
Yataklı tedavi kurumlarımız:

‘‘

Türkiye’de bugün 97.564 hasta yatağımız
vardır. Bunun 51.844’ü Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığındadır. Bugün
Türkiye’de hasta yatağı oranı onbinde 25
civarındadır.

’’

Üçüncü Beş Yıllık Plan bir iyi ilke daha getirmiştir aslında, bir güzel ilke daha getirmiştir.
Üçüncü Beş Yıllık Plan’da yatak sayısı bakımından ülke oranı değil, bölgeler oranı öngörülmüştür ve denmiştir ki, “İllerde onbinde
26 hedefine ulaşılacaktır. Bugün öyle illerimiz
vardır ki, bizim oradaki yatak sayımız onbinde 15’tir, onbinde 17’dir, onbinde 18’dir ve biz
oraya şimdi yeni yatak yapmamaktayız. ÜçünYüzyılın
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cü Beş Yıllık Plan bu hedefi vermiş olmasına
rağmen, Sağlık Bakanlığı olarak yapmamaktayız. Çünkü orada mevcut hasta yatakları yüzde
50 ile çalışmaktadır. Üçüncü Beş Yıllık Plan’ın
bu ilkesi, Anadolu’nun diğer bölgelerinde; İstanbul, Ankara, İzmir’in dışındaki diğer bölgelerinde mevcut hastaların kendi bölgeleri içerisinde tedavi olma imkânlarını onlara sağlamak
için düşünülmüştür. Onlar o bölgelerde tedavi
olma imkânını bulamadığı için İstanbul’a, Ankara’ya gelmesinler, akın etmesinler ve bunun
sıkıntılarına, zahmetlerine katlanmasınlar diye
düşünülmüştür; ama bunu gerçekleştirebilmek
için o kuruluşların içerisine, o kuruluşları çalışır hale getirecek personel koymak mecburiyeti
vardır. Sağlık hizmetlerinin yürütülmesi, her
kesiminde dönüp dolaşıp personel sorununa
bağlanmaktadır.
Polivalan hastane hizmetlerine öncelik verilmesi ve özel dal hastanelerine fazla yönelinmemesi
konusunu bu şekilde ortaya konduğu zaman,
paylaşmamak mümkün değildir; fakat esasen
bugün Sağlık Bakanlığı polivalan hastane sistemine öncelik vermektedir, örneğin, İstanbul
ve Ankara’yı alınız. İstanbul, Ankara, İzmir
dışındakilerin tamamı polivalandır. Bir Devlet
hastanesinin içine girdiğiniz zaman bevliyesi
vardır, çocuğu vardır, kadın hastalıkları vardır,
dahiliyesi vardır, cerrahisi vardır; Ankara’da
da böyledir; ama ilim gelişmektedir, çağımızda
ilim öylesine gelişmektedir ki, bugün kalple damarı birbirinden ayırmaktadırlar Batılılar. Çağın bu kadar geliştiği bir yerde, üstün yeteneklere sahip, sayısı ne kadar az olursa olsun, Batıya
gittiği zaman Batılılarla rahat boy ölçüşen, onlara gücünü kabul ettiren ve bugün Batının adı
ile övündüğü bir çok Türk hekimini yetiştirmiş
bir ülkedir Türkiye. Hekimlerimizin sayıları az
olabilir; ama yetenekleri itibariyle yanlış değerlendirmememiz lazımdır. Şimdi böylesine
gelişmiş, iyi yetişmiş hekime sahip olunan bir

Doğumevlerinin ayrı bir müessese olmaları
şarttır. Kanser ve akıl hastalıkları hastanelerini
ele alırsak; akıl hastalarını polivalan bir ünitenin içerisine sokmak mümkün değildir. Onları
beşyüz yataklı büyük merkezler halinde değerlendirmek lazımdır. Kanser de böyledir, ayrı
bir ilim haline gelmiştir kanser. Bir polivalan
ünitenin içerisinde bir kanser ünitesi çağımızda bugün büyük bir kıymet taşımamaktadır.
Ayrı bir merkez olarak kendi imkânlarını geliştirmek suretiyle daha yararlı hale getirilmeye
çalışılmaktadır. Tabiî, bunlar ülke ölçüsünde
uygulanmaz, muayyen yerlerde ancak uygulanabilir ve bugün de öyle yapılmaktadır.
Hastanelerimizde ücretsiz tedavi dikkatle ve titizlikle uygulanmaktadır. Bugün üçüncü sınıf yatakların tümünü ücretsiz yapmak mümkündür,
yapılabilir. Aslında büyük kentlerimizde üçüncü
sınıf yataklarımızın yaklaşık olarak tümü ücretsiz olarak kullanılmaktadır; ama Anadoludaki
bir çok illerimizde esasen birinci sınıf, ikinci sınıf
hasta yatağı yoktur. Sayın sözcünün belirttiği lüks
oda, birinci sınıf oda, ikinci sınıf oda; Ankara,
İstanbul, İzmir gibi büyük kentlerimizin eğitim
hastanelerinde var. Anadoludaki hastanelerimizin çok azında; hatta belki lüks oda hiç yoktur.
Birinci sınıf, ikinci sınıfın sayısı o kadar azdır ki;
bir tane, iki tanedir. Yalnız onları ücretli diye mütalaa ettiğiniz zaman, Devlet hastanelerini bir ölçüde varlıklılar için kullanmış olursunuz. Ankara
ve İstanbul’u almayıp, diğer illeri alınız; birinci
sınıf, ikinci sınıf beş tane yatak vardır; doldu,
ondan sonra varlıklı geldi, üçüncü sınıfta yatacak; niye para vermesin? Varlığı olan verecek...
Devlet hastanelerini ödeme gücünden yoksun
vatandaşların emrine, Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı dikkatle, ücretsiz olarak vermektedir.
Ücretsiz rakamımız yüzde 90’ın üstüne çıkar;

ama ödeme gücünden yoksun olmayan vatandaşımız da Devlet hastanelerinde üçüncü sınıftan
daha iyi, ikinci sınıf, birinci sınıf yatak yok diye
veya onlar dolu diye ücretsiz tedavi olmamalıdır.
Bu itibarla bunu genelleştirmek yanlıştır. Uygulamamız esasen bu felsefeyle yürütülmektedir.
Bütün dönemlerinde böyle yürümüştür Sağlık
Bakanlığında, yalnız benim zamanımda değil.
Trafik hastanelerinin yaygınlaştırılması görüşünü paylaşırım. Trafik hastanelerini yaygınlaştırma çalışmaları trafik hatları üzerinde yapılmaktadır. Ankara Trafik Hastanesi yeni bir
kuruluştur, imkânları geliştirilmeye çalışılmaktadır; ama Ankara Trafik Hastanesinin bütün imkânlarını hemen birden karşılama olanaklarına
da Bakanlık sahip olamamaktadır. Biliyorum ihtiyaçlarını, karşı karşıya oturduk konuştuk; gerçekten çok şeylere ihtiyaçları var, ama o kadar
çok şeye ihtiyacı olan o kadar çok müessesemiz
var ki, bunlar arasında bir denge kurmak Bakanlık hizmetlerini yürütmek bakımından şarttır. Bu itibarla 1975 bütçesinde Ankara Trafik
Hastanesi için bazı imkânlarımızı değerlendirmemiz mümkün olabilecektir.
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ülkede, örneğin yan dal ihtisas şubeleri mutlaka
bulunacak; ama tabiatıyla muayyen merkezlerde bulunacak, santraller halinde olacak.

Akaryakıt tahsisatı kalmadığından kaloriferli
binaların, kaloriferlerinin çalıştırılmaması düşünülemez Sağlık Bakanlığında. Uygulayıcı arkadaşlarımın hepsi bilir bunu, yıl sonunda bu
sıkıntılar vardır, yıl sonunda bu sıkıntılar olur;
ama iyi yönetici olan hastane yöneticisi arkadaşlarımız, tecrübelileri, yıl sonlarında bunun
uygulamalarını aksamadan yaparlar. İlâç konusunda da böyle olur, yiyecek konusunda da
böyle olur; yıl sonu uygulamalarında daima bu
sıkıntılarla bütün müesseseler karşılaşır, yalnız
Sağlık Bakanlığının müesseseleri değil; ama onu
genellikle kendi bölgelerinde çözümlemeye çalışırlar. Biz, elimizde imkânlar olduğunda hemen
bu ihtiyaçları karşılamaktayız.
Gaziantep eski hastanesinin, akıl hastanesi
yapılması konusunu inceleme ihtiyacında buYüzyılın
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lunduğumu sayın üyeye arz etmek istiyorum.
Elbette bunu süratle değerlendirmek isterim;
ama şu anda hemen cevaplarımı sunamıyorum
bu konuda.
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Çevre sağlığı konusunda altyapı hizmetlerinin,
içmesuyu, kanalizasyon gibi, Sağlık Bakanlığı
tarafından yapılması görüşü güzel bir görüştür;
tabiî Sağlık Bakanlığının bunu yapacak bir teşkilâtı yoktur; ama bu noktadan başladım. Çevre
sağlığının; Türkiye’de ve dünyanın her yerinde
de çevre sağlığının gerçek anlamda yerine getirilebilmesi altyapı hizmetlerinin mevcudiyetine
bağlıdır. Bir yerde çevre sağlığı hizmetleri için
altyapı hizmetleri yeterince yapılamamışsa,
orada çevre sağlığı şartlan yok demektir. İçme
suyu muntazam olmayan, kanalizasyonu muntazam olmayan bir yerde çevre sağlığı olamaz.

Sayın senatörler;

‘‘

Sıtma olayları, sıtma vakalarına gelince;
Türkiye’de sıtma yok edilmiştir. Ancak,
son yıllarda Güneydoğu bölgesinde sıtma
vakaları görülmektedir.

’’

Bu nedenledir ki, ülkemizde sağlık hizmetlerinin
yürütülmesinde, özellikle çevre sağlığı konusunda
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı büyük başarı
göstermiştir, bütün Cumhuriyet tarihi içerisinde
büyük başarı göstermiştir. Çünkü, Cumhuriyet
tarihi boyunca, çevre sağlığı hizmetleri; altyapı
hizmetlerinden yoksun olarak yürütülmüştür.
Bir taraftan aşı yapılmıştır, bir taraftan tek bir
vaka; bir içme suyunu bulaştırmak suretiyle bir
şehri enfekte etmek durumuna gelmiştir; ama
yine o bölgede, büyük aşılama faaliyetleriyle, ülkemizde büyük salgınların çıkması önlenmiştir.
Burada sağlık hizmetlerinde, özellikle koruyucu
hizmetlerde, çevre sağlığı hizmetlerinde; aşı uygulamalarında, üstün çalışmalarını daima övgü
ile andığım bu teşkilâta Yüce Senatonun iltifat
dikkatlerini çekmek istiyorum.

Bunda; Güneydoğu’da, özellikle Çukurova’da
çalışma şartlarının büyük etkisi vardır; yazın
mevsimlik tarım işçiliğinin büyük etkisi vardır;
sulama çalışmaları geliştiği için, sivrisineklerin
üreme imkânları, üreme sahaları bulmasının
etkisi vardır ve bu bölgedeki sıtma mikrobunu
taşıyan sivrisineğin, kullandığımız haşere öldürücü ilâçlara karşı mukavemet kazanmış olmasının büyük etkisi vardır ve tabiî bu sıtma vakaları, buralardan, bu tarım işçileriyle civar illere
doğru da, özellikle Adana, İçel, Hatay’a doğru
intikal etmektedir, 1974 yılında tespit edilmiş
olan 2.877 sıtma vakasının 1.911’i Güney ve
Güneydoğu bölgesindedir. Hassasiyetle ve dikkatle mücadele devam etmektedir. Çalışmalar
bu bölgeye ve endemik olarak bazı bölgelerde
görülen vakalara teksif edilmektedir.

Bakanlığımıza bağlı bir Hıfzıssıhha Kurulu
vardır, her fırsatta bunu söylemeye gayret sarf
ederim; Türkiye’de verem aşısı yaparız; “30
milyon vatandaşımıza verem aşısı yaptık, 60
milyonun üzerinde tüberkülin testi, tatbikatı yaptık, şu kadar çiçek asısı yaptık, şu kadar
kolera aşısı yaptık’’ deriz. Bütün bu yaptıkları-

Verem savaşı büyük bir başarı göstermiştir ülkemizde, gerçekten övgüye lâyık bir duruma
gelmiştir. Bugün kendimizi artık Batı ülkeleriyle kıyaslıyoruz. Daha İkinci Dünya Savaşından sonra, yüz-binde 260 - 300 civarında olan
ölüm oranı, bugün yüzbinde 10’a düşmüştür.
1959 yılları sırasında binde 25 - 30 civarında
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mızı ve övgüyle ortaya koyduklarımızı, kendisini Batı dünyasına da kabul ettirmiş, adı yüce;
ama nerede olduğunu bir çok vatandaşımızın
dahi bilmediği bir Hıfzıssıhha Enstitüsü üretir;
kapalı odalarda, karanlık odalarda, mikroskoplarının başında, laboratuvarlarında bütün bu
aşıları hazırlayan ve Türkiye’de koruyucu hizmetlerin yürütülmesine imkân sağlayan Hıfzıssıhha Enstitüsü yürütür. Bu Teşkilâta Yüce Senatonun huzurunda şükranlarımı sunuyorum.

Gerçekten, Türkiye’de, sağlık hizmetlerinin
girmediği köy yoktur; canlı ya da cansız araçlarla girmediği köy yoktur ve bu giriş, verem
teşkilâtıyla olmuştur. Bu nedenle verem teşkilâtı, övgünüze lâyık, güveninize lâyık bir çalışmanın sahipidir.
Ana ve çocuk sağlığı hizmetlerini öncelik tanıyarak yürütmekteyiz. Gerçekten, ana çocuk
sağlığı teşkilâtı olmayan ilimiz aşağı yukarı
kalmamıştır; şubelere dahi yayılmaktadır. Ana
çocuk sağlığı çalışmalarını nüfus planlamasıyla
beraber yürütmekteyiz ve nüfus planlama politikamız; ananın ve çocuğun sağlığını koruma
esası üzerinde yürütülmektedir.

‘‘

Kanser bakımından bölge hastaneleri
geliştirilmektedir. Bu sene Ankara’da 500
yataklı bir bölge hastanesi, Diyarbakır’da

yine 500 yataklı bir onkoloji hastanesi
etütleri yapılacaktır.

’’

Sayın Başkan; süratle sunmaya çalıştığım konuşmamın sonuna geldim. İlâç konusu üzerindeki görüşlerimi de sunmak stiyorum, çünkü
ilaç konusu güncel bir konudur; tartışılıyor, konuşuluyor. Bu nedenle ilâç konusu hakkındaki
görüşlerimi bundan evvelkilere nazaran yalnız
bu konuya inhisar etmek üzere biraz daha geniş sunmak istiyorum:
İlâç; insanların sağlıklı yaşamlarının vazgeçilmez unsurudur. ilâç; üretiminden, halka ulaşımına kadar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının denetimi altına verilmiş bir konudur. Zaman
zaman tartışıldığı için, zaman zaman kamuoyunda tartışmaları yapıldığı için arz etmek istiyorum bu hususu. Üretiminden halka ulaşımına
kadar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının denetimi altında olan bir konudur. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, kaliteli, yeterli ve ucuz ilâç
sağlama hizmetleriyle görevlidir.
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olan verem hastalığı oranı, bugün binde 2’ye
düşmüştür. “750 - 800 bin, 1 milyon veremli
var.’’ derdik, şimdi “70 - 80 bin veremli var.’’
diyoruz. Artık verem yataklarını; yeni verem
yataklarına ihtiyaç olmadığı için yenileri yapmamamız bir tarafa, eski verem yataklarının
birçoğuna da ihtiyaç olmadığı için, bunları diğer sağlık hizmetlerinde kullanmak üzere dönüştürmekteyiz. Örneğin; Bursa’da Tıp Fakültesi Verem Hastanesi, yapılmış olan yeni verem
hastanesinde kurulmuştur. Örneğin; Adana’da
daha geçen gün, Adana Tıp Fakültesinde kalp
cerrahisi, göğüs cerrahisi kurabilmesi için hastanenin yarısı verilmiştir. Verem konusunda
gerçekten övgüye lâyık bir çalışma yapılmıştır.
Verem teşkilâtında görev almış olanlar; çok güç
koşullarda, en ücra köşelere kadar giderek, vatandaşlarımızı teker teker tarama imkânlarını
bulmuşlardır. Ülkemizde köye en çok getirilen
hizmettir. “Köye giden hizmetlerin başında
sağlık hizmetleri gelir’’ sözünü kullandığımız
zaman, biz vereme dayanarak bunu kullanırız.

İlâç sanayii; ülkemizde gelişmiştir, ihracat olanaklarına ulaşmıştır; millî ilâç sanayiimiz de
gelişmiştir, ihracat olanaklarına ulaşmıştır. İhracatını geliştirme güçlükleri yeni pazarlar bulamamasından doğmaktadır.
Ülkemizde hammadde üretimi de gelişmektedir; özellikle son yıllarda gelişmektedir. Hammadde üretimini artırıcı teşvik tedbirleri uygulamadetır, örneğin, hammadde üretimi ile ilgili
çalışmalara daha yüksek kâr oranı tanınmaktadır, teşvik etmek için, geliştirilmesini sağlamak
için. Ama hammadde üretiminin ülkemizde
yeteri ölçüye ulaşması için Devlet desteğine ve
Devlet öncülüğüne ihtiyaç vardır, çünkü hammadde sanayii büyük yatırım isteyen ve uzun
vadede bunun yatırımım geriye getiren bir sanayi olarak görülmektedir.
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İlâç kontrolü yeterince yapılamamaktadır, ilâç
kontrolünü daha iyi yapabilmek için, İstanbul’da bir İlâç Kontrol Enstitüsü inşaatı devam
etmektedir. Bittiği zaman, daha yetenekli bir
ilâç kontrolü yapılabilecektir.
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Ülkemizde ilâç cinsleri fazladır; yaklaşık olarak
4 bini aşkın ilâç; hatta 4.200 küsür ilâca ruhsat
verilmiştir. Bunların arasında eşdeğerde ilâçlar
vardır, aynı etkiyi yapan ilâçlar vardır. Üçüncü
Beş Yıllık Plan döneminin başından bu yana;
Üçüncü Beş Yıllık Plan’da belirlenen bir ilke
olduğu için, eşdeğerde ilâçlara ruhsat verilmemektedir. Ruhsat için yapılan müracaatlar,
Bakanlıkta o tarihten bu yana hiç aksamadan
yürütülen bir uygulama olarak, Bakanlıkta kurulmuş olan bir komisyonda incelenmekte ve
aynı tesiri yapan bir ilâç, eğer ülkede varsa,
yeni müracaata ruhsat verilmemektedir. Daha
önceden ruhsat almış olan eşdeğerdeki ilâçların ayıklanması ve böylece ilâç sayısının azaltılabilmesi; ancak bir yasa ile mümkündür. Meclise sevk edilmiş olan tasarı yasalaştığı zaman,
bu imkân doğabilmiş olacaktır.
İlâç fiyatlarını denetleme görevi Bakanlığımızın görevleri arasındadır, ilâç fiyatları 7 Nisan
1971 tarihli sanayi maliyet sistemini getiren
Kararname ile yapılmaktadır. Bunda, maliyet
esas olarak alınmıştır. Maliyet unsurlarına etki
yapanlardan bir tanesi, hammaddedir. Hammadde fiyatlarının tespitinde en ucuz fiyat öngörülmektedir, bu belirtilen fiyat; en ucuz mudur, değil midir diye, o da bütün ithal mallarını
bu açıdan inceleyen Ticaret Bakanlığına bağlı
Fiyat Tescil Komitesi tarafından incelenmekte;
“Evet, en ucuz fiyat budur.’’ dedikten sonra, o
hammadde fiyata esas olarak alınmaktadır.
ilâç sanayiinin üç kesimi vardır; imalâtçı, ecza
depocusu, eczacı. Depocu, dağıtım görevini,
tevzi görevini yapmaktadır. Eczacı, ilâcı halkımıza bilgi ile ulaştıran yüksek öğrenim yapmış
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bir kesimdir; kamu görevlisidir. Eczane açımı
ruhsata bağlıdır; çalışmaları da denetime bağlıdır. Bu, ruhsat ve denetim, Sağlık Bakanlığı
eliyle yapılmaktadır.
Eczacı kesiminin yetki ile bilgi ile halkımıza
ilâcı ulaştırmada lüzumlu ve gerekli bir sektör
olduğunu kabul ediyorum. Bakanlığım da bu
görüştedir, ancak sorunları ve sıkıntıları vardır.
Sıkıntılarının teşhisinde yanılgı içinde oldukları kanaatimi müteaddit defalar ifade etmişimdir, arz etmişimdir. Eski şartları yoktur bugün.
Yılların öncesindeki şartları yoktur bugün.
Yoktur; çünkü

‘‘

bugün Türkiye’de 4.219 eczane vardır.
Bu 4.219 eczanenin 1.641’i üç büyük
şehrin merkezinde toplanmıştır; yalnız
973 tanesi İstanbul’un merkezindedir,
344’ü Ankara’nın, 324’ü İzmir’in
merkezindedir.

’’

Merkezlerde toplanmışlardır. Son aylarda günde üç, dört tane yeni eczane açılmaktadır. Yalnız
1974 yılında 545 yeni eczane açılmıştır.

‘‘

Ülkemizde 152 eczanesi bulunmayan
ilçemiz vardır.

’’

Ülkemizde 152 tane eczanesi bulunmayan ilçe
bulunmaktadır. 1974 yılında 545 eczane açılmış olmasına rağmen, bu yeni açılanların da
büyük merkezlerde toplandığını görürüz, tabiî
bir ekonomi kuralıdır; bir eczanenin yanında
bir diğer eczane açıldığı zaman, yeni açılan
eczanenin, eski eczanenin kârlarını, gelirlerini
paylaşacağı tabiîdir; doğaldır. Aslında sorunun
temelinde bu yatmaktadır. Tabiî, istihdam sorunu da vardır, ama gerek istihdam sorunu ve
gerekse eczanelerimizin yurt sathında dağılımı
sorunu, giderek gelecekte daha da büyüyecektir. Gelecekte daha da büyüyecektir, çünkü, üç

Şimdi, eğer köklü tedbirler alınmaz ve eczacılık
fakültelerinden veya yüksek okullardan mezun
olacaklara yeni çalışma alanları sağlanmazsa,
sorun gittikçe daha da büyüyecektir. Bu nedenle, mutlaka çözülmesi gerekli bir sorun olarak
önümüzde durmaktadır. Biz Bakanlık olarak
merkez teşkilâtımıza alıyoruz; bütün hastanelerimize eczacı kadroları koyduk, alıyoruz. Bu da
yeterli değildir. Sanayi kuruluşları, kimya sanayii, ilâç sanayii, sağlık kuruluşlarımızdaki bir
kısım hizmetler eczacılar eliyle yürütülecek şekilde düzenlenmelidir. Sanayi kuruluşları eczacı istihdam etmelidir, kullanmalıdır, ilâç sanayii
ve kimya sanayii eczacı çalıştıracak şekilde bir
düzene bağlanmalıdır, tedbirleri alınmalıdır.
Aksi takdirde, demin de arz ettiğim gibi, giderek bu sorun daha da büyüyecektir.
Biz Bakanlık olarak gerek eczanelerin ülkemizde dengeli olarak dağılımını özendirici yasal
tedbirleri almak, gerekse, ziraî ilâçlar ve tarımsal
ilâçların yalnız eczanelerde satılması yasal olanaklarını sağlamak, halk sağılığına zarar verdiği,
halk sağlığı bakımından da zararlı olduğu ve bir
çok ölümlere de sebebiyet verdiği için, yetkisiz
ellerde yasal nedenlerle satıldığından dolayı,
tedbirler almak zorundayız. Eczanelerin dışında yetkisi olmayan yerlerde, bakkal, manav gibi
yerlerde ilâç satımının sakıncalarını bildiğimiz
için, bunun önleyici tedbirlerini almak ve özellikle sınaî maliyet sistemi bünyesinde imalâtçı
için uygulanan net kâr sisteminin; yani zorunlu masraflar artı net kâr sisteminin, imalatçıda
olduğu gibi depocu ve eczacılar için de uygulanmasının mümkün olup olmadığını incelemek
üzere geniş kapsamlı bir komisyonu kurmuş ve
Bakanlıkta çalışır hale getirmiş bulunmaktayım.
Bu komisyonda, özellikle ve öncelikle eczane

zorunlu masraflarının maliyet unsuru içerisinde değerlendirilmesinin ve net kâr sisteminin
uygulanmasının, sınaî maliyet sistemini getiren
Kararname’nin bünyesinde bunun yapılmasının mümkün olup olmadığı hususu incelenecektir. Bu komisyon, eczacılık fakültesi temsilcileri,
Orta Doğu Teknik Üniversitesi temsilcisi, ilgili
bakanlıklar kuruluşları temsilcileri, yetkili uzmanlarla beraber elektronik sistemleri de kullanarak çalışmaya başlamıştır. Bu çalışmaların bir
an önce sonuçlanması ve bu çalışmaların sonuçlarının uygulanması bizim en iyi dileğimizdir ve
bu komisyonun çalışmalarını süratlendirerek eczacıların gerçekten kabul ettiğim ve arz etmeye
çalıştığım sorunlarına çözüm getirecek bu çalışmaları bir an önce sonuçlandırabilmek için Bakanlıkça eksiksiz olarak gayret sarf etmekteyiz.
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eczacılık fakültesi ve beş yüksek okulumuzda
10.293 eczacılık öğrencisi okumaktadır ve öğrenim yapmaktadır bugün. Yalnız 1973 yılında
1.164 eczacı mezun olmuştur.

Bir hususu arz etmek istiyorum. Eczacılarımız
bir direniş yapmışlardır, uyarı niteliğinde direniş yapmışlardır. Ondan sonra yeni fiyatlarla,
fiyatı artan ilâçları alıp satmama kararını ilân
etmişlerdir ve Bakanlık uygulamasını değiştirmediği takdirde süresiz boykota gideceklerini
ilân etmişlerdir. Fakat yöneticileri ile Türkiye’deki bütün eczacıları bünyesinde toplayan en
üst yasal kuruluş olarak Türkiye Eczacılar Birliği Merkez Konseyi ile karşılıklı yaptığım görüşmelerde kendi sorunlarına Bakanlık olarak iyi
niyetle, ciddî çözüm aradığımız güvenini duymuşlardır, bu güvene ulaşmışlardır ve Bakanlığın bu çalışmalarına değin düşündükleri eylemleri uygulamaktan vazgeçmişler, ertelemişlerdir.
Bugün yeni fiyatlı ilâçlar alınıp satılmaktadır.
Yeni fiyatlı ilâçlar depocular tarafından alınıp eczacılara verilmeye, eczacılar da halkımıza ulaştırmaya başlamışlardır. Ülkemizin
her köşesinde bu uygulama başlamıştır. Esasen kendilerine, bu uygulamaya başladıkları
ve benim bu uygulamayı yerinde yapacağım
incelemelerle tespit ettikten sonra, ancak Bakanlık olarak sorunlarının üzerine eğileceğimi
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belirtmiştim. Bu uygulamaya başladıklarını
görmüşümdür; ondan sonra da, komisyon çalışmalarına başlamıştır.
BAŞKAN -

Sayın Bakan, bakanların konuşma-

ları...
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL DEMİR (Devamla) -

Bitti; bitti efendim.

BAŞKAN - Daha 10 dakika zamanınız var efen-

dim.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

Teşekkür ederim,
bitirdim sayın Başkanım. Müsamahanıza da
şükranlarımı sunarım.

100. YILA ARMAĞAN

MAL DEMİR (Devamla) -

Tabiî bu arada bu karara uymayan; en üst yasal kuruluşlarının halkımıza ilâcı ulaştırmada
görevini yerine getirme kararına uymayan iki
ilimiz olmuştur; Urfa ve Gaziantep, iki gün
direniş yapmışlardır. Bakanlık olarak direnişin
başladığı andan itibaren bütün sağlık kuruluşlarımızdan halkımıza ilâç ulaştırmışızdır. Saati
saatine takip ettiğimiz bu uygulama olmuştur.
Yarım gün sıkıntı çekmiştir halkımız. İçlerinden öğreninceye kadar nereden ilâç alacağını
bilmeyenler olmuştur; ama ondan sonra sükûnetle ilâç ihtiyacını karşılayabilmişlerdir. Yalnız
Devlet hastanesinden değil, bütün ünitelerimizden ilâç satışına imkân vermişizdir. Bunu
Yüce Senatoya arz ediyorum. Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığı, halkına ilâcı ulaştırmaktan
sorumlu bakanlıktır. Bunu yerine getirirken,
elbette ki güçlüklerin olacağını bilir; ama gerçek görevli bunu yapmadığı zaman, Bakanlığın bunu yapması doğal görevi olur. Ben eczacı kesiminin, yüksek tahsil yapmış, bilgi ile
yetenekleri ile halkımıza ilâcı ulaştıracağını ve
gerçekten ülkemizde sağlık hizmetlerini yürütmek bakımından lüzumlu bir kesim olduğunu
tekrar ve ısrarla belirtiyorum. Bugün eczacı arkadaşlarımız ve onları temsil eden en yüksek
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yasal organ, Bakanlık olarak bizim iyi niyetle
ve ciddiyetle sorunlarına eğildiğimiz kanaatine
varmıştır. Bu kanaati bütün eczacılar paylaştığı
için, bugün Türkiye’de Türk eczacısı bilgiyle,
tecrübeyle, sorumluluk duygusu içerisinde ve
görevinin başındadır. Bu kürsüden, bu tutumlarından dolayı, nihaî kararlarından ve halkımıza ilâç ulaştırma görevini yerine getirmek
bakımından görevlerinin başında bulunma
kararlarından dolayı memnun olduğumu Yüce
Senatoya da belirtmek isterim.

Sayın Başkan;
Konuşmalarımı tamamlamış bulunuyorum.
Sosyal hizmetler konusundaki çalışmalarımız,
hizmetin önemiyle denk değildir, yeterince yapılamamaktadır; ama planlı dönem içerisinde
her sene tesisler yapılmakta, yenileri inşa edilmekte, bitenleri hizmete açılmakta ve böylece
gerek çocuk bakım yurtları ve gerek yaşlılar
için huzur evleri, gerekse kreş ve gündüz bakımevleriyle hizmetler geliştirilmeye çalışılmaktadır. Rehabilitasyon merkezi, maalesef bir tanedir, daha da geliştirilmesine ihtiyaç vardır, o
da kendi imkânları ölçüsünde geliştirilecektir.
Müsamahanızı suistimal etmemeye çalıştım,
beni dinlemek lütfunda bulunduğunuz ve Bakanlığımın bütçesi üzerinde yapılmış olan konuşmalar için şükranlarımı sunuyorum. Ben ve
Bakanlığımız teşkilâtı ve bu Bakanlığı yürütme
görevini, yönetme görevini alacak olan her siyaset adamı bu konuşmalardan mutlaka yararlanacaktır, istifade edecektir. Yüce Senatonun
emin olmasını istiyorum, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilâtında görev alan herkes,
Bakanından en uç teşkilâtında görev yapan
hekimine, sağlık memuruna, ebesine kadar
herkes, dar bütçe imkânları olmasına rağmen,
sağlık hizmetlerini yürütmede feragatla, görev
anlayışıyla çalışmak suretiyle Yüce Senatonun
iltifatlarına lâyık olmaya çalışacaklardır.

Saygılarımı sunuyorum adıma, saygılarımı sunuyorum Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına
adına. (Alkışlar)
--SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL DEMİR (Bolu Milletvekili) - Sayın

Başkanım, yazılı olarak sorulmuş olan sorular, in-

celeme yapmamı gerektiren sorulardır, çünkü
bölgesel hastane durumlarıyla ilgili sorular
vardır bunların bünyesinde. Bu nedenle, en
kısa zamanda bu sorulara yazılı olarak cevap
arz edeceğim.
Kürsüde yaptığım konuşmamı bitirirken bu
hususu söylemeyi unuttum; özür diliyorum.

Konu

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1975 Yılı Bütçesi Münasebetiyle

Yasama Yılı

2

Birleşim

46

Tarih

23.02.1975

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL DEMİR (Bolu) -

letvekilleri;

Sayın Başkan, sayın mil-

Kendi adıma ve Bakanlığım mensupları adına
size saygılarımı sunuyorum.
Bütçemiz üzerinde grupları adına ve şahıslar
adına yapılmış olan konuşmalarda, Bakanlığımız çalışmalarında övgü ile, yergi ile, ve uyarı
ile bahsedilmiş, değinilmiştir. Bu konuşmalar
için Bakanlığım mensupları adına ve kendi adıma teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum.
Bu konuşmalardan çalışmalarımız için ileriye
doğru hizmetlerimizi geliştirmede mutlaka yararlanacağız ve bir kısım çalışmalarımızı övgü
ile değerlendirmiş olan şahıs ve grup sözcülerinin güvenlerine lâyık olmaya çalışacağız.
Konuşmamı, zamanın çok kısa oluşunu da dikkate alarak, Bakanlığımız çalışmalarını bölüm
bölüm sunmak yerine, yapılan konuşmalarda
değinilen hususlarla ilgili olarak ve bunlarla inhisar ettirmek suretiyle yürütmeye çalışacağım.

100. YILA ARMAĞAN

MİLLET MECLİSİ | 4. DÖNEM

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi gerçekten, Genel Bütçe içerisindeki oran itibariyle
pek yüksek değildir. Elbetteki bu hizmetin yeterince görülebilmesinde bir engelleyici husus
olarak görülebilir. Ancak, bundan önceki yılların bütçeleri de daima % 4 civarında olmuştur.
Bu yılki bütçeyi % 3,57 olarak değerlendirmemek lazımdır, çünkü, birtakım harcamalar Maliye Bakanlığı bütçesinde yer almıştır. Bakanlığımızla ilgili bir kısım harcamalar; bunlarda
Bakanlığımız bütçesine ilâve edildiği zaman

‘‘

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1975
yılı Bütçesi % 4,11 olmaktadır.

’’

Aslında bütün Sağlık Bakanlığı bütçeleri görüşüldüğü zaman bütün gruplar bu mesele üzerinde yıllardan beri hassasiyet gösterirler. Sağlık
hizmetlerine daha yüksek oranlarda para ayırmak, elbette ki gereklidir ama, ülkemizin bütçe
imkânları içerisinde meseleyi değerlendirmek
lazımdır ve gelmiş geçmiş bütün hükümetler
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de, sağlık hizmetlerine daha çok pay ayırmak
istemiş olmalarına rağmen, bütçe imkânları
içerisinde ancak bu kadarını ayırabilmişlerdir.
Sosyal ve ekonomik kalkınmasını yeterince yapamamış olan ülkelerde, sağlık hizmetlerine
ayrılan payları, sosyal ve ekonomik gelişmişliğe
ulaşmış ülkelerin paylarıyla, oranlarıyla karşılaştırmak yanlıştır. Sağlık hizmetleriyle beraber,
sağlık hizmetlerine dolaylı olarak etkisi olan
hizmetlerin de görülmesi söz konusudur. Ülkemiz için, örneğin altyapı hizmetleri gibi.

100. YILA ARMAĞAN

Kaldı ki bir hususu, zaman çok kısa olmasına
rağmen burada belirtme ihtiyacını duyuyorum. Ülkemizde sağlık hizmetleri yalnız Sağlık
Bakanlığı eliyle yürütülmemektedir; Sosyal Sigortalar kendi mensupları için ayrı bir harcama
yapmaktadırlar, üniversitelerimizin bütçesinde
sağlık hizmetlerini yürütmek için ayrı bir harcama payları bulunmaktadır. Bunları yan yana
getirdiğiniz zaman, örneğin 1975 bütçesi içerisinde, sağlık hizmetlerine yönelik pay, % 6’ya
yaklaşmış olur. Bütün bunlara rağmen, Sağlık
Bakanlığı daima az pay alarak, Devlet kamu
bütçesinden az pay alarak hizmetini yürütmeye çalışmıştır, ama değerli konuşmacıların da
belirttiği gibi, görevini bilen, bilgili, iyi yetişmiş sağlık personelinin, zaman zaman üstün
gayreti ile bir çok hizmetlerin övgüye lâyık bir
düzeyde yürütülebilmesi sağlanmıştır; örneğin
koruyucu hizmetlerde.
Sağlık hizmetlerinin daha iyi gelişmesini sağlamak bakımından, karşılaştığımız güçlüklerin
başında elbette ki, personel sorunu gelmektedir.
Sağlık personeli ayrıca eksiktir. Özellikle yurt
düzeyinde dağılışları fevkalade dengesizdir. İstanbul, Ankara, İzmir örneğini, diğer bölgelerle
kıyaslama için aldığımız zaman, bu kıyaslanmalardan meydana çıkacak büyük oran farklılıklarını, yalnız hekimlerin bu bölgede lüzumsuz ve
ihtiyaç dışı yoğunlaşmış olmasına bağlamak da
yanlıştır. Örneğin İstanbul, Ankara, İzmir gibi
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illerimizde, sağlık hizmetlerinin yanında, eğitim
hizmetleri de, sağlık eğitimi hizmetleri de yürütülmektedir. Üniversitelerimiz vardır, üniversitelerimizin eğitimle ilgili kadroları vardır, daha
doğrusu üniversitelerimiz bu illerimizde yoğunlaşmıştır. Diğer illerden, bu büyük illerimize
hasta akımının zorunlu hale getirildiği, hastane
hizmetleri vardır ama, bütün bunlara rağmen,
bu kadrolu hizmetlerin dışında, serbestt çalışan
hekimlerin, bu üç büyük ilimizde yoğunlaşmış
olması, üç büyük ildeki hekim oranı ile, diğer
illerimiz arasındaki hekim oranı arasındaki farkı, büyütmektedir. Uzman ve pratisyen hekim
oranı dengeli değildir. Yeterli ve adil bir ücret
sistemi uygulanamamaktadır, yoksulluk bölgesini cazip kılmak üzere alınmış olan tedbirler,
yeterli değildir. Bütün bunlar, ülkemizin ihtiyacı
olduğu kadar hekime sahip olmasının yanında,
hatta benim eskiden beri inandığım bir kanaate
göre, hekim sayısının azlığından ziyade, hekim
dağılımındaki dengesizlik nedeniyle, ülkemizde
sağlık hizmetleri yeterince yürütülememektedir. Hekim sayısı, ülkemizin sağlık hizmetlerini
yürütmek bakımından ihtiyacımızın altındadır
ama, mevcudu iyi dağıtabildiğimiz takdirde,
kamu görevi almamış, almaktan kaçınmış bir
kısım hekimlerimizi, kamu görevi almaya sevkedecek sosyal ve ekonomik tedbirleri, hizmeti
onlara cazip kılacak tedbirleri, yoksulluk bölgesinde cazip kılacak tedbirleri yeterince alabildiğimiz takdirde sağlık hizmetlerini bu personelle
de bugünkünden daha üst düzeyde yürütme
olanağımızın bulunduğuna inanmaktayım ben.
224 sayılı Kanun ‘‘Sözleşmeli personel’’ sistemini getirmişti. Muhterem üyeler, Türkiye’de hekimi yalnız, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının bütçelerinde hekim dağılımını dengeli hale
getirmek için tedbirler almak lazımdır, deyip
bırakmadığımız ve onun gereklerini, imkânlar
karşımıza çıktığı zaman, ona sahip çıkıp kovaladığımız takdirde, öyle zannediyorum ve ina-

224 sayılı Kanun, ‘‘Sözleşmeli personel’’ sistemini getiriyordu, o zamanki oranlara baktığımızda ben o zaman da uygulayıcı olarak sosyalleştirme bölgelerini görüyordum. O zaman
sözleşme ile personel gönderiyorduk, hizmetin
ağırlığının karşılığında gereğini verebiliyorduk,
kadrolarımız da bugünkünden daha fazla dolu
idi. Şimdi, 657 sayılı Kanun ‘‘Sözleşmeli personel’’ düzenini kaldırdı. Bu düzeni yeniden
getirmediğimiz takdirde ve sözleşmeli personel
kullanımına imkân vermediğimiz takdirde çok
iyi dilekler halinden öteye düşüncelerimizin
geçmesi mümkün değildir. Bunu, önümüzdeki
günlerde personelle ilgili kararnamenin görüşülmesi söz konusu olduğu için zamanın darlığına rağmen üzerinde durarak arz etmek istedim.
Üniversitelerimizin daha çok personel yetiştirmesi bizim de dileğimizdir. Daha çok personel
yetiştirmek bakımından üniversitelerimizin
yapması gereken hizmetlerle ilgili olan beyanları aynen benimsiyorum, ama tabiî bunu Millî
Eğitim Bakanlığına intikal ettirmek üzere benimsiyorum. Özerk üniversitelerimizin daha
fazla tıp personeli yetiştirmesi için biz Bakanlık
olarak nerede üniversite bir tıp fakültesi kurmak istiyorsa (İstanbul, Ankara, İzmir’in dışında) Anadolu’daki sağlık kuruluşlarını yepyeni
binalar halinde üniversitelerimize bir protokol
ile devretmekteyiz, yeter ki tıp fakültelerimiz
daha çok hekim yetiştirsin ve bu görevi yaparken sağlık hizmetlerini beraber yürüterek bizim hizmetlerimize katkıda bulunabilsin,
Sayın milletvekilleri, ‘Türkiye’de bir Millî Sağlık Politikası vardır, ya da yoktur” görüşü şuradan doğmaktadır: Türkiye’de bugün sosyalleştirme uygulanmaktadır. (Üç eğitim merkezi
25 il) Sosyalleştirme bölgelerinin dışında başka

bir sistem uygulanmaktadır ki, eskiden beri
devam edegelen bir sistemdir bu. Bu sistemin
bünyesinde full-time vardır, tam gün çalışmanın dışında olanı vardır, yan ödemeli kısmı vardır, yan ödemesi olmayan kısmı vardır. Bütün
bu tabloya baktığımız zaman biz, Türkiye’de
bir Millî Sağlık Politikası var mıdır, yok mudur tereddüdü içine gireriz, ama Türkiye’de
bir Millî Sağlık Politikası vardır. Bu, 224 sayılı
Kanun’un getirdiği sağlık hizmetlerini sosyalleştirme programıdır. Bu uygulama devam
etmektedir. Bu uygulama ülke sathında 67 ili
kapsadığı zaman, o takdirde bütün ülkede tek
bir uygulama olacak demektir. Bugünkü duruma bakarak ‘‘Bir millî sağlık politikası yoktur’’
dememek lazımdır. Millî Sağlık politikamızı
ülke sathında 67 ilimizi kapsayacak hale bir an
evvel getirmenin tedbirlerini arayalım demek
lazımdır.

100. YILA ARMAĞAN

nıyorum ki, ülkemizde hekim dağılımını daha
dengeli hale getirmek mümkündür, örneğin
sözleşmeli personel sistemini getirmek suretiyle.

Sosyalleştirme uygulaması olduğu zaman,
sosyalleştirmede görev alan hekimin özel muayenehanesi olmayacaktır, kamu görevi yapacaktır günün her saatinde. Hastanede çalışsın,
koruyucu hizmetlerde çalışsın. Tabiî, sözleşme
ile çalışacaktır, ona göre de karşılığını alacaktır.
İşte o zaman bir çok grup sözcüsü arkadaşlarımın söylediği her yerde Senatoda ve burada
her konuşmada belirtilen sakıncalar kendiliğinden ortadan kalkmış olacaktır. Hastane muayenehane ilişkileri söz konusu olmayacaktır ama
bugün sosyalleştirme bünyesindeki hastanelerde çalışan uzmanlar muayenehane açmaktadırlar, çünkü sözleşmeli personel kullanılması
kalktığı için eskiden yapılan sözleşmelere bu
kayıt konabiliyordu. Şimdi, sözleşme kalktığı
için, 657 sayılı Kanun’un ülkenin her yerindeki
şartları orada da işlediği için olmaktadır, ama
sosyalleştirme uygulaması, millî politika olarak
ülke ölçüsünde uygulandığı zaman ve koşullarının gerektirdiği şekilde uygulandığı zaman,
elbette bunlar olmayacak ve o zaman bütün
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burada belirtilen şikâyetlerin çoğu da ortadan
kalkmış olacaktır.

100. YILA ARMAĞAN

Yurt kalkınması hizmeti mutlaka gerçekleşmelidir. Yurt kalkınması hizmeti yalnız sağlık
personeli için değil, ülkenin mühendise de ihtiyacı vardır. Ülkenin diğer teknik personele de
ihtiyacı vardır. Yurt kalkınması hizmetini konuşurken, yalnız Sağlık Bakanlığı bütçelerinde
ve yalnız hekimler için yurt kalkınması hizmeti
ile yetinilmemelidir. Üçüncü Beş Yıllık Plan,
ülkenin ihtiyacı olan dallarda, yüksek öğrenim
görmüş teknik personel için, üniversite mezunları için yurt kalkınması hizmetini öngörmüştür. Bunu el birliği ile mutlaka gerçekleştirmek
lazımdır. Bu gerçekleştirildiği zaman, sağlık
hizmetlerinin yürütülmesindeki aksamaların
birçoğu da giderilmiş olacaktır. Sözleşmeli hekim çalıştırılabilmelidir. Özendirici tedbirler
mutlaka çoğaltılmalıdır.
Hekimin hastaneler ve muayenehaneleriyle
irtibatı bakımından iki büyük grubumuzun da
uyarıcı ve yerici konuşmaları oldu. Bir hususu belirtmek ihtiyacını duyuyorum; bir kere,
kamu görevi yapan Türk hekiminin, devlet yataklarını özel çıkarları için kullanmasını hoşgörü ile karşılamak mümkün değildir. (AP,CGP
sıralarından ‘‘Bravo’’ sesleri) Bunun, üç bin lira
alan hekim ayda biri lira ev kirası veriyor gibi,
bir gerekçeyle dahi müsamaha ile karşılanması
mümkün değildir. Elbette, ayda bin lira ev kirası veren daha fazla almalıdır ama, muayenehane açmak hakkına sahip olan hekim, muayenehanesinde ahlâk kurallarına, ettiği yemine
sadık kalarak çalıştığı zaman, bilgiyle çalıştığı
zaman, görevini bilerek çalıştığı zaman kazanma imkânı vardır. Bu itibarla ben, bütün Türk
hekimlerinin ve özellikle, çoğunlukla Türk hekimlerinin Devlet hastanelerini muayenehaneleri için çıkar aracı olarak kullandıklarını kabul
edemiyorum. Var elbette böylesi. Ama, onların
yasa dışı bir tutum içinde, oldukları da bilinmelidir. Bunun, kamu oyu hekimine muayeneYüzyılın
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hane açtırmak veya ona az ücret vermekle izah
edilmesi mümkün değildir. Bunun suç olduğu
bilinmelidir, ve tabi ki, suç olan her hareketin
karşısında da yasal uygulamaların gerektiği lütfen kabul edilmelidir. Tam gün ücretleri hastadan alınmamaktadır, hâzineden verilmektedir,
657 sayılı Kanun çıktığı günden bu yana.
Sağlık sigortası uygulaması; zamanım çok az
üzerinde duramıyorum, Kanun da hazır, Meclise gelmiştir. 1972’de Karma Komisyondan geçmiş Genel Kurula inmiştir. Ama, kadük olmuştur, beklemektedir, hazır olarak beklemektedir.
Sayın Bakan, vaktiniz dolmuştur
efendim. Sorular da var. Bazı kısımları da o zaman cevaplandırırsınız.

BAŞKAN -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL DEMİR (Devamla) - Sayın Başkanım, benim saatime göre bir dakikam var. İzin verirseniz onu kullanayım.
BAŞKAN - Buyurun

efendim.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

Verem Savaşı için
yapılan, bulaşıcı hastalıklar için yapılan övücü
konuşmalar, Bakanlığımda bütün çalışmalarını
buna hasretmiş, sağlığını buna hasretmiş yöneticiler için, çalışmalarını teşvik edicidir. Değerli arkadaşlarıma, şükranlarımı sunuyorum.
Gerçekten, koruyucu hizmetler üstün feragatla
yürütülmüştür, Türkiye’de. Üstün feragatle ve
görev anlayışıyla başarıya ulaştırılmıştır ve bu
koruyucu hizmetleri yürüten her yönetici Yüce
Meclisin övgüsüne lâyıktır. Bu övgüyü gördüğü
zaman, onun çalışma şevki artacaktır. Bundan
dolayı şükranlarımı sunuyorum.
MAL DEMİR (Devamla) -

İlâç konusunda çok kısa, bir dakika içerisinde
arz etmek durumunda olduğum için; eczacılarımızın sorunlarına değinmek istiyorum.
Eczacıların sorunları vardır. Bugün eski eczacı
kalmamıştır, daha doğrusu eczacılar için eski

Bakanlığımda, ilgili bakanlıklar ve ilgili üniversitelerin temsilcilerinden kurulu bir komisyon
çalışmaktadır, çalışmalarını süratle yürütmektedir. Çalışmalarını süratle sonuçlandırması için
Bakanlık olarak ve ben, eksiksiz olmaya gayret
sarf etmekteyiz. Amacımız, bu çalışmaların
sonucunu, haklılık ve gerçek ölçüsünde uygulamaktır. Böylece eczacılarımızın, kamu görevi
yaptığına inandığım yüksek öğrenim görmüş,
sorunlarının giderek daha da çok artacağına
inandığım eczacılarımızın sorunlarına, ilmî bir
komisyonun ulaşacağı sonuçları dikkate alarak
çözüm getirmek kararındayım. Bugün, Türk
eczacısı görevinin başındadır. Uyarı direnişleri
olmuştur; ama Bakanlığın iyi niyetine ve kendi
sorunlarına çözüm aradığına güvenmişlerdir,
direnişlerini ertelemişlerdir. Bugün eczanelerimiz, yeni fiyatlı ilâçları ülkenin her yerinde alıp
satmaktadırlar. Bakanlığın bu alanda yaptığı
çalışmaların sonucunu beklemektedirler, güvenle beklemektedirler, biz de Bakanlık olarak bu
çalışmaların bir an önce sonuçlandırılması için
eksiksiz olmaya gayret sarf etmekteyiz.

Yüce Meclise, şahsım adına, en uç teşkilâtından
merkez teşkilâtında görev alan Bakanlık mensubu arkadaşlarım adına saygılarımı sunuyorum.
Bütçe oranı, Genel Bütçe içerisinde daha yüksek olmasa da, bilgili, tecrübeli personeliyle,
inançlı personeliyle Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı, Yüce Meclisin güvenine ve izhar ettiği övgüye lâyık olmak için bundan böyle de
üstün bir çaba harcayacaktır ve uyarılarınızdan yararlanarak bunu yapacaktır.
Size saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür

ederim Sayın Bakan.

Bir dakikanızı rica edeceğim efendim. Sorular
var, bunlara yazılı da cevap verebilirsiniz vaktimizin darlığı sebebiyle. Teker teker okutuyorum efendim.
Sayın Başkanlığa
Aşağıdaki soruların Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı tarafından cevaplandırılmasını arz ederim.
Tokat
Ali Şevki Erek
1- Tokat Reşadiye kasabası, Hasanşeyh kasabası sağlık ocağı; keza Tokat Turhal kazası Bahçebaşı köyü sağlık ocağının ne zaman inşasına
başlanacak ve ne zaman hizmete girecektir?

100. YILA ARMAĞAN

şartlar yoktur. Her yeni açılan eczane, daha evvelki eczanenin kârına ortak olmaktadır. Yalnız
bir yılda 540 eczane açılmıştır. Son aylarda her
gün 3-4 yeni eczane açılıyor ve bunlar büyük
merkezlerde toplanıyorlar.

Teker teker mi, hepsini birden mi
cevaplandırırsınız sayın Bakan?
BAŞKAN -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

Eğer, izin verirseniz
teker teker bir iki cümle ile arz edeyim.

MAL DEMİR (Devamla) BAŞKAN - Buyurun

efendim.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

Tokat ili 1975 programındadır. 1975 programında bulunan Tokat
ilinin köy sağlık ocakları 1975 yılında yapılacaktır. 1976 yılında ilçe merkezlerinin sağlık ocakları yapılacaktır. Tabiî yalnız Tokat’ın değil,
Tokat’la beraber Konya, Bilecik, Afyon, dört il
programa alınmıştır. Böylece 1976’da da merkezler yapıldıktan sonra ancak hizmete geçiş
1977’de olabilecektir; yatırımlar bittiği zaman.

MAL DEMİR (Devamla) -

Arz ederim.
BAŞKAN -

Soru cevaplandırılmıştır.

Diğer soruyu okutuyorum:
‘‘Sayın Başkanlığa,
Yüzyılın
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Aşağıdaki soruların Sayın Bakan tarafından
cevaplandırılmasını arz ederim.
Kayseri
Tufan Doğan Avşargil

100. YILA ARMAĞAN

1- Sağlık Bakanlığına bağlı Devlet hastanelerinde 838 mütehassıs doktor, sağlık merkezlerinde
25 doktor, ana çocuk sağlığı merkez ve şubelerinde 188 doktor, ayrıca Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlükleri, Hükümet Tabipi, Yetiştirme
Yurdu, Sağlık Merkezi, Verem Savaş Dispanserliği, Trahom Savaşı Başkanlık ve Dispanserlikleri, Sınır ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Tabiplikleri, Belediye Tabipliklerinde olmak
üzere 1051 mütehassıs, 394 pratisyen doktora
ki, toplam olarak 1445 doktora ihtiyaç olduğu,
basında yer almaktadır. Bu duruma göre :
a) Sağlık Bakanlığı ayrı ayrı ihtisas dalında bu
kadar doktoru ne zaman sağlama olanağı bulacaktır, bu planlanmış mıdır?
b) Özel hastanelerde çalışan çok sayıda doktor
olduğuna göre, buraları yasal tedbirlerle kapatıp hem doktor ihtiyacını karşılamayı, hem de
fakir vatandaşı özel kliniklerde soydurmamayı
düşünüyor musunuz?
2- Hâkimler maaşlarının % 50 karşılığında
‘‘Yargı Ödeneği’’ alıyorlar. Doktorlarımız da
insan sağlığıyla ilgili kutsal bir görev yaptığına
göre Yüce Meclise sunulmak üzere tatmin edici bir ödenek için kanun tasarısı hazırlığınız var
mıdır?
3- 1969 yılından beri Kayseri ilinin sosyalizasyon bölgesine alınması düşünüldüğü halde,
gerçekleşmemiştir. Bakanlık olarak bu konudaki düşünceleriniz nelerdir?’’
Evet Sayın Bakan bu sorulara yazılı
da cevap verebilirsiniz.
BAŞKAN -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL DEMİR (Devamla) Yüzyılın
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Yazılı da cevap ve-

rebilirim Sayın Başkanım, yalnız bir hususu
burada mutlaka söylemem lazım, onun için
müsamahanızı rica edeceğim.
‘‘Kadroları, bu kadar kadroyu dolduracak personel ne zaman yetiştirilebilir, bu bir plana alınmış mıdır?’’ diye buyuruyor, sayın milletvekili;
buna, asistan talip olacak, imtihana girecek, kazanacak uzman olacak. Bu, bu ülkenin ihtiyacı
istikametinde uzmanlık imtihanları açılmak suretiyle asistan alınarak karşılanan bir husustur.
Zannediyorum ki, konuşmamda buna bir nebze
dokunmaya çalıştım. Aslında mesele sayının yetersizliğinden ziyade, bu, mevcut olanların bağlanması meselesidir. Bu, kadrolara dağılımın,
özendirici tedbirlerin alınması meselesidir.
Özel hastanelerin kapatılması meselesini, mutlaka belirtmek ihtiyacını duyuyorum. Şundan
dolayı duyuyorum; Meclis olarak sağlık sigortasını benimsiyoruz. Meclis olarak, gruplar olarak
sağlık sigortasını istiyoruz, sağlık sigortasını savunuyoruz, farksız olarak bütün gruplar olarak
savunuyoruz. Sağlık Sigortası, hastaya hekimini
seçme hakkını tanıyan bir sistemi getirmiştir.
Bütün grupların mecliste bulunan bütün grupların, özellikle iki büyük grubun, Hükümette
de ve Sağlık Bakanlığında bulundukları zaman
sevkettikleri şekillerinde de vardır bu. Demek ki,
hasta hekimini ve hastanesini seçebilecek. Özel
hastanesi de olacak, özel muayenehanesi de olacak, Devlet Hastanesi de olacak, kamu hastanesi
de olacak. Bir standart ödeme miktarı olacak.
Hasta isterse özel hastaneye gidecek, özel hastanenin ücreti daha yüksekse, onun farkını kendisi
ödeyerek orada tedavi olacak veya muayene olacak. İsterse o standart ücretle bakan devlet hastanesine gidecek, sistem budur. Bu sistemi bütün
gruplar benimsediğine göre, artık özel hastaneleri kaldırmak için bir düşünceye sahip olmanın
yanlış olduğu kanaatindeyim. Kaldı ki, bütün
plânlarımızda teşvik tedbirleri öngörülmüştür.
Kaldı ki, özel hastaneler, muayene ücreti dahil

Bu itibarla meseleyi başka türlü değerlendirmek yanlış olur kanaatindeyim.

Yan ödeme için kanun teklifinden ziyade, demin arz ettiğim gibi, yan ödeme değil, bizim
sağlık hizmetlerini yürütmede, bizim sorunumuzu sözleşmeli personel çözecektir.
Kayseri, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı
kapsamı içerisinde değildir. Üçüncü Beş Yıllık
Plan illeri belirtmiştir. Yanılmıyorsam Üçüncü
Beş Yıllık Planın belirttiği iller arasında Kayseri yoktur. Demek ki, 1977’ye kadar değerlendirilmesi söz konusu olamaz, Üçüncü Beş Yıllık
Plan yürürlükte olduğuna göre.
Arz ederim efendim.
BAŞKAN - Soru

Diğer soruyu okutuyorum efendim:
“Sayın Başkanlığa,
Aşağıdaki soruların Sayın Bakan tarafından
yazılı veya sözlü olarak cevaplandırılmasını
saygıyla istirham ederim.
Kars Milletvekili
Yasin Bozkurt
1- Kars ili dahilinde hangi sağlık kuruluşunda
ne miktar hekim noksanı vardır, bunun telâfisi
için Bakanlıkça düşünülen tedbir var mıdır?
2- Bakanlığın bir yüksek yetkilisi tarafından,
Kars Hastaneleri ve Doğumevi için tespit olunan ihtiyaçlar ne zaman karşılanacaktır?’’
Bakan, buyurunuz efendim.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL DEMİR (Devamla) -

Teşekkür ederim. Sorulara yazılı
olarak cevap verilecektir efendim.
BAŞKAN -

Diğer soruyu okutuyorum:
Yüksek Başkanlığa,
Aşağıdaki hususların Sağlık Bakanı’ndan sorulmasını saygıyla istirham ederim.
Yozgat Milletvekili
Nedim Korkmaz
1- 1975 yılında inşası planlanan kaç adettir?
1975 yılında kaç adet inşası planlanmıştır.
2 - Sağlık evleri yapımı hususu, planlaması ne
safhadadır, tahakkuku için ne düşünülmektedir?’’
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

cevaplandırılmıştır efendim.

BAŞKAN - Sayın

izin verirseniz buna yazılı cevap vermek ihtiyacını duymaktayım efendim.

100. YILA ARMAĞAN

yataklı tedavi ücretlerinin fiyatlarını, miktarlarını Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından tasdik
ettirmek mecburiyetindedirler.

Sayın Başkan, eğer

MAL DEMİR (Devamla) - Sayın Başkanım, 1974

yılında yapılan sağlık ocağı, 1974’e inhisar etmemektedir. 1973’de 11 ile alınmıştır. 2 yılda yapılmak üzere alınmıştır. Demek ki, 1973 ve 1974’de
bitirilmek üzere sosyalleştirilmeye alınmıştır.
1974’te 443 sağlık ocağı inşasına başlanmıştır ve
bunların tamamı bitmemiştir,1975 te de bir kısmının inşası devam etmektedir. 1975 yılı içinde
166 tane sağlık ocağı programa alınmıştır; bunlardan 4’ü, Konya, Bilecik, Afyon ve Tokat illerinde, 2 sağlık ocağı da Edirne’de, arz ederim.
1975 yılı programına yatırım programı olarak
sağlık evleri alınmamıştır. Vaktim çok az olduğu için, bunlar hakkında bilgi sunamadım,
özür dilerim. Aslında konuşmamın içinde de
olması gerekirdi, çünkü sağlık evlerini ihale
ediyoruz. Sağlık evleri köylerde yapılıyor, 2
bin, 3 bin nüfusa hitap ediyor. Sosyalleştirme
sisteminin en uç üniteleri bunlar. Burada bir
ebe bulunuyor bu ebe, koruyucu hizmetler
görüyor bölgesinde. Şimdi, 3 bin nüfusa hitap
Yüzyılın
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eden bir köy bölgesinde, bir sağlık evi yapıyorsunuz. Bunu, devlete yaptırdığınız zaman, Bayındırlık Bakanlığı eli ile yaptırdığınız zaman,
bunun maliyeti çok yüksek oluyor.

1- Şefaatli Belediyesi, Sağlık Bakanlığının emrine modern bir bina veriyor. Bu binaya, Bakanlığın doktor kadrosu verip vermeyeceğinin
açıklanmasını rica ediyorum.

Oysa, köylü zaten arsasını kendi veriyor. Köylü kendi bölgesinde, kendi köyünün içerisinde
böyle bir sağlık evinin yapılması söz konusu
olduğu zaman ona kendiliğinden katkıda bulunabiliyor. Bu nedenle, biz 1975 yılı programı için, köy evlerini ihale suretiyle yaptırmak
yerine, Dernekler Kanununun kamu yararına
olmayan derneklere yardım yapılmasını önlemesi karşısında, merkezde bir hastane ve sağlık evleri yaptırma vakfı tarzında bir dernek
kurmak suretiyle ve bunun Türkiye ölçüsünde
ve sağlık evleri yapılacak bölgelerde şubelerini
meydana getirerek, bunları para ile dernekleri
destekleyerek yaptırmak yolunu tercih etmekteyiz. Bu tarzda uygulamalarımız olduğu zaman,
gördük ki biz, dörtte bir ücretle, harcama ile
bir sağlık evi yapılmaktadır. Bir sağlık evi ihale
edildiği zaman kum getirmek, çakıl getirmek,
çimento getirmek müteahhide verildiği zaman,
örneğin dağlık bölgelerde çok yüksek maliyetlerle elde edilmektedir. Bu yolla sağlık evi yapıldığı zaman, bir sağlık evi için harcanan para ile
3 hatta, 4 sağlık evi yapılabilmektedir.

2- Yozgat ili köylerinde 1972’de planlanmış
olan sağlık ocakları ihalesi, 1974 yılında yapılmıştır, ancak Ecevit Hükümetinin demir,
çimento vesaire inşaat malzemelerine yaptığı
zam dolayısıyla, binaların büyük bir kısmı ihale olunmuşsa da talip çıkmamıştır. 1975 yılında
yeni keşiflerle bu sağlık ocakları ihaleye çıkarılacak mıdır?

Bu nedenle, 1975 yılında sağlık evleri için düşünülen , bu düşünce ile de para ayrılmıştır ve
para da bu kuruluşlara yardım fonu altında
toplanmıştır.
Arz ederim.
BAŞKAN - Soru

cevaplandırılmıştır.
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BAŞKAN -

Buyurun Sayın Bakan.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

Sayın Başkanım, sualin birinci kısmını, izin verirseniz şefaatli ile
ilgili kısmı yazılı olarak sunayım.
MAL DEMİR (Devamla) -

Yozgat sağlık ocakları dahil bir kısım sağlık
ocaklarımız, talip çıkmadığı için ihale edilememiştir. 1974 rayiçleri, arkadaşlarım biliyorlardır, 1975 rayiçlerinden oldukça farklıdır. 1975
rayiçleri içerisinde Yozgat ili dahil, 11 ilimizde
bir çok sağlık ocağımız bu şekilde ihale edilememiştir. 1975 yılında hepsi tabiatıyla yeniden
ihaleye çıkarılacaktır.

Yozgat Milletvekili
Mustafa Asri Ünsür

Asistanların ücretlerinin düşük olduğu şüphe-

Aşağıdaki suallerin sayın Sağlık Bakanı’ndan
sorulmasını saygı ile arz ederim.

Yüzyılın

4- Hastanelerde ihtisas yapan asistan hekimlere verilen ücretler hayat şartlarının çok gerisindedir. Doktorlar için özel bir ödenek kanunu
getirilmesi düşünülmekte midir?’’

Yozgat Devlet Hastanesinde kaç uzman kadrosunun boş olduğu hususundaki soruyu izin
verirseniz birinci soru ile beraber yazılı cevaplandırmak durumundayım, çünkü kadroları
görmem gerekir.

‘‘Sayın Başkanlığa,

Sağlık Bakanları

3- Yozgat Devlet Hastanesinde kaç adet mütehassıs hekim kadrosu münhaldir. Buralara
hekim verilmesi düşünülmekte midir?

BAŞKAN -

Teşekkür ederim.

Başka bir soruyu okutuyorum:
“Sayın Başkanlığa,
Doktorlarla hastalar arasındaki hekim seçme
olanağı ve asistanların durumunun açıklığa kavuşturulması hakkındaki kişisel görüşümü bir
önerge ile Sayın Bakana arz edeceğim, ancak
aşağıdaki 3 sorunun cevaplandırılmasını rica
edeceğim.
Ordu
Mustafa Kemal Gönül
1- Hangi şartlar altında Devlet hastanesinde
hasta, doktorunu seçme hakkına haizdir?
2- Özel hasta tedavilerinde asistan ve yardımcı
personeline ne gibi hak tanımaktadır?

Aslında dolaylı olarak hasta hekimini seçebilmektedir. Hele Anadolu’da bir ihtisas dalında
bir uzman varsa, zaten seçme diye bir şey söz
konusu olmamaktadır ve gerçek de çoğunlukla
bu durumdadır. İstanbul, Ankara, İzmir gibi
şehirlerimizdeki bütün hastalarımızın, kamu
görevi yapan Devlet hastanelerinde hekimini seçme olanağı pek yoktur. Bunun olmasını
istemek tabiîdir. Bu, belki ancak Genel Sağlık
Sigortası Kanunu çıktığı zaman söz konusu
olabilecektir; ama bugünkü koşullarda kamu
görevi yapan Devlet hastanelerinde bütün hastalara bunun uygulanmasının meydana getireceği sakıncaları da daha uzun şartlar içerisinde
değerli arkadaşıma arz etmeye hazır olduğumu
da belirtmek istiyorum.
Yardımcı personel ve hekime yardım eden
personel de bugünkü full-time uygulama içerisinde full-time ücretlerinden yararlanmaktadırlar. Bunlar için Bakanlık muayyen fasılalarla
çalışma yapar, bunların oranlarını tespit eder:
Alınan paranın % 60’ı hekime kalır, onun da
şu kadarı şuna kalır, bu kadarı buna kalır diye.
Bu, bir oran içerisinde, özel muayeneyi yapan
hekimle, onun yardımını yapan o bölümde görevli bulunanlar arasında bölünür.

3- Tam anlamıyla vuzuha kavuşmamış bu uygulamayı daha pratik hale getirmek için ne gibi
tedbirler düşünüyorsunuz?

Arz ederim.

Saygılarımla.’’

BAŞKAN -

BAŞKAN - Buyurun

efendim.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

Sayın Başkanım,
değerli arkadaşımızın yazılı notlarını ben okudum. Lütfettiler bana gönderdiler, konuşmaları takip ederken okudum.

100. YILA ARMAĞAN

sizdir. Bütün konuşmalarımızda zaten sağlık
personeli ile ilgili ücret meselesini arza çalışmış
bulunmaktayım; ama tedbir olarak ancak bugünkü yasal imkânlardan yararlanabileceğimizi de arz etmek isterim.

rılmıştır.

Teşekkür ederim. Soru cevaplandı-

Diğer soruyu okutuyorum.

MAL DEMİR (Devamla) -

“Bolu Milletvekili Abdi Özkök’ün soruları:

Soruları cevaplandırıyorum: Hangi şartlar altında hasta, bizim hastanelerimizde hekimini seçebiliyor? Full-time çalışan hastanelerde
full-time şartları içerisinde muayene olmak şartıyla hastanın hekimini seçmesi imkânı vardır.

1- Bolu, Düzce Konuralp bucağında yıllarca
önce bir verem hastanesinin yapımına başlanmıştır. Bu hastanenin plan ve programlara
göre çoktan açılması gerekirdi. Hâlâ açılmadığı görülmektedir. Halk arasında, gecikmeye
sebep, müteahhidin ihmali gösteriliyor ve bu
müteahhidin de bazı politikacılar tarafından
korunduğu dedikodusu yaygındır.
Yüzyılın
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Bu hastane ne zaman açılacaktır; halk arasında
dolaşan bu söylentiler ne dereceye kadar doğrudur?
2- Düzce ilçesinde bir trafik hastanesinin açılması öngörülmüştür. Bu hastane ne zaman yapılacak ve ne zaman çalışmaya başlayacaktır?
3- Bolu Seben ilçesinde ‘‘Pavlu Kaplıcası’’ adı
altında, suları Türkiye çapında en çok radyoaktiviteyi haiz, özellikle romatizmal ağrıları yüzde
yüz tedavi edebilen bir kaplıca vardır. Bu kaplıca şahıslar elindedir ve çok bol suları olduğu
halde ilkel bir işletme durumunda işletilir. Bu
derece şifalı suları bulunan bu kaplıca hakkında
Bakanlık bir etüt yaptırmayı öngörür mü?
100. YILA ARMAĞAN

Yurt düzeyinde bu gibi iyi işletilmeyen şifalı
sıcak sular için Bakanlığın genelgörüşü nedir;
bunlar hakkında genelbir girişimi var mıdır?’’
BAŞKAN -

Buyurun Sayın Bakan.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL DEMİR (Devamla) - Sayın Başkan, Konu-

ralp’te bir verem hastanesi vardır. 110 yataklı
eski bir verem hastanesi vardı, onun yanında
yeni bir hastane inşasına başlandı. Müteahhitin ihmali olduğu doğrudur ve esasen müteahhit görevini zamanında tamamlamadığı için,
ihaleyi yürüten Bayındırlık Bakanlığı ondan
almış ve ihaleyi bir başka müteahhite vermiştir.
Bu önümüzdeki günlerde bitirileceğini tahmin
ediyorum. Tahmin ediyorumdan öteye, aslında söylemem gerekir; fakat benim gördüğüm
kadarı ile bina bitecek hale gelmiştir. Ufak tefek bazı eksiklikleri vardır; fakat sanıyorum bir
aydan önce bitmesi de pek mümkün değildir.
Müteahhidin korunduğu yolundaki dedikoduları araştırırım; ama müteahhidin korunması
söz konusu olur zannetmiyorum, çünkü eğer
korunmuşsa, bu koruma hiç değilse bundan
önceki 7-8 aylık bir döneme ait olması gerekir, ben de onun yapıldığını zannetmiyorum,
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vermem bu ihtimali. Müteahhidin korunduğu
ihtimalini kabul etmem, çünkü Devlet müteahhiti korumaz; ama “Devlet müteahhidi koruyor’’ diyorsanız, o zaman benim hiç değilse
1974 yılında korunmadığını söylemem gerekir.
Söylüyorum; korunmamış olması gerekir.
Seben kaplıcaları şahıslar elindedir, inceletmek
üzere bir ekspertiz yaptırırız, inceletiriz, ancak
genel olarak arz etmem gerekirse, Türkiye’de
şifalı çok yeraltı suyu vardır. Kamu olarak bu
suları almak ve işletmek için bir plan tabiî yoktur Türkiye’de. Örneğin, Yalova kaplıcaları
gibi tesisler kamu elindedir, kamu elinde işletilmektedir; ama onun dışında, genellikle özel
kesim elinde de kaplıcalar vardır, fakat bunların yanında Sağlık Bakanlığı olarak kamu tesisleri kurmak ve bunları halk sağlığında daha iyi
hale getirmek için elbetteki çalışmalar vardır;
gerek Batıda, gerek Orta Anadolu’da bunun
örnekleri vardır, bunun Bolu’da da bir örneği
vardır. Nitekim Bolu kaplıcalarında, kaplıca
suyuna dayalı bir romatizma hastanesi bir seneden beri hali faaliyettedir, arz ederim.
ABDİ ÖZKÖK (Bolu) BAŞKAN - Trafik

İkinci soru var Başkan.

hastanesi vardı efendim.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

Trafik hastanesi,
Bayındırlık Bakanlığına ihale için verilmiştir.
İçinde bulunduğumuz Şubat ayı içerisinde ihalesinin yapılmış olması gerekir; tabiî ihaleye o
fiyatlarla talip çıktığı takdirde. Talip çıkmadığı
takdirde, elbetteki 1975 fiyatları ile yeniden ihaleye çıkarılacaktır. Aslında Şubatta ihalesinin
yapılmış olması gerekir, arz ederim efendim.
MAL DEMİR (Devamla) -

BAŞKAN -

rılmıştır.

Teşekkür ederim. Soru cevaplandı-

Başka soru efendim.

.

“Yozgat Milletvekili İlhami Çetin’in soruları:

2- O yıl içindeki hayat şartlarına göre ayarlanmış full - time ödeneğinin bugünkü hayat şartlarına göre ayarlanması düşünülüyor mu?’’
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL DEMİR (Devamla) - Full

- time ödeneğini
bugünkü hayat şartlarına göre ayarlamayı biz
de düşünmekteyiz.
Birinci soruyu anlayamadığım için özür dilerim.

BAŞKAN -

Hastanelerin yükünü azaltmak

maksadıyla trafik muayeneleri için heyet muayenelerini ayrı bir yerde poliklinik olarak yapmak mümkün mü, böyle bir şey düşünüyor
musunuz?
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL DEMİR (Devamla) - Teşekkür

yın Başkanım.

ederim Sa-

Trafik heyet muayeneleri, Ankara’da Trafik
Hastanesinde yoğunlaşmış durumdadır; ama
tabiî diğer hastanelerimizde de yapılmaktadır.
Yanlış anlaşıldı herhalde Sayın Başkanım, müsaade ederseniz arz
edeyim efendim.
İLHAMİ ÇETİN (Yozgat) -

BAŞKAN -

Buyurunuz efendim.

İLHAMİ ÇETİN (Yozgat) - Meselâ, Ankara
Hastanesine gitsek, herhangi bir doktoru sorsak, sabahın dokuzundan üçüne kadar heyet
muayenesi vardır, bir mevzu için umumî heyet
toplantısı vardır. Bu doktorlar fırsat bulup da
hastaları muayene etmek imkânından yoksun,
kendileri de hastalarından şikâyetçi. Acaba,
hastanelerin içerisinde devamlı bir ekip bulundurup bu sıkışıklık giderilebilir mi? Arz ederim.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

Doğrudur efendim.
Gerçekten bu sıkışıklık oluyor, onun için haftanın muayyen günlerinde yapıyorlar sanıyorum.
Şimdi Ankara Trafik Hastanesi faaliyete geçti,
çalışmaya başladı. Ankara Trafik Hastanesinde
heyet muayenesi yapılmaktadır. Daha yoğun
bir çalışma yapılabilmesi için kadroların tamamlanmasına ihtiyaç vardır, süratle bu kadroları tamamlamaktayız ve tabiî orada yapılacak olan trafik muayenelerinin de ücretlerini
biraz daha artırmayı düşünmekteyiz.

MAL DEMİR (Devamla) -

BAŞKAN - Soru

cevaplandırılmıştır.

Başka bir soruyu okutuyorum efendim.
“Kastamonu Milletvekili Vecdi İlhan’ın soruları:

100. YILA ARMAĞAN

1- Heyet muayenelerinin hastanelerde doktorları meşgul ettiği, izdihama sebep olduğu, hastaların ve doktorların şikâyetçi olduğu cihetle,
ayrıca heyet muayeneleri için hastane dışında
poliklinik açılması düşünülüyor mu?

1- Hastanelerde çalışan hekimlerimizin hepsinin full - time olarak çalışmasında Sağlık Bakanlığı fayda görüyor mu, bu hususta bir plan
var mı?
2- Çok düşük olan full - time ücretlerinin yeniden düzenlenmesi için Bakanlığın bir çalışması
var mı?’’
BAŞKAN -

Buyurun Sayın Bakan.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL
DEMİR (Devamla) - Tümünü

full-time yapmak
üzere bir çalışmamız yoktur. Böyle bir düşünceyi de kovalamamaktayım. Çok uzun zaman
alacaktır bu düşüncemin nedenleri, ama tümü
için full-time uygulamayı düşünmüyorum. Sakıncalarını her zaman arza hazırım; bana göre
sakıncalarını, hizmetin yürütülmesi bakımından
sakıncalarını her zaman arza hazırım.
Aslında en azından tümünü full-time’ye bağlamak Devlet yataklarını bir ölçüde de olsa,
kamu hizmeti için ayırdığınız yatakları bir ölçüde de olsa bir sınıfın, bir üst gelir sınıfının
hizmetine tahsis etmek, bağlamak anlamını
Yüzyılın
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taşır. Onun için bu full-time’yi uzun müddet,
uzun süre içerisinde tartışmak mümkündür. Bu
kısa zamanda bu kadar özetle düşüncelerimi
arz etmiş olayım.
Full-time ücretlerini çoğaltmak bakımından
arz ettim; bunların artırılması lazım geldiği kanaatini paylaşıyoruz.
BAŞKAN -

Soru cevaplandırılmıştır.

Diğer bir soru.
Gaziantep Milletvekili Orhan Tokuz ve Ankara Milletvekili Fikri Pehlivanlı’nın sorularını
okutuyorum.
100. YILA ARMAĞAN

1) Savaş hallerinde milletimizi ilâçsız bırakmamak için, müstahzar ve ilâç hammaddesi stokları yapılmakta mıdır, Sağlık Bakanlığınca bu
hususta gerekli tedbirler alınmakta mıdır?
2) Ortak Pazara giriş döneminde millî ilâç sanayiimizin gelişmesi ve yabancı ilâç sermayesinin üstün rekabeti karşısında erimemesi için ne
gibi tedbirler alınmakta veya ne gibi tedbirler
düşünülmektedir?
3) İlâç kâr oranları düşürülürken, eczacıların
masraf unsurları dikkate alınmış mıdır? Milyonluk ciro yapan imalâtçılara % 10 net kâr
tanınırken, yaptığımız hesaplara göre depoculara % 1 ilâ % 2, bugün için küçük esnaf
ve sanatkârlar düzeyinde bulunan ve ufak ciroları ile yaşamlarını sürdürme çabası içinde
bulunan perakendeci eczacılara % 4 ilâ % 5
oranında net bir kâr tanınması, adalet ve hakkaniyet ölçülerine ne derecede uygundur?
Eczacıların net kâr oranlarının hiç olmazsa
imalâtçılar seviyesine çıkarılması düşünülmekte midir ve bu konuda gerekli incelemeler yapılmakta mıdır?
4) Ziraî ilâçlarda olduğu gibi ilâç hammaddeleri ithalindeki vergi ve resimler düşülerek, ilâç
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fiyatlarında önemli oranda bir indirmenin gerçekleştirilmesi düşünülmekte midir?
BAŞKAN -

Buyurun sayın Bakan.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL DEMİR (Devamla) - Sayın Başkan, ilâç
hammaddeleri stoklarının yapılması konusu
önemli bir konudur. Ülkemizde millî ilâç
sanayii gelişmiştir, hatta ihraç olanaklarına
dahi ulaşmıştır; ancak pazar bulmada sıkıntı
çekmektedir.

Bu itibarla, bir savaş sırasında, hammadde sıkıntımız olmadığı zaman, ilâç üretimimizin devam
edebileceği de görülmektedir. Bu itibarla ilâç
hammaddesi stoğu yapıldığı zaman, bir savaş sırasında hammadde sıkıntısı çekilmeden ilâç üretimi mümkün olabilir diye düşünülebilir; ancak
meslekten olan arkadaşlarım bileceklerdir, ilâç
hammaddeleri çoğunlukla zamana dayanmayan, uzun zamana, uzun süreye dayanmayan
kimyevî yapıdadır. Bu nedenle, ilâç hammaddelerinin uzun süre stoklanması mümkün değildir.
Ülkemizde ilâç hammaddesi imalinin desteklenmesi şarttır. Bugün ilâç hammaddesi imali yavaş
yavaş gelişme göstermektedir. Esasen desteklenmektedir de; kâr nispeti, kâr oranları onlar için
yüksek tutulmuştur, böyle desteklenmektedirler,
ancak, yeterli değildir, ilâç hammaddesi üretimi
mutlaka devlet öncülüğü ile ve devlet katkısı ile
beraber yürütülmek durumundadır.
Büyük yatırımları gerektiren ve bu yatırımı çok
uzun sürede geriye çeviren, kâr oranı az olan
ve uzun sürede rantabilite sağlayan yatırımlar
olduğu için ilâç hammadde sanayiine; kamunun, devletin mutlaka öncülük etmesi lazım
geldiği inancındayım.
Eczacıların masraflarının kârlarının içerisinde
değerlenmesi meselesini vaktim azdı, arz edemedim; ama konu ile ilgilenen arkadaşlarım
biliyorlar, Bakanlığımızda; Maliyecilerle, Orta

ithalâtını sağlamak için de çalışma yapılmaktadır. Ancak, demin de arz ettiğim gibi, bir
çoğunda bulunduğu için, büyük bir nispette
maliyeti düşüreceğini zannetmiyorum, çünkü
çok kalemi kapsamayacaktır.
Arz ederim.
BAŞKAN -

‘‘

eczacılık fakültelerimizde 10.200
küsür öğrenci okumaktadır. Yalnız bir
yılda 1.164 eczacı mezun olmuştur.
Onbin küsür eczacı. İstihdam alanını
bulamadığınız zaman bu sorun ileride
gittikçe daha da büyüyecektir.

’’

Bu komisyon bir yönüyle bunu incelemektedir;
ama öncelikle, eczacı zorunlu masraflarının,
sınaî maliyet sistemi içerisinde değerlendirilmesinin mümkün olup olmadığını araştırmaktadır. Zorunlu masrafların maliyetler içerisinde değerlendirilmesi imkânı bulunduğunda, o
zaman imalâtçıda olduğu gibi, “masraf + net
kâr’’ sistemini getirmek mümkün olabilecektir.
Bugünkü sınaî maliyet sistemini getiren, uyguladığımız kararname, bunu depocu için de, eczacı için de öngörmemektedir.
Bizim istediğimiz, düşündüğümüz ve bu yapılan çalışmalarla sonuca ulaştırmak istediğimiz,
zorunlu masrafların maliyetler içerisinde gösterilmesi olanaklarını bulmaktır.
Böylece, zorunlu masrafları maliyet içerisine
koyunca, net kâr sistemini uygulama imkânı
doğmuş olacaktır.
Ziraî ilâçlarda olduğu gibi, diğer ilâçların da
hammadde ithalâtından vergi alınmaması;
esasen ilâç hammaddesi ithalâtında antibiyotikler, tüberküloz ilâçları, kanser ilâçları gibi
bir çok ilâçlarda vergi, resim yoktur. Bazı ilâç
hammaddelerinde vardır, bunların vergisiz

Soru cevaplandırılmıştır.

Sayın Başkan, sual sorma müddetini kestirip atmadınız,
mütemadiyen sualler geliyor ve çalışmalar uzuyor.

MUSTAFA ASRİ ÜNSÜR (Yozgat) -

Benim istirhamım, sual soracak arkadaşları
tespit edin, ondan sonra sorular cevaplanılsın,
başka kimse soru sormasın.
BAŞKAN -

dim.

100. YILA ARMAĞAN

Doğu Teknik Üniversitesi temsilcileri ile, Eczacılık Fakültesi temsilcileri ile, Sanayi Bakanlığı
ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri ile kurulu komisyonun yaptığı çalışmanın esası budur. Bir istihdam sorununu incelemektedir. Çok uzun bir
konu diye giremedim; ama

Tespit edilenlerle bitirilmiştir efen-

Diğer bir arkadaşımızın sorularını okutuyorum.
“Manisa Milletvekili Hasan Zengin’in soruları:
Manisa İlinde 1971 yılında sosyalizasyon planı
uygulanacaktı, bugüne kadar mümkün olmamıştır. Sebebi nedir, ne zaman uygulanacaktır?
Halk, plana uygun olarak hizmete katkıda bulunmak üzere ve bilhassa yolu olmayan Selendi ilçesi
halkının fakir olmasına rağmen ve aynı zamanda
Sarıgöl ilçesi halkı da hastanesini kendileri yapmışlardır, senelerdir doktor tayin edilmemiştir.
En kısa zamanda doktor tayini düşünülüyor mu?
Demirci İlçesinin hastanesinde doktor yoktur.
Komşu ilçelerle irtibatı güç olan bu yerde ölüm
vakalarına sık raslanmaktadır. Operatör tayininin öncelikle yapılıp yapılmayacağı, hususunda ne düşünüyorsunuz?
İlâç fiyatlarının tam kontrol altına alınabilmesi için, ilâç hammaddesinin Devlet tarafından
ithalâtının yapılması yerinde olacaktır. Bu hususta bir çalışma yapılmakta mıdır?
Yüzyılın
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Bütün vilâyetlerde sosyalizasyon tatbikatının
uygulanması ne zaman tam bitirilecektir?
Organ nakli kanunlarımızca müsait mi, değilse
bu hususta Bakanlığın bir hazırlığı var mı?’’

Buyurun Sayın Bakan.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL DEMİR (Devamla) - Sayın Başkan, Manisa sosyalleştirme uygulaması 1976’da ancak
mümkün olabilecektir. Sosyalleştirme ile ilgili
maruzatımda arz etmiştim; henüz bir kısım illerimizde inşaatlar tamamlanmadığı için, gerek
Demirci, gerekse diğer ilçeye doktor, operatör
tayini konusunu beraberce cevaplamış olayım.
100. YILA ARMAĞAN

Sağlık Bakanlığı muntazaman münhal kadrolarını bültende ilân eder. Uzman doktorların
mecburî hizmetleri yoktur. Sağlık Bakanlığı uzman hekimlerin bu boş kadroları görüp, bunlardan birisini beğenip, orada çalışmayı kabul
etmesini beklemektedir.
Arkadaşlarım zaman zaman benden, hastanelerine, sağlık merkezlerine hekim tayin etmemi
isterler. Kendilerine imkânsızlığımı söylediğim
zaman da, “nasıl olur’’ diye bunu üzüntü ile
karşılarlar.
Uzman hekimlerin mecburî hizmetleri yoktur.
Kendileri istemedikten sonra herhangi bir boş
kadroya tayinini yaptığımız zaman “Ben oraya gitmiyorum’’ der ve onun gibi daha pek
çok boş yer bulunduğu için, bir başka boş yeri
istediği zaman “orası bari boş kalmasın’’ diye
kendisini oraya tayin edersiniz. Bakanlık olarak bizim yaptığımız, münhal kadroları ilân
etmekten ve uzmanların bu kadrolara talip olmalarını beklemekten ibarettir ve ondan sonra
da tayinlerini yapmaktan.
İlâç hammaddelerinin devletçe ithali konusu,
benim sorumluluk dönemimden önceki, dönemde incelenmiştir. Benim sorumluluk döYüzyılın
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nemimden bir önceki dönemde Bakanlığımda incelenmiştir. Maliye Bakanlığı dahil, ilgili
Bakanlıklar uzmanlarının katıldığı bir komisyonda incelenmiştir ve çoğunlukla bugünkü
uygulamanın daha yararlı olduğu kanaatine
varılmıştır. Konu yeni baştan bizim tarafımızdan da incelenmektedir.
Bütün illerimizin sosyalleştirilmesi, sosyalleştirme uygulamalarının yıllık harcama imkânlarına
göre gelişmesi nedeniyle, bugünden tespit edilmesi mümkün değil. Esasen biliyorsunuz. 224
sayılı Kanunun öngördüğü süre, bu süre uzatılmak suretiyle daha uzağa götürülmüştür, gerek
inşaatların zamanında bitmesi, gerekse zamanında hizmete açılabilmesi, yatırımların yeterince yapılabilmesi ile ilgili bir süre tespitini bugünden yapabilmem elbetteki mümkün değildir.
Organ nakli konusunda bir hukukî tartışmaya
ne zaman, ne de benim mesleğimin müsait olmadığını değerli arkadaşımın takdirlerine arz
ederim efendim.
BAŞKAN -

Soru cevaplandırılmıştır.

Çalışma olup olmadığı veya bu sebep üzerinde çalışılmakta
mıdır?
HASAN ZENGİN (Manisa) -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

Bu mevzu üzerinde
çalışalım efendim. Arz ederim.

MAL DEMİR (Devamla) -

BAŞKAN -

Başka soru vardır, okutuyorum.

“Tekirdağ Milletvekili Ömer Kahraman’ın sorusu:
Tekirdağ ili ne zaman sosyalizasyon bölgesine
alınacaktır?’’
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL DEMİR (Devamla) - Yazılı

cevap arz edeceğim efendim çünkü, tarihi şu anda kestirebilmem mümkün değildir efendim.

okutuyorum.

efendim. Başka bir soru vardır

“Muş Milletvekili Tekin İleri Dikmen’in sorusu:

1. Binaları tahrip edilmiş, doktorları dağılmış
Doğu Anadolu sosyalizasyonundan gerçek mânada bahsedebilmek için, yakın gelecekte yürürlüğe girecek tedbirleriniz nedir?
2. Bu konuda teşriî organdan talepleriniz olacak mıdır?’’
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

Sosyalleştirmenin
ülke ihtiyacını karşılayacak hale gelmesi lazımdır. Türkiye’nin şartları sağlık hizmetlerinin
sosyalleştirilmesi uygulamalarının iç düzeyde
yürütülmesini gerektirmektedir. Halkın ayağına hizmeti eşit olarak götürecek ve halkımızın
sağlık hizmetlerinden eşit olarak yararlanmasını sağlayacak millî politikamızdır, sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi.

MAL DEMİR (Devamla) -

Aksamasının nedenlerinin başında, personel
sorunu gelmektedir. Bu nedenle, elbette ki önerilerimiz vardır. Sağlık hizmetlerinde sosyalleştirme bölgesinde ve mahrumiyet bölgesinde görev yapan sağlık personeline sözleşmeli
personel sisteminin uygulanması mutlaka sağlanmalıdır. Önümüzdeki günlerde Yüce Meclisimize gelecektir. Mutlaka sağlanmalıdır. Bu
sağlandığı zaman, sorun büyük ölçüde çözülmüş olacaktır. Tabiî bunun yanında tıp fakültelerimizin daha çok sağlık personeli yetiştirmesinin tedbirlerini almak da lazımdır.
Teşekkür ederim, soru cevaplandırılmıştır. Başka bir soru.
BAŞKAN -

“Siirt Milletvekili İdris Arıkan’ın sorusu:
Geçen sene Siirt Sağlık Müdürlüğüne atanan Dr.
Sadık Güngör, atandığı günden beri görev yerine gitmek istememiş, önceleri rapor ve izinlerle
vakit geçirmiş, bilâhara Bakanlığınız döneminde

Siirt’ten alınıp Ankara Numune Hastanesine tayin edilmiştir. Bu tutumunuz, geri kalmış bölgelerde hizmet yapmak istemeyen kalifiye elemanlara yeşil ışık tutma mahiyetin de değil midir, bu
konudaki değerli düşünceleriniz nedir? Ankara
Numune Hastanesine tayin ettiğiniz Sağlık Müdürünün yerine atama yaptınız mı?’’
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL DEMİR (Devamla) - Bir meseleyi, genelmesele içerisinde değerlendirmesini rica ediyorum değerli arkadaşımdan.

Türkiye’de sağlık personeli yok. Hep beraber
bunu söylüyoruz, yeteri kadar yok. Bir göreve
tayin ettiğiniz zaman, eğer size karşı bağlantısı
varsa, mecburî hizmeti varsa, o zaman kendisine ancak en çok şunu yapabiliyorsunuz: “Ya
mecburî hizmetini ödersin, ya gider bu görevi
yaparsın.’’ Hele mecburî hizmeti de yoksa, Siirt Sağlık Müdürlüğüne tayin edilen doktor gibi
hele mecburî hizmeti de yoksa ve sizin karşınıza
“Ben Siirt’de bundan sonra görev yapamam, yapamayacağım orada. Ben ayrılıyorum’’ diyorsa
ve sizden ayrılıp Sosyal Sigortalarda, Devlet Demir Yollarında, bir başka sağlık kuruluşunda çalışma imkânını siz görüyorsanız, elbette ondan
yararlanmanın yollarını arayacaksınız.

100. YILA ARMAĞAN

BAŞKAN - Peki

Demin arz ettim, biz münhallerimizi ilân ediyoruz. Bu münhallere talip olduğu zaman uzmanlar, birden fazla talip varsa birini seçiyoruz, ama “ben oraya gitmem şuraya giderim’’
dediği zaman, biz ancak onun tayinini yapmakla yetiniyoruz, başka da bir şey yapamıyoruz diye, demin arz ettim. Bir hekimi Siirt’e
tayin ederim Sağlık Müdürü olarak,

‘‘

bugün ben Diyarbakır’a Sağlık Müdürü
bulamıyorum, sayın milletvekilleri.
Bulamıyorum... Diyarbakır Valisi
haftada iki defa telgraf çekiyor bana;
Yüzyılın
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Sağlık Müdürü bulamıyorum, sağlık
müdürlüğüne rotasyonla sağlık müdürü
göndermek üzereyim.

2. Yataklı tedavi kurumlarında hasta-hekim
ilişkileri konusu gittikçe üzücü oluyor. Hekimin
daha fazla vatandaşa yararlı olabilmesi için ne
gibi çalışmalar vardır?

Diyarba-

3. Aynı formül ilâçların ruhsatları ve ilâç fiyatlarını artıran propagandist kadrolar için ne
öneriyorsunuz?’’

MUSTAFA ASRİ ÜNSÜR (Yozgat) -

’’

kır’lılar da gitmiyor mu?
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

Diyarbakır’a Sağlık
Müdürü bulamıyorum. Bulamadığım için,
Sağlık Müdürlüğü hizmetlerinin de yürütülmesi lazım, eski sağlık müdürlüğü yapmış olan
hanımefendiden, (Bu da merkezde çalışıyor
şimdi) arkadaşlarım kendisinden, konuşup rica
ediyorlar, 2 aya oraya göndereceğiz, Sağlık
Müdürlüğü yapacak rotasyonla; belki o zamana kadar buluruz, bulamazsak ondan sonra bir
başkasını göndeririz diye.

100. YILA ARMAĞAN

MAL DEMİR (Devamla) -

Şimdi, hekimi yeterince bulamadığınız, onu
çalıştırdığınız yerde, ona yeterince, onun alması gerekeni veremediğiniz zaman, bütün gruplar söylüyor, hep söylüyorsunuz; o zaman bir
hekim; “Ben Siirt’e gitmiyorum, beni şuraya
verirseniz çalışırım’’ diyorsa; “Hayır Siirt’e de
gitme, Bakanlıktan da istifa et, git başka yere
çalış, benim sözüm sözdür, bu yerine gelmezse senden yararlanmamaya kararlıyım...’’ Ben
bu zihniyeti taşımıyorum, sayın milletvekili arkadaşlarım. Her hekimden, ben imkânlarının
içinde çaIışıyorum.
BAŞKAN -

Teşekkür ederim efendim.

Başka bir soru;
Çanakkale Milletvekili Hasan Sever’in soruları:
1. 6197 sayılı Kanunla başlayan uygulama,
eczacılık sorunlarına çözüm getirmediği gibi,
bugünkü bunalımın etkenlerinden biri oldu.
Eczacılığın genelsorunlarını ele alan çalışmalar
ne durumdadır?
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SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

Komisyon çalışmaları önümüzdeki günlerde bitecektir. Diğer iki
soruya yazılı cevap sunacağım efendim.
MAL DEMİR (Devamla) -

BAŞKAN - Teşekkür

ederim. Başka bir soru.

“Mehmet Özkaya, Gaziantep Milletvekili:
1. Gaziantep Devlet Hastanesinde kaç tâbip
kadrosu açıktır, bunların doldurulmasını düşünüyor musunuz?
2. Nizip, Kilis, Oğuzeli ve Islahiye kasabalarındaki tabip açıkları hakkında ne düşünüyorsunuz?’’
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL DEMİR (Devamla) -

landıracağım efendim.
BAŞKAN -

lecektir.

Yazılı olarak cevap-

Teşekkür ederim, yazılı cevap veri-

Başka bir soru.
Etem Eken, Çorum Milletvekili:
Çorum Bayat kazasının, Tepekutuğun köyünde salgın ve bulaşıcı hastalıktan 15 vatandaşın
öldüğünü gazeteler yazmıştır. Bu salgın hastalığından Bakanlığınızın haberi var mıdır? Hastalığın aslı nedir, neden ileri gelmiştir, ne gibi
tedbir alınmıştır?
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL DEMİR (Devamla) - Bunu sözlü arz etme-

me izin veriniz.

BAŞKAN - Soru

cevaplandırılmıştır.

ETEM EKEN (Çorum) - Yalnız, burası dağ köyü,

yanlış intikal edebilir. Malumat olarak arz ediyorum.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL DEMİR (Devamla) -

alınmaz mı?
ETEM EKEN (Çorum) -

Dağ köyünde, ilâç

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

Yazılı olarak cevap
vermeme müsaade edin efendim.
MAL DEMİR (Devamla) -

BAŞKAN -

Teşekkür ederim.

Burdur Milletvekili Osman Aykul’un sorusu:
Burdur deprem geçirmiştir ve Devlet Hastanesi depremden yıkılmıştır. 1975 yatırım programı yılında Burdur’da hastane inşasına başlanacak mıdır?
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL DEMİR (Devamla) -

ğim efendim.
BAŞKAN -

lecektir.

Yazılı cevap verece-

Teşekkür ederim, yazılı cevap veri-

Bize gelen yazılı sorular bitmiştir. Sözlü olarak
yazdırmış olan dört arkadaşın soruları var.
Sayın Mete Tan, çok kısa olarak rica edeceğim.
METE TAN (Afyonkarahisar) - Sayın Bakanımdan, Afyonkarahisar vilâyetine bu sene sosyalizasyonun yapılıp yapılamayacağını soracaktım.
BAŞKAN -

efendim.

Yapılacağını daha evvelce söylediler

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

Kullanmadıklarını...

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL DEMİR (Devamla) - Ben, bana ulaşan bil-

gileri arz ettim efendim.
BAŞKAN -

Bir sefer halinde Silâhlı Kuvvetlere tahsis edilebilen yatak adedi ile, doktor ve hemşire imkânı
ne kadardır ve yüzde olarak bu konuda çalışma
ve hazırlık var mıdır?

100. YILA ARMAĞAN

Son iki üç gündür basında da yer almıştır, Çorum’da sebebi meçhul ölümler olduğu belirtilmiştir. Son 3 ay içerisinde Çorum’da 3 ölüm
olmuştur. Köylerde ve bu ölüm olan yerlerde tarım ilâçları ile ilgili boş ilâç kutuları bulunmuştur.
Sağlık Müdürlüğümüz yerinde inceleme yapmıştır, konunun üzerine hemen eğilmişizdir, talimat vermişizdir. Bu folidel (zannediyorum adı)
adında bir tarım ilâcı, fevkalâde zehirli bir ilâç,
bununla bir kısım haşaratı öldürmek için, çok
sıkı tembih edilmiş olmasına rağmen, tembih
edilmesi de gerektiğine rağmen, edilmiş sanıyorum, satış yerlerinde; bununla çamaşırlar yıkanmaktadır. Bu çamaşırı giyenler zehirlenmekte ve
zaman zaman da ölmektedirler, fevkalâde zehirli
bir ilâçtır. Tabiî tarım ilâçlarının satışı ile ilgili yasal yollar var. Bu yasal yolların içerisindeki
haklarını kullananlar bu ilâçları satıyor. Her satın
alana bunu sıkı sıkı tembih etmiş olması, söylemesi gerekir. Belki, elden ele ilâç alandan bir başkasına iletilirken bu tembihat yapılmamaktadır,
çünkü yalnız Çorum’da değil, ülkemizin başka
değişik yerlerinde de bu tarım ilâçlarından zehirlenmeler ve ölmeler olmaktadır.

Başka soruya geçiyoruz.

Konya Milletvekili Kemalettin Gökakın’ın sorusu :

MAL DEMİR (Devamla) -

efendim.
BAŞKAN - Sayın

Bu sene programda

Zekiye Gülsen.

Sayın Başkan,
sayın Bakanımdan ricam şudur: Çanakkale’de
Devlet Hastanesinde gezdiğim zaman, başhekim ve hekim arkadaşlarımın bir ricasıyla karşı karşıya kaldım. Durum yalnız Çanakkale’yi
ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) -
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ilgilendirmiş olsa belki bahsetmezdim; ama bu
konunun Türkiye sathında bir çok Devlet hastanelerinde görüldüğü için, arzıma müsaade edin.
Efendim, Devlet hastanelerine seyyar röntgen
makineleri alınmıştır. Bir çok hastanelerde bu
röntgen makinelerinden vardır; ama alındığı günden bugüne dek, hiçbir hastanede kullanmak mümkün olmamıştır. Bu makinelerin,
felçli hastalar, kalpli hastalar ve hele asansörü
olmayan hastaneler için önemi meydandadır.

100. YILA ARMAĞAN

Niçin bu makineler kontrol edilmeden alınmıştır, veya bu makinalar alındığı zaman kontrolü
yapıldı mı, eksik âlet var ise niye şimdiye kadar
getirilmemiştir, getirilmesi mümkün müdür, bu
hususta ne yapılmıştır?
Saygılar sunarım.
BAŞKAN -

Teşekkür ederim.

Buyurun sayın Bakan.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

Teşekkür ediyorum
sayın milletvekiline. Konuyu daha derinliğine
inceleyerek arz edeceğim efendim.

MAL DEMİR (Devamla) -

BAŞKAN - Teşekkür

ederiz efendim.

Sayın Kırbaşlı, çok kısa rica edeceğim efendim.
Efendim, 1971
depremini müteakip Burdur Devlet Hastanesi
yıkılmıştır, yenisi de yapılmamıştır. Yapılacağına dair, yazılı olarak sayın Bakan bu hususta
bir beyanda bulundular. Bununla ilgili olarak,
Burdur Devlet Hastanesinde 3 - 4 tane mütehassıs hekim noksandır. Çok muzdarip halde
bulunmaktadırlar bunların biran evvel ikmali.

DR. FAİK KIRBAŞLI (Burdur) -

2. Burdur’un Dirmil nahiyesine bir sağlık yurdunun yapılmasına dair müracaatlarımıza
müspet cevap verilmişti. Bu sene programa
alınmayışının sebebi?
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3. Özel hastanelerin yapımı ve çalışmaları
için teşvik tedbirleri alınmıştı. Maalesef 1974
- 1975 yılı programlarında böyle bir teklif yoktur. Sadece turistik ve termal nitelikte olan...
Sayın Kırbaşlı, çok rica edeceğim,
sual şeklinde sorun efendim.

BAŞKAN -

DR. FAİK KIRBAŞLI (Burdur) - Sayın Bakanımızdan, bu hususta ne düşündüklerini istirham
ediyorum, çünkü raporla beyanları birbirine
uymamaktadır.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL DEMİR (Devamla) - Sayın Başkanım, hekim noksanı hakkındaki görüşlerimi demin arz
ettim; bültenlerde neşrediyoruz, talep olduğu
zaman tayin ediyoruz.

Bucağa sağlık merkezi yapılacaktı, bu sene
yapılmadı, inceleyeceğim ve yazılı olarak arz
ederim.
‘‘Özel hastaneler için teşvik tedbirleri alınmıştır,’’ demedim. Belki yanlış, eksik ifade ettim.
Teşvik tedbirleri, planlarımızda öngörülmüştür,
yani bununla Yüce Parlamentoda kabul edilmiş
olan Üçüncü Beş Yıllık Planın da, İkinci Beş Yıllık Planın da özel hastaneciliği, öngördüğünü,
kabul ettiğini belirtmek istedim, kastettiğim buydu. Bu kasıtla bunu söyledim, yoksa yalnız bu
seneki programda değil, bundan evvelki yılların
programlarında da özel hastaneleri teşvik için,
ilâve tedbirler ararsanız, bulamayacaksınızdır.
Ben, Yüce Parlamentonun, özel hastaneyi de bir
müessese olarak kabul ettiğini, bunu planlarına
aldığını, teşvik edilmesini öngördüğünü, bir görüşe karşı belirtmek için arz etmiştim.
DR. FAİK KIRBAŞLI (Burdur) -

Dirmil kazası efendim.

Nahiye değil,

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

Ben öyle anladım.
Ben nahiye diye anladım, çok özür dilerim. Yazılı olarak cevaplandıracağım efendim.

MAL DEMİR (Devamla) -

dim.

Sayın Mahir Ablum, buyurun efen-

AHMET MAHİR ABLUM (Kütahya) - Sayın

Başkanım, sayın Bakandan sormak istediğim sual
şudur: Yakın zamana kadar köylerde, özellikle
merkezi köylerde sağlık memurlukları bulunmakta idi; fakat son zamanda Sağlık Bakanlığının vermiş olduğu bir talimatla, bu memurlukların kaldırılmış bulunduğu Kütahya Sağlık
Müdürü tarafından bize ifade edilmiştir. Hizmetin halka götürülmesi, iklim ve yol şartlarının doğurduğu güçlük, kaza ve şehir merkezlerindeki sağlık tesislerinin içinde bulunduğu
güç durum muvacehesinde, bu memurlukların
yeniden ihdası düşünülmekte midir?

zaman alacak. Yazılı cevap vereyim efendim.
Yalnız, köy ebeliği geliştirilmektedir ve ebelik
hizmetlerini de beraber yürüttüğü için, daha
yararlı olmaktadır. Fakat köy ebeliğinin ulaşamadığı ünitelerde, sağlık memurluğu üniteleri
de vardır. Bugün de vardır; fakat köy ebeliği
köylerde sağlık memurluğunun yerini almaktadır ve doğumu da beraber yürüttüğü için, köylerimiz bakımından daha yararlı olmaktadır.
BAŞKAN -

Soru cevaplandırılmıştır.

Böylece sorular bitmiştir.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

Efendim, teşekkür
ederim. Saygılarımı sunarım, (Alkışlar)

MAL DEMİR (Devamla) -

100. YILA ARMAĞAN

BAŞKAN -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL DEMİR (Devamla) -

Arz ederim ama,
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CUMHURİYET SENATOSU
Konu

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1976 Yılı Bütçesi Münasebetiyle

Yasama Yılı

15

Birleşim

34

Tarih

06.02.1976

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

Sayın Başkan,
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilâtı
adına ve şahsım adına sizi ve yüksek şahsınızda
Sayın Cumhuriyet Senatosu üyelerini saygı ile
selâmlıyorum.
MAL DEMİR (Bolu Milletvekili) -

100. YILA ARMAĞAN

Sayın Başkan,
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi ile
ilgili olarak gerek gruplar adına, gerekse şahıslar adına yapılan konuşmalarda, Bakanlığımız
çalışmalarını övücü, yerici ve uyarıcı konuşmalar yapıldı. Bu konuşmalardan özellikle yerici
ve uyarıcı olan konuşmaları değerlendirmek
suretiyle bundan sonraki çalışmalarımızda onları değerli birer araç olarak kullanmak suretiyle; övücü konuşmalara da lâyık olabilmek için
Bakanlık olarak çalışmaya devam edeceğimizi
arz etmek Bu konuşmalar için, gerek gruplara
ve gerekse şahıslar adına yapılan konuşmalar
nedeniyle konuşmacılara da teşekkür ederim.
Sayın Başkan,
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi, konuşmacıların da belirttikleri gibi, değindikleri
uzun yıllardan beri Genel Bütçe içerisinde muayyen oranlarda yer almaktadır. Ancak, 1976
Yılı Bütçesi’nin bir özelliği olduğuna dikkat
çekmek isterim.

‘‘

1976 Yılı Bütçesini 5 milyar 338 milyon
TL. diye değerlendirmek mümkündür.
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’’

Bu Bütçeyi 1975 Yılı Bütçesi’nden farklılığı
ile de değerlendirmek mümkündür. 1976 Yılı
Bütçesi 1975 Yılı Bütçesi’nden yaklaşık, 1,5
milyar lira farklı bir bütçedir ve 39 civarında
cari, transfer ve yatırım harcamaları bakımından fark getiren bir bütçedir.
Elbetteki daha fazla bütçe imkânları verildiği
zaman sağlık hizmetleri daha farklı yürütülebilecektir. Ancak. Genel Bütçe içerisinde her
bakanlığın Devletin ödeme imkânları içerisinde bir pay alabildiği dikkatten uzak tutulmamalıdır. Nitekim, bu nedenlerledir ki yıllarca,
Sağlık Bakanlığı Bütçesi % 3,5 - 4 oranında bir
yer almıştır, Genel Bütçe içerisinde.
Sayın Başkan,
Sağlık hizmetlerini gerek koruyucu ve gerekse
tedavi edici hizmetler olarak değerlendirdiğimiz zaman, gruplar ve şahıslar adına yapılan
konuşmalarda da belirtildiği gibi ağırlık, personel sorununda düğümlenmektedir. Sağlık
hizmetlerinin görülmesinde, sosyalleştirmede,
tedavi edici ve koruyucu hizmetlerde, tümü ile
sağlık hizmetlerinin görülmesinde temel sorun
personel yetersizliğinden doğmaktadır.

‘‘

Bugün ülkemizde yaklaşık 22 bin lisans
almış hekim kaydı vardır.

’’

Ancak, bunan bir kısmı yurt dışında çalışmaktadır, bir kısmı hekimlik yapmamaktadır; bizim
kayıtlarımıza göre 20 bin civarında hekim serbestt kamu kuruluşlarında görev yapmaktadır.

sağlayıcı bir kısım tedbirler bizi umutlu kılmaktadır: Yan ödemeler artırılmıştır. Bütçe Karma
Komisyonunda 1976 yılı uygulamalarında yan
ödemeler bir misline yakın artırmıştır, önemli unsurdur. Sosyalleştirme tazminatlarının da
artırılmasıyle ilgili sosyalleştirme bölgesinde
çalışacak personele de ödenmekte olan tazminatların artırılmasıyle ilgili çalışmalar Bakanlığımızda tamamlanmıştır. Bakanlar Kurulu
kararıyle 1976 yılı içerisinde uygulanacaktır.

mevcut sağlık personelinden hekimin
4.675’i Sağlık Bakanlığında çalışır. Bu
yaklaşık %23’ü tutmaktadır.

12 sayılı Kanun Kuvvetindeki Kararnamenin
Meclislerde yapılan müzakereleri sonucunda yapılan değişikliklerle sözleşmeli personel uygulama
imkânı 1976 uygulamalarımızda bundan yararlanmak suretiyle, sözleşmeli personeli ve özellikle
mahrumiyet yerlerinde, ihtiyaç yerlerinde sözleşmeli personeli çalıştırma imkânımız olabilecektir.

Demek ki % 22 küsür hekimle sağlık hizmetlerini. yürütme durumunda kalmıştır, Sağlık
Bakanlığı. Bu personel de tam dengeli bir dağılım içerisine sokulabilmiş değildir. Kurumlar
arasındaki denge, dengesizliği doğuran nedenlerin başında, “eşit işe eşit ücret’’ sisteminin kurumlar arasında uygulanamamış olmasındandır. Gerek üniversitelerimizde gerekse diğer bir
kısım kamu kuruluşlarımız dahi, 1 nci derecede
sorumla olan Bakanlığına nazaran daha farklı
ödemeler yapabilmektedirler.

Tam süre çalışma tazminatlarını artırıcı kanun
teklifleri Meclis komisyonlarındadır. Bu kanunlar parlamenterler tarafından iltifat görmektedir. Kısa zamanda kanunlaşacağı, ümit edilmekte ve kısa sürede yasalaşması için Bakanlık
olarak da çalışılmaktadır. Bütün bunlar 1976
yılı uygulamaları için umut verici aşamalardır.
Bütün bunlarında hizmeti aksatmadan yürütmek bakımından personel temininde yeterli
olamayacağı söylenebilir. Daha yeni tedbirler,
daha geniş tedbirler, daha geniş imkânlar elbetteki düşünülecektir, düşünülmesi gerekecektir.

‘‘

’’

Uzman pratisyen oranı da hizmetin gerektirdiği
biçimde değildir. Uzman oranı pratisyen oranına nazaran daha fazladır. Hastanelerimiz uzman ihtiyacı içerisindedir. Koruyucu hizmetler,
pratisyen tabip ihtiyacı içerisindedirler. Bu denge
yeterince kurulamamıştır ve bu denge uzmanlar lehinde bozulmuştur. Mahrumiyet yerlerini
özendirici tedbirler yeterince alınamamıştır.
Şimdi 1976 yılı uygulamaları için personel
dağılımındaki dengesizliği düzeltici ve mahrumiyet yörelerine sağlık personeli göndermeyi

‘‘
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Aslında hekim sayısı 20 bin olarak diğer ülkelerle kıyaslandığı zaman elbetteki yetersizdir.
Bundan önceki bütçelerde de sunmaya çalıştım.
Ülkemizde hekim sayısı yetersizdir. Ama, daha
önemli bir unsur vardır. Hekim sayısının yetersiz oluşunun yaptığı etkiden daha büyük etki,
hekimlerin ki dengesizliktir, kurumlar arasında
ve bölgeler arasındaki dağılımdaki dengesizliklerdir. Kurumlar arasındaki dağılımda da bir
büyük dengesizlik vardır. Sağlık Bakanlığı, ülkemizdeki sağlık hizmetlerinden sorumlu olan bir
Bakanlıktır, tümü ile sorumlu olan Bakanlıktır,
her yönüyle sorumlu olan Bakanlıktır. Ama,

Her yıl tıp fakülteleri yaklaşık olarak
1.000 doktor mezun etmektedir.

’’

‘‘Bu sayı daha fazla olmalıdır.’’ diyor sayın sözcü. Doğrudur, daha fazla olmalıdır ve gerçekten bakıldığı zaman, yıllarca önce ülkemizde
bir tek tıp fakülteleri varken, yaklaşık 800 – 900
mezun verdiğini o yılları yaşamış olanlar elbet
hatırlıyorlar.
Yüzyılın
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‘‘

Tıp fakültelerimiz bugün 16’ya çıkmıştır.
Ancak, burada değerlendirilmesi gereken
bir özellik vardır. 16 tıp fakültesi
olmuştur, bu fakültelerin çoğu Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanlığının sağlık
kuruluşlarında çalışmaktadır.

’’

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kendi müesseselerini, kendi hastanelerini daha çok hekim
yetişmesine imkân sağlamak için, yeni kurulan
fakültelerin emrine tereddütsüz vermektedir.

100. YILA ARMAĞAN

Halk sağlığı hizmetlerini de beraberce yürütmelerini isteyerek, bir protokolle, ödeme gücü
yeterince olmayan vatandaşların tedavilerinde,
üniversiteye devredilen, tıp fakültelerine devredilen hastanelerin de Sağlık Bakanlığının
uygulamalarına uymaları kaydını da koyarak,
böylece Bakanlık olarak yürütmekten sorumlu
bulunduğu hizmetleri aksatmamaya çalışarak
ama daha çok öğrenci yetişmesi amacıyla hastanelerini fakültelere devretmektedir. Ankara
Tıp Fakültesi, İzmir Tıp Fakültesi dahi Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanlığının hastanelerinde
gelişmiştir, orada başlamıştır. Halen şu anda
adı, ünü yaygınlaşmaya başlayan Çukurova
Tıp Fakültesi hâlâ kuruluşumuzdadır. Erzurum, Diyarbakır yine öyledirler. Türkiye’nin
neresinde bugün (Ankara ve İstanbul’daki 1 - 2
tıp fakültemiz hariç) tıp fakültesi varsa, Sağlık
Bakanlığının kuruluşlarında çalışmaktadır. Bu
daha çok hekim yetiştirmelerine imkân sağlamak içindir, ama, kabul etmek gerekir ki yeni
açılan tıp fakültelerinin klinik öncesi dönemi
için yeterince imkânlar mevcut değildir.
Millî Eğitim Bakanlığı ile ilgili bir sorun olmasına rağmen; bizim Sağlık Bakanlığı olarak
kanaatimiz odur ki, (Daha doğrusu üniversitelerimizi ilgilendiren bir sorundur.) tıp fakülteYüzyılın
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lerini Anadolu’nun değişik yerlerinde açmak
yeterli olmamaktadır. Bu fakültelerde ancak
klinik hizmetleri görülebilmektedir. Klinik öncesi hizmetler, onlar laboratuvar hizmetleridir,
bunları merkezlerde gruplar halinde, kalabalık
üniteler halinde yapıp, oradan mezun olanları
bu Anadolu’daki tıp fakültelerine dağıtmadığımız sürece, her yıl bu 1.000 – 1.500 mezun
sayısını fakültelerimiz 16’ya da çıksa dahi aşabileceğimizi zannetmiyorum.
Hekim personelinin istihdamında, Sağlık Bakanlığının ödeme bakımından eksiklikleri olabilir.
Sayın Başkan,
Sunmak isterim ki, Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı, hekime değer veren, hekime saygılı
davranan bir Bakanlıktır.
Ülke dışına giden hekimlerin, “Neden yurt
dışına gidiyorlar?’’ sorununu çözüme bağlarken bunu belki sorunların içerisinde, hatta
hiç bulunduğunu zannetmediğim bir nedene
bağlamak, meseleye iyi bakmamak demektir.
Yurt dışına giden hekimlerin, yurt dışına gitme nedenlerinin başında ekonomik ve sosyal
sorunlar gelir, daha çok ödeme... Bunun yanında yeni bir şeyler öğrenebilme ümiti gelir, ama
“hor görüldüğü’’ için yurt dışına hekim gidiyor,
değerlendirilmesi yapılırsa bu doğru olmaz,
yanlış bir şey olur. Ben değerli arkadaşımla beraber çalıştım, sayın sözcüyle beraber çalıştım.
Benim görevim zamanında 26 ili kapsayan bir
bölgenin yönetiminden sorumluydu arkadaşım
ve yurtdışına yine hekim gidiyordu. Hor görüyor, kötü muamele ediyordu da ondan dolayı
sosyalleştirme bölgesinden bir hekim gidiyor
değildi. Meseleyi böyle almak yanlıştır.
Hekimler, özellikle Türk hekimleri ülke sorunlarını bilmektedir. Ülke sorunları ve ülke
gerçekleri içerisinde görev yapmaktadırlar. İstisnaları, kaide halinde değerlendirmek yanlış-

Yurt dışındaki hekimleri ülkeye çekmek için,
alınması gereken tedbirler vardır, bunlar sosyal
ve ekonomik tedbirlerdir. Bunların içerisinde,
özellikle Almanya’daki hekimlerin Türkiye’ye
dönmeleri için bize de ulaşmış bazı dilekleri
vardır, Sayın sözcü bunları belirtiyor.
Şimdi bakınız, arz etmek isterim ki, bunların
içerisinde tam tersine etki yapacak olan uygulamalar, istekler vardır. Tıbbî cihazlardan gümrükleri, yurt dışındaki hekimler yurda dönsün
diye almamaya kalkıp; yurtta çalışanların yurt
dışından getirecekleri tıbbî cihazlardan gümrük almaya devam ederseniz ve ülkemize tıbbî
cihazlar girerken gümrük veriliyor ise, Anadolu’nun çeşitli mahrumiyet yerlerinde çalışan
ve orada çalışmayı, ülkesine hizmet edinmeyi,
kendisi için yorgunluk, üzgünlük, bedbinlik kabul etmeyen Türk hekimi dışarıdan kullanmak
için bir tıbbî aracı getirirken eğer gümrük öder
de, yurt dışına giden, getireceği cihaz için gümrüksüz getirme imkânına sahip olursa o zaman
herkes en azından bir sene gidip çalışıp, sonunda da bir cihaz getirmek için yurt dışına gider,
bu da araç değildir.
Uzmanlık İmtihan Tüzüğü’nün değiştirilmesi:
“Almanya’dayım, burada hiç bir yerde, hiç bir
Türk hekiminin öğrenemediği üstün bir bilgilere sahipim, ülkeye döneceğim; ama Türkiye’deki hekimin tabi olduğu statüye tabi olmayacağım.’’ bunu haklı bulmak mümkün değildir.
Uzmanlık Tüzüğü muayyen kademeler için imtihanı öngörmüştür. Bu imtihan ülkemizde çalışan hekim için söz konusu olduğu gibi, elbette
yurt dışından gelen için de söz konusu olacaktır.

Ülkenin bir hekim standardı olacaktır. Bu hekim standardının sağlanabilmesi için herkesin
ona tabi olması gerekecektir. İstisnaları kaide
olarak almıyorum; ama öyle hastanelerde ihtisas yapılmaktadır ki, bazı Batı ülkelerinde, biz
o standartlardaki hastanelerde, Türkiye’deki
ihtisası kabul etmemekteyiz. Elbette çok üstünü var, üstün olmayanı var. Üstününde yetişmiş
olan da bilgi sahipi olacağına göre imtihandan
çekinmemelidir ve ülkede çalışan hekimin tabi
olduğu şartları yadırgamamalıdır.
Yurt dışındaki hekimlerimizin ülkemize dönmelerini sağlayıcı tedbirler ekonomik tedbirlerdir. Bunlar yeterince alındığı zaman, bu
hekimler ülkemize dönecektir; ama ben Almanya’da şu kadar çalışmıştım, diye benden
büyük kentlerimizin hastanelerinde ve istisnaî
olarak, istisnalar getirerek hizmet istemek hakkı bulunduğunu sanmıyorum. Bu hakkın eğer
o hastanelerde çalışacak bilimsel düzeye gelmişse Anadolu’da görev verenlerin olduğunu
sanıyorum ve böyle uyguluyorum ben.
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tır. İstisnaları kaide halinde değerlendirdiğiniz
zaman, o zaman her kuruluş için bunun çeşitli
örneklerini söylemek, belirtmek mümkündür,
ama temele inmeyeceği ve istisna olarak değerlendirildiği için, çözüm getirme bakımından
yararlı olmayacaktır.

İllerimizin birçoğunda sağlık müdürü yok, birçoğunda değil bir kısmında sağlık müdürü yok.
Bunun nedenlerini sayın sözcü çok iyi bilmelidir. Bunun nedenlerinin başında yine ekonomik
sorun geliyor. Muayenehane açma imkânından
yoksundur, yalnız maaşla kalır, Hükümet tabipi
dahi muayenehane açar; ama sağlık müdürü
muayenehane açamaz. Böyle olunca tabiatıyla
yalnız maaşa kalan bir hekim elbette bir kısım
hizmetleri eğer yalnız maaşla karşı karşıya kalıyorsa, diğer hizmetlerde daha geniş imkânlar
bulunduğu için kabulden imtina eder.
Şimdi 67 ilimizdeki bütün sağlık müdürlerimize, 3’ncü ve 4’ncü derecede olanlar çoğunluktaydı,1’nci derecede kadro koyduk. Böylece
daha cazip hale geleceğini ümit ediyoruz. Yan
ödemelerde sağlık müdürleri için daha geniş
imkânlar getireceğiz; ama bunu vali sağlık müYüzyılın
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dürü ilişkisi ile değerlendirmek yanlıştır. İllerde
sağlık hizmetlerinin ve diğer bakanlık hizmetlerinin olduğu gibi sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde de sorumlu bir merci bulunduğunu
kabul etmek gerekmektedir.
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Sayın sözcünün Gümüşhane için verdiği örnek, üzülerek belirtmek isterim, talihli bir örnek değildir. Gümüşhane Hastane Baştabipi
ile ilgili örnek, talihsiz bir örnektir. Arkadaşım
teşkilâtı gayet iyi bilir. Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığının personel tasarrufunda hâlâ devam edegelen dikkatini bilir. Neden o uygulama yapılmıştır, onu öğrenme imkânına sahipti.
Müteaddit teftişe rağmen Ankara’ya çağırılıp
uyarılmasına rağmen görevini yürütmede kişisel davranışlar karşısında hatta biraz müsamaha gösterilmiş olmasına rağmen, personel
bulmada güçlük dikkate alınarak Gümüşhane
Hastanesi için uygulama yapılmıştır. Sanıyorum arkadaşım bunu öğrendiği zaman üzülecektir, fazla belirttiği için.
Sayın Başkanım.
Şunu arz etmek isterim. Lütfettiler, gerek grup
adına gerek şahısları adına konuşan arkadaşlarımız, beni övücü sözler söylediler. Şükranlarımı sunarım. Başında bulunduğum teşkilâtın
hizmetlerindeki kusurları benden koparak,
beni onun sorumlusu kabul etmemek nezaketini göstererek değerlendirmek mümkün değildir. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının sevabından kusurundan Yüce Parlamentoya karşı
ben sorumluyum. Benim bilgim dışında dahi
olsa ki, çok nadirdir, ben sorumluyum. Şahsımla ilgili övücü konuşmalara tekrar şükranlarımı
sunarım, ama Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının iyi ve kötü icraatının sorumluluğu bendedir, bana aittir.
Hekim dışındaki sağlık personeli gerek diş tabipi, gerek eczacı istihdam alanı bakımından
sıkıntı içindedirler. Hekim tayini için kadrolaYüzyılın
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rımız vardır, ancak bir çok müesseselerimizde
imkânsızlıklar nedeniyle bir diş tabipinin çalışacağı ünite bulunmamasına rağmen, bütün
sağlık kuruluşlarımıza birer diş tabipi göndermiş bulunmaktayız. Diğer koruyucu hizmetlere de diş tabipi göndermek için imkânlarımızı
değerlendirmekteyiz.
Okul mezunlarının; genç çocuklar, ufak çocuklar ailelerin yanına verilmesi, kendi ailelerinin
bulunduğu bölgelerde çalışması elbette bizim de
istediğimiz bir şeydir. Bu yıl da bunu uygulamak
istedik, bir aya yakın çalıştık ve sonunda gördük
ki, doğu illerimizin birçoğuna hiç talip yoktur ve
eğer kendi istedikleri yerlere göndermeyi uygulamış olsaydık, çoğu Batı’da yığılacaktı, Doğu
illerimiz Muş, Hakkâri, Bitlis, ebe, sağlık memuru ve hemşire bakımından büyük bir ihtiyacın
içerisinde kalacaktır. Eğer bunu uygulayamamışsak, bunun nedeni, o bölgeleri isteyenlerin
bulunmayışındandır. O bölgelerde de vatandaşlarımızın sağlığını korumaktan sorumlu bir organ olarak her yıl olduğu gibi, bu sene de kura
ile yine görev verilmiştir, ama arz etmek isterim
ki, belki hiç bir bakanlığın yapmadığı bir uygulamayı Sağlık Bakanlığı yapmaktadır. Bir yılını
doldurmuş olanların istedikleri yerlere nakilleri
Sağlık Bakanlığında yapılmaktadır. Bu, okul
yeni mezun vereceğine yakın (yer değişimleri iki
yıl, üç yıl gibi kayıtlar yürütülmeden) yer değişimi yapılmakta ve boşalan yerlere yenileri gönderilmekte, bir yıl sonraki okullar mezun verirken
yine aynı değişiklik yerine getirilmektedir.
Sayın İlhan’a arz etmek isterim. Muş’a bir ambulans verilecektir.
Özellikle koruyucu sağlık hizmetlerini geliştirmek bakımından millî proje, sosyalleştirmedir.
Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirme uygulamaları plan hedefleri istikametinde geliştirilmektedir, gelişecektir, geliştirilecektir. Aksama vardır,
aksama personel sorunundan doğmaktadır.

personel sağlamadaki güçlüklerden doğduğunu
arz etmek istiyorum ve burada hemen arz etmek isterim, Sağlık Bakanlığında başındaki bakanından, diğer bütün sorumlularına kadar, en
üst kademeden başlamak üzere sosyalleştirmeye
inanmamış, inançlı olmayan personel bulunamaz. En azından bugüne kadarki uygulamalar
bunu göstermiştir. Sayın sözcünün kendi dönemindeki inanç aynı, personel iş başındadır, devam etmektedir aynı personel de iş başındadır.

‘‘

Yataklı tedavi kurumları hizmetleri için,
Türkiye’deki bugün hasta yatak sayısı
100 bini aşmıştır. 55 bini yalnız
Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığındadır.

’’

Üçüncü Beş Yıllık Plan bünyesinde bulunan 21
ilden 18 ilde yatırım başlamıştır, bir kısmında
da bitmek üzeredir; bazılarında bitmiş, bazılarında bitmek üzeredir. Geriye kalan üç il İstanbul, Ankara ve İzmir’dir.

Dengeli yatak sağlamak için Üçüncü Beş Yıllık
Plan istikametinde 10 binde 26’yı hedefleyen
ve her ilde 10 binde 26’yı hedefleyen bir uygulama yürütülmektedir.

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirme uygulamalarındaki bütün aksaklıklara rağmen arz etmek
isterim ki, sosyalleştirme bölgelerindeki sağlık
hizmetleri, sağlık hizmetlerini sosyalleştirme
uygulamalarından önceki dönemden daha kötü
değildir, daha iyidir. Koruyucu hizmetler bakımından daha iyidir. Gerek aşılar bakımından,
gerekse sağlık seviyesinin yükseltilmesi bakımından daha iyidir; ama amaca ulaşabilmiş, değildir, istenilen düzeye gelebilmiş değildir. İstenilen
düzeye gelememiş olmasının kusuru sistemin
hatasında değildir. Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirme uygulamalarının Türkiye gerçeklerine
en uygun, sağlık hizmetlerini en uzak bölgelere,
halkın ayağına kadar götürmek, sağlık hizmetlerinde eşitliği sağlamak, halkın sağlık seviyesini
beraberce farklılık gözetmeden yükseltebilmek
bakımından sosyalleştirme uygulamalarının
ülke gerçeklerine uygun bir uygulama olduğunu, aksamanın sistemden doğmadığını; ancak

Hastanelerimizle ilgili şikâyetler genellikle çoğunluktadır. Hastanelerimizle ilgili şikâyetleri
iyi değerlendirdiğimiz zaman, bu şikâyetlerin altında da genellikle personel sorununun,
personel yetersizliğinin yattığı görülmektedir.
Ancak, bütçe yetersizlikleri nedeniyle Devlet
hastanelerinde hastalara çatal, kaşık, bıçak,
bardak, sabun gibi ihtiyaç malzemelerinin dışarıdan getirildiğini kabul edemem. Bir müessese,
herhangi bir sağlık kuruluşu özel gayretlerle ve
gayretkeşlikle herhangi bir geçmiş tarihte bir
uygulama yapmış olabilir. O uygulama devam
ettirilmiş midir, ona bakmak lazımdır. Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığı hastanelerinde yatan
hastalar çatal, kaşık, bıçak getirme, dışarıdan
ilâç getirme durumda değildirler. Daha öteye
ödeme gücü olmadığını söylemesi yeterli sayılmakta; hastane ücreti alınmamaktadır. Ödeme
gücünün yeterli olmadığının söylenmesi ile yetinilmekte ve hastane için ücret alınmamaktadır.
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Her hizmette olduğu gibi, özellikle mahrumiyet
bölgelerinin bir hizmeti olarak bugün göründüğü için sosyalleştirmedeki aksama büyük ölçüde
personel sorununun etkisi altında kalmaktadır.
Bugün 26 il, 4 eğitim merkezinde uygulama
devam ediyor. Ancak, 44 il yatırım planına
alınmış durumdadır. Teferruata giremiyorum,
zamanım fazla olmadığı için. Bu 44 ilde yaklaşık 20 milyon nüfus yaşamaktadır. 44 ilin bir
çoğunda yaklaşık 37 ve 38’inde sağlık ocakları
inşaatları bitmiş durumdadır, bitmek üzeredir.
Diğerleri, geçen yıl köy ocakları yatırım planına alınan 4 ilimizin bu sene merkez ocakları bu
sene yatırım planına alınmıştır. Bir dört ilimiz
in de bu sene merkez ocaktan alınmış, seneye
köy ocakları alınacaktır.

Yüzyılın
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Hastane için ücret alınmayan hastadan böyle
bir sağlık kuruluşunun çatal, kaşık, bıçak istemesi fevkalâde istisnaî örneklerdir, daha dikkatli değerlendirilmiş olsaydı, sevinirdim.
Bu nedenle arz etmek isterim ödeme gücü bulunmayan hastalar Devlet hastanelerinde ücretsiz tedavi edilmektedir. Türkiye’de vatandaşlarımızın tümü sağlık güvencesi alana alınabilmiş
değildir. Hasta olduğu zaman acaba cebimde
param bulunabilir mi, acaba Devlet hastanesi
ne gittiğim zaman benden para isterlerse, ben
veremezsem nasıl kendimi tedavi ettiririm endişesinden 1976’nın Türkiye’sinde henüz daha
yasal olarak kurtarılabilmiş değildir.
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Yıllardan beri Genel Sağlık Sigortası tasarısı
üzerinde durulur. Genel Sağlık Sigortası tasarısı Meclislere gelmiş, Meclis komisyonlarında
görüşülmektedir. Bir an önce yasalaşması için
bütün imkânlarımız kullanılacaktır. Yüce Meclislerin, siyasî grupların ve parlamenterlerin
sahip çıktığı bir tasarı olarak görülmektedir.
Elbette daha iyi işler hale getirilmesi için yapılması gerekli değişiklikler varsa yapılacaktır,
daha güzel hale getirilecektir ve uygulanacaktır.
Böylece vatandaşlarımız, tüm vatandaşlarımız
cebindeki sigorta karnesi ile kendisinin, eşinin,
çocuklarının herhangi birinin hastalığında Sigorta ile ilişkili sağlık kuruluşlarında ücretsiz
tedavi imkânını bulabilecektir. Sigorta primleri, ödeme gücü bulunmayanlarınki, kamu görevlilerinki, emeklilerinki ve büyük bir ödeme
gücü bulunmayan vatandaşınki Devlet tarafından ödenecektir. Sigorta primi verme gücünde
olanlardan da sigorta primi alınacaktır.
Burada arz etmek isterim ki, Genel Sağlık Sigortası çıkıp, vatandaşlarımızın sağlık güvencesi
yasal olarak sağlanıncaya kadar bir uygulama
Bakanlığımızca yürütülmektedir. Ödeme gücü
olmadığı belirlenen hastalar Devlet hastanelerinde ücretsiz tedavi edilmektedir. Bu uygulama
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dikkatle yürütülmektedir. Bugün 1975 yılında
Devlet hastanelerine yatan hastaların %80’inden fazlasının ücretsiz tedavi edildiği istatistiklerde görülmektedir. Geriye kalan % 20’de
memur ve emeklilerden oluşmaktadır, ücretlidir; ama, ücretini kamu ve kurum ödemektedir.
Ancak Fakrühal ilmühaberi dediğimiz yoksulluk belgesinin zaman zaman bazı kurumlarda bulunmaması halinde güçlükler çıkarıldığı
bana da intikal etmektedir. Bu nedenledir ki,
bugün sayın sözcünün de uygulanmasında yarar gördüğünü söylediği sistem, uygulanmaya
başlanmıştır. Bir tamimle, bir genelge ile bütün
teşkilâtım, Bakanlığımızın teşkilâtı, tedavi kurumları uyarılmıştır. Kendilerine verilen emir
şudur: ‘‘Ödeme gücünden yoksun olduğunu
belirten vatandaşlarımız Devlet hastanelerinde ücretsiz tedavi edilecekler, kendilerinden
fakrühal ilmühaberi istenmeyecektir.’’ Böylece
fakrühal ilmühaberini alamamış olma, sonra
getirme gibi güçlükler de ortadan kaldırılmış
bulunmaktadır. Bu uygulama bugünden itibaren Türkiye’deki bütün Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarında yürütülecek ve Bakanlık
hastaneleri ve yataklı tedavi kurumları fakrühal
ilmühaberi istemeden, ödeme gücünden yoksun bulunmasının belirlenmesi halinde, hastanın tedavilerini, yatarak tedavisi gereken hastaların tedavilerini ücretsiz olarak yapacaktır.
Boş yatak yok, diye hastaneden hasta geri çevrilemez, yasalara da ters düşer, bu, hastanelerin
yönetmeliklerine de ters düşer, uygulamaya da
terstir. Olabiliyordur, olmuyordur demiyorum,
ancak, bunun görevini kötüye kullanmak olduğunu belirtmek istiyorum. Bir hastanede
herhangi bir serviste boş yer bulunmaması, o
hastanın geriye çevrilmesini gerektirmez. Bu
tarz şikâyetler, üzerinde titizlikle durduğumuz
şikâyetlerdir. Elbette boş bir servise, hatta bir
serviste yer açılıncaya kadar bir sedye üzerinde
geçici olarak muhafaza edilerek tedaviye alınması şarttır. Görevlilerin görevidir bu.

eski bir binamızı restore ettik, tamamlanmak
üzeredir. Önümüzdeki kısa günler içerisinde
orada bir diş polikliniği hizmete açılacaktır, çok
daha geniş imkânlarla. Bu kamu görevlilerinin
de diş muayene ve protezlerinin kamu kuruluşlarınca ve kurumlarınca karşılanması nedeniyle
sağlık kurumlarında bu konunun yeterince ihtiyacı karşılayacak ölçüde yürütülememesinin
doğurduğu bir ihtiyaçtır, doğrudur, Ankara’da
başlamıştır, İstanbul’da ve Ankara’nın diğer
bölgelerinde de geliştirilmeye çalışılacaktır.

Sayın Babüroğlu’nun üzüntülerini paylaşırım,
şu noktada paylaşırım. Parlamenter arkadaşlarımız; Senatör ve milletvekili arkadaşlarımız
her bakanlığa bağlı kuruluşların olduğu gibi
Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşları da denetlerler, burada bu kuruluşlar daha iyi çalışmalarını sağlayıcı tenkit ve öneride bulunurlar. Bu
bizim de muhtaç olduğumuz bir şeydir, Bakanlık olarak. Bunu yaptığı için hiç bir parlamenter
Bakanlığımıza bağlı bir kuruluşta kınanamaz,
olmuşsa, haklı olarak yapılmamıştır, haksızdır,
yetki dışıdır. Parlamento üyesi müesseseleri
eleştirirken, o müesseselerden gelebilecek reaksiyonları elbette böyle bir reaksiyon olabilir
diye düşünme durumunda değildir. Özür dilerim, burada muttali oldum; ama daha derinliğine öğrenmek isterim. Hiç bir kamu kuruluşunun bir parlamenter tarafından eleştirildiği
için reaksiyon vermeye hakkı yoktur, Bakanlığıma bağlı olanların da hakkı yoktur.

Kan Bankası ile ilgili konuyu arz etmek isterim. Kan Bankası Ankara’da hastalara kan veren Banka, Kızılaya bağlı olan Banka. Bizim
kendi sağlık kuruluşlarımızın, hastanelerimizin
bünyesinde kan bankası üniteleri vardır. Bunlar kendi bünyesindeki hastaların ameliyatları için ihtiyacı olan miktarı karşılarlar. Büyük
bağış olan kan kuruluşu Kızılayın Mamak’taki
meşhur Kan Bankasıdır ve ben Sayın Senatörün burada ve Bütçe Karma Komisyonunda
belirttiği hususlara denk, paralel hususlarla da
karşı karşıya kaldığımı arz etmek isterim.

Diş halk hekimliği poliklinik konusunu Sayın
Babüroğlu Bütçe Karma Komisyonunda dile
getirdiler. Kendileri bir cenaze nedeni ile ayrılmak durumunda kaldıklarını belirterek ayrılmışlardı. Onun için yazılı cevap istiyorlardı
benden, bana lütfedip gönderdikleri bir yazılı
notla. Cevapların bir kısmını yazılı sunmaya çalıştım; ama orada açıkça da söyledim, diş halk
polikliniği yapılmasını yararlı buluyorlar, doğrudur esasen bitmek üzeredir. Anafartalar’da
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Ölecek hastaların ölümlerinin, tedavisinden
ümit kesilmiş hastaların ölümlerinin uzun yıllar bekletilerek ızdırapla başbaşa bırakılmamaları, onların biran önce ölüme kavuşturulmaları, görüşünü Sayın İlhan söz konusu ettiler.
Bunu hukukçular tartışacaklardır. Biz hekim
olarak son dakikaya kadar yaşayan insandan
ümitimizi kesmeyiz. Bizim için insan hayatı son buluncaya kadar büyük bir değer taşır,
saygı ile korunmaya çalışılır. Bu hukukçuların,
hukukî yönü ile tartışacakları bir konudur.

Yani aynı biçimde şikâyetlerle, çoğu gece ben
de karşı karşıya gelmişimdir ve gereği için de
ilgililere konuyu iletmişimdir.
Bir hastanemizdeki cihazların açık kalp ameliyatında kullanılan cihazlarla ilgili, olarak sayın
senatöre yazılı bilgiler sundum. Ben yöneticiyim, ben uzman değilim. Uzmanlardan geçirerek onları sundum. Ancak, eğer uzmanlar,
örneğin sayın senatörün söylediği gibi % 5 oranında akciğer ameliyatında bunlar kullanılıyor
diyorlarsa, o zaman o hastaneye zamanında
alınmış olan bu cihazların o günün takdiri ile
yersiz alındığını söylemek de pek kolay değildir. İnsan sağlığının değer taşıdığı bir çağdır,
çağımız. Türkiye’de göğüs cerrahisi ve kalp
cerrahisi beraber mi yapılsın, ayrı ayrı mı yapılsın, uzun bir tartışma konusudur, ama, bu
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sorun bizim uygulamalarımızla berraklığa kavuşmuştur; yıllardan beri, göğüs cerrahisi ayrı
merkezlerde çalışmaktadır, kalp cerrahisi ayrı
merkezlerde çalışmaktadır. Göğüs cerrahisi ayrı
ünite halindedir, kalp cerrahisi ayrı ünite halindedir. Uzmanlık tüzüğü göğüs ve kalp cerrahisi
uzmanlığını birleştirmiştir; ama bunun uzmanı olacak olan kişi bir müddet göğüs cerrahisi
ihtisası yapacaktır, bir müddet kalp ihtisası yapacaktır ve uzmanlık imtihanına öyle girecektir.
Nitekim, kalp cerrahisini biz Ankara’da Yüksek İhtisasta, İstanbul’da Haydarpaşa Göğüs
Merkezinde; göğüs ihtisasını da Heybeliada
Sanatoryumunda, Ankara’da Keçiören Atatürk
Sanatoryumunda ve Numune Hastanesi yanındaki göğüs pavyonunda yürütmekteyiz.
Atatürk Sanatoryumu 1975 yılında bütçede
bulunan bir kalp ameliyatı ile ilişkili bir cihazı almak istedi, almasına izin vermedik. Arz
etmek istediğim, Atatürk Sanatoryumunda
göğüs ihtisası yanında kalp cerrahisini de geliştirecek bir eğitim Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında yoktur, arz etmek istediğim budur.
Ancak, önceki yıllarda alınmış olan bu cihazları da, benim uzmanlar nezdinde yaptığım incelemeler ile, göğüs ihtisasını da hiç kullanılmaz
cihazlar olarak bulmamışımdır. Tekrar yeniden
incelemeye amadeyim, üzerinde daha çok titizlikle durmaya amadeyim. Ancak, Atatürk Sanatoryumu Türkiye’de bünyesinde göğüs cerrahisi eğitimi yapılan bir parmağın sayısından
az müesseselerden bir tanesidir. Göğüs cerrahi
eğitimi yapılan müessese sayısı, 5 etmez, 2 tane
Ankara’da, 2 tane de İstanbul’da vardır.
Şimdi bunlar bütün Türkiye ölçüsünde göğüs cerrahisi eğitimi yapan ünitelerdir. Elbette bunlarda eğitim cihazları da bulunacaktır.
Şimdi benim aldığım bilgi, alınmış olan bu
televizyonun tecrübe için değil, eğitim için
kullanıldığı ve sanırım ben de cevabımda tecrübe için demedim, eğitim için dedim. Eğitim
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için de ihtiyaç vardır; ama tabatıyla bu bir değerlendirme meselesidir. Daha çok ihtiyaçlar
içerisinde olan bir ülkede Sağlık Bakanlığının
pek çok ihtiyaçları arasında bu eğitim imkânları sağlanmalı mıydı, sağlanmamalı mıydı, bu
husus tartışılabilir. Bence bugün kullanılmaktadır ve yararlı da olmaktadır. Ancak konuyu
bir daha incelemek ihtiyacını duyuyorum; sayın senatörün burada bir defa daha üzerinde
durma ihtiyacını duyması nedeniyle.
Hemen arz etmek isterim ki, bizim Gölbaşında
dinlenme tesisimiz yoktur, belki başka bir kuruluşundur.
SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) -

Sonra arz ederim.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL DEMİR (Devamla) - Ama

benim bildiğim
de bir dinlenme tesisi varsa, buraya huzurunuza gelmeden önce hemen yerinde arkadaşlarımdan tahkik etmek ihtiyacını duydum, benim
bilgilerime rağmen yok. Olmadığı da beyan
edildi. Fakat, ısrarla duracağım üzerinde.
BAŞKAN - Sayın Bakan bu arada bir hatırlatma

yapmak isterim. Konuşma süreniz soruları da
cevaplandırmak üzere bir saattir. 22 dakikanız
var. Sayın Bakan bazı sayın üyeler soruları olduklarını Başkanlığımıza bildirmişlerdir. Bunu
arz etmek isterim.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL DEMİR (Devamla) -

nin içinde mi efendim?
BAŞKAN - Evet

Sorular da bu süre-

efendim.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL DEMİR (Devamla) - Genel Sağlık Sigortası için 400 milyon lira elbette yetmez; ama
bütçedeki 400 milyon lira Genel Sağlık Sigortası’nı bütün Türkiye’de uygulamak için değildir,
teşkilâtı içindir, çünkü yasa incelendiği zaman

Bazı konular hakkında düşüncelerimi arz etmek
istiyorum; zamanın darlığı nedeni ile sunmak
ihtiyacında olduğum diğer konular da bulunduğu için özetle geçeceğim. Numune Hastanesindeki kanser tedavi merkezini bilirim. Birkaç
defa ziyaret etmişimdir, yapılışından itibaren
bilirim, yapılışında da görmüşümdür. Orada
çalışan değerli uzman arkadaşları da çok iyi tanırım ve gerçekten sıkıntı içindedirler, kuşkusuz,
ama döner dolaşır sorun yine personel sorunu
ile bağlanır, çözümlenir. Kanser tedavisi ihtisası
için açılan imtihanlarda, şua tedavisi bölümüne
uzman olmak için yeterince talep bulunmadığını dahi söylersem, böylece ne ölçüde personel
sorunu olduğunu ve bunu benim de ne kadar
gayret sarf edersem edeyim çözemeyeceğimi
belirtmek isterim. Hekimler uzman olmak için
bir kısım dallara, özellikle kanser tedavi dalına
iltifat etmemektedirler,Bu sebeple röntgen mütehassısı olanlarla rotasyonla geçirmek suretiyle o ihtiyacı da karşılama yoluna gitmekteyiz.
Kanser Tedavi Merkezi, gerçekten değerli hizmetleri veren bir servistir. Ankara Hastanesi ile
ilgili düşünceleri, için değerli doktor Sayın Senatör Arkadaşımdan Ankara Hastanesini görmesini rica ederim. Ankara Hastanesi devrededir. Ankara Hastanesi’nin sanırım görüldüğü
zaman büyük bir gelişme gösterdiği tespit edilecek ve iyi hizmetler verdiği görülecektir. Eksiklikleri gidermek görevimizdir, ancak Ankara
Hastanesinin devre dışı olduğunu kabul etmem
mümkün değildir. Eksiği varsa yerine getirmek,
düzeltmek benim görevimdir.
Bütün altyapı yetersizliğine rağmen bulaşıcı
hastalıklar konusunda Türkiye büyük bir gelişme geçirmiştir. Cumhuriyet tarihinde bulaşıcı

hastalıklarla savaşta Türkiye Batı’ya (kelimeleri
bilerek kullanıyorum) örnek olmuş ve başarılarına ulaşabilmiştir. Sıtmada böyledir, veremde
de böyledir. Bugün veremde Türkiye kendisini
gelişmiş ülkelerle kıyaslıyor. Ulaştığı rakamlar,
gelişmiş ülkelerin sahip oldukları rakamlardan
da daha berrak rakamlardır. Bir büyük savaş
feragatle başarıya ulaştırılmıştır. Sağlık personeli ve halkımız, gönüllü kuruluşlar el ele
vermişlerdir, davayı başarılı kılmışlardır. Diz
boyu bulaşıcı hastalıkların bulunduğu bir ülke
devralmıştır Cumhuriyet idaremiz. ‘‘Bulaşıcı
hastalıklarda ölümler ön sıralardadır.” sözünü
sağlık hizmetlerine, özellikle bulaşıcı hastalıklarla savaşa ömrünü vermiş sağlık personeline
karşı haklı bir deyiş bulmam. Ülke Sıtmayı ve
veremi yenmiştir.
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görülecektir ki, kanun çıktıktan sonra evvelâ
teşkilâtı kurulacak, altı ay sonra uygulama başlayacak.Bir bölge veya bir il veya iller topluluğu
seçilecek, o bölgeden başlanacak. Onun için bu
paranın yeteceği kuşkusuzdur, 1976 yılı için.

Trahom : 3 milyon trahomlu vardı Türkiye’de,
daha çok kısa bir geçmişte. Bugün trahomlu
150 bin, 300 bin: en geniş hesapla 150 bin kayıtlı, 300 bin tahminî olarak söylüyoruz. Bunlar eski vakalardır. Körlük oranı, dünyanın
diğer ülkeleriyle kıyaslandığı zaman, en düşük
orandadır. Eski vakalar bittikçe, trahomda yeni
vakaları fidan biter gibi bitmemektedir.
Lepra : Lepra savaşı bir önemli noktaya gelmiştir Türkiye’de; ama bulaşıcı hastalıklar bitmiş midir? Altyapı hizmetlerinin bir çok ilde
yeterince olmadığı bir ülkede çevre hudutlarda
kolera salgınları çıkmış; ama Türkiye kendisini
Kolera’dan koruyabilmiştir. Bu, sağlık hizmetlerinde görev almış bir avuç insanın, güç koşullarda yaptıkları kavganın sonucudur. Türkiye’de
sağlık hizmetlerinin ulaştığı ölçüde, köye hiç bir
hizmet ulaşamamıştır. Sağlık ekiplerinin, sırtında çantası ile çıkmadıkları köy ve aile birimi
yoktur, Türkiye’de. Yalnız verem için altı kez bütün Türkiye taranmıştır. 30 milyonu aşkın BCG
aşısı yapılmıştır. Bir mislinden fazla, bazen de
mükerrer tüberkülin kontrolü yapılmıştır.
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Şimdi, bulaşıcı hastalıklar büyük ölçüde azalmıştır; ama, Allah’a şükür Türkiye’de salgınlar
olmamaktadır artık. Tifo salgını, tifüs salgını,
kolera salgını tam hudutlarımızı sıyırmıştır.
Avrupa’nın ortasında, hemen biraz üstümüzdeki bir ülkede çiçek salgını olmuştur; Türkiye
kendisini ondan da koruyabilmiştir. Gelişmiş
ülkelerde polio salgınları, çocuk felci salgınları
olmaktadır; Türkiye kendisini ondan bir salgın
haline gelmeden koruyabilmiştir. Bu, bulaşıcı
hastalıklarla savaşta deneyden geçmiş becerili
ve bilgili, feragatle çalışan sağlık personelinin,
halkımızla el ele vermek suretiyle sağladığı ve
ulaştığı bir sonuçtur.
100. YILA ARMAĞAN

Ben, bu nedenle, bulaşıcı hastalıklara çok güç
koşullarda savaş veren bütün savaşçıları, başta
merhumları rahmetle anmak suretiyle saygı ve
şükranla anıyorum.
Gerek ana - çocuk sağlığı hizmetleri, gerekse
aile planlaması ile ilgili çalışmalarımız gelişmektedir. Ruh sağlığı konusunda, özellikle
modern çağımızda ruh sağlığı, toplumlar için
büyük bir önem kazanmıştır. Süratle hasta yataklarını artırmak ve bölge hastaneleri halinde
geliştirmekteyiz. 1976 yatırımında, geçenlerde
İstanbul’da 1.170 yataklı bir ruh ve sinir hastalıkları hastanesinin temeli atıldı. Adana’da 500
yataklı bir hastane bu sene inşa edilmeye başlanacaktır. Gölbaşındaki 100 yatağa, ki, henüz
hizmete girmek üzeredir, yenisi ilâve edilecektir, 400 yatak daha ilâve edilecektir.
Kanser, bir sorun olarak devam etmektedir.
Kanserle ilgili çalışmalar Türkiye’de, bir büyük gelişme içindedir. Yasal bir konsey kurulmuştur, Kanser Savaş Konseyi. Kanserle ilgili
ilim adamları, Türkiye’de nasıl bir plan içinde
kanser savaşı yapılmalıdır, bunun projesini çizmişlerdir. Uygulama metotlarını, yöntemlerini
tespit etmişlerdir. Bu yöntemler istikametinde
kanser savaşı yürütülecektir. Kanser savaşında
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yatak ihtiyacını karşılamak için bölge hastaneleri planlanmıştır.
İlâç konusunda: İlâç, insan sağlığının vazgeçilmez unsurudur. Kaliteli, ucuz ve bol miktarda
bulunması lazımdır. Yasalarla bunu sağlama
görevi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına verilmiştir. Fiyat kontrolü ve kalite kontrolü Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir. Kalite
kontrolü, olanaklarının yeterli olmayışı nedeniyle, istenilen düzeyde yürütülememektedir.
İstanbul’da bir kalite kontrol istasyonu inşaatı
devam etmektedir, bitirilmesine çalışılmaktadır. Fiyat kontrolü, halkımızın daha ucuza
ilâç almasını sağlamak için dikkatle ve hassasiyetle yürütülmektedir. Eşdeğerde ilâçların
sayılarının artmaması için yeni ruhsat talepleri
dikkatle, bir kuruldan da geçirilmek suretiyle,
eşdeğerde, aynı değerde olan ilâçların Üçüncü
Beş Yıllık Plan ilkeleri istikametinde sayılarının
çoğalması önlenmektedir. Yararlılığını yitirmiş
veya zararlı hale gelmiş olan ilâçların ruhsatları
iptal edilmekte, imalî ve satışı men edilmektedir, dikkatle izlenmektedir.
İlâç sanayii: Özellikle millî ilâç sanayii gelişmiştir. Hammadde üretimi gelişmeye başlamıştır.
Yeterli millî ilâç sanayii kendi bünyesinde kuruluşlar içerisinde hammadde sanayii üretimine
yönelmiştir. Gerek millî ilâç sanayiimiz ve gerekse hammadde üretimi dikkatle izlenmekte
ve üretimi, gelişmesi teşvik edilmektedir. İlâç
sanayii, ihracat olanaklarına kavuşmuştur, ihraç
olanaklarının artırılması için teşvik edilmektedir.
Eczacı, kamu halk sağlığı hizmetlerinde vazgeçilmez yeri olan bir kamu görevlisidir. Yüksek
meslek tahsili yapmıştır. Eczacılarımızın giderek
sorunları artmaktadır. Her yıl, ortalama 1.500
eczacı mezun olmaktadır. 10 bine yakın eczacı
öğrenim yapmaktadır, öğrenci olarak öğrenime
devam etmektedir. Gerek eczacıların istihdam
politikasını ve istihdam sorununu, gerekse ecza-

İstihdam sorununu çözmek bakımından Bakanlık, bütün imkânlarını kullanmaktadır.
Mevcuduna, bir o kadar da bir yıl içerisinde
ilâve edilmiştir. Bütün hastanelerin ve sağlık
kuruluşlarının kadroları, eczacı bakımından
ihtiyaç giderecek ölçüde değerlendirilerek doldurulmuştur.
Eczacılarımızdan, eczacılık hizmetlerinin yanında halk sağlığı hizmetlerinde, laboratuvar
hizmetleri bakımından da yararlanılabileceği
düşüncesindeyiz. Bir yüksek meslek öğrenimi
görmüş, tabanında laboratuvar çalışmaları
da bulunan bir meslek mensubundan Sağlık
Bakanlığı için, diğer sağlık hizmetleri için ihtiyacımız olan bir alanda laboratuvar hizmetlerinde de yararlanmayı düşünmekteyiz, yararlanabileceğimizi ummaktayız. Bu uygulama
başlamıştır, Bakanlığımızda. Hastanelerimizin
hayatî kimya laboratuvarlarında eczacı kadrosu ile eczacılarımız laboratuvar hizmetlerinde
değerli hizmetler vermeye başlamışlardır.

‘‘

Bugün ülkemizde 7.495 eczacı vardır ve
yalnız 1975 yılında 1.363
eczacı mezun olmuştur.
Türkiye’de 4.765 eczane mevcuttur.
1974 yılında 545, 1975 yılında 457 yeni
eczane açılmıştır.

’’

Açılanlardan da bir kısmı kapanmaktadır. Eski
kârlı eczacılık kalmamıştır. Eczane zorunlu masraflarının gelişen hayat şartları içerisinde giderek artması karşısında, eczacı net kârları ters
oranda etkilenmektedir. Eczacılık mesleğini, bir
yükseköğrenim sonunda elde edilmiş ve sağlık
hizmetlerinde halkımıza ilâcı bilgi ile sunan bir
mesleğin mensubu olarak değerlendirmek suretiyle bu sorun çözülecektir.

Çağımızda sosyal hizmetler büyük ağırlık kazanmıştır. Özellikle sosyal hizmetler bakımından
uzun yıllar Türkiye’de halk sağlığını korumada,
bulaşıcı hastalıkları yenmede, mevcut ihtiyaçları karşılamak bakımından alınması öngörülen
tedbirler sosyal hizmetlere öncelik verilmemesi
sonucunu doğurmuştur; ama çağımızda sosyal
hizmetler büyük bir değer taşımakta ve ihtiyaç
olarak belirmektedir. Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı yatırımlarında sosyal hizmetlere ağırlık vermektedir. 1976 Sağlık Bakanlığı Yatırım
Planının en önemli özelliklerinden birisi budur.
Örneğin; bugün Türkiye’de Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığına bağlı iki tane kreş vardır,
biri Ankara’da, biri İstanbul’da. Yalnız 1975
programına 4 kreş konmuştur; mevcudu 2 tanedir, yalnız 1976 programına konan 4 tanedir. Bir örnek olarak arz etmek istiyorum.
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nelerin yurt düzeyinde dengeli dağılımını sağlayıcı, özendirici tedbirlerin alınması lazımdır.

Korunmaya, muhtaç çocuklar bakımından
çocuk yuvaları geliştirilmektedir. Bir çoğunun
inşası devam etmektedir. 1975 yılında Erzurum’da 300 kapasiteli bir yuva açıldı. Halen 4
yuvanın inşaatı devam ediyor, 1.450 çocuk kapasiteli. 1976 yılında da 450 kapasiteli 3 çocuk
yuvası hizmete açılacaktır.
Korunmaya muhtaç kararı almış olup da sırada
bekleyen 0 - 6 yaş grubu arasında çocuk yoktur. boş olan yuvalarımız bulunmasına rağmen,
muayyen kuruluşları istedikleri için vardır. Bu
sorun hâlâ Meclislerde bulunan Sosyal Hizmetler Kurumu Kanun Tasarısının yasalaşmaşıyla
gerçek anlamda çözülebilecektir, çünkü bugün,
korunmaya muhtaç çocuklar, yaş gruplarına
göre ikiye ayrılmakta; 6 yaşına kadar Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanlığının bünyesinde, 6
yaştan yukarısı Millî Eğitim Bakanlığı bünyesindeki çocuk yuvalarında barındırılmaktadır.
Oysa, sorunu bir tek elden yürütmek ve çözmek
gerekmektedir. Yasa yasalaştığı zaman maddî
imkânlar da sağlayacağı için sorun, kolay bir
çözüm bulabilecektir.
Yüzyılın
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Kreş ve gündüz bakımevleri için arz ettim.
Sayılarını süratle artırmaya çalışıyoruz. Kendi
kuruluşlarımızın bünyelerinde, kendi kuruluşlarımızda çalışan kadın personelin çocukları için
kreşler açmaya başladık, tamamlanmak üzeredir. Küçük üniteler içerisinde olmasına rağmen
bir çoğu hizmete girmiştir. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kendi bünyesindeki personel için
kendi kuruluşlarında kreşler açmıştır.

100. YILA ARMAĞAN

1976 yılında başlayacak olan kreş yatırımları,
bundan sonra da aynı hızla devam ettiği zaman,
kısa bir süre sonra kreş ihtiyacının karşılanabileceğini ummaktayız. Bu ihtiyaç mutlaka karşılanmalıdır, çünkü, Türk kadını, artık çalışma
hayatındaki yerini almıştır. Türk kadını sabahleyin işine giderken, gerçek anlamda çocuğunu
sağlıklı ellere bıraktığı inancına sahip olmazsa,
ondan çalışma hayatında yararlanmak mümkün değildir, buna hakkımız da yoktur.
Bu itibarla, kadınlarımızın öz ve değerli varlıkları olan çocuklarını güvence altına alacak kuruluşları mutlaka ve süratle gerçekleştirmemiz
lazımdır. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, bu
anlayışın uygulamaları içindedir.
Rehabilitasyon hizmetleri, gerçekten Türkiye’de yetersizdir. Ankara’da Numune Hastanesine bağlı olan Rehabilitasyon Merkezinden başka, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
nezdinde rehabilitasyon ünitesi yoktur. Hastanelerin bünyesinde bulunan fizik tedavi ünitelerinden yararlanmak mümkündür, küçük ünitelerdir. Daha büyük ünite halinde tek ünite,
Ankara Rehabilitasyon Merkezidir. Teşekkür
ederim, övücü sözler dinledim. Gerçekten çok
güç koşullarda görev yapan; ama iyi görev yapmaya çalışan bir kuruluşumuzdur. 1976 yılında
İstanbul’daki rehabilitasyon merkezinin hizmete açılması için çalışılmaktadır.
Rehabilitasyon merkezi bitmiştir, bir büyük ünitedir. Teferruat, kalorifer kazanı, onun monteYüzyılın
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si gibi bir iki meseleden dolayı beklemektedir.
1976 yılında hizmete sokulacaktır. İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ile bir anlaşma yapılmıştır, bir protokole bağlanmıştır. Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığı tarafından yaptırılan, Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı olarak çalışacak olan, baştabipi ve yönetimi, uygulama
biçimi olarak Sağlık Bakanlığının bağlı olduğu
kuralları uygulayacak olan, yani ödeme gücü
imkânı olmayanlara karşı ücret talep etmeden,
sosyal sorunlarını da dikkate alarak, çalışacak
bir kurum halinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ile
yapılan bir anlaşma ile Fakültenin ilmî yönetiminde hizmete girecektir. Rehabilite edilebilecek bütün hastalıkların rehabilitasyonu yapılacaktır. Yalnız, sakatlar için değil, hastalık olarak
da rehabilitasyonu mümkün olan bütün hastalıkların rehabilitasyonu yapılabilecektir.
Huzurevlerinin sayıları süratle artırılmaya çalışılmaktadır.
BAŞKAN -

dim.

Sayın Bakan. 5 dakikanız var efen-

SAĞLIK VE SOSYAL ARDIM BAKANI DR. KEMAL DEMİR (Devamla) - Bitti Sayın Başkanım, sözlerim bitti benim de efendim, müsamahanıza teşekkür ederim.

‘‘

1976 yılında Adana ve İstanbul’da 100’er
yataklı birer huzurevi hizmete girecektir.
1976 programına 3 ilde birer huzurevi
alınmıştır; halen 2 huzurevinin inşaatı
da devam etmektedir.

’’

Mevcut huzurevlerini geliştirme bakımından
da Bakanlığımız eksik olmamaya çalışmaktadır.
Sayın Başkanım, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesi ile ilgili olarak zamanın verdiği
olanak ölçüsünde, sayın konuşmacıların da belirttikleri hususlara konusu geldiği zaman de-

Yüce Senatoya Sayın Başkanım, şahsınızda
saygılar sunarım.
Sayın Bakan, sayın üyeler bazı soruları olduklarını Başkanlığımıza bildirmişlerdir.
Bunlardan bir kısmı yazılı olarak sorularını tespit
etmişlerdir, bir kısmı şifahen soracaklarını bildirmişlerdir. Yalnız, tanınan süre bitmiştir. 7 sayın
üyenin sorusu vardır. Hemen belirtmek isterim
ki, bu sorulara burada şifahen cevap verebileceğiniz gibi, yazılı da cevap verebilirsiniz. Arzu
ederseniz 10 dakikalık bir süre GenelKuruldan
oylayarak isteyeyim, bu süre içerisinde cevaplandırmak istediğiniz hususları cevaplandırın, diğerlerini de yazılı olarak cevaplarsınız efendim.
BAŞKAN -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL DEMİR (Devamla) - Hay

Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Buyurun

hay, takdir sizin

efendim.

SAİT MEHMETOĞLU (Mardin) - Sayın

Bakanın
benim sorularıma yazılı olarak cevap vermesini rica ediyorum.
BAŞKAN - Bir

dakika efendim.

Benim sorularım okunmasın, kendisinden rica ediyorum.
SAİT MEHMETOĞLU (Mardin) -

Peki efendim. Sorularına Sayın Bakanın, burada cevap vermesini isteyen sayın
üye var mı?

BAŞKAN -

BELİĞ BELER (İzmir) -

bıtlara geçsin.

Burada istiyorum, za-

cımız var. Onun için Sayın Bakanın, soruları
cevaplandırması için 10 dakika süre verilmesini tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Sinop Üyesi Sayın Nazım İnebeyli? Yok. Sorularının belki zapta geçmesini isteyebilir, okuyorum:
1- Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfı tarafından Ankara’da yapılan hastanenin geliştirilmesi düşünülmekte midir?
2- Bu hastanede kurulan Trafik Enstitüsü hakkında Bakanlığınız ne düşünüyor.
Sayın Bakan, bunu yazılı olarak cevaplandırabilirsiniz.
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ğinmeye çalışarak cevaplamaya gayret ettim.
Eksik bıraktığım yönler bulunmuş olabilir, özür
dilerim. Sorular olursa cevaplamaya hazırım.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL

Yazılı da arz ederim. Bir
cümle ile arz edeyim. Trafik hastanesinin geliştirilmesi düşünülmekte, hatta geliştirilmektedir.
Enstitü için de aynı düşüncelerimi arz etmek isterim.

DEMİR (Devamla) -

Sayın İzmir Üyesi Mustafa Bozoklar, 5 tane soru tevcih etmişlerdir.

BAŞKAN -

MUSTAFA BOZOKLAR (İzmir) -

cevaplamasını rica ediyorum.
BAŞKAN -

Bakan.

Yazılı olarak

Yazılı olarak cevap istiyorlar Sayın

Okunmasını ister misiniz?
MUSTAFA BOZOKLAR (İzmir) - Okunsun

dim.

BAŞKAN - Sualleri

efen-

okutuyorum:

BAŞKAN -

Zabıtlara geçmesini istiyorsunuz.
Peki efendim.

1- Hastane servis şeflerinin veya diğer servis
etibbasının hastane içerisindeki yetkilerinin hududu nedir?

Sayın üyeler, Sayın Bakan tarafından soruların
cevaplandırılabilmesi için bir müddete ihtiya-

2- Servis şefleri hastanenin veya servislerinin
mutlak tapulu sahipi midir?
Yüzyılın
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3- Serbestt veya başka hastane tabiplerinin her
hastanedeki yetkisi nedir ve ne olmalıdır?

BAŞKAN - Buyurun

4- Hastane dışında olan diğer etibbanın hasta
yatırabilme veya hastasını yatan hiç olmazsa
ziyaret edebilme imkânı veya hudutları nereye
kadardır ve nereye kadar genişletilebilir?

MAL DEMİR (Devamla) - Arz

5- Deontolojinin etibba arasında geçerlilik derecesi nedir?
Sayın Bakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılacaktır.
Sayın Abdullah Köseoğlu sorularınızın cevaplarını nasıl istersiniz?
ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) 100. YILA ARMAĞAN

sözlü olarak istiyorum.

Burada,

BAŞKAN - Sorularınızı bildirin; Sayın Abdullah Köseoğlu.
ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) -

1- Sayın Bakanım, zatıâliniz Düzce Hükümet
tabipi olarak 5 liraya, sınıf arkadaşınızın İzmit
Hastanesinde 2,5 liraya hasta baktığı zamanın üzerinden 25 sene geçmiştir. Geçen gün
koridorda İzmit Hastanesi için bir röntgen
mütehasısının bulunmadığını, en çok trafik
kazalarının bulunduğu İzmit’e bir röntgen mütehassısının ne zaman tayin edilebileceğini sorduğum zaman; bulun, tayin edeyim dediniz.
Bulamadım, siz ne zaman tayin edeceksiniz?
2- Sayın Bakanım, biraz evvel arz ettiğiniz
göğüs cerrahisi ile kalp cerrahisi ayrı ayrı birer branştır. Ankara Numune Hastanesindeki
Göğüs Cerrahisi Kliniğini kaldırmak veya ipka
etmek gibi bir kararınız var mıdır?
3- Eşit hizmete, eşit nimet, dediniz. Devlet hastanelerinde başhekim lojmanlarını eşit hizmet
yapan arkadaşlarımız için standart başhekim
lojmanları olarak düşünmekte misiniz; bugün
Atatürk Sanatoryumundaki lojmanı lüks bulmakta mısınız?
Yüzyılın
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Sayın Bakan.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

edeyim efendim.

Sayın Başkanım, sağlık hizmetleri deyince her
sorunun altında personel sorunu yatıyor diye
arz etmeye çalıştım. Hiç bir bakanlıkta olduğunu sanmıyorum. Sağlık Bakanlığı, aslında her
ay; ama her ay yetiştiremiyor, iki ayda, üç ayda
bir, bir bülten neşreder. Bu bültende, şuralar
boştur, Türk hekimleri şu boş olan yerleri ister
misiniz, hangisini istersiniz? diye sunar. Bütün
Sağlık müdürlüklerine muntazaman gönderir. Hekim halen çalıştığı yere üç ay önce dahi
gitmiş olsa, ben şimdi şu açılan yeri beğendim
oraya gitmek istiyorum der; siz kendisine dersiniz ki, iyi; ama sen daha yeni gittin bu göreve
ve sana da orada ihtiyacımız var bizim. Efendim, orası boşalmış, ben bu kadar sene çalıştım
başka yerlerde; boş olduğuna göre istiyorum
der. Vermediğiniz zaman istifa eder. İstifa ettiği zaman da aman ne yapıyorsun istifa etme,
gel bari iki yer birden boşalmasın, hiç olmazsa
bir tanesi dolu olsun diye kendisini davet edersiniz. Şimdi bu, her yer için böyle değil tabiî;
ama genellikle bu, Sağlık Bakanlığında işler.
Şimdi Kocaeli Devlet Hastanesi röntgen mütehassıslığı münhal oldu, açıldı.
ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) - Bir senedir.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL

Hiç şüphesiz, bilmiyorum;
ama sanırım ki, belki de orada özel muayene açtı,
hastaneden ayrıldı orada çalışmayı daha uygun
gördü veya başka yere gitti; ama bu çok gördüğümüz bir şeydir, bültende ilân ederiz. Röntgen
mütehassısının, uzmanının müracaatını bekleriz.
Sağlık Bakanı’nın ve Sağlık Bakanlığının başka
yasal gücü yoktur. Bir röntgen mütehassısını oraya zorla tayin gücü yoktur, çünkü uzmanların
mecburî hizmetleri yoktur. Mecburî hizmetleri
olmadığı için, hiç bir uzmanın mecburî hizme-

DEMİR (Devamla) -

Arz etmek isterim ki, İstanbul’da röntgen uzmanı olmayan hastanemiz vardır. Bazı şeyler
acıdır; ama gerçektir. Bugün Haydarpaşa Numune Hastanesinde iki röntgen servisi vardır,
bir servisin şefi yoktur, öbür servisin şefi vardır,
muavini yoktur.
İstanbul’da bağımsız çalışan kuruluşta röntgen uzmanı yoktur. İstanbul gibi yerde yoktur.
Neden? Çünkü röntgen uzmanı belki orasını
kendi çalışma alanı bakımından daha uygun
görmemiştir, oraya talip olmamaktadır, tayin
ettiğimiz de gitmemektedir.
Arz etmek istediğim; Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığının personel bakımından içinde bulunduğu sorundur ve bu sorunun güçlüğüdür.
Bunu arz etmek istiyorum. Başka türlü değerlendirilmemesini de istirham ederim.
Ankara Numune Hastanesinin yanındaki göğüs servisi geliştirilmektedir, geliştirilecektir.
Kaldırılması kesinlikle düşünülmemektedir ve
nitekim bu bültende de orası için muavin ve
başasistan kadroları da ilân edilecektir.
Eşit işe, eşit ücret: Eşit işi yapan, değişik kurumlarda eşit işi yapanlara eşit ücret verilmesi anlamında söylenmiştir. Bir hastanede eğer bir loj-

man varsa onu baştabipin kullanması ve daha
doğrusu baştabipin olması kadar doğal, hizmetin gereği hiç bir şey olamaz. Eşit işe eşit ücreti,
aynı hastanenin içerisinde mademki iki tane uzman vardı birisi baştabiptir, birisi değildir, öyle
ise eşit olarak ikisi de ortadan bölüp kullansınlar tarzında değerIendirmek yanlış olur.
Eşit işe, eşit ücret şudur: Sosyal Sigortalardaki
aynı işi yapıyorsa, üniversitedeki de aynı işi yapıyorsa, Devlet Demiryollarında, PTT’de aynı
işi yapıyorsa, Enerji Bakanlığında aynı işi yapıyorsa, hekim aynı parayı alsın. Sorun budur.
Benim, eşit işe eşit ücret hususunda arz etmek
istediğim budur, çünkü farklı ücret almaktadırlar. En az da Sağlık Bakanlığı verebilmektedir.
Biz, yasaların içerisinde çalışmaktayız. O yasalar Bakanlığa ve bana ne imkân veriyorsa
biz onu kullanabilmekteyiz; ama arz ettim ki,
1976 yılı için personel istihdamı bakımından
olanaklar yılı görünmektedir. Öyle görünmektedir. Bunların iyi değerlendirileceğini ümit
ederim. Bir hastanenin baştabipini ben, bütün
hastanelerimde yok keşke olsa da, hastanenin
içerisindeki bir binada kalsa da sabah, akşam,
gece gündüz o hastanede, hastanenin içerisinde bir otorite olarak bulunsa; eğer başhekim
yeteneğine sahipse tabiî. Yeteneğe sahipse,
başhekimlik de yapacağına göre, keşke olsa da
bütün sağlık kuruluşlarımızda her hastanenin
başhekimi de hastanedeki lojmanda kalabilse.
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ti olmadığı için Sağlık Bakanlığının da böyle
bir yasal gücü yoktur. Eğer Sağlık Bakanlığının
böyle bir yasal gücü olsa, o zaman tabiî kolaydır. Onun için arkadaşım, değerli parlamenterler
bana bölgeleriyle ilgili uzman eksikliklerini söyledikleri zaman şunu söylemek mecburiyetinde
kalıyorum: ‘‘Biz arıyoruz.’’ Hele, hele bir hekime
ben gayet tabiî olarak ‘‘ne olur siz de bana yardımcı olun, bir uzman bulun da tayin edelim’’
derim ve yardımcı olmasını da beklerim. “Ben
bulamadım, siz ne zaman bulacaksınız’’ diye bir
soru bana, soruluyorsa; o zaman, orada çalışmayı isteyen birisini bugünkü yasal imkânlar içerisinde müracaat ettiği zaman bulacağım. Ancak
o zaman bulabileceğim çünkü.

Arz ederim efendim.
ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) -

Bakanım,

lüks sayıyor musunuz diye sordum?
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

Sorunun ikinci kısmıydı efendim, onu görmedim, göreceğim
efendim, dikkat ettim göreceğim.
MAL DEMİR (Devamla) -

BAŞKAN -

Sorunuz cevaplandırılmıştır Sayın

Köseoğlu.
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Sayın üyeler çalışma süremiz dolmuştur. Bazı
arkadaşlarımız…
MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) -

Başkan müsaade eder misiniz?
BAŞKAN -

Sayın

Buyurun Sayın Turanlı.

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) - Efendim, ben Adıyaman’la ilgili temennilerimle beraber bazı sualler arz etmek istiyorum.
BAŞKAN - Müsaade buyurun arz edeceğim efen-

dim. Çalışma süremiz dolmuştur, bazı sorular
cevaplandırılmamıştır. Son söz hakkı istenmiştir.

Ben dikkatle dinledim, konuşmada belirtildi
Sayın Başkanım, dikkatimden kaçmış değil, burada yazdım, ancak sayın senatörün değindiği
konu. Trahom hastanesi okul yapıldı, tekrar
hastane haline getirilmesi mümkün değil tabiî,
ancak oradaki yatak sayısı 100 den daha fazlaya çıkarılmalıdır, 200, 300’e getirilmelidir. Okul
olmasından memnunuz; ama yatak ihtiyacımız
vardır. Uzman ihtiyacı böylece daha belirgin
hale gelmiş olacaktı, karşılanabilecektir. Görüşünü incelemeye muhtaç olduğum için arz
etmedim efendim, yoksa dikkatimden kaçmış
değildir. Sayın senatöre arz edeceğim efendim.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL DEMİR (Devamla) 100. YILA ARMAĞAN

cevap arz edeyim.

Buna bir cümle ile

MİLLET MECLİSİ | 4. DÖNEM
Konu

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1976 Yılı Bütçesi Münasebetiyle

Yasama Yılı

3

Birleşim

64

Tarih

23.02.1976

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL DEMİR (Bolu) - Sayın Başkan, değerli mil-

letvekilleri; şahsım ve Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı mensupları adına, tüm teşkilâtı adına sizi saygı ile selâmlıyorum (Alkışlar).
Sayın Başkan; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi üzerinde grupları adına ve şahısları
adına değerli milletvekillerinin yaptıkları uyarıcı, yerici ve zaman zaman da övücü konuşmalar
için şükranlarımı sunuyorum. Bu konuşmalardan, özellikle uyarıcı ve yerici konuşmalardan,
çalışmalarımızda görebildiğimiz eksiklikleri gidermek bakımından yararlanacağız ve övücü
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konuşmalara da lâyık olmaya çalışacağız.
Sayın Başkan, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesinin Genel Bütçe içerisindeki yeri,
her yıl bütçe konuşmalarında eleştiri konusu olmaktadır. Bunu, hükümetlerin ve özellikle 1976
yılı Bütçesinde Genel Bütçe içerisindeki payına
dikkati çekerek bu Hükümetin, vatandaşın sağlığına verdiği önemin bir ölçüsü olarak almak ve
değerlendirmek yanlıştır, haksızlıktır.
Bundan önceki bütçeler dikkatle incelendiği
zaman görülecektir ki, Cumhuriyet tarihimizde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçele-

Kaldı ki; Genel Sağlık Sigortası, Yüce Meclislerin encümenlerindedir. Yine Sağlık Sigortası
yasalaştığı zaman, sağlık hizmetlerinin görülmesine büyük ölçüde ek bir katkı doğacaktır.
Bunun büyük çoğunluğu Devlet Bütçesinden
olacaktır. Ama toplandığı zaman, Genel Sağlık Sigortası ülke ölçüsünde uygulanmaya başladığı zaman, yalnız bugünkü cari fiyatlarla 5
milyara yakın Genel Sağlık Sigortası’nın sağlayacağı bir ek katkı da sağlanmış olacaktır.
Genel Sağlık Sigortası’nın uygulaması ile ilgili
olarak bu bütçede 400 milyonun bulunuşunu,
en azından bu açıdan da sevindirici bir işaret
olarak görmek lazımdır. 400 milyonun, Genel
Sağlık Sigortası’nın uygulanmasının karşılığında bir harcama olduğunu kabul etmemek
gerekir; bu yasa çıktığı takdirde, yasanın gerektirdiği teşkilâtın kurulmasını sağlamak için
konulmuş bir paradır. Kaldı ki, esasen yasanın
uygulanması; Genel Sağlık Sigortasının uygulanması, yasa çıktıktan 6 ay sonra başlayacaktır, tasarıya göre.
Tasarı yasalaşır yasalaşmaz da, teşkilât kurulmaya başlayacaktır. Bu 400 milyon lira değişik

bölümlerde tartışılan, değişik bütçelerde, hatta
bütçenin tümü üzerinde tartışılan bu 400 milyon
lira, aslında tasarı 1976 yılında yasalaştığı takdirde dahi teşkilatın kurulmasına bol bol yetecektir.
1976 yılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesini değerlendirirken, bir hususu da
dikkatlerden uzak tutmamak ve insafla değerlendirmek lazımdır. 1975 Bütçesine nazaran,
1976 Bütçesi Genel Bütçe içerisindeki oranını
muhafaza etmektedir; ama 1976 yılı Bütçesi
1975 Bütçesine nazaran % 39’a yakın bir sıçrama göstermiştir. Yaklaşık olarak 1,5 milyar
artış var, kesin olarak 1.416.000.000 küsür; fazlalık, farklılık göstermiştir; 1976 yılı Bütçesinin
bir çok büyük projeleri bünyesinde barındırmış olması nedeniyle 151.719.000.000 gibi çok
yüksek bir rakamı kapsaması nedeniyle, Sağlık
Bakanlığı Bütçesi bunun içerisinde biraz daha
az görünür olmaktadır.
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rinin Genel Bütçe içerisindeki payı, bu oran
etrafında dolaşmıştır. Başka ülkelerden -her
bütçede dikkat ediyorum- kıyaslamalar yapılıyor; ülkemizin bir farklılığı hiç dikkat nazara
alınmadan yapılıyor. Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı Bütçesinin payını Genel Bütçe içerisinde değerlendirirken, bunun yanına diğer
kamu kuruluşlarının bütçelerinde de bulunan
sağlık hizmetleri paylarını mutlaka eklemek
lazımdır. Sağlık Bakanlığının % 3,5, % 4 ve
% 4,5 gibi oranını değerlendirirken, bunun
yalnız Sağlık Bakanlığı bölümünde bu Bakanlığa ait Genel Bütçesi içerisindeki bir payı
olduğunu görmek ve buna diğer bakanlıkların bünyelerinde, bütçelerinde bulunan sağlık
hizmetleri için ayrılmış olan payları da eklemek gerekmektedir.

Sayın Başkan; sağlık hizmetlerini değerlendirirken ister koruyucu hizmetler olsun, ister tedavi
edici hizmetler olsun, hatta sosyal hizmetler olsun sorunlar, çözümü beklenen sorunlar, haklı
şikâyetleri mucip olan sorunlar, personelden
doğmaktadır. Sağlık hizmetlerine hangi yönden,
hangi açıdan bakılırsa bakılsın; sorun, dönüp
dolaşıp personelde düğümlenmektedir. Personel
sorunu tam anlamı ile çözümlenmedikçe, koruyucu hizmetlerini de, tedavi edici hizmetleri de
istenilir düzeyde yürütebilmek mümkün olamayacaktır. Halen ülkemizde tescil edilmiş,

‘‘

Bakanlığımızca tescil edilmiş 22.630
hekim vardır. Bunun 20.000 civarının
hekimlikle meşgul olduğu kabul
edilebilir; bir kısmı yurt dışındadır, bir
kısmı hekimlik yapmamaktadır.

’’

Hekim sayısı yetersizdir. Ama bundan daha
önemlisi, hekimlerin dağılımındaki dengesizYüzyılın
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liktir gerek bölgeler arasındaki dağılımdaki
dengesizlik, gerekse hizmet gören bakanlıklar
ve kamu kuruluşları arasındaki dağılım dengesizliğidir. Yaklaşık 20.000 civarında olan
hekimin % 22’si Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında görev yapmaktadır. Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu,
diğer kamu kuruluşlarında toplam % 59 hekim
görev yapmaktadır.
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Şimdi, 20.000 gibi bir yetersiz sayının bünyesinde, ülkemizde birinci derecede sağlık hizmetlerinden sorumlu bir Bakanlık bu personelin % 22’si ile çalışırsa; elbette ki personel
sorunu, onun için hizmetleri yürütmede temel
sorun olarak görünür ve devam eder.
Uzman, pratisyen oranı da hizmet biçimi ile
uygun, denk değildir. Asistan imtihanlarını artırmak, daha çok uzman yetiştirmek; elbette ki
sağlık hizmetlerini daha üst düzeyde yürütebilmek bakımından daha çok uzmana sahip olmak, bizim de istediğimiz bir şeydir; ancak bu
dengeyi korumak mecburiyetindedir Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığı.

‘‘

Bugün ülkemizde pratisyen oranı % 28,
uzman oranı % 71’dir.

’’

% 28,2, % 71 küsür; terstir bu oran. Koruyucu
hizmetlere ağırlık verdiğiniz bir ülkede, koruyucu hizmetlere ağırlık verilmesi gereken bir
ülkede, sağlık hizmetlerini sosyalleştirdiğiniz
ve sağlık hizmetleri sosyalleştirme ve uygulamalarını ülkenin yarısına doğru getirdiğiniz bir
ülkede; asgari, sağlık ocaklarındaki hizmetleri
yürütebilmek, koruyucu hekimliği yürütebilmek, hükümet tabipliği ve onun görevlerini
yürütebilmek için pratisyen hekime olan ihtiyacınızın, oran itibariyle uzman hekime olan
ihtiyacınızdan fazla olması gerekir. Böyle olduğu içindir ki; Sağlık Bakanlığı uzmanlık tüzüYüzyılın
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ğünün kendisine vermiş olduğu görevi dikkatle
uygular, yılda iki defa asistanlık imtihanı açar
ve bu asistanlık imtihanında zorunlu kadroları
doldurmayı amaçlar.
Sayın Başkan; “Eşit işe eşit ücret “ prensipi sağlık hizmetlerinde uygulanamadığı zaman, kamu
hizmetleri bünyesinde görev yapan hekimler
dağılımında da dengesizlik olacağı tabiîdir, doğaldır. Üniversitelerin ödediği ücretle, birinci
derecedeki hekime Sağlık Bakanlığının ödediği
ücret arasındaki fark büyüktür. Diğer bir kısım
kamu kuruluşlarında da bu farklılık vardır.
Sağlık hizmetlerini yeterince görebilmek için
personel sorununu çözüme bağlamak lazımdır.
Yıllardan beri bütün bütçelerde konuşulmaktadır, bu Bütçede de konuşuluyor. 1976 yılı
için, mahrumiyet yerlerini özendirici tedbirleri
artırma çalışmaları tamamlanmış durumdadır.
Güçtür; mahrumiyet yerlerini özendirici tedbirleri, yalnız parasal tedbirler olarak değerlendirdiğiniz zaman; bugün Türk hekiminin,
Anadolu’nun çeşitli yörelerinde serbestt çalışmak suretiyle kazandığını, kamu olarak ona
vermenizin güçlüğünü görmek gerekir. Özendirici tedbirler artırılmaktadır. Yan ödemeler
bir misline çıkarılmıştır. Sözleşmeli personel
uygulama imkânı 1976 yılında bulunabilecektir, son çıkan kanundan sonra.
Millet Meclisinde bulunan full-time ile ilgili
bir kanun teklifi, daha doğrusu kanun teklifleri
yasalaştığı zaman, full-time uygulaması bünyesinde daha çok ödeme ve böylece full-time’ı
amacına uygun bir biçimde uygulama imkânı
doğabilecektir.
Bütün bunlar, personel kullanımında sıkıntıları
gidermek bakımından iyi bir ışıktır; ama yeterli
olup olmayacağı ancak uygulama ile görülecektir. Benim arz etmek istediğim odur ki; hekimi
mahrumiyet yerinde görev başına getirebilme-

Doğu’da hekimi bulunmayan ilçeler vardır.
Doğu’da boş sağlık ocakları vardır. Doğu’da
hekimi bulunmayan ilçelerin bulunuşunu dikkate alarak ve bunu belirterek Hükümetimizin
Doğu’ya, Doğuda çalışan vatandaşlarımızın
sağlık hizmetlerine yeteri kadar değer vermediği tarzında değerlendirme yapmak yanlıştır.
Bugünün meselesi değildir bu. Doğu’da sağlık
ocaklarında veya ilçelerde hükümet tabiplikleri
doluydu, yeni boşaldı değil; hatta diyebilirim ki,
Doğu’daki sağlık ocakları doluluk oranı, geçen
sene bir evvelki yıla nazaran biraz daha artmıştır. Tayin edilen, görevlendirilen hekim sayısı
da biraz daha artmıştır. Bunu, Hükümetimizin
sağlık hizmeti açısından Doğu’ya verdiği önemin ölçüsü olarak alınmamasını isteyişimin bir
diğer nedeni de, Batı’da da hiç doktoru bulunmayan ilçelerin mevcut olduğunu bilmemizdir.
Hekimleri, askerlik sınıfında olduğu gibi bölgelerarası bir rotasyonla görevlendirmek usulü, muayyen sürelerle görevlendirmek, aslında
görünüşte doğru bir düşüncedir; ancak, hekimi
istemediği yerde göreve göndermenin yasal
gücüne bugün Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı sahip değildir. Öyle bir güce sahip olsa, o
zaman bunu tabiatıyla rotasyonla yapmak suretiyle bir süre mahrumiyet yerinde, bir süre
daha az mahrumiyet yerinde, bir süre daha az
mahrumiyet yerinde ve sonra daha iyi yerde
çalıştırma imkânı bulur; eğer mevcut yasalar
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına hekimi
-mecburî hizmetliler hariç- istediği yerde gö-

revlendirmenin yasal imkânı Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığında bulunmuş olsa.
Böyle olunca; hekimler için mecburî, hizmet,
uzmanlar için de mecburî hizmet -sayın konuşmacılar da belirtiyorlar- sağlık hizmetlerinin
görülmesi bakımından mevcut hekimi daha iyi,
sağlık personelini daha dengeli olarak dağıtabilmek için bir çıkar yoldur, bir yararlı araçtır.
Böyle bir yasa ile çalışma imkânını Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığı bulduğu zaman, hizmeti daha iyi görebilecektir. Ancak, Üçüncü
Beş Yıllık Plan bu konuda, bütün yükseköğrenim mezunlarına, yükseköğrenim mensuplarına, öğrenim görmüş olanlara “Yurt kalkınması’’ adı altında mecburî hizmeti öngörmüştür.
Ülkenin hâkime de, savcıya da diğer teknik
personele de ihtiyacı vardır. Bu çalışmalar yürütülmektedir.
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nin güçlükleri vardır. Başka yerlerde ve başka
yörelerde bir hekimin sağladığı maddî imkânı,
onu hizmet yerine gönderebilmek için devletin
sağlama gücü, mevcut gücünü ancak çok zorlamakla mümkündür. Bunu tam değerlendirmek
lazımdır; esasen öyle olmamış olsaydı, bütün
hükümetlerin bugüne kadar dikkatini çeken bu
konu, bu kadar kolay olmuş olsaydı, çoktan çözüme bağlanmış olurdu.

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı ilkelerine
uygun olarak, üniversite öğrenimi görmüş,
yükseköğrenim görmüş olanların yurt kalkınması hizmetine tabi tutulması, bir ölçüde mecburî hizmete tabi tutulması yasalaştığı zaman,
bunlar bünyesinde hekimler de kendilerine düşen görevi yerine getirmiş olacaklardır.
Sağlık müdürleri için, değerli sözcünün uyarıları doğrudur, yerindedir. Gerçekten, bu sene
1’nci dereceden kadrolarla 67 sağlık müdürünü 1’nci derecede kadro ile kadrolandırılmıştır.
Yan ödemeleri için özel farklı ödeme düşünülmektedir. Sağlık müdürü bulmakta çok sıkıntımız vardır. Bunun nedenlerinin başında, sağlık
müdürlerinin özel çalışma imkânlarına sahip
gelmektedir. Bir ölçü olması için arz ediyorum.
Muayenehane açma imkânlarından mahrum
oluşları, sağlık müdürlüğünü cazip olmaktan
çıkartmıştır; yani ödemelerle ve yan imkânlarla
cazip hale getirmeye çalışmaktayız.
Sayın Başkan; bu konuyu tamamlamadan
önce, muayenehane hastane ilişkisi konusunda
Yüzyılın
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her bütçede değerli parlamenterler, parlamentonun her safhasında, Komisyonda, Senatoda
ve Millet Meclisinde üzüntülerini belirttiler.
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Arz etmek isterim ki, “her toplumda, her meslek topluluğunda görevini kötüye kullanan vardır. Elbetteki, hekim topluluğu arasında da görevini kötüye kullanan vardır, Hekim topluluğu
arasında görevini kötüye kullananların oranı
ne ölçüde olursa olsun, bunun dikkat çekişinin
temel nedeni, hekimin insan sağlığı ile uğraşmış olmasıdır, insan sağlığı ile uğraşan yüce bir
mesleğin mensuplarının kusurluları ne oranda
olursa olsun, bu kusurları müsamaha ile karşılamak mümkün değildir. Devletin hastanesini,
Devletin yatağını, vatandaşları için ayırdığı yatağını özel çıkarları için kullanmaya kimsenin
hakkı yoktur; yasa dışıdır, vicdan dışıdır. (AP,
MSP, CGP sıralarından “Bravo’’ sesleri) Ne
mesleğe sığar, ne mesleğin yüceliğine sığar, ne
mesleğin yeminine sığar.
Ancak bir noktada yanılgıya düşmemek lazımdır: “Full-Time uygulaması olursa, bu kökünden kesilecektir.’’ değerlendirmesi, değildir, Arz
etmek isterim ki; sayıları ne olursa olsun, (bu
ahlâk dışı yola girmiş olan hekim, muayenehanede pazarlığını yapıyorsa, full-time yaptığımız
zaman eğer, hastanede özel muayene yapacaksa, müessese adına dahi yapsa, bu pazarlığı
orada yapma imkânını bulabilecektir, eğer bu
yapıya sahipse. Mesele aslında temelinde Türk
hekimini, bir hekime yaraşır, bir Türk hekimine yaraşır ahlâk yapısına sahip kılma meselesidir. (CGP, MSP, sıralarından “Bravo’’ sesleri)
“Tıp fakülteleri artıyor; buna rağmen hekim
sayısı artmıyor.’’ 600’dü 1.000’e cılktı; doğrudur. 1975 yılı mezunu 1.009’dur. 1975’te 1.009
tabip tıp fakültesinden mezun olmuştur. 16 tıp
fakültesi vardı, bunun 7-8 tanesi faal haldedir,
diğerleri kuruluş safhalarındadır; ama bir tıp
fakültesi varken 500 kişi, iki tıp fakültesi varken
700-800 kişi; 16’ya çıktı hâlâ 1.009 kişi. Bu huYüzyılın
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sus dikkat çekicidir; fakültelerimizin de dikkatini çekmelidir. Aslında meslekten olanlar bilirler,
tıp tahsilinin iki dönemi vardır; Birisi; hastane
öncesi klinik; öncesi dönemi, birisi klinik dönemi hastane dönemi. Yeni açılan tıp fakülteleri
hep klinik dönemine dayalı fakülteler halindedir. Klinik öncesi dönemleri yoktur, bu bir
laboratuvar işidir, büyük laboratuvarlar işidir.
Böyle olunca, yeni yeni tıp fakültelerini ülkemin
her yerinde çoğaltırken, bunların kinik öncesi
dönemini yapabilecek büyük merkezlerde, büyük kentlerde, büyük gruplar halinde eğitime
mutlaka geçilmesi lazımdır. Üniversitelerimiz
bu konuyu ele almadıkları takdirde, tıp fakültelerinin sayısı ne kadar artırılırsa artırılsın, hekimi mezun sayısı o nispette, o oranda artmış
olmayacaktır. Büyük merkezlerde, büyük laboratuvar grupları içerisinde 3 bin, 4 bin öğrenciyi eğitip, ondan sonra bunlar klinik dönemine
girince, Anadolu’daki tıp fakültelerine dağıldığı
takdirde, senede 2 bin, 3 bin hekim mezun edilmesi mümkün olabilecektir.

‘‘

Türkiye’de 5.360 diş tabibi vardır.
Bunların 440 tanesi Sağlık Bakanlığında
çalışmaktadır.

’’

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, ağız ve diş
sağlığını koruma göreviyle de yükümlüdür; bütün “müesseselerine bir diş tabipi vermeye çalışmıştır. Ancak, henüz bütün kuruluşlarında
çalışan diş tabiplerine araçlarını sağlayabilmiş
değildir. Yıllık bütçelerle bunlar alınmakta ve
alındıkça da yeni diş tabipleri tayin edilmektedir.
“Diş muayenelerine özellikle memur ve emeklilerin muayeneleri eklenince hastaneler sıkıntı
çekmektedir. Buna bir çare bulunmalıdır’’ diyor
sayın sözcü; haklıdır. Gerçekten memur, emekli,
hastanelerde diş protezi için aylarca sıra beklemektedir. Bunu önlemek için Bakanlığımız büyük kentlerde, büyük merkezlerde, daha ziyade

Sayın Başkanım; sağlık personeli yetersizdir.
Sağlık memuru, hemşire, ebe de yetersizdir. Ancak, bunların oranı, hekime nazaran biraz daha
iyi durumdadır. Mevcut standartların altında olmasına rağmen, plan hedeflerine henüz ulaşmamış bulunmakla beraber; gerek sağlık memuru,
gerek hemşire, gerekse ebe sayıları gün geçtikçe
süratle artmaktadır. Okul sayıları da çoğalmaktadır; okul sayılarına paralel olarak da, bu okullardan mezun olanların sayıları artmaktadır.
“Doğuda hiç ebe bulunamıyor’’ görüşünü karamsar bulurum. Açık yüreklilikle meseleleri
değerlendirmek istiyorum. Yüce Parlamentonun önünde meseleler bütün açıklığı ile konuşulduğu zaman değer taşır, inancını daima
muhafaza etmişimdir.
Doğuda Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 2.500-3.000 nüfusa bir ebe standardıyla
kadrolarının % 83’ü doludur. 2.500-3.000
vatandaşa bir ebe, bugünkü standardımız budur. Oralara “Merkez köy’’ diyoruz, sağlık evi
yaptığımız zaman oralara yapıyoruz, bir başka
adına, “Ebe evi’’ diyelim, bu kadro standardıyla %83’ü doludur. Ülke ölçüsünde %82 doludur. Dikkat çekmek istiyorum ki, köy ebelerinin sosyalleştirme bölgelerinde doluluk oranı
daha fazladır. Bugün sevindirici bir olay olarak
değerlendirmek isterim; bugün Türk kadını,
bilgili ellerde ve sağlık kuruluşlarında doğum
yapmak istemektedir. Devlet mutlaka bunun
gereğini yerine getirmek mecburiyetindedir.
Artık analar doğumlarını rastgele ellerde yapmak istememektedir ve köy ebelerimiz şimdi

her gittiği yerde değer görmekte ve kendilerine
yakın ilgi gösterilmekte, saygı gösterilmektedir.
Ancak, “doğuda ebe yoktur’’ görüşü yanlıştır,
en azından eksiktir; boş kadrosu vardır, ama
ebe kadroları bakımından sosyalleştirme bölgesi Türkiye ortalamasının daha üstündedir.
Personel tayini işini bir usule bağlamak ve bunu
yaz aylarında yapmak görüşü, çok doğrudur.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı personel tayininde, personel sıkıntısının da kendisini zorlaması nedeniyle diğer hiçbir bakanlığın uygulamadığı ölçüde sağlık personelinin isteklerini
dikkate alan bir Bakanlıktır.
Sağlık okullarından mezun olanların istedikleri yerlere verilmesi: Sağlık okullarından mezun
olanları, 1975 yılı mezunlarını istedikleri yere
vermek için, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının personel şubesi elemanlarının yarısı, ile 1,5-2
aya yakın çalışmıştır müracaatlar almıştır ve bu
müracaatları değerlendirmiştir. Her mezun olan
ebeyi, hemşireyi Türk aile geleneğini ve ailelerin
sosyal yapılarını da dikkate alarak küçük çocuklar, genç kızlar ailelerinin yakınlarında bulunurlarsa daha iyi çalışırlar, daha verimli olurlar, daha
iyi hizmet ederler halkımıza, düşüncesiyle 1,5-2
aya yakın çalışmıştır ama sonunda görmüştür
ki; eğer bunu uygulamış olsaydı; örneğin; bunu
isteyen arkadaşın iline iki ya da üç tane ebe düşecekti. Üzülerek görmüşüzdür ki, okullarımızdan
mezun olanların büyük çoğunluğu büyük kentleri istemişlerdir; batı kentlerini istemişlerdir ve
Doğu’da 8-10 kente 3-5 istekliden başka çıkmamıştır. Ondan sonra mecburi olarak yine kuraya
dönmüşüzdür. Şimdi bu sene, şimdiden tamim
ediyoruz; bütün teşkilâtımızın yer değiştirmek isteyen sağlık personeli, bize nisan ayı sonuna kadar müracaatını yapsın, okullarımız yeni mezun
vermeden evvel onların yerlerini değiştiririz; yenilerini de onların yerine göndeririz istiyoruz ve
bunu her sene böyle yapalım, diye düşünüyoruz.

100. YILA ARMAĞAN

memurların ve emeklilerin yoğun bulunduğu
yörelerde diş poliklinikleri açma hazırlığı içindedir. Ankara’da önümüzdeki bir iki ay içinde
Anafartalar bölgesinde bir diş merkezi hizmete
girecektir, hazırlıkları tamamlanmak üzeredir.
Bu çalışmaları İstanbul, İzmir ve diğer merkez
yörelere doğru genişletmek amacındayız.
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Okul sayıları süratle artıyor; öyle görünüyor ki,
bu hızla devam ettiği takdirde ebe, hemşire ve
sağlık memuru açığı kısa sürede kapanabilecektir:

100. YILA ARMAĞAN

Sayın Başkan; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı sağlık hizmetlerini yürütmede koruyucu
hizmetlere öncelik vermektedir. Koruyucu hizmetler için ülke gerçeklerine en uygun uygulama, sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi uygulamasıdır. Bir şeyi Yüce Meclislerde dikkatle
belirtmeye çalışıyorum: Sağlık hizmetlerinin
sosyalleştirilmesi uygulamaları aksamaktadır.
Aksama, personel sorunundan doğmaktadır.
Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesinin aksamasına bakıp, bu projeyi ülke gerçeklerine
uymayan bir proje olarak kabul etmek yanlıştır. Sosyalleştirme projesi, sosyalleştirme uygulamaları sağlık hizmetlerini köye götürmek,
halkımıza götürmek, sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak ve halkın sağlık seviyesini yükseltmek, sağlık hizmetinden halkımızın eşit olarak
yararlanmasını sağlamanın tek yoludur. Sağlık
ocağının bulunmadığı yerlerde sağlık hizmetini,
o ocak olduğu zamankinden daha iyi görüyorduk, diye düşünmek, yanlıştır. Sosyalleştirme
bölgelerine baktığımız zaman hizmet aksamaktadır. Ancak, sosyalleştirmeden önceki dönemle kıyaslandığı zaman görülecektir ki; her türlü
aksamaya rağmen, sosyalleştirme uygulamalarından sonra bu bölgelerdeki koruyucu çevre
sağlığı hizmetleri bakımından daha iyiye doğru
gitmiştir. Hekim bulunmayan ocakta asgariden
bir ebe, bir sağlık memuru vardır; bulunmayanı
çok azdır. Ebenin bulunmadığı sağlık ocakları
yok gibidir. Bu nedenle sosyalleştirme uygulamalarını arzu edilen düzeye getirebilmek için,
hekim sorununu çözmek gerekmektedir. Bunun
için 1976 yılında alınması öngörülen tedbirleri
arz ettim. Halen 26 il, 4 ilçede uygulanmaktadır; 1976’da 4 il programa alınmıştır: Zonguldak, Uşak, Samsun, Niğde. Bu illerin köy tipleri
yapılacaktır. 1977 yılında bu illerin şehir tipi
plana alınacaktır. Yine 1976’da geçen yıl, köy
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sağlık ocakları yapılmış olan 4 ilin; Konya, Tokat, Bilecik, Afyon’un köy ocaklarının inşaatlarının bir kısmının bitti, bir kısmı devam ediyor.
Ayrıca şehir ocakları da yapılacaktır. Böylece,
Üçüncü Beş Yıllık Plan’da hedef olarak gösterilmiş 21 ilden 18’i programa alınmış bulunmaktadır. Bunları, sağlık hizmetlerinin sosyalleştirmesi uygulamalarının yavaşlatılmadığına
ve plan hedefleri istikametinde geliştirildiğine
örnek olarak arz etmek istiyorum. Bunların
tamamı hizmete girdiği takdirde 44 il sosyalleştirme kapsamına alınmış olacaktır. Bugün
1976 yılında yatırımları başlayanların tümünde
hizmet başladığı zaman, bu 44 ilde 20 milyonu
aşkın nüfusu kapsayacaktır. Burada bir hususu
arz etmek istiyorum, bu sağlık evleridir.
Sağlık evlerini ihale ile yaptığımız zaman
gördük ki, bunlar büyük harcamaları gerektirmektedir. Oysa köylü kendisi, kendi bünyesinde arsasını da verdiğinde, kendi de katkıda
duğunda ona bir miktar malzemenin gerektirdiği yardım yapıldığı zaman, bu kuruluşlar
daha ucuza mal olmaktadır. Bu nedenle sağlık
evlerinin yapımı, bütün sosyalleştirilmiş illerde
arzu edildiği rakama çıkarılamamıştır. Ancak,
bir değerlendirmeyi de -burada bir rakam hatası olduğunu zannediyorum- düzeltme ihtiyaç
duyarım: “Doğu ve Güneydoğu’ya 61 milyon,
Isparta’ya 14 milyon yatırım yapılıyor’’ diyerek; Hükümetin ve Hükümetin başının, Sayın
Başbakanın Isparta ile irtibatlandırarak,’ kıyaslama yapmak yanlıştır, şundan dolayı yanlıştır:
Bir defa Doğu illerine yapılan 1976 yılı yatırımı 80 milyon, yalnız 1976’da plana alınanların
toplam proje bedeli 165 milyondur. Isparta’ya
gelince; 1976 yılında Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığının Isparta’da iki yatırımı vardır. Bunun birisi; 1968’lerden beri devam eden Eğridir
Kemik Hastalıkları Hastanesidir. Buna bu sene
3 milyon lira sarf edilecektir. Eğridir Kemik
Hastalıkları Hastanesi, yıllardan beri devam

İkinci yatırım, Isparta Çocuk Bakım Yurdudur.
Bu yurt, korunmaya muhtaç çocukların alındığı yurtlardan biridir. 1974’te programa alınmıştır; iyi yapılmıştır. 1975’te birinci yatırım yılı
olmuştur, bir yıl sarf edilmiştir; 5.300.000 lira
daha sarf edilecektir ve toplam olarak Isparta’ya 8.300.000 lira sarf edilecektir 1976’da;
tüm sağlık hizmetlerine, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı eliyle. Bundan dolayı bu kıyaslamayı haklı bulmadım, bundan dolayı bu arza
ihtiyaç duydum.
Üçüncü Beş Yıllık Plan’da gösterilen 21 ilden
18’i bitmiştir; İstanbul, Ankara, İzmir kalmıştır. İstanbul, Ankara ve İzmir için Üçüncü Beş
Yıllık Planda şöyle bir ilke vardır: “Mecburî
Yurt Kalkınması Hizmeti Kanunu yasalaştıktan sonra uygulanmak üzere’’. Yurt kalkınması
hizmeti, yani mecburî hizmet yasalaşmadığı
takdirde; İstanbul, Ankara, İzmir sosyalleştirme programına alınırsa, sakıncaları olduğu
için... Şimdi, sayın grup sözcüsü değerli arkadaşım, “Bunun gözden geçirilmesi lazımdır.
İstanbul, Ankara, İzmir’e nazaran sağlık hizmetlerinin daha geri kaldığı iller vardır’’ diyor,
doğrudur; esasen bu husus dikkate alınacaktır.
Sosyalleştirme hizmetlerini yürütebilmek için
rotasyonun yararlı olmadığı söyleniyor. Yararlı

değildir gayet tabiî, bir zorunluluğun gereği olarak yapılmaktadır. Her ay yaklaşık 35-40 hekim
rotasyonla gönderilmektedir. Bunlar gittikleri
yerlerde bir kısmı gerçekten yardımcı personel
bulamamaktadır, bazı illerde gerçekten ameliyat yapma imkânı bulamamaktadırlar. Bazı
illerde bu imkânlar vardır; ama bu yapılması
en iyi olan olduğu için değil, yapılmak zorunluğunda kalındığı için yapılmaktadır. Daha fazla
rotasyona hekim bulunsa, daha bir çok illere
de gönderme ihtiyacı doğmaktadır; bundan
dolayı uygulanmaktadır. Yalnız 1975 yılında,
sosyalleştirme bölgesine 256 hekim atanmıştır.
Sosyalleştirmenin aksamasını, personelin yetersizliğinde, temelden aramak lazımdır. Bu sene
alınması düşünülen, Bütçe Komisyonundan
başlamış olan ve ilâve olarak düşünülen tedbirlerle personel sorununun bir ölçüde çözüleceği
Bakanlığımızca umulmaktadır.
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eder, mümkün olsa daha fazlasının sarf edilebileceği bilinse, bu sene de 13 milyon konsa keşke. Çünkü, Eğridir Kemik Hastalıkları Hastanesi tüm Türkiye’ye hitap eden bir hastanedir;
bir il hastanesi değildir; bir bölge hastanesi de
değildir. Eğridir Kemik Hastalıkları Hastanesi’ne Türkiye’nin her yerinden kemik hastaları
gelir. Büyük bir ihtiyaç içerisindedir, büyük bir
sıkışıklığın içindedir; yatak sıkışıklığı içindedir.
Değerli uzmanları vardır, ama yatak kapasitesi
yeterli değildir. Yıllardan beri bitirilememiştir,
en büyük sıkıntımızdır Bakanlık olarak. Bittiği
zaman büyük bir ihtiyacı karşılamış olacaktır.

‘‘

Yataklı tedavi kurumları bakımından
Türkiye’de halen, 55.310’u Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığına ait olmak
üzere, 85.380 hasta yatağı vardır.

’’

15.100 de Millî Savunma Bakanlığının olmak
üzere ülkemizde yaklaşık 100.408 hasta yatağı
vardır. Ülkemizde 10.000 kişiye 25,2-25,3 hasta yatağı düşmektedir. Üçüncü Beş Yıllık Plan
onbinde 26’yı amaçlamıştır. Şimdi, büyük kentlerimizde mevcut hastanelerimiz, hizmeti görmek bakımından yatak sıkıntısı çekmektedirler,
doğrudur. Büyük kentlerimizdeki yatak sıkıntısı,
bu kentlerimizdeki hastanelere gelen hastaların daha ziyade, aradıkları uzmanları ve kendi ihtiyaçlarını karşılayacak hastaneleri kendi
bölgelerinde bulamamaktan doğmaktadır. Bu
nedenledir ki, Üçüncü Beş Yıllık Plan her ilde
onbinde 26’yı hedef olarak göstermiş, İstanbul,
Ankara, İzmir gibi büyük kentlerde hasta yatağı
artırılmasını öngörmemiştir. Yeni hasta yataklaYüzyılın
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rının hasta yatağı oranları düşük olan illerde yapılmasını öngörmüştür. Bu nedenledir ki; daha
ziyade, İstanbul, Ankara, İzmir dışındaki illerde
yeni yataklar yapılmakta ve o illerdeki hasta yatağı oranları yükseltilmeye çalışılmaktadır,

‘‘

Plan hedefleri istikametinde, 1975’te
1.456 yatak hizmete girmiştir, 2.070
yatak da 1976’da hizmete girecektir,
2.250 adet yeni yatak inşa edilecektir.

’’

100. YILA ARMAĞAN

Kan Bankası ile ilgili üzüntülere katılıyorum. Kızılay’ın bütün dikkatine rağmen; Kan Bankası,
Kızılay’ın yönettiği bir kuruluştur, Bakanlığımıza bağlı hastanelerde kendi ihtiyacını karşılamak
üzere kan üniteleri vardır, ancak bunlar toplu kan
bağışlarına muhatap olamadıkları için, zaman
zaman bir kısım kan ihtiyacı doğmaktadır; hattâ zaman zaman değil, çoğu zaman. Kızılay’ın
Kan Bankası bu ihtiyacı karşılamaktadır. Kızılay
Kan Bankasında kan bulunmadığı zaman, özel
kan bankalarından kan alınmaktadır. Üzüntü ile
ifade etmek isterim ki, kanın ticaret aracı yapılmasını bizim de kabul etmemiz mümkün değildir; yasalar kabul ettiği için yapılmaktadır. Kan
bir ticaret aracı olmaz, olmamalıdır, ancak yapılabilmektedir ve önleyici yasal imkân da yoktur.
Tabiatıyla Kızılay’ın Kan Bankası, çalışmalarını
daha geliştirdiği ve ihtiyacı yeterince karşıladığı
zaman, özel kan bankalarından da kimsenin kan
almaya ihtiyacı kalmayacak demektir; onu geliştirmek bakımından Kızılay, üstün bir gayretin
içinde görülmektedir.

Devlet hastaneleri üniversitelere verilmemelidir.
Devlet hastaneleri üniversitelere daha çok sağlık
hekimi yetiştirmek amacıyla verilmektedir. Ama
gerçekten sayın üyenin de belirttiği gibi; bir kısım üniversiteler Anadolu’da, Sağlık Bakanlığından devraldıkları hastanelerde ücretli tedavi
ile vatandaşlarımızı hatta zaman zaman büyük
ücretler isteyerek sıkıntıya sokmaktadırlar.
Yüzyılın
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Hastanelerde, hastalara farklı muamele yapmaya kimsenin hakkı yoktur. Devlet hastanesinde vatandaş sağlık hizmetleri bakımından
eşit hizmet bekler, hakkıdır bu onun; ona eşit
hizmet vermek de bizim görevimizdir. Bunu
eksik yerine getirdiğimiz zaman kusurlu davranmış oluruz. Bazı kuruluşlarımızda bu yapılıyor, olabilir. Daha dikkatli olacağımızı arz
etmek isterim.
Yalnız bir husus devamlı belirtiliyor. Bunu üzülerek ifade etmek istiyorum. Hastanelerimizde
yatan vatandaşlarımızdan, hastalarımızdan
çatal, bıçak, kaşık, bardak gibi şeyler istemeyiz
biz. Devletin de Hastanelerin de buna ihtiyacı
yoktur. Bir hastanede herhangi bir tarihte -sanırım oldukça eski bir tarihte- böyle bir uygulama olmuşsa, bunu yaygınlaştırmak da doğru
değildir kanaatindeyim, çünkü böyle bir uygulama yoktur.
Sayın Bakanım, Ankara’nın hastanelerinde bugün bu mevcuttur.
DR. NÂZIM BAŞ (İçel) -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

Bugün böyle bir uygulama yoktur. Niçin böyle bir uygulama yoktur, onu arz edeyim. Bugün devlet hastanelerine
giden bir vatandaş, fakrühal ilmuhaberi ibraz
etmek mecburiyetinden çıkarılmıştır. Devlet
hastanesinin kapısından bir vatandaş bugün
içeriye girsin, hastadır; yatmasına lüzum görülmüşse, baştabipe veya herhangi bir görevliye gider, “Benim ödeme gücüm yoktur’’ der, ücretsiz
tedavi edilir. Lütfediniz, bir fakrühal ilmuhaberi
zorunluğu vardı, Senatoda arz ettim, onu da
kaldırdım. Bir tamimle onu da kaldırdım, çünkü gördüm ki; Anadolu’nun bir yöresinden gelmiş vatandaşımız, İstanbul’un veya Ankara’nın
bir hastanesine gittiği zaman, orada fakrühal
ilmühaberi vardır, yoktur gibi bir çekingenliğin
de içine girmektedir, çünkü almamıştır yanına,
dönüp bir daha Van’a gidecek, Hakkâri’ye gidecek ilmuhaberini alıp, gelecek; bu, bir fayda

MAL DEMİR (Devamla) -

Yine, sağlık sigortasının yasalaşması için Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanlığı, biz eksiksiz olacağız. Bizim gördüğümüz odur ki, Yüce Parlementoda bulunan siyasî gruplar çoğunlukla
Genel Sağlık Sigortası’nı desteklemektedirler.
Değiştirilmesine ihtiyaç duydukları yerleri düzeltilmesi gereken tarafları olabilir, görüşülür,
müzakere edilir, en iyi şekline getirilir, öyle
çıkarılır; ama her halükârda Genel Sağlık Sigortası Parlamentoda gruplarca benimsenir
haldedir. Bu itibarla en iyi şekliyle, en kısa zamanda yasalaşacağı ümidindeyiz.
Genel Sağlık Sigortasında bir soruya cevapen
arz etmek istiyorum; hasta, hekimini ve tedavi

olmak istediği kurumu seçebilecektir. Sigortalı
hasta, istediği hekime ve istediği sağlık kuruluşuna gitme hakkına sahiptir, sahip olacaktır.
Eğer seçtiği hekim veya hastane, sigorta ile anlaşma yapmış bir hekim veya hastane ise, hiç bir
ücret ödemeyecektir; ücretin tümünü Sigorta
Kurumu ödeyecektir. Eğer sigorta ile anlaşma
yapmamış bir hekim ise, sigorta kurumunun
her yıl ilân edeceği barem miktarı kadar olan
kısmını yine sigorta ödeyecektir, farkını hasta
kendisi ödeyecektir. Örneğin; kişi çok büyük
ücretler alan, çok namlı bir hekime gitmek istemiştir veya özel bir hastanede lüks odalarda,
banyolu, yan yana ikişer odalı bölümlerde tedavi olmak istemiştir, hakkıdır; orada da yatacaktır, tedavi olacaktır. Bu durumda, Sigorta
Kurumunun standart ilân ettiği günlük yatak
masrafı karşılığı, sigorta kurumunca ödenecektir, aradaki fark da, bu kadar rahatlığı isteyen
hastanın imkânlarından ödenecektir. Ama her
durumda hekimini ve hastanesini seçecektir ve
her durumda hekim de bu sigorta uygulamasında değerlendirilecektir.
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sağlamamaktadır. Devletin buna da ihtiyacı
yoktur. Topu topu döner sermayede bu üçüncü
sınıf yataklardan elde ettiğimiz gelir 25-30 milyondu, onu da kaldırdık.milyondu, onu da kaldırdık. Bir tamimle “Ödeme gücü olmadığını
söyleyen herkes, Devlet hastanesinde ücretsiz tedavi edilecektir’’ dedik. Şimdi, Devlet hastanesinde tedavi ücreti almadığından insandan, bir
bardak, bir çatal, bir bıçak neden alasın. Bazı
hastalarımız getiriyor. Bardağını çatalını kendi
bulundurmak, kendisi getiriyor.Ama gerçekten,
bugün hâlâ bir hastanemizde “Çatal, bardak,
kaşık getirmezsen hastaneye yatmaz gibi bir uygulamanın olduğunu söylemek güçtür. Olmadı
demiyorum dikkat edilirse, bir tarihte olmuşsa
diye söyledim.Biliyorum çünkü; ama eski tarihte
bu yanlış uygulamayı bir yönetici, arkadaşımız
yapmış, ondan sonra da yaptığının yanlış olduğunu anlamış ve vazgeçmiş. İş bardağa, kaşığa,
çatala kalmadan, tedavisi yapılan, röntgenleri
çekilen; her türlü ilâcı verilen, Devlet hastanesinde yatmasına ihtiyaç olan vatandaşımızın
tümü, eğer ödeme gücünden yoksun olduğunu
söylüyorsa, Devletin hastanesinde bugün ücretsiz tedavi ediliyor, ücretsiz tedavi edilecektir. Bu,
dikkatle de takip edilmektedir. (AP ve MSP sıralarından “Bravo’’ sesleri, alkışlar).

Bulaşıcı hastalıklar konusu: Altyapı hizmetlerinin ülkemizde yetersizliğine rağmen, bulaşıcı
hastalıklarda büyük mesafe alınmıştır. Eski salgınlar kalmamıştır. Bulaşıcı hastalıklar bugün
endemik vakalar halindedir, bölgeseldir. Kışın
getirdiği, bir kısım zorunlulukların yarattığı
bulaşıcı hastalıkları, “salgın’’ tarzında değerlendirmek yanlıştır. Salgınları, Türkiye çok
geride bırakmıştır. Allah’a çok şükür geride
bırakmıştır ve bu altyapı yetersizliğine rağmen
olmuştur. İçme suyu, kanalizasyon gibi sağlık
hizmetlerinde, bulaşıcı hastalıklarla ilgili, çevre
sağlığı şartlarının önem taşıdığı bir ortamda,
bulaşıcı hastalıklarla savaşta; Türk sağlık personeli Cumhuriyet tarihimizde, iftihara, övgüye
lâyık başarıların sahipi olmuştur. İçme sularının kontrolü, besin maddelerinin kontrolü ve
hava kirliliğinin kontrolü gerçekten yeterince
yapılamamaktadır. Yeterince yapılamayışı da
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-demin arz ettiğim gibi- altyapı hizmetlerinin,
ülkenin her yöresinde yeterince ihtiyaca kâfi
ölçüde kurulamamış olmasından doğmaktadır.
Deniz suyu kirliliği konusunda, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı gerçekten ciddi bir uygulamanın içerisindedir. Eskiden her yere gemi
sokulurdu buna mani olunmuştur ve muayyen
yer gösterilmiştir. Bu, çok dikkatle uygulanmaktadır. Kurulan fabrikaların denizleri kirletmemesi için tedbirler, Sağlık Bakanlığının
imkânları ölçüsünde alınmaktadır.
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Koruyucu aşılar dikkatle yürütülmektedir. Aşı
çalışmalarını Hıfzıssıhha Enstitümüz yapmaktadır. Bir kısım aşıların ülke ihtiyacına yeter miktarda yapılamadığı için satın alındığı doğrudur.
İhtiyaç olduğu zaman elbetteki satın alınacaktır.
Ama arz etmek isterim ki; Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü, şöhreti ülkeyi aşmış, her gittiğiniz ülkede adı olan, mazisi ve hizmetleriyle
övünebileceğimiz bir kuruluşumuzdur. Değerli
uzmanlarımız orada karanlık odalarda, duvarların arkasında, Türkiye’de başarıya ulaşmış bir
çok sağlık hizmetini başarıya ulaştırmanın temel
unsurlarını hazırlamaktadırlar ve bu çalışmalar
saygıya lâyık çalışmalardır; Yüce Meclisin takdirine lâyık çalışmalardır.

‘‘

Verem savaşı başarıya ulaşmıştır.
Verem, ülkemiz için tehlikeli olmaktan
çıkmıştır.

’’

Bugün biz veremle ilgili rakamlarla, artık kendimizi gelişme halindeki ülkelerle kıyaslamıyoruz; gelişmiş ülkelerle kıyaslıyoruz; Gelişmiş
ülkelerle kıyaslıyoruz ve bugün gerek veremli
hasta sayısı bakımından, gerek veremden ölüm
bakımından bir çok gelişmiş ülkeden daha iyi
olduğumuzu görmekteyiz. Bu, uzun yıllar devam eden bir çalışma sonucunda ulaşılmış olan
bir başarıdır kolay değildir,
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‘‘

Türkiye’nin 67 ili, bütün il, ilçe ve
köyleriyle beraber 6 kez taranmıştır,

’’

Verem Savaş ekipleri tarafından. Bazıları tekrarlanmak suretiyle 63,5 milyon defa tüberkilin
testi yapılmıştır. 31 milyon BCG aşısı yapılmıştır. 8 milyon da, yan çalışma olarak çiçek aşısı
yapılmıştır. Yalnız 1960’dan bu yana, gezici
röntgen ekipleri 67 ilde 30 bin köyde tarama
yapmışlardır; 31 milyon nüfusu taramışlar, 20
milyondan fazla mikro film çekmişlerdir. Verem savaşçılarının ulaşmadığı köy, Türkiye’de
kalmamıştır. Türkiye’de verem savaşçılarının
getirdiği hizmet ölçüsünde, hiç bir hizmet, o
ölçüde köye ulaştırılabilmiş değildir. Verem savaşına halkımız büyük katkı göstermiştir. Büyük ilgi göstermiştir. Verem savaşının başarıya
ulaşmasında Verem Savaşı Derneklerinin şükrana mucip, değerli çalışmaları vardır. Bu başarı, sağlık personelinin feragatli, bilgili, bilinçli
çalışması ile halkımızın da ona yardımcı olması, omuz vermesi, onun yanında yer alması ile
mümkün olmuştur. Veremin Türkiye’de tekrar
baş kaldırmaması için, Teşkilât uyanık bulunmaktadır. 1976 Programında BCG aşıları tekrarlanacaktır; hassas bölgeler, hapishaneler,
çalışma yerleri, toplu bölgeler özellikle dikkatle
taranacaktır, aşılanacaktır ve çok pahalı olan
verem ilaçları; özellikle verem mikrobunun
çıkmasını önleyen ilaçlar, ihtiyaç sahiplerine
ücretsiz olarak verilecektir.

‘‘

Sıtma: 1969’da 3 bin civarına düşmüştü;
şimdi 7 bine doğru çıkmıştır. Son
yıllarda Güney ve Güneydoğu
bölgelerinde sıtma vakaları görülmüştür.

’’

Trahom; Türkiye’de azalmıştır. Körlük vakalarında oran itibariyle dünyaya nazaran, Türkiye en az olan ülkedir. Buna rağmen, kökü
kazınmalıdır sözüne, dileğine, isteğine katılıyorum. Kökünün kazınması için, Trahom savaş
merkezlerinde trahom savaşçılarının çabaları
sürdürülecektir.

‘‘

Frengi son yıllarda çoğalmıştır,
frengi vakalarının çoğalmasında
dünyadaki hippi hareketinin büyük
etkisi olmuştur. Kural tanımayan seks;
frengi ve frengi gibi zührevi hastalıkların
çoğalmasında en önemli etken olmuştur.
Kural tanımayan seks ve ülkeler
arasında mesafe kalmayışı, seyahat
kolaylığı ve bu akımın mensuplarının
çok gezegen oluşları; frenginin yalnız
Türkiye için değil, bütün dünya ülkeleri
için, sınırları turistlere açık bir ülke için,
frenginin bir önemli dönemini meydana
getirmiştir. Tahminlerimize göre 11
binin üzerinde frengili vardır Türkiye’de.

’’

Frengi savaş dispanserleri; deri ve tenasül hastalıkları dispanserleri bunun mücadelesini yapmaktadır. Halen 16 tane deri tenasül hastalıkları dispanserimiz vardır.

Lepra savaşı sürdürülmektedir. Lepra’da resmî
rakamlar, gerçek rakamlardan azdır. Lepralıyı, cüzzamlıyı, geneldeyimi ile toplum itmiştir,
haksız yere itmiştir. Öylesine itmiştir ki, cüzzamlı tedavi olmamayı göze almış ve cüzzamlı
olduğunu söyleyememiştir. Bu nedenle rakamlarımız 4 binin altındadır. Resmî rakamlardır
bunlar, tedaviye tabi olan rakamlardır. Gerçek
rakamlar bunun oldukça üstündedir. Oysa
cüzzam çok zor bulaşan, bulaşması öyle pek
kolay olmayan ve tedavisi de mümkün olabilen bir hastalıktır, tamamen tedavisi mümkün
olan bir hastalıktır. Toplum yeterince eğitildiği
ve cüzzamlı da toplumun kendisinden korkmadığı kanaatına vardığı zaman, Türkiye’de
cüzzamın kökü kazınabilecektir. Bu, bir eğitim
meselesidir. Gönüllü kuruluşlar bunun eğitimini yapmakta öncülük yapmaktadırlar. Çalışmalarımız da bu istikamette yürütülmektedir.
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Neden olarak da, sıtma öldürücü ilaçların ensektisitlerin artık sıtma amili olan sivrisinekleri
etkilemediği olarak görülebilir, kabul edilmelidir; muafiyet, bağışıklık kazanmıştır, savaş güçleşmiştir sıtma ile. Çukurova bölgesinde Özellikle, işçi hareketleri, Çukurova’nın civarına da
sıçramasına neden olmuştur. Sulama kanallarının ve sulama şebekelerinin genişletilmesi,
yumurtalardan üreme imkânlarını artırmıştır.
1976 yılı daha pahalı bir sistemle mücadele yılı
olacaktır. Sıtma vakalarının artmasını önlemek
ve eski haline getirmek için 1976 yılında önemli çalışma yapılacaktır.

Ana çocuk sağlığı, koruyucu hizmetlerin önünde gelmektedir. Sayın sözcünün söylediği doğrudur. Türkiye’nin bütün illerinde ana çocuk
sağlığı merkezleri kurulmuştur. Bir tek ilimiz
vardı eksik, o da tamamlandı. 67 ilimizin tamamında ana çocuk sağlığı merkezi vardır bugün.
Şubeler bir kısmında ilçelere tam yayılmıştır,
bir kısmında yayılmaktadır ve Bakanlık olarak
biz ana çocuk sağlığı merkez ve şubelerini geliştirmede eksiksiz olmaya çalışmaktayız. Sosyalleştirme bölgelerinde ana çocuk sağlığı hizmetleri, sağlık ocaklarında yürütülmektedir. Bugün
Türkiye’de 41 ilimizde sosyalleştirme hariç,
onun dışındaki 41 ilimizde 71 merkez, 86 şube,
780 köy istasyonu vardır. Burada annenin doğum yapıncaya kadar sağlığı, çocuğun doğduktan sonra gelişmesi, kontrol altına alınmaktadır.
Beden ve ruh sağlığı içerisinde genç kuşakların
yetişmesi, ana ve çocuk sağlığı teşkilâtının yaygın ve etkin hale gelmesi ile mümkündür. Bu
teşkilât, dikkatle ve hassasiyetle geliştirmeye çalıştığımız ve çok değer verdiğimiz ve gerçekten
çok değer verdiğimiz bir teşkilâttır.
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Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı olarak her
zaman, her yerde, her fırsatta söylemeye ve belirtmeye çalıştım, aile planlaması bizim için ananın ve çocuğun sağlığını korumaya yönelik bir
uygulamadır. Aile planlaması uygulamalarında
biz, ananın ve çocuğunun sağlığını korumaya
çalışırız, istenmeyen gebeliklerin önlenmesi
için, sağlıklı olmayan yollara baş vurulmak suretiyle bir çok Türk anasının hayatını kaybettiğini
biliriz; yüzbinlerce Türk anasının sağlığını kaybettiğini biliriz. Bunu bildiğimiz içindir ki; aile
planlaması uygulamalarıyla ailelere istedikler
zaman istedikleri sayıda çocuk sahipi olabilme
bilgi ve imkânını vermek isteriz. Bunu yalnız ve
yalnız ananın çocuğun sağlığını korumak için
yaparız, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı olarak. Nüfus politikası, Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığının uygulaması ile ilgili değildir. Bizim
uygulamamız ana ve çocuk sağlığını korumaya
yöneliktir. Bu uygulamayı gerçek ihtiyaç sahipi
olana getirdiğimiz zaman, yani kırsal bölgelere
ulaştırdığımız zaman, istediği zaman, talep ettiği zaman, ona verebildiğimiz zaman aile planlamasını etkin hale getirmiş oluruz. O zaman
ancak, bundan beklenen fayda sağlanmış olur.
Genellikle geri kalmış yörelerde istenmeyen çocukların, gebeliklerin giderilmesi için gayri sıhhî, fennî olmaya şartlarla kadınlar hayatlarını,
sağlıklarını kaybetmekte ve çocuklar da sağlıklı
olmayan koşullarda yetişmektedirler.
Ruh sağlığının giderek önemi artırmaktadır.
Üçüncü Beş Yılık Plan’da beş yüzer yataklı üniteler, blok hastaneler öngörülmüştür. Bundan
iki ay kadar önce İstanbul’da Bakırköy Sinir ve
Ruh Hastalıkları Hastanesine 1.170 yataklı bir
ilâve temelini attık. Bu sene Gölbaşı’nda mevcut l00’e ilâveten 400 daha ve Adana’da 500
yataklı ruh ve sinir hastalıkları blok hastaneleri
ihale edilecektir.
Kanser dünya için bir tehlike olduğu gibi, ülkemiz için de bir tehlikedir. Bugün dünyada
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yaklaşık olarak 15-20 milyon kanserli olduğu
söylenmektedir. Dünya kıyaslaması yapılarak,
ülkemizde de yaklaşık 100 bin kanserli bulunduğu söylenebilir ve dünya kıyaslamasıyla
ülkemizde her yıl 50 bin kişinin kanserden öldüğü söylenebilir. Bu hususta tıbbî istatistikler
yeterince yoktur. Şartlarda farklılık pek bulunmadığı için kıyaslamayı dünya oranlarıyla
yapmak mümkündür. Üçüncü Beş Yılık Plan
beş yüzer yataklı kanser hastanelerini öngörmüştür. 1976 yılında 500 yataklı İstanbul’da,
500 yataklı Ankara’da olmak üzere iki kanser
hastanesinin inşaası olacaktır. Diyarbakır ve
Erzurum’da 1976’da 500’er yataklı birer kanser hastanesinin projeleri hazırlanacaktır.
Türkiye’de kanser savaşını sağlık kuruluşları
farklı uygulamalarla yürütmektedir. Bu nedenledir ki, Bakanlığımızda yasal bir Kanser Savaş
Konseyi kurulmuştur. Sayın sözcünün de belirttiği gibi Kanser Savaş Konseyi çalışmalarını
tamamlamış, millî bir plan hazırlamış; bir de
yasa tasarısı taslağını görüşmüş, uygun bulmuştur. Yakında Bakanlık içersindeki prosedürden
geçirilerek Hükümete ve sonra da Meclislere
sunulmasına çalışılacaktır. Kanser Savaş Tasarısı taslağı hazırlanmıştır. Bu millî plan dahilinde bütün sağlık kuruluşları -üniversiteler,
Bakanlığımız, diğer sağlık kuruluşları- aynı hedefe yönelik bir çalışmanın içerisine gireceklerdir. Böylece Türkiye’de kanser savaşında yeni
bir dönem başlamıştır. Bu dönem ülke gerçeklerine ve ülke olanaklarına uygun ve onlar
dikkate alınarak yürütülecek olan planlı, programlı kanser savaşı dönemidir.
İlâç konusunda: İlâç tedavinin vazgeçilmez bir
unsurudur. Kaliteli, ucuz ve bol miktarda sağlanması bakanlığımızın görevidir. Yasalar ilâç
kontrolünü ve ilâçla ilgili uygulamaların izlenilmesini Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına
vermiştir.

‘‘

İlâçların çoğu yabancı petentlidir.
denildi, değildir; Allah’a şükür değildir.
Yaklaşık 4500 kalem ilâç vardır.
Bunun 3792’si yerli, millî kuruluşların
üretimidir. 708 tanesi yabancı lisanslıdır.
Oranı ise % 18’dir. Yabancı patentli
ilâçlar, 1,5 misli fiyatla fiyat almaktadır.

’’

Türkiye’de bütün imalât 7 Nisan 1972 tarihli Kararname bünyesinde tespit edilmektedir. Yerli fiyatla, yabancı fiyat ayırımı yoktur.
“Hammade-Ambalaj-Direk işçilik-Endirek işçilik-Kâr sonuç ilâç fiyatı.’’ yerli yabancı.
Hammadde; İstanbul’da görev yapan Ticaret
Bakanlığına bağlı Fiyat Tescil Komitesinin bütün ithal mallarının dünyadaki en ucuz fiyatlarını tespit eden ve en ucuz fiyat üzerinden
ithalâta “evet’’ diyen Fiyat Tescil Komitesinin
kontrolünden geçtikten sonra hammadde fiyatı kabul edilmektedir ve hammadde fiyatı
uygulamasında bugünkü uygulama önceki
bütçe yıllarında da böyle yapılmıştır. Dünyada
en düşük fiyat bu fiyattır, diye görülen fiyatın
üzerinde o hammaddeden, ithalâttan müsaide
etmemekteyiz. En düşük fiyat üzerinden ithalât
yapılmaktadır ve bu fiyatın dünya piyasasındaki en düşük fiyat olup olmadığı da, Fiyat Tescil
Komitesi tarafından saptanmaktadır, Ticaret
Bakanlığının yurt dışındaki ticaret teşkilâtı
eliyle. O fiyattan başlayarak ve daha yüksek fiyatı getiriyorum dese dahi, o fiyatı esas alarak
hammadde fiyatı verilmekte ve direkt-endirekt
endekslerle herkese, bütün kuruluşlara aynı ölçüler uygulanarak saptanmaktadır.

İlâç kalite kontrolünün yeterince yapılamadığı kuşkusuzdur. 1976 uygulamaları için, Hıfzıssıhha Enstitüsünün ilâç kalite kontrolü bakımından olanakları geliştirilmiştir. Daha çok
ilâç satın almak için parasal imkânlar verilmiştir; laboratuvar imkânları geliştirilmiştir. Bu suretle biraz daha iyi bir fiyat kalite kontrolünün
yapılabileceğini ummaktayım. Ancak gerçek
anlamda, tam bir kalite kontrolü için henüz
bütün imkânlarımız sağlanabilmiş değildir.
İstanbul’ da bir enstitü inşaatı devam etmektedir; bittiği zaman daha geniş olanaklar elde
edilmiş olacaktır.
Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminin başından
bu yana eşdeğer ilâçlara ruhsat verilmemektedir. Eşdeğer olan ilâçlarda da bir tek ilâca inhisar ettirilip, ilacın tek kalması için aynı değerde
olan ilâçlardan birkaç tanesine ruhsat verilmekte,
ondan fazlasına verilmemektedir. Böylece ne bir
monopol yaratılmaktadır ne de eşdeğerdeki ilâçların çoğalmasına imkân verilmektedir.
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İlâç fiyatları, 1972 yılında çıkan 7 Nisan Tarihli Sınai Maliyet Sistemine Göre Fiyat Tanzim
Eden Kararname gereğince uygulanmaktadır.
Bu kararname o tarihten bu yana dikkatle uygulanmakta ve yürütülmektedir.

Uyuşturucu maddelere, alışkanlıkları önleyici tedbirler dikkatle uygulanmaktadır. Alışkanlık yapan ilâçların satılması kontrol altına
alınmıştır. Alışkanlık yaptığı ilmen belirtilen
ilâçlar piyasadan toplatılmakta ve imal halleri
men edilmekte, önlenilmektedir. 1975 yılında, uzmanların verdiği raporlara dayanarak,
alışkanlık yaptığı, halkımızın özellikle gençlerimizin kullandığı pek çok ilacın ruhsatı iptal
edilmiştir; Uzmanların, üniversite kliniklerinin
verdikleri raporlara dayanılarak ve o raporlarda belirtilen kötü sonuçlar dikkate alınarak,
alışkanlıkları önlemek için.
Millî ilâç sanayii gelmiş, ihraç olanaklarına
kavuşmuştur. Devlet olarak bizim görevimiz;
fiyatını kontrol etmek, ilâçta haksız kazançları
önlemek, ucuza ilâç sağlamaya çalışmak, bol
miktarda bulunmasını sağlamak, eksikliğini
hissettirmemek, kalitesini kontrol etmek ve onu
disipline etmektir. İlâç ihracatı yeni pazarlar
Yüzyılın
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bulmak durumundadır. İlâç konusu, bir isim
ve propaganda konusudur ve dış pazarlarda
güçlüklerle karşılaşmaktadır. Buna rağmen ilâç
ihracatı teşvik edilmektedir. Hammadde sanayiine yönelme, esas olarak alınmıştır Yabancı
sermayesine hammadde sanayisine yönelmedikçe, muayyen oranda ihracatı öngörmedikçe
katiyyen teşvik edilmemektedir.

me tabi tutulmaları gerektiğine inandığım için
bunları tutuyorum. Buna ihtiyaç vardır, çünkü
bu tempo ile devam ettiği takdirde eczacılarımızın sorunları giderek artacaktır.

Bugün Türkiye’de 109 imalâthane,
fabrika, 109 ilâç deposu 4765
eczane vardır.

Eczacı zorunlu masrafları giderek artmaktadır.
7 nisan tarihli Kararname bünyesinde eczacılar -masraflar dahil- bir kâr oranına tabidirler.
Masraf net kâr sistemi yalnız imalâtçıda vardır; depocu ve eczacıda büyük kâr sistemi uygulanmaktadır. Geçen zaman içerisinde eczacı
zorunlu masraflarında meydana gelen artışlar,
eczacı net kârlarını eczane sayılarının da süratle artışı karşısında giderek düşürmüştür. Eczacı net kârlarını, Kararnamenin belirttiği orana getirici uygulama başlamıştır. Ülkemizde
mevcut ilaçların bugün yarısı % 25 eczacı kârı
ürerinden, yarısı % 20 eczacı kârı üzerinden
satılmaktadır. Eczacı zorunlu masraflarındaki
artışların, eczacı net kârlarını ters oranda etkilediği dikkate alınmak suretiyle uygulamadaki
bu ikiliği de ortadan kaldırmak amacıyla Kararnamenin, % 25 diye öngördüğü kâr oranı
bütün ilâçlar için uygulanır durumdadır ve bu,
yalnız eczacı kesimi için öngörülmüştür; onun
dışındaki imalâtçı ve depocu kesimi için herhangi bir değişiklik düşünülmemiştir, öngörülmemiştir, uygulanmamaktadır.

‘‘

’’
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Eczacı ilâcı halkımıza bilgi ile ulaştıran kamu
görevlisidir, yüksek meslek tahsili yapmıştır. Eczacı, sağlık hizmetlerinin görülmesinde hizmetinden vazgeçilemeyen sağlık personelidir.

‘‘

Türkiye’de 7495 eczacı vardır. Bunun
yaklaşık 600 tanesi bakanlığımızda
çalışmaktadır.

’’

Son yıllarda, 1975’de ve 1976 yılı içerisinde
Sağlık Bakanlığı pek çok hizmet yerlerinde
eczacı istihdamına geçmiştir. Şimdi biz, hastanelerimizin laboratuvar hizmetlerinde eczacılardan yararlanmaktayız ve bunlar gerçekten
yararlı olmaktadırlar. Bunların bir kısmını büyük merkezlerimizdeki hastanelerimize eczacı
olarak tayin etmekteyiz ve bütün eczacılık haklarını almaktadırlar; laboratuvarlarda değerli
hizmetleri de görmektedirler.
Bunları şunun için arz ediyorum; 10 bin’e
yakın öğrenci vardır, her sene yaklaşık 1.500
eczacı mezun olmaktadır. 1974’de 1.560;
1975’de 1.300 küsür. 9.000 küsür eczacılık
öğrencisi vardır, eczacılık fakültesi ve yüksekokullarımızda, eczacılarımızın sağlık hizmetlerinde, laboratuvar hizmetleri gibi hizmetlerde
de kendilerinden yararlanabilecekleri bir eğitiYüzyılın
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Eczanelerin yurt düzeyinde dağılımını dengeli hale getirmek için özendirici tedbirler
düşünülmektedir. Dağılımda dengeyi sağlayabilmek için istihdam politikasını geliştirmeyi
düşünmekteyiz.

Sosyal hizmetler yetersizdir, yeni kapasiteye
ihtiyaç vardır. Gerçekten 1976 yılında, 1976
yılı yatırımları bakımından Bakanlığımız sosyal hizmetlere öncelik ve ağırlık vermiştir. Korunmaya muhtaç çocuklar için yeni kuruluşlar
programlanmıştır. Bugün ülkemizde Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı iki kreş vardır; birisi İstanbul’da diğeri Ankara’da. Kadın
çalışma hayatına girmiştir. Çalışan kadın çocu-

Bakanlığımıza bağlı biri Ankara’da biri İstanbul’da olmak üzere, iki kreş vardır. Biz yalnız
1976 programına, ikisi Ankara’da, ikisi İstanbul
da, birisi Kocaeli’de olmak üzere 5 kreş koyduk.
Sosyal hizmetlere Bakanlık olarak 1976 yılında
ne ölçüde değer verdiğimizi arz etmek için bu
rakamları veriyorum. Halen 2 kreş vardır, 5 kreş,
yalnız 1976 yılına konmuştur. Büyük hastanelerimizin hepsinin bünyesinde birer kreş açılması
talimatı verilmiştir; çoğu açmıştır, açmamış olanlar da hazırlıklarını tamamlamaktadırlar.

ülke ölçüsünde. Ancak kabul etmek de gerekir
ki, sağlık hizmetleri Cumhuriyet tarihimizde
en çok gelişen hizmetlerin başında gelmektedir. Bu, sağlık personelinin sayıları ne kadar
az olursa olsun Türk Sağlık personelinin bilgi,
beceri ve feragatle yürüttüğü çalışmaların ve
halkımızın insan sağlığına ve sağlık hizmetlerine verdiği değerden doğma, üstün katkılarının
sonucu olmuştur.
Bütçeyi Yüce Meclise takdim ettiğim bu anda,
yüce Milletimize ve Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı bünyesinde ve onun dışında sağlık
hizmeti yürüten değerli sağlık personeline; hekiminden, ebesine, hemşiresine, sağlık memuruna kadar, şükranlarımı sunuyorum.
Teşekkür ederim. (Alkışlar)

Rehabilitasyon merkezleri geliştirilmektedir.
Ankara’daki merkeze ilâveten, İstanbul’da inşaatı devam eden büyük rehabilitasyon merkezi
bir iki ay içinde hizmete girebilecektir, eksiklikleri tamamlanmıştır. Büyük bir ihtiyaçtır. Tek
başına bir rehabilitasyon merkezi, üstün bir
gayretle hizmetleri yürütmeye çalışmaktadır.

BAŞKAN - Teşekkür

Yaşlılar ve huzur evleri bakımından da bu sene
büyük bir atılıma geçilmiştir. 1976’da biri Adana’da, biri İstanbul’da olmak üzere iki huzur evi
hizmete açılacaktır. Denizli, Malatya ve Antalya’da olmak üzere üç huzur evinin de açılması
programlanmış durumdadır; bir an önce ihalelerine geçilmesinin gerekleri yapılacaktır.

Sayın Ülker, Sayın Gönül, Sayın Abbas, Sayın
Pamuk, Sayın Yahşi... Başka yok. Soru sorma
işlemi bitmiştir.

Sayın Başkanım, fazlaca vakit aldığımı da görüyorum. Özür diliyorum. Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığı Bütçesi üzerindeki düşüncelerimi, bilgileri Yüce Kurula özetle sunmaya
çalıştım ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı,
hizmetleriyle Cumhuriyet tarihimizde görülmüş olan hizmetlerin en önünde yürüyen hizmetleri görmektedir. Bir çok eksik, yapılması
gerekli hizmet vardır. Elbette ki sağlık hizmetleri bizim de arzu ettiğimiz düzeyde değildir
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ğunu sağlık güvencesi altında görmedikçe ondan yeterince hizmet almak mümkün değildir.
Çağımızda artık, kadını, sabahleyin işine giderken kafasında çocuğunun problemleri ile işine
göndermeye çağımızın devletinin hakkı yoktur.

ederim Sayın Bakan.

Buyurun efendim; soru hususunu yerinizde olduğunuz zaman halledeceğim, sizi ayakta tutmayayım efendim.
Yazılı soru soracak arkadaşlarımız gönderdiler;
şifahen, sözlü olarak sormak isteyenler:

Geliş sırasına göre evvelâ yazılı sorulardan başlıyorum
Sayın Gönül, matbu olarak gönderdiğiniz sorumuzun giriş kısmını okumuyorum. Ankara
Numune Hastanesi Başhekiminin görevini
yapmadığından şikâyetçisiniz, Ayrıca bazı suistimal iddiaları olduğundan bahsediyorsunuz
ve sayın Bakandan soruyorsunuz:
“Sayın Bakana şifahen arz ettiğim gibi, Bakan
bu müessese hakkında tahkikat açtırmış mıdır,
hâlâ böyle bir baştabipin bu hastanenin başında kalmasına müsaade edecek midir? Milletin
gözü önünde kıymetli bir ortopedi asistanı ile
Yüzyılın
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başhemşireleri döverek istifaya mecbur bırakan bir baştabip hakkında bir doktor olarak ne
düşünürsünüz?’’.
Dördüncü kısmındaki yazınızı da soru olarak
kabul etmiyorum.
Bu üç soru için sayın Bakan?
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

Sayın Başkanım,
konu tarafımdan inceleme konusu yapılmıştır;
inceleme konusu yapıldığı hususu sayın milletvekiline yazı ile arz edilmiştir. Sonucundan da
bilgi verileceği belirtilmiştir.
MAL DEMİR (Devamla) -

BAŞKAN - Teşekkür

ederim.
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Yozgat Milletvekili Sayın Ömer Lûtfi Zararsız
soruyor:
l. Anayasa’nın 49’ncu maddesi gereğince, Devlet, herkesin beden ve ruh sağlığı içinde yaşayabilmesini ve tıbbî bakım görmesini sağlamakla
ödevlidir. Alkolün organizmayı, sinir sistemini
ve insan tohumunu zehirleyip dejenere ettiği
tıbben ve istatistiklerle sabittir. Anayasa icapı
Devletin, halkı zehirleyen alkolü imal ve teşvik
politikasından vazgeçmesi için Bakanlığımızca
herhangi bir çalışma ve teklif var mı?
2. Hacılarımızın sıhhatini korumak için giden
Kızılay sağlık ekibi, araç, gereç, yer ve eleman
bakımlarından kifayetsiz kalmaktadır. Önümüzdeki yıllar için mevsiminde gerekli imkânlarla mücehhez ve hizmet için yeterli bir sağlık
ekibinin Suudî Arabistan’a gönderilmesi düşünülüyor mu?
3. Yurdumuzda yerli veya yabancı bulunan biralarda alkol var mıdır? Dünyada alkolsüz bira
imal edilmekte midir?
4. Yozgat’ta 17 bin kişiye bir doktor düştüğü
istatistiklerle sabittir. Hastanede mütehassıs hekime ihtiyaç vardır. Yozgat’ın bu probleminin
halli Bakanlıkça düşünülüyor mu?
Yüzyılın
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5. Yozgat hastane binası senelerdir sürüncemede kalarak inşaati ikmal edilmemiştir. Bu bina
inşaatı ne zaman ikmal edilerek hizmete açılacaktır?
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL DEMİR (Devamla) -

vereceğim efendim.
BAŞKAN -

Yazılı olarak cevap

Teşekkür ederim.

Isparta Milletvekili Sayın Ali İhsan Balım soruyor:
1. Sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde en lüzumlu unsur, en önemli sorun olan hekim temininde, sayın Bakanlık her yıl biraz daha güç
duruma düşmektedir. Artan tıp fakültelerimizin ihtiyacı karşılayacak sayıda hekim mezun
edemediği ve fakültelerin her yıl kabul edeceği öğrenci sayısının kapasitelerini, bu artan
ihtiyaca göre artırmadıkları da bir vakıadır ve
özerklik mazereti Anayasal bir teminat ve zırhtır. O halde: Özerk olmayan ve Bakanlığa bağlı
akademi seviyesinde tıp yüksek okulu açılması
düşünülmekte midir?
2. Senelerdir, sekiz yıldır inşaatı sallantıda kalan Eğridir Kemik Hastalıkları Hastanesi ne
zaman bitirilecektir?
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL DEMİR (Devamla) - Birinci sorunun cevabını arz edeyim. Standardı muhafaza etmek düşüncesiyle bir yüksek okul düşünülmemektedir.

Eğridir Kemik Hastalıkları Hastanesi için bu
sene 3 milyon vardır. En kısa zamanda bitirilmesine çalışılmaktadır. Bayındırlık Bakanlığı
tarafından ihale yürütülmektedir.
Arz ederim efendim.
BAŞKAN - Teşekkür

ederim.

Bolu Milletvekili Sayın Harun Aytaç’ın sorusu:
l. Ankara-İstanbul yol güzergâhında bulunan

2. Yeniçağa nahiyesindeki hastane ne zaman açılacak ve bu hastanede kaç personel çalışacaktır?
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

Sayın Başkanım;
Düzce’de bir trafik hastanesinin ihalesi yapılmıştır, inşaatı başlamıştır.
MAL DEMİR (Devamla) -

Yeniçağa’da hastane değil bir sağlık ocağı vardır. Bitmiştir. 1976 yılında, il olarak sosyalleştirme uygulaması başlayacak iller arasındadır.
İnşaatlar tamamen bittiği takdirde uygulama
başlayacaktır.
BAŞKAN -

Teşekkür ederim.

Muğla Milletvekili Sayın Halil Dere’nin sorusu:
1. Türkiye’de bugün okul ve fakülteler, Bakanlığın personel ihtiyacını karşılayacak kapasitede
midir?

2. Koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik çalışma, girişim ve tedbirler yeterli midir? Geliştirici
program hazırlanmakta mıdır?
3. Sosyalizasyon çalışmaları için, bugüne kadar
araştırma, değerlendirme ve öz eleştiri yapılmış
mı yapılmış ise, sosyalizasyon çalışmalarını verimli hale getirici yeni girişimler olmuş mudur?
4. Kaç ilde sosyalizasyon çalışması yapılmaktadır, kaç yıl sonra Türkiye’de sosyalizasyon çalışmaları genelleştirilmiş olacaktır?
5. Sosyalizasyon bölgelerinde ne kadar personel eksiği vardır, eksiklerin giderilmesi için yeterli çalışma yapılmakta mıdır, personel için çekici tedbir ve kolaylıklar düşünülmekte midir?

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL DEMİR (Devamla) -

cevap vereceğim efendim.
BAŞKAN - Hay

İzin verirseniz yazılı

hay efendim.

Sivas Milletvekili Sayın Ahmet Arıkan’ın soruları:
l. Hurma ithalâtı, hurmanın herhangi bir mikrop taşımadığı, hurma ortamında mikrobun
yaşayamayacağı yolunda, verilen bir rapora
göre yapılmaktadır. Hal böyle olunca, hacılarımızın yanlarında getirdiği hediyelik hurmalar,
hangi gerekçe ile yaktırılmıştır?
2. Hac ibadetini eda için Suudî Arabistan’a gitmek isteyen hacı adaylarımızdan sağlık raporu
alması istenmektedir. Halbuki, dünyanın diğer
ülkelerine giden vatandaşlarımızdan böyle bir
rapor istenmemektedir. Bu farklı muameleye
Bakanlıkça neden lüzum görülmektedir?
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Düzce ilçesinin civarında çok sayıda trafik kazaları vukua gelmektedir. Kazazedelerin âcilen
tedavi edilebilmesi için bu ilçemizde bir trafik
hastanesi yapmayı düşünüyor musunuz; düşünüyorsanız; ne zaman başlanacaktır?

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

Sayın Başkanım, bu
konu 4 bakanlıktan kurulu Haç Komitesinin
verdiği kararlar içerisinde uygulanmaktadır;
hurma ithalâtı, “Hurmada mikrop bulunmaz
ve taşımaz’’ diye değil, hurma ithalâtı, getirilen
hurmaların Hıfzıssıhha Enstitüsünce kontrol
edilerek, sağlığı zararlı olmadığı görülerek ancak
satışına müsaade edilmektedir. Hurma öylesine
şekerli bir gıda maddesidir ki, içerisinde -hekim
arkadaşlar bilirler- bol miktarda mikrop üreme
imkânı vardır. Hac’dan dönenlerin paketler halinde getirdikleri hurmalar imha edilmemiştir;
giderken kendilerine de tembih edilmiştir. Açık
olarak getirdikleri, ancak burada yendiği zaman
bir bulaşıcı hastalık bulaşmasını önleme ihtimalini gidermek için, imha edilmiştir.

MAL DEMİR (Devamla) -

Hacca gidenlerden rapor istenmesi, sıcak iklime giden hacıları korumak için yapılmıştır.
Eğer kendilerinde bir rahatsızlık tespit edilirYüzyılın
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se gitmesini önlemek için değil, seyahatlerinde
sağlık tedbirlerini alabilmelerine imkân verebilmek için yapılmıştır.
BAŞKAN - Teşekkür

ederim.

Ankara Milletvekili Sayın İsmail Hakkı Köylüoğlu’nun sorusu:

ederim.

Sayın Köylüoğlu’nun ikinci sorusu:
Hastanelerde emeklilerin muayene ve tedavilerinde öncelik tanınıyor mu, bu hususta ne düşünüyorsunuz?

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

Buyurun.

Sağlık hizmetleri
yürütenler, insan sevgisi ile dolu olmak mecburiyetindedirler, şefkatli olmak mecburiyetindedirler; bunu yaptıkları zaman görevlerini yerine getirmiş olurlar. Bütün sağlık kuruluşlarında
görev yapanlar, hastalara karşı ve hastaneye
müracaat edenlere karşı güler yüzlü olmaya ve
şefkat göstermeye mecburdurlar; görevlerinin
gereğidir, mesleklerinin gereğidir; bunu sağlamak da bizim görevimizdir.

100. YILA ARMAĞAN

BAŞKAN - Teşekkür

“ Vatandaş, hastane mensuplarından güler yüz
tatlı dil beklemektedir, Hemşire ve hastabakıcılar, hakkında bu kabil şikâyetler vardır. Bu
hususta ne düşünüyorsunuz?’’
MAL DEMİR (Devamla) -

BAŞKAN - Teşekkür

ederim.

Isparta Milletvekili Sayın Mustafa Cesur soruyor:
1. Heyelâna maruz kalışı sebebiyle İnşaatı durdurulan, Eğridir Kemik ve Mafsal Veremi ve
Güneş Tedavi Hastanesi ne zaman tamamlanacaktır?’’
Bu hususta cevap lütfettiniz, kendileri de duymuş olacaklar.
2. Anadolunun her tarafından hasta kabul eden
Türkiye’nin en büyük ortopedi hastanesi olan
bu hastanenin, sıkışıklığını izale için -çünkü, 2
çocuk bir yatakta yatırılmaktadır- inşaatın ikmaline kadar ne gibi tedbir düşünülmektedir?
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL DEMİR (Devamla) Yüzyılın
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uzayacağı dikkate alınarak, belirtilen bu ihtiyacı gidermek için 1966 yılında kısa vâdeli bazı
tedbirler alarak, hastanenin yatak kapasitesini
artırmayı düşünmekteyiz, bunun tedbirlerini
1976 yılı içerisinde alacağız.

İnşaatın ikmalinin

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL DEMİR (Devamla) - Hastanelerde

bir öncelik sırası konmuş değildir. Ancak, her hekim,
emekli olmuş, o yaşa gelmiş bir kamu görevlisine karşı gösterilmesi gereken dikkati göstermektedir, göstermesi gerekmektedir. Öncelik,
ancak bu tarzda uygulanabilmektedir.
BAŞKAN -

Teşekkür ederim.

Gaziantep Milletvekili Sayın Mehmet Özkaya
soruyor:
l. Kilis Doğumevi resmen neden açılmadı ve
doktoru yoktur, ne zaman doktor gönderilecektir?
2. Nizip Devlet Hastanesinin doktorları ne zaman tamamlanacaktır, zaman verebilir misiniz?
Buyurun.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL DEMİR (Devamla) - Yazılı olarak arz ede-

rim efendim.
BAŞKAN -

Teşekkür ederim.

Sayın Ülker, buyurun efendim.
Sayın Başkan, Sayın
Bakandan şu konuyu öğrenmek istiyorum:
REŞİT ÜLKER (İstanbul) -

Ankara’nın pis havası dolayısıyla yaşanmaz bir

Temiz Hava Kanunu çıkarılmadıkça, yani bir
temiz hava konseyi kurulup ona bağlı devamlı
bu işle uğraşacak kurumlar olmadıkça, bu meselenin çözümlenmeyeceği, uluslararası alanda
bilinmektedir; Londra’nın havası dahil.
BAŞKAN -

Sorunuzu lütfen.

Soruma geliyorum.
Geçen dönemde bir Temiz Hava Kanunu, Bakanlığın da getirdiği tasarı, komisyonlardan
geçmiş gündeme inmiştir; yani hazır vaziyettedir. Böyle bir kanunun çıkarılması için, 1952’de
Londra’da olduğu gibi 5-10 bin kişinin bir sis, boğucu ve öldürücü sisle ölmesi mi beklenmektedir?

REŞİT ÜLKER (İstanbul) -

Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Sayın

Bakan, buyurunuz.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL DEMİR (Devamla) - Elbette ki böyle kötü
bir ihtimal beklenmemektedir, elbette ki böyle
kötü bir ihtimal beklenmesi düşünülemez. Kanun teklifi, Meclis prosedürleri içerisinden geçerek yasalaşacaktır; biz de bunu yasalaştırmak
için eksiksiz kalmaya çalışacağız.
BAŞKAN -

run.

Sayın Gönül, buyurun sualinizi so-

Sayın Başkan, şahsına hürmeti mahsusa beslediğim Sayın Sağlık Bakanından bazı bilgiler istirham
ediyorum. Bu bilgilerin, bütün milletvekilleri üzerinde etkisi olacağından arzında fayda
mülâhaza ediyorum

MUSTAFA KEMAL GÖNÜL (Ordu) -

15. Numune Hastanesinde çocuk kreşi ihdas
edildiğinde açılış merasimi yapılmıştır. Sayın
müsteşarın, merasime katılmamak için açılış
saatinden önce kendini büyük göstermek için

memuriyet âdabına uymayan bazı hareketler
ve hakaretler yaptığı söylenmektedir. Bu hususta Bakanlıkça ne gibi muamele yapılmıştır?
Hürmetlerimle.
BAŞKAN - Teşekkür

ederim. Sayın Bakan?..

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL DEMİR (Devamla) -

Sayın Başkanım...

OSMAN AYKUL (Burdur) - Sayın
BAŞKAN -

kana.

Başkan…

Bir dakika efendim, söz verdim Ba-

Buyurun Sayın Bakan.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL DEMİR (Devamla) - Sayın milletvekilinin
soruları esasen Bakanlığımıza da ulaşmış olan,
Yüce Başkanlıktan geçerek Bakanlığımıza da
ulaşmış olan yazılı soru bünyesinde bulunan
sorulardandır; yeni bazı ilâvelerle sorular
tekrarlanmıştır. Bu yazılı soruya biraz önce
cevabımı arz etmiştim ve kendisinden sayın
milletvekiline sonucundan bilgi verileceğini
de arz etmiştim. Yine aynı şeyi tekrarlamak
isterim. Benim tarafımdan inceleme konusu
yapılmıştır. Sonucundan sayın milletvekiline
bilgi arz edilecektir. Ancak ilâve olarak arz
etmek isterim ki; Ankara Numune Hastanesi, yaklaşık 2.000 yatağı olan ve ülkenin büyük bir yöresinin çevresiyle beraber ihtiyacını
karşılayan bir hastanedir. Hastası, personeli,
ziyaretçisiyle beraber 5.000 kişiye yakın bir
nüfusun, içinde sirkülâsyon yaptığı bir hastanedir. Ankara Numune Hastanesinden, genellikle Parlamentonun memnun olduğunu
görmüşümdür. Ankara Numune Hastanesinden Bakanlık olarak, hizmetleri itibariyle, biz
memnun olmuşuzdur. Ancak bu, gerek yazılı
soruda ve gerekse bugün yazılı soruda bulunanlara ilâve olarak belirtilenler hususunda,
elbetteki bizim konuyu incelememizi önleyici
bir husus değildir. İncelememiz devam edecek

100. YILA ARMAĞAN

hale geldiği görülmektedir. Diğer şehirlerde
de hava kirliliği vardır. Meselâ, Sayın Bakanın
memleketi Bolu yakınından geçerken bu pisliği
görmek mümkündür.
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ve sonucundan sayın parlamentere dikkatle ve
saygıyla bilgi arz edeceğiz efendim.
BAŞKAN - Teşekkür

ederim.

Sayın Abbas.
HÜSEYİN ABBAS (Tokat) - Sayın Başkan, vatandaş sağlığını mahallinde koruyabilmek ve
bölgeler arasındaki dengesizliği bir ölçüde giderebilmek için, doktorlara belli bölgelerde,
belli süreler içerisinde kalma mecburiyeti getirmeyi düşünüyorlar mı? Sorumun birincisi bu.

100. YILA ARMAĞAN

İkincisi: Taşrada bazı doktorların gerek vazifesiyle ilgili ve gerekse vazife dışı davranışlarıyla
ilgili yaygın dedikodular taşra gazetelerine dahi
aksettiği halde, daha tesirli bir teftiş yaptırmak
suretiyle, bu dedikoduların anında izale edilebilmesi için sayın Bakanlığımızın süratli teftiş yapma hususunu öneri olarak değiniyor, temenni
olarak söylüyorum bunu. Bunu rica edeceğim.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Teşekkür

ederim. Sayın Bakan?..

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

Mecburiyet Kanununu arz ettim. Yurt Kalkınması Hizmeti Kanunu bünyesinde diğer yükseköğrenim görmüş
olanlarla beraber, sağlık hekimlerinden mecburiyete tabi tutulmalarını Bakanlık olarak biz
de istemekteyiz, plan istikametinde ancak.

MAL DEMİR (Devamla) -

Teftişleri daha dikkatli yapmak bakımından,
sayın parlamenterin uyarısına şükranlarımı sunarım.
BAŞKAN - Teşekkür

ederim. Sayın Pamuk?

MEHMET PAMUK (Kahramanmaraş) - Sayın
Başkanım, bininci sorum parlamenterler hakkındadır.

Bizler hastanelere gittiğimiz zamanda kapıcılarla karşı karşıya geliyoruz ve insan, bir insanın
Yüzyılın
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göstermesi gereken nezaketle karşılanmıyor. İlgili arkadaşlara sorduğumuzda, “Ne yapalım,
hepsi ilkokul mezunu’’ deyip, işin içinden çıkıyorlar. Daha önceki koalisyon devresinde Sayın
Bakanın yayınladığı bir tamim vardı. Parlamenterlere kolaylık gösterilmesi, onlara yardımcı
olunması, bir önceliğin -onların durumu icapıtanınması hususunda bir tamim var. Maalesef
bu tamim idareciler tarafından personele ulaştırılmamıştır, bilinmemektedir ve bize insan dışı
hareketlerle davranmaktadırlar. Bu hususta Sayın Bakanımızın almış olduğu bir tedbir var mı?
İkinci husus: Bilhassa küçük yerlerde, hastanelerde, sayın doktorlar daima bir sürtüşme içerisindedirler. Bunların sürtüşmesinden, orada
bulunan müstahdem istifade ederek gruplara
ayrılmakta ve bundan en büyük sıkıntıyı da vatandaş çekmektedir. Bunun bir örneğini, kendi
seçim bölgem olan Kahramanmaraş’tan verebilirim. Neticede Sayın Bakan, Bakanlık, oradaki
doktorların tayinini çıkarmıştır, güçlükle. Ama
mesele yine halledilmiyor. Bu hususta aldıkları
bir tedbir var mıdır?
Üçüncü bir sualim, kendi seçim bölgem olan
Kahramanmaraş’ın hastane sorunları üzerindedir. 150 bine yaklaşan bir nüfus, çevresiyle
beraber büyük bir kitleyi bulan bir nüfus, bir
bölge; maalesef hastanesi her türlü tedavi imkânlarından mahrum. Hatta şu anda yataklarına bakıldığı zaman hemen bütün yatak yüzleri
ve çarşaflarının toplanıp çöpe atılması gerekecek bir durumdadır. Burası için bir yardımları
olacak mıdır?
Başka bir sualim: Sosyal hizmetlerde istihdam
edilmek üzere elemanlar yetiştirmekte, yani sosyal hizmet uzmanları yetiştirilmektedir. Bu cümleden olarak gerek hastanelerde, gerekse sağlık
merkezlerinde istihdam edilmek üzere yüksek
tahsil yapmış din görevlisini tayın etmeyi, istihdam etmeyi düşünüyorlar mı? Biz, bunun çok

Sayın Pamuk, konuşma mı yanıyorsunuz, sual mi soruyorsunuz?
BAŞKAN -

MEHMET PAMUK (Kahramanmaraş) -

lime ile izah ediyorum.
BAŞKAN - Rica

Bir ke-

ederim, nasıl bir kelime bu?

MEHMET PAMUK (Kahramanmaraş) - Son so-

ruma geçiyorum:

Bir tarafta hekim sıkıntısı çekilirken, diğer tarafta hekimler idareci olarak tayin edilmektedir. Bu da bir problemdir. Acaba sayın Bakanımız bunu nasıl karşılıyor ve bu hususta
düşünceleri nedir?
BAŞKAN - Buyurun

sayın Bakan.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

Sayın Başkan, 1. soruya cevap vereceğim, diğerlerini yazılı cevaplandıracağım.
MAL DEMİR (Devamla) -

Parlamenterlere her kuruluşta olduğu gibi sağlık kuruluşunda da saygı esastır. Parlamenter
saygıyı beraberinde götürür. Müesseselerimiz
de elbette buna karşı dikkatli olacaklardır.
BAŞKAN - Buyurun

Sayın Yahşi.

Sayın Başkan, yüksek
malumlarınızdır ki Kocaeli’nin merkez nüfusu
200 binin üzerindedir. Kocaeli Devlet Hastanesi ihtiyaca cevap vermemektedir. Bu hastanenin tevsii veya yeni bir hastane yapılması
düşünülmekte midir?

SABRİ YAHŞİ (Kocaeli) -

2. Kocaeli’de bir doğumevi yoktur. Bir müstakil doğumevi yapılması düşünülmekte midir?
3. Gölcük merkez nüfusu 50 bine yaklaşmıştır,
bir sağlık merkezi yoktur, halk müşkül durumdadır; Gölcük’te bir sağlık merkezi açılması
düşünülmekte midir?

4. Türkiye’de trafik kazalarının en kesif olduğu
yer Kocaeli’dir. Bu sene 300-400 arasında insan
ölmüştür. Kocaeli’de bir trafik hastanesi açılması veya tesisin açılması düşünülmekte midir?
Bu hususları açıklamalarını Sayın Bakandan
istirham edeceğim.
BAŞKAN -Sayın

Bakan?..

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

İzin verirseniz bu
soruların ikisine yazılı, ikisine şifahi cevap arz
edeceğim.

MAL DEMİR (Devamla) -

Kocaeli’de bu yıl 1976 programında bir doğumevi vardır, ve 1976’da yapılacaktır.
Türkiye’de trafik kazaları, Kocaeli hattı üzerinde çok görülmektedir. Kocaeli, İstanbul’a
70-80 kilometre mesafededir. Trafik Hastanesinde, bu sene Haydarpaşa Numune Hastanesinde bu yıl helikopterle hasta nakleden, telsizle
çalışan bir ambulans sistemi kurulmak üzeredir. Bir ilk deneme olacaktır ve bu çalışma ile
zannediyorum 250 kilometre kuturlu bir daire
kontrol altına alınmış olacaktır, Kocaeli de bunun içerisinde bulunacaktır. Daha ileriki yıllar
için bir trafik hastanesi düşünülebilecektir.

100. YILA ARMAĞAN

faydalı olduğuna inanıyoruz. Florence Nightingale inancının icapıdır ki, bugün sembolleşmiş
ve yapılan hastanelere bunun ismi verilmektedir.

BAŞKAN - Teşekkür

ederim.
Sayın Özçelik, buyurun efendim.

PROF. DR. HASAN ÖZÇELİK (Ankara) - Sayın
Başkan, 1968 yılında seçim bölgem olan ve
kendi köyüm olan Balâ kazasının Çavuşlu köyüne bir dispanser yapıldı, o günden bugüne
kadar müteaddit defalar müracaatımız olmasına. rağmen, Sayın Bakan da söz verdiği halde,
ondan önceki diğer bakanlarında sözü olduğu
halde, bir türlü bu dispansere 1 ebe ile 1 sağlık
memuru tayin edilememiştir. Acaba tayin edilecek midir, edilmeyecek midir? Bunun işarını
rica edeceğim. Saygılarımla.
BAŞKAN - Teşekkür

ederim.

Sayın Bakan?..
Yüzyılın
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SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL

BAŞKAN -

DEMİR (Devamla) - Yazılı cevap arz edeyim.

efendim.

BAŞKAN -

Teşekkür ederim.

1. Hacettepe Tıp Fakültesinde kaç öğrenci
okumaktadır; öğretim görevlisinin adedi nedir?
2. Mezun olan öğrencilerden yüzde kaçı Bakanlık hastanelerinde görev yapmaktadır.
3. Söz konusu hastanelerde özel muayene ücretleri yüksektir. Devlet hastanelerinde tatbik edilen ücret seviyesine indirilmesi nasıl olacaktır?

100. YILA ARMAĞAN

4. Hacettepe Tıp Fakültesi gibi hastanelerin
“Özerklik’’ şemsiyesi altında vatandaşın iliğini
emdiği bir gerçektir. Ne gibi bir tedbir düşünülüyor?
5. Özerkliği kaldırıcı veya kontrol altına alınmasını sağlayıcı ne gibi tedbirleri getirmeyi düşünmektesiniz?
Bu Sayın Bakana tevcih edilecek bir sual değil.
6. Numune Hastanesi Başhekimi bütün parlamenterin ağırlığını çekmektedir ve başarılı
hizmet vermektedir, taltif etmeyi düşünüyor
musunuz?
Sayın Bakan, yazılı cevap vereceksiniz değil
mi?
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

Evet, Sayın Başkanım; izin verirseniz yazılı cevap arz edeyim.
MAL DEMİR (Devamla) -

ederim.

DR. YAKUP ÇAĞLAYAN (Çorum) -

kan, bir sorum var efendim.
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Sayın Başkan, izninizle kısa bir sorum var efendim.

OSMAN AYKUL (Burdur) -

Sayın Müfit Bayraktar’ın sorulan var:

BAŞKAN - Teşekkür

Sayın Çağlayan, bitirdim sualleri

Sayın Baş-

“Bitirdim’’ dedim Sayın Aykul, eğer
demeseydim memnuniyetle olurdu.
BAŞKAN -

MEHMET PAMUK (Kahramanmaraş) -

Başkan...
BAŞKAN -

Sayın

Rica ediyorum efendim bitirdim.

Sual
sormayacağım efendim, yalnız zapta geçmesini istiyorum: Sayın Bakanın benim birinci
sualime verdiği cevapı parlamentere karşı bir
istihza olarak kabul ediyor um. “Parlamenterler saygıyı kendileri götürür’’ dediler...

MEHMET PAMUK (Kahramanmaraş) -

BAŞKAN - Rica

ederim efendim, rica ederim.

Başkanınız bir istihza görmedi, görseydi Sayın
Bakana icapeden ikazda bulunurdu. Hiç öyle
bir şey görmedim.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL DEMİR (Devamla) - Sayın Başkanım, izin
veriniz tam tersini belirtmek istiyorum. Eğer
yanlış anlaşıldıysa lütfediniz, tam tersini, ben
de bir parlamenterim; tam tersini belirtmek istiyorum.

Bir parlamentere saygı esastır. Bir parlamenter
nefsinde, kişiliğinde esasen saygılı olarak durur,
saygılı olarak bulunur, saygı onun her şeyinde
vardır.
Bunu arz etmek istiyorum. Arz etmek istediğim budur, yüceltmek için söyledim bunları.

CUMHURİYET SENATOSU
Konu

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1977 Yılı Bütçesi Münasebetiyle

Yasama Yılı

13

Birleşim

53

Tarih

08.02.1977

MAL DEMİR (Bolu Milletvekili) - Sayın

Başkan,
Cumhuriyet Senatosunun çok sayın üyeleri;
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi üzerinde gruplar ve şahıslar adına yapılan konuşmalarda, Bakanlığımız çalışmaları ile ilgili olarak uyarıcı, bize yol gösterici ve zaman zaman
da yerici ve övücü konuşmalar yapıldı. Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanlığı adına, düşüncelerini yansıtan değerli grup sözcülerine ve sayın
senatörlere şükranlarımı sunuyorum.
Özetle Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi üzerindeki düşüncelerimi sunmak istiyorum. Bunu yaparken, yapılmış olan eleştirileri
de bu konuşma bünyesinde değerlendirmeye
çalışacağım.
Sayın Başkan;

‘‘

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
Bütçesi 6.505.000.000 liralık bir bütçe
olarak, Genel Bütçe içindeki payı
% 2,91 olmasına rağmen, geçen yıl
bütçesine nazaran % 21,8 oranında artış
göstermektedir.

’’

1977 Bütçesinin özeli, aslında 6.505.000.000
görünmüş olmasına rağmen, yasal harcamalar
bünyesinden olarak personel giderleri için personel sağlandığı takdirde karşılık olarak 1 milyar
300 milyon daha almak ihtiyacı ve imkânı doğacak ve böylece bütçenin, Genel Bütçe içerisin-

deki gerçek payı % 3,58’e ulaşmış olacaktır. Bu
bütçenin en önemli özelliği, cari harcamalarda
işletme giderlerinin bugüne kadarki bütçelerden
farklı olarak ilk kez % 25,2 bir artış getirmiş olması ve yatırımlarda bir önceki yıla oranla özellikle makine ve teçhizat satın alımlarıyla ilgili
yatırımlarda % 71 artış göstermiş olmasıdır.
100. YILA ARMAĞAN

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

Bu iki özelliğe dikkat çekişimin özelliği şudur:
Cari harcamalarda işletme giderleri bizim sağlık hizmetlerini yürütmedeki harcamalarımızın
karşılığı olmaktadır. Bu giderler ne kadar yüksek olursa, mevcut olanakları hizmette değerlendirmek bakımından, hizmeti daha üst düzeyde yürütme gücü doğabilmektedir.
Yatırım harcamalarında özellikle makine, teçhizat, taşıt alımı ve kamulaştırma harcamaları
hizmeti geliştirmek bakımından en önemli kalemleri teşkil etmektedir.
Sayın Başkan;
Sağlık hizmetlerini yürütmede karşılaşılan güçlüklerin başında, hiç kuşkusuz her kesimde; ister koruyucu, ister tedavi edici, ister sosyal yardım hizmetlerinde olsun karşılaşılan güçlük,
personel sorunundan doğmaktadır. Personel
yetersizliği özellikle hekim personelde kendisini göstermektedir. Bugün ülkemizde 22.943
tescil edilmiş hekim vardır. Bunun bir kısmı
yurt dışında çalışmakta, bir kısmı da yurt içinde hekim diploması almış olmasına rağmen,
hekimlik dışında başka meslekle meşgul olYüzyılın
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maktadır. 22.943 tescil edilmiş hekim arasında
hekimlikle uğraşanların sayısının 20 bin dolayında olduğunu kabul etmek mümkündür.

100. YILA ARMAĞAN

Mevcut hekimin sayısal yetersizliğine rağmen,
hizmeti görmedeki güçlük, bu hekimlerin yurt
düzeyinde ve kurumlar arasındaki dağılımındaki mevcut dengesizlikten doğmaktadır. Ülkede
birinci derecede sağlık hizmetlerinden sorumlu olan, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bu
mevcut hekimin % 21,4’ü ile çalışmaktadır. 4
915 hekim, (uzmanı, pratisyeni, asistanı) Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanlığında görevlidir. Sosyal Sigortalar Kurumu yalnız tedavi hizmetleriyle uğraşmasına ve muayyen bir grupa hitap
etmiş olmasına rağmen, ülkede mevcut hekimin
% 13,2’sine sahiptir. Üniversiteler % 13,6’sı ile
çalışırlar. Yalnız tedavi hizmetlerini yürütmekten sorumludurlar; hatta sorumlu da değillerdir,
eğitimden sorumludurlar. Beraberinde tedavi
hizmetlerini de yürütürler ve toplam 8 bin hasta
yatağına sahiptirler; % 13,6 hekimle çalışırlar.

Kamu İktisadî Kuruluşları ve diğer kamu kuruluşları dışında kalan ve hiç bir kamu görevi
yapmayan hekim oranı % 38,6’dır.
Ülke ölçüsünde dengesiz dağılım ve özellikle
kurumlar arasındaki dengesiz dağılım, eşit işe
eşit ücret prensipinin yeterince uygulanamamasından doğmaktadır.
Ülkemizde koruyucu hizmetlere ağırlık verilmek suretiyle sağlık hizmetleri yürütülmektedir. Oysa, ülkede mevcut hekimlerin uzman,
pratisyen oranı koruyucu hizmetlere ağırlık
verilecek niteliğe ters düşmektedir. Mevcut
hekimlerimizin asistanları pratisyen hekim
olmaktan çıkmış, uzmanlaşma yoluna girmiş
olarak kabul ettiğimiz takdirde (ki, öyle kabul
etmemiz lazımdır) ülkemizde mevcut hekimlerin % 75’i uzman ve uzman olma yoluna girmiş asistan, % 25’i pratisyen hekim halindedir.
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Tıp fakültelerimizin sayısı 16’ya çıkmış olmasına rağmen, maalesef henüz 16 tıp fakültesinden beklenmesi gereken sayıda hekim mezun
olamamaktadır. 1977 yılında 2.267 öğrencinin
tıp fakültelerine kayıt olduğunu ve geçen yılki 1975 - 1976 öğrenim döneminin sonunda
1.068 öğrencinin hekim olarak mezun olduğunu söylemek suretiyle bugün sayıları 16’ya çıkmış olmasına rağmen, fakültelerimizin hekim
yetiştirmek bakımından beklediğimiz düzeye
gelemediğini belirtmek istiyorum.
ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) -

milyarlara Bakanım, yazık!..

Yazık bu

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL DEMİR (Devamla) - Tıp fakültelerimiz 8
bin hasta yatağına sahiptir. 8 bin hasta yatağına
sahip olan fakülte hastanelerinde 4 bin asistan
kadrosu mevcuttur. Oysa, demin de sunduğum
gibi, ülkemizde koruyucu hizmetleri yürütmek
bakımından uzman, pratisyen oranı esasen ters
durumdadır. 8 bin yatağa 4 bin asistan; özerk
üniversitelere bağlı, özerk uygulamalı tıp fakültelerinde 2 hasta yatağına bir asistan düşmekte
ve tıp fakültelerimiz asistan sayılarını imkân bulup, kadro alabildiği takdirde artırmakta sakınca görmemektedirler.

Oysa, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı dahil,
ülkemizde eğitim hastanelerine sahip Sosyal
Sigortalar Kurumu, Devlet Demiryolları gibi
sayıları 15 civarında olan eğitim hastanelerinin
tümünde 15.500 hasta yatağı olmasına karşın,
1.202 asistan kadrosu mevcuttur. 1.202 asistan
kadrosu; yani başta Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı olmak üzere üniversite dışındaki tüm
kamu kuruluşlarında eğitim yapan ve asistan
yetiştiren, uzman yapan kamu kuruluşlarında
13 yatağa bir asistan standardı korunmaya çalışılırken, tıp fakültelerinde bu 2 yatağa bir asistan tarzında yürütülmektedir.

Fakültelerimizin sayısı artmıştır; fakat maalesef İstanbul, Ankara, İzmir dışındaki fakültelerimiz, eğitim yaptıkları bölgelerde Sağlık ve
Sosyal Yardam Bakanlığının kuruluşlarında,
sağlık tesislerinde eğitimi sürdürmüş olmalarına rağmen, klinik öncesi dönemi eğitimini yeterince bu fakültelerde yapamamakta ve böylece öğrenci sayılarını ihtiyaca uygun düzeyde
artıramamaktadırlar.
Bugün kuruluşunun üzerinden yıllar geçtiği halde hâlâ öğrencisinin öğrenimini bağlı olduğu
anafakültede yürüten tıp fakültesi vardır ülkemizde ve bunun sayısı birden de fazladır. Bir
çok tıp fakültelerimiz açılışının üzerinden oldukça uzun süre geçmiş olmasına rağmen hâlâ
20, 25, 30 öğrenci ile çalışmaktadır. Tabiatıyla
zaman içerisinde fakültelerle sık sık temas halinde çalışmalarımızı yürütmekteyiz, görüşmelerimiz devam ediyor; eksikliklerini gidermek
ve ihtiyaçlarını karşılamak suretiyle kendilerine
imkân ve olanaklarımız ölçüsünde de yardımcı
olmak suretiyle tıp fakültelerimizin daha çok
hekim yetiştirmeye yönelmelerini sağlamak
amacımızdır.
Sayın Başkan;
Sağlık personelinde diş tabipi 5.960’a ulaşmıştır. Bunun bir kısmı kamu kuruluşunda çalışmakta, büyük bir kısmı serbestt çalışmaktadır.
Kadrolarımız büyük oranda doludur. Sayın
grup sözcüsünün belirttiği, her sağlık ocağına
bir diş tabipi vermeyi Bakanlık olarak biz de
düşünmekteyiz. Tabiatıyla bu, ilk zamanlarda
koruyucu hizmet; diş bakımından koruyucu
hizmet görecek. Zamanla bunların ünitelerini
temin etmek suretiyle o kuruluşlarda tedavi
olanağı da doğabilmiş olacaktır.

Eczacı sayısı 8.975’e ulaşmıştır. Fakültelerde
okuyan eczacı öğrenci sayısı 9.000’i aşkındır.
Mevcut kadrolarımız büyük ölçüde doludur.
Boş kadrolar muayyen yerlerde ve çok mahdut yerlerde bulunmaktadır. Eczaneler dışında, kamu görevi yapanların dışında yaklaşık 2
bin eczacının başka meslekle meşgul olduğunu veya serbestt meslek içinde; eczane dışında
serbestt meslek içinde diğer sınai kuruluşlarda
görev yaptığı sanılmaktadır. Çünkü, mevcut
eczacı ve mevcut eczane sayısıyla kamu kuruluşlarında çalışan eczacılar değerlendirildiği
zaman görülen odur ki, 2.180 eczacı ya serbestttir veya da hiç mesleğiyle meşgul olmamaktadır, başka işle meşguldür.
Sayın Başkan;
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Bugün fakültelerimizde 2.820 öğretim üye ve
yardımcısı kadrosuna karşın, 12.168 tıp öğrencisi öğrenim görmektedir. Bütün bunlarla belirtmek istediğim şudur:

Sağlık memuru, hemşire ve ebe bakımından
gerçekten üst düzeyde bir gelişme içinde bulunmaktadır ülkemiz.

‘‘

Sağlık memuru ve teknisyen sayısı ülke
ölçüsünde 12 bini aşmıştır. Hemşire ve
ebe hemşire sayısı 15.680’e ulaşmıştır.
Köy ebesi 13.443 olmuştur.

’’

Bugün belirtmem gerekir ki, 2.500 – 3.000
kişiye bir ebe standardı ile mevcut ebe kadrolarımızın ülke ölçüsünde % 93’ü doludur.
Sosyalleştirme bölgesinde ise bu oran % 95’e
ulaşmıştır; ebe kadroları olarak. 2.500-3.000
kişiyi kapsayan köy grubuna; bir sağlık evi dediğimiz gruba bir ebe kadrosuyla... Okul sayıları hızla artırılmaktadır. Okul sayılan arttıkça,
öğrenci sayısı artmakta ve böylece sağlık memuru, hemşire, ebe mezun adedi de gerçekten
memnuniyet verici bir düzeye ulaşmaktadır.
Halen okullarımızda 16.975 öğrenci mevcuttur. Yalnız bu sene 6.095 öğrenci kaydedilmiştir. Yalnız bu sene 3.977 ebe, hemşire, sağlık
memuru mezun olmuştur okullarımızdan;
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yaklaşık 4.000. 1977’de 11 sağlık koleji daha
hizmete açılacaktır. 1977’de 6 sağlık kolejinin
inşaatı devam edecektir. 1977’de bunlara ilâveten 2 sağlık kolejinin daha inşasına başlanacaktır ve böylece sağlık koleji ve sağlık okullarımızın sayısı 115’e (bugün 96’dır) yükselmiş
olacaktır. Bugün sağlık kolejlerimizde mevcut
öğrencilerimiz mezun olmaya yaklaştıkları zaman, mezun sayısı yılda 4 bin civarında olmaktan çok daha ileriye geçecek ve yılda 6 bin, 7
bin mezun veren bir düzeye ulaşılacaktır.
Sayın Başkan;
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Yurt dışına giden hekimlerin geriye getirilmeleriyle ilgili grup önerisini dikkatle dinledim.
Yurt dışına giden hekim, yurt dışına bilgi ve becerisini artırmak isteği ve ümitiyle gidiyor, bir;
Türkiye’de ihtisas yapmanın güçlüğünü görerek, yurt dışında daha kolay ihtisas yaparım
düşüncesiyle gidiyor, iki;

Bunları yaparken, biraz daha fazla maddî olanak
sağlayabilirim ihtimali ve ümitiyle gidiyor, üç.
Yurt dışındaki hekimlerin ülkemize dönmelerinin, ülkemizde onların çalışmalarına olanak
sağlayacak sosyal ve ekonomik koşulların yaratılmasına bağlı olduğu hiç kuşkusuzdur. Ancak,
yurt dışındaki hekimleri ülkeye getirmek için
bazı tedbirler alırken, bu tedbirlerin yurt dışındaki bir kısım hekimi ülkeye getirmeyi sağlayacak olmasına rağmen, yurt dışına gitmeyi cazip
hale getirmesinden kaçınmak lazımdır.
Şimdi, yurt dışına giden hekim Türkiye’ye dönsün, diye orada ihtisas yapmışsa, ayrıca ülkemizde ihtisas imtihanına girmesin, böylece oradaki
ihtisası Türkiye’de geçerli sayılsın, oradaki imtihanı Türkiye’de geçerli sayılsın... Hiç bir ülke
yok ki dünyada, kendisine göre standart kurmamış olsun. Elbette Türkiye’de sağlık hizmetleri
bakımından bir uzman standardı var. Üniversitede ihtisas yapan da o standart içerisinde yeYüzyılın
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tişiyor, imtihana giriyor, muayyen bir süre bir
ihtisasta, ilgili dallarda çalışıyor, ondan sonra
imtihana giriyor. Yurt dışına giderse bir belediye hastanesinde, herhangi bir küçük kentin bir
belediye hastanesinde, ihtisas belgesin’’ alıyorsa,
Türkiye’ye geldiği zaman imtihansız bu belgeyi
kabul etmemiz demek, Türkiye’ de fakülteleri
bitiren her tıp öğrencisine dönüp, fakülteyi bitirdiğin zaman ihtisas için git dışarıya yap orada, oradan belgeni alırsan Türkiye’ye geldiğin
zaman seni uzman sayarız demek ve böylece
yurt dışından belki üç - beş hekimi içeriye getirmeye imkân sağlamak; ama içeridekilerin de
dışarıya gitmesini teşvik etmekten başka bir şey
yapmamış oluruz. Bu konu üzerinde hassasiyetle duruyorum. Çünkü bu, yıllarca ülkemizde konuşulmuş bir konudur. Yurt dışındaki hekimleri
ülkeye celbetmek için, getirmek için tedbirler
almak... Meselâ, tıbbi cihazlarından gümrük
almamak. Bunlar hep tedbirdir. Bu tedbirler
halen yurt dışında olanların bir kısmını ülkeye
sokar; ama yurt içinde bulunanlara da “Yurt
dışına gitmek çok caziptir, ne duruyorsunuz?’’
diye işaret vermek olur.
Bu itibarla bunun dengesini iyi kurmadığımız
zaman, yurt dışındaki hekimleri ülkeye getireceğiz derken, yurt içindekileri cezalandırmak,
yurtta çalışanları cezalandırmak veya onlara,
siz de yurt dışına gidiniz, oraya gitmek çok caziptir demekten başka bir anlam taşımaz; eğer
ölçüyü iyi kurmaz isek.
Biz Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı olarak
bu konu üzerinde dikkatle durmakta ve bu
dengeyi bozmamaya çalışmaktayız.
Sayın Başkan;
Ülkemizde sağlık hizmetleri koruyucu hizmetlere öncelik ve ağırlık verilerek yürütülmektedir.
Koruyucu hizmetler özellikle bir millî plan olan
sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi bünyesinde ağırlık taşmakta ve bulmaktadır. Sağlık

1973’te programa giren, ondan sonraki yıl
programa giren ve halen inşaatları devam eden
12 il ile beraber bugün ülkemizde 44 il sağlık
hizmetlerini sosyalleştirme çalışmaları içine sokulmuştur. 44 il bünyesinde 32 ilde uygulama
devam etmekte, diğer illerde inşaatlar yürütülmektedir. Bunun bir kısmı bu sene bitecek ve
böylece uygulama içerisine de alınacaktır.
44 il bünyesinde 1.722 sağlık ocağı mevcuttur
ve 44 il uygulama kapsamı içine girdiği zaman
20.800.000 nüfusu kapsamış olacaktır. Üçüncü
Beş Yıllık Plan bünyesinde 21 ilin ele alınmasını öngörmüştür. Bu 21 ilin 18’i ele alınmış ve
bir kısmı hizmete sokulmuş, bir kısmı inşaatları
devam eder haleledir. Ele alınmamış olan il İstanbul, Ankara ve İzmir’dir. Üçüncü Beş Yıllık
Plan dikkatle okunduğu zaman, hatta şöyle bakıldığı zaman görülecektir ki, İstanbul, Ankara,
İzmir’in 1977 yılında ele alınmasını, Üçüncü
Beş Yıllık Plan dönemi içinde ele alınmasını öngörmüştür; ama yanma bir şart daha koymuştur. O da, “Yurt kalkınması hizmeti uygulandığı
zaman uygulanmak’’ kaydını koymuştur. Yani,

tüm üniversite mezunlarına mecburî hizmet
getiren yasal uygulama yasalaştıktan sonra İstanbul, Ankara, İzmir ele alınacaktır, denmiştir.
Sayın Başkan;
Sağlık hizmetlerini sosyalleştirilmesi uygulamalarında aksamalar olmuştur, aksamalar olmaktadır. Aksamalara rağmen, Bütçe Karma
Komisyonunda da ifade ettim, sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği bölgelerdeki hizmet ondan önceki dönemden çok daha iyidir. “Çok
daha iyidir’’i karamsar olmadığım için söylüyorum; ama ne kanunun getirdiği, ne de aslında
millî plan olarak sosyalleştirmeden beklenen
hedefe ulaşıldığını söylemek mümkün değildir.
Mümkün değildir; ama bakıldığı zaman görülmektedir ki, bunun temelinde personel sorunu
yatmaktadır. Büyük ağırlığı ile personel sorunu, personel yetersizliği yatmaktadır.
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hizmetlerinin sosyalleştirmeleri uygulamaları 1962 yılını takip eden yıllar içerisinde önce
Muş’ta ondan sonra 4- 5 ilde ve her yıl 5- 6 ilde
olmak üzere günümüze kadar devam edegelmiştir. Sağlık hizmetlerini sosyalleştirme uygulamaları hizmeti köye getiren, köyde ve kırsal
bölgede yaşayan vatandaşın ayağına getiren ve
vatandaşımızın, yaşadığı bölge neresi olur olsun
sağlık hizmetlerinden eşit olarak yararlanmasını sağlayan ve halkın sağlık seviyesini yükseltmek bakımından ülke koşullarına uygun bir
millî plan olarak yasasından bu yana Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığınca, yasaların da bünyesi içinde uygulanmıştır, uygulanmaya devam
edilmiştir. Halen 32 il ve 4 eğitim merkezini
kapsamıştır uygulama. 1.139 ocak, 4.276 sağlık
evi mevcuttur. Bu uygulama olarak 14 milyon
nüfusa hitap etmektedir.

Sayın Başkanım;
Sosyalleştirmeyle ilgili olarak, bütün bütçelerde sosyalleştirmeye inanmış olanlar, inançlı
olanlar değerli bilgilerini lütfederler ve Sağlık
Bakanlığı olarak biz bu değerli fikirlerden daima yararlanırız.
Sayın Tunçkanat’ın sosyalleştirmeye gönül vermiş, yasasının yasalaşmasında, hatta sanıyorum hazırlanmasında da büyük emeği geçmiş
bir insan olarak sosyalleştirme uygulamaları
karşısındaki hassasiyetini saygıyla karşılıyorum.
Bir dost olarak uyanda bulunduğunu söylüyor
Sayın Tunçkanat. Hiç kuşku duymuyorum
hem dostluğundan, hem iyi niyetli uyarısından; ama dosttan insaf da beklemek benim
hakkımdır. Hem uyarı, hem insaf... Uyarı beklemek hakkımdır; uyan dostluğunun gereğidir,
insaf da dostluğunun gereğidir, Şimdi bazı şeyleri değerlendireceğim.
Yıllarca sosyalleştirme uygulamalarını başında
bulunduğu Bakanlığın içinde yürütmeye çalışYüzyılın

Sağlık Bakanları

519

100. YILA ARMAĞAN

mış bir insan olarak, yıllarca Bütçe Karma Komisyonlarında ve çeşitli fırsatlarda parlamento
zabıtlarına; Millet Meclisi ve Senato zabıtlarına
sosyalleştirmeyle ilgili görüşlerini yansıtmış, geçirmiş bir insan olarak, Sayın Tunçkanat Bütçe
Karma Komisyonunda, benim hiç bir zaman
düşüncem olmaması gereken Bütçe Karma
Komisyonunda geçmiş bir konuşmayı (aradım,
bulamadım o zaptı) intikal ettirdiler. Orada
kendilerine, Bütçe Karma Komisyonunda hesap verdiğim her dönemde. Millet Meclisinde
ve Senatoda sosyalleştirmeyi nasıl gördüğümü,
ne şekilde anlattığımı zabıtlardan okudum.

rilinceye kadar... Bir tek istisna vermemişimdir.
Mecburi hizmetli olup da sosyalleştirme bölgesi
dışında görev verdiğim bir tek hekim yoktur.

Şimdi, onu bir yana bırakıyor değerli senatör ve
15 yılda bütün illere dağılması gereken sosyalleştirmenin, bugün hâlâ bütün illere dağılmamış olmasının kusurlusu olarak beni görebiliyor.
Bu arada bir kanun çıktığını, bu kanunun sosyalleştirme uygulamalarını 1982 yılına kadar
yansıttığını, 1982 yılını hedef olarak gösterdiğini biliyor, ama 15 yılda bütün illere yayılacaktı,
hâlâ yayılmadı diye beni kınıyor. Sanıyorum,
sosyalleştirme uygulamalarını yaygınlaştırmak
bakımından sorumluluk taşıdığım her dönemde şeref sayacağım dikkat ve hassasiyetim
vardır. Katılığa varan uygulamalarını sosyalleştirmeyi mevcut güçlükler içerisinde, mevcut
personel güçlükleri içerisinde, acaba nasıl biraz
daha ileriye getirebilirim diye geçmektedir.

Şimdi, 1965 yılında sosyalleştirmeyi gezen bir
değerli arkadaşımın, sosyalleştirme bölgesinde
gördüğü çalışmaları övmesi beni sevindirir;
ama bana pay da verir çünkü o gezi, benim
1974 uygulamamın sonunda yapılmış bir gezidir. 1974’te de sosyalleştirmeyi uygulayan
Sağlık Bakanlığında sorumluluk taşıyordum.
1975’in başında yapılmış bir gezide sosyalleştirme bölgesinde başarılı hizmetler görülmüşse
bunda payımız vardır bizim de. Bundan ancak
memnun oluruz; ama payımızı da ayırırız.

1975 - 1976 döneminde mezun olan 3.000 küsür ebe, hemşire, sağlık memuru kendi istedikleri yerlere verilsin diye arkadaşım Grup adına
söylüyor. Ben de istedim bunu, istedikleri yerleri
sordurdum; fakat gördüm ki, sosyalleştirme bölgesinin en az 4- 5 tane iline talip çok az, boş kalacak. Bunun üzerine hepsini kuraya soktum. Bir
tek istisna ile bir tekinin yeri değiştirilmemiştir.
Ta ki, okullar yeni mezun verinceye kadar, yeni
mezunlar orada, o güne kadar kalıp başka yere,
ailesinin yakın olduğu bir yere gitmek isteyenlerden boşalacak yerlere kura ile yenileri gönde-

1964 ve 1965 yılında Türkiye’de 6 ilde sosyalleştirme uygulanıyordu, 172 sağlık ocağı vardı.
Demek ki, 172 sağlık ocağının ihtiyacını karşılamak durumundaydı. Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı. O tarihte ülkede, hatta ondan bir yıl
sonra ülkede 10.500 hekim vardı. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında bunun 3.593’ü çalışıyordu. 172 sağlık ocağı, 10.500 hekim ülkede;
Sağlık Bakanlığında 3.593 hekim... 1.139 sağlık
ocağı 1977’nin Türkiye’sinde. 20.000 civarında
çalışan hekim ve Sağlık Bakanlığında 4.915 hekim. 172 sağlık ocağı yüzde yüze yakın bir artış
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Bütün bunları söylediğim zaman sanıyorum
ki, Yüce Senatonun çok değerli üyeleri, çeşitli
sosyal nedenlerle bunu uygulamanın güçlüğünü takdir edeceklerdir. Çeşitli sosyal nedenlere
rağmen, sosyalleştirme bölgesinde esasen zor
olan çalışma koşullarını daha da zorlaştırmamak için o bölgede personelin çalışmasını ve
kalmasını sağlayacak önlemleri tereddütsüz ve
bütün gücümle almaya çalışmışımdır.

Şimdi, diyorum ki, gerçekten samimî olarak
daima dostluğunu gördüğüm ve bugün de
dostluğundan hiç kuşku duymadığım arkadaşımdan insaf bundan dolayı bekliyorum.

Sağlık Bakanlığında 172 sağlık ocağı bulunduğu
zamanda 3.593 hekim, 1.139 sağlık ocağı, 4.915
hekim... Tabiatıyla o zamanda diğer illerin hizmetleri görülüyordu, bugün de görülüyor. Bu
hekim sayısının içerisinde tedavi edici hizmetlerine ait olan hekim de var, sosyal hizmetlerin
bünyesindeki hekimde var. Sosyalleştirme dışındaki illerin ve bölgelerin hekimi de var. Meseleyi, sorunu görüp, bu sorunun çözümündeki
güçlüğü, insan yetiştirme, insan gücü yetiştirmedeki güçlüğü görüp bunu, sosyalleştirmeye
inanmamak gibi bir şeye bağlamayı ben insafla
bağdaştıramadım; üzüntüm bundan dolayıdır.
Sayın Başkan;
Bütçe Komisyonunda ben, uzmanlar brüt 25
bin, pratisyenler 13 bin alacaklar diye, böyle bir
rakam vermedim. Verdiğim rakamları şimdi arz
edeceğim. Ancak, plan tazminatların, personelin dengeli dağılımına olanak sağlayacak bir
biçimde kullanılmasını öngörüyor. Bunu, programlarda yazıyor. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı nasıl yapıyor? Yan ödemeleri alıyorum;
her yıl kararnamelerle verilen yan ödemeleri;
Tabip ve uzman tabipler için, sosyalleştirme
bölgesi yan ödemesi toplamı 6.180 lira. İstanbul, Ankara, İzmir’de çalışırsa bir hekim, tüm
yan ödemeleri toplamı 840 lira, yani mahrumiyet yerine uygulama daha farklı ve daha başka
türlü olabilir ve düşünülebilir mi?
Hemşire, sağlık memuru için 1.520 lira, sosyalleştirme bölgesinde toplamı. Diğer yerlerde
560 lira.
Diş tabibi, eczacı için 5.000 lira sosyalleştirme
bölgesinde, diğer yerlerde 840 lira.
Şimdi, bir kararnameyle sosyalleştirme bölgesinde çalışan hekim ve uzman hekimin tazminatla-

rını arttırdık. Bütçe Komisyonunda sunduğum
buydu. Gerçekten sosyalleştirme bölgelerine,
sosyalleştirme başladığı tarihten bu yana bu ölçüde farklılık getiren bir uygulama olmamıştır.
(Zabıtlara geçirerek söylüyorum.) Rakamlarını
arz edeceğim, kıyaslamasını yapacağım.
Bugün sosyalleştirme bölgesinde, yeni çıkan ve
çıktığı andan itibaren yürürlüğe giren, şu anda
orada çalışanların hesabına da kaydedilen,
yönetmeliği tamamlanmak üzere olan, yönetmeliği tamamlandığı zaman kamuoyuna daha
geniş bir toplantı ile yansıtmayı düşündüğüm
kararnamede, birinci derecede bir uzman, sosyalleştirme bölgesinde uzmanın eline, sosyalleştirme bölgesinde net, vergiler çıktıktan sonra 14.500 liranın üzerinde para geçmektedir.
Aynı hekim, birinci derecede hekim, sosyalleştirme bölgesi dışında İstanbul’da, Ankara’da,
İzmir’de çalışıyorsa uzman hekim 10.120 lira
brüt, 5.200-5.300 lira net para almaktadır.
Demek ki, birinci derecenin dördüncü kademesine gelmiş bir uzman hekim, İstanbul, Ankara, İzmir’de çalışıyorsa; maaş olarak alacağı
5.200-5.300 lira. Sosyalleştirme bölgesinde
çalışıyorsa, sosyalleştirme bölgesinin en mahrumiyet yerinde çalışıyorsa 14.619 lira hesap
etmişiz; bu, beş lira, on lira farklı olabilir, vergi
düşülerek yapılmış bir hesaptır.
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gösteriyor, ocak sayısı bakımından, ama hekim
sayısı 2 misli bir artış dahi göstermiyor ülkede.

Dördüncü derecede ise 13 bin lira yaklaşık; 13
bini de biraz geçiyor.
Daha önemlisi, tıp fakültesinden bu sene mezun
olmuş olan bir doktor, 8’nci derecenin 3’ncü kademesiyle tayin edilen yeni mezun bir hekim,
eğer İstanbul’da, Ankara’da görev alıyorsa, eline
geçen para 2.000 – 2.200 lira civarındadır. Normal 657 sayılı Kanun’un verdiği para, ama bu
hekim sosyalleştirme bölgesinde birinci derecede mahrumiyet yerine göre ve gittiği zaman 13
bin liraya yakın net maaş alabilecektir; 12.70012.800 lira kadar net. İstanbul, Ankara, İzmir’de
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çalışırsa, 2.000-2.250 lira eline geçiyor, sosyalleştirme bölgesinde kendisine görev verebileceğim
birinci derecede mahrumiyet yerine giderse,
12.800 lira… Tekrar arz ediyorum; 20 lira, 30
lira fark olabilir. Çünkü, arkadaşlarımız vergisini
düşerek, yan ödemelerini ekleyerek hesap ettikleri rakamdır. İlçe merkezinde çalışmak istiyorsa,
sosyalleştirme bölgesinde, 10.900 lira civarında,
il merkezinde çalışıyorsa 9.000 lira civarında;
yani en mahrumiyet yerinde dahi görev alıyorsa,
orada bile sınıflandırarak. Köy sağlık ocağında
çalışıyorsa 13.000, ilçe merkezindeki sağlık ocağında çalışıyorsa 10.000, 11.000, il merkezindeki
sağlık ocağında çalışmak istiyorsa 9.000.
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) 100. YILA ARMAĞAN

üniversitede çalışanlar Sayın Bakan?..

Oradaki

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

Şimdi sayın senatör, ülkemizde üniversite öğretim üyelerinin aklıkları maaşları yan yana
ekleyerek topluyor. Doğrudur. Ben, bu kararnameyle onun üzerine bir artı çekiyorum; eğer sen,
Erzurum, Diyarbakır Tıp Fakültesinde görev
yaparsan 15.000 bin lira daha ilâve alacaksın,
diyorum. Bu kınanmalı mıdır? Fakültede görev
almasını sağlamak için öğretim üyesi bulamayan fakültelere öğretim üyesi yığıntısı olan fakültelerden öğretim üyesi çekmek ve daha çok öğrenci yetiştirebilmek için yapılmış bir uygulama
olarak asgariden bunu kınamamak gerekmektedir, Baha başka bir yönünü arz edeyim :

MAL DEMİR (Devamla) -

Sayın Başkan;

Şimdi, sosyalleştirme bölgesinde fakültelerimiz
var. Beni, Sayın Senatör kınıyor. Ben onunla
övünüyorum. Arz edeceğim şimdi. Sosyalleştirme bölgesinde fakültelerimiz var; Erzurum’da
var, Diyarbakır’da var, Sivas’ta var, Trabzon’da
da kuruldu, daha başlamadı.

Erzurum Tıp Fakültesi Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığının hastanesini çalıştırır. Bizim orada
hastanemiz yoktur. Bir tek hastanemiz vardı,
fakülte, öğretimini de yapabilsin diye onlara
verdik. Diyarbakır da böyle. Bugün Diyarbakır
Tıp Fakültesi ve Erzurum Tıp Fakültesi Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanlığının tedavi hizmetlerini de orada yüklenmiştir. Sağlık ocaklarının
doktorlarını Diyarbakır Tıp Fakültesi gönderiyor orada. Ben eğer sosyalleştirme bölgesindeki
bir fakültenin öğretim üyesine değil de, İstanbul’ daki, İzmir’deki Adana’daki fakültelerin
öğretim üyesine haklı bir ödemeye olanak sağlayacak bir kararname hazırlamış olsaydım, bundan dolayı kınanmalıydım; ama İstanbul’daki
fakülte öğretim üyesine. orada çalışırsa 15 bin
lira fazla alacaksın diyordu, oraya öğretim üyesi
çekmek için birşeyler yapmışsak ve bunu yaparken, fakülte üyesi aldıklarına ilâveten, orada
çalışırsa 15 bin lira aynen derken, orada çalışan
hekime de 15 bin lira aynen tanımak suretiyle... Demin arz ettiğim rakamlar o 15 binden

Arz edeceğim efendim. Sayın Başkan; Gerçekten belirtmek istiyorum ki, sosyalleştirme bölgesinde çalışan
hekime, diğer bölgelerde çalışan hekimle farklı
ödeme bakımından bu ölçüde farklılık getiren
ve sosyalleştirme bilgesinde çalışan tekime bu
ölçüde yüksek ödeme yapan bu uygulama, sosyalleştirmenin başladığı tarihten bu yana, iddia
ediyorum ki, ilk defadır; bu ölçüde.

Sayın Başkan;
Bu bölgedeki tıp fakülteleri, kuruluşlar; üzerinden uzun süre geçmiş olmasına rağmen,
bunalım geçirmektedirler; personel sıkıntısı
nedeniyle. Diyarbakır Tıp Fakültesi Rektörü
benden İstanbul’da görev istemiştir. Diyarbakır
Tıp Fakültesinin Dekanı (İstanbul ayrılmıştır).
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İstanbul’da bir görevi başına geçmek üzeredir.
Üniversitenin Rektörü oradan ayrılmış, rektörlüğü bırakarak, bundan tahminen 5- 6 ay kadar
önce bizden görev istemiştir. Dekanı da öyle.

Bunun yanında bir de 25 bin liraya kadar sözleşmeli personel kararnamesi çıkmıştır. 25 bin
liraya kadar sözleşme ile çalışma imkânı verecektir. Bu yalnız sosyalleştirme bölgesi İçindir.
Yalnız orası içindir ve emekli olmuş hekime de
çalışma imkânı verecektir. Bütün bunların sosyalleştirme bölgesindeki aksamanın nedeninde,
temelinde sağlık personeli ve özellikle hekim
personel yattığını bildiğimiz için, bu ihtiyacı gidermek bakımından sosyalleştirme bölgesiyle o
bölge dışındaki bölgelerde çalışan kamu görevlileri arasına bir ödeme farkı koymak için alınmış
kararlar olarak değerlendirmek lazımdır.
İhtisasta puan veriyoruz. 1973’ten beri uygulanır. İzin veriniz, hiç bir bütçede söylemedim,
ama söyleyeyim: Tüzüğe benim zamanımda
konmuştur. Sosyalleştirme bölgesini cazip hale
getirmek için orada görev yapan hekime her ay
bir puan veriyoruz. Bugün ihtisas imtihanına
giren hekimlerin içerisinde sosyalleştirme bölgesinde görev almayanlar kolay kolay imtihan
kazanamıyor. Bir sene çalışırsa 12 puan alıyor
ve bu devam ediyor. 10.0 puan üzerinden 100
puan aldığı halde imtihan kazanamayan hekim
olmuştur çünkü, sosyalleştirme bölgesinden
gelen 90 puan almıştır. İki sene çalıştığı için
24 puan daha eklenmiştir; 114 puan olmuştur.
Ben bunu sosyalleştirme bölgesindeki ihtiyacı gidermek bakımından alınması düşünülen

tedbirlerden birisi olarak arz ediyorum çünkü,
görüyorum ki, sosyalleştirme uygulamalarıyla
ilgili olarak bütün inancımıza ve gerçekçi olmaya çalışan; ama gerçekçi olmaya çalışan
uygulamalarımıza rağmen yeterince değerlendirilmemektedir. Övgü beklemiyorum; yergiye
müstahak olduğumu da zannetmiyorum. Sarih
ve açık söylüyorum.
Sayın Başkan;
Yataklı tedavi kurumları hizmeti, tedavi hizmetlerinin görüldüğü kuruluş olarak ülkemizde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında 588,
diğer kamu kuruluşlarında 296 olmak üzere
884 yataklı tedavi kurumu vardır. 103.450
hasta yatağım kapsamaktadır. 1975 sayımı hesabıyla halen 10 bin kişiye 25.75; yani 26’nın
biraz altında hasta yatağı düşmektedir. Üçüncü Beş Yıllık Plan. hedef olarak onbinde 26’yı
göstermiştir, Dünya ortalaması bunun çok üstündedir, ama Üçüncü Beş Yıllık Planın hedeflerine ulaşılmaktadır. Onbinde 26 Üçüncü
Beş Yıllık Plan Dönemi sonunda gerçekleşmiş
olacaktır. 1982’de hedef onbinde 33’tür. Özel
daî hastanelerine önem verilmekte ve değerli
sözcünün belirttiği trafik hastaneleri dikkatle
ele alınmaktadır.
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toplanmış rakamlardır. Yalnız öğretim üyelerine değil, sosyalleştirme bölgesinde görev yapan
uzman hekime de 15 bin, üniversite profesörü
gelirse o da, aldığına ilâveten 15 bin. Uzman
bekime de, aldığına ilâveten 15 bin. Eğer, plan
ilkelerine göre tazminatları uygulayacaksak,
geri kalmış yörelere farklılık getireceksek, sanıyorum ki, bu yaptığımız bundan başka bir şey
değildir ve bundan dolayı kınanmam gerekmez
kanaatini taşıyorum. Aksine, ben bunu bir övgü
olarak. Hükümetin cesaretle aldığı bir karar
olarak değerlendirmek istiyorum.

Sayın Başkan;
Bu trafik hastaneleri konusunda Edirne’den
Hatay’a kadar (E-5) hattını kontrol altına alacak olan zincirin halkaları birbirine takılmıştır.
İki yüz ellişer kilometre nısıf kuturlu daireler
halinde birbirine bağlanan bu halkalar telsiz
sistemi ile donatılmak suretiyle çalıştırılacaktır.
İstanbul’dan Edirne’ye kadar 250 kilometre
oluşu dikkate alınmıştır. İstanbul’da beyin cerrahisi ile ilgili donatılmış servisler vardır. İstanbul’dan 250 kilometre beride trafik hastanesine
başlanmıştır; travmatoloji hastanesine. Bu sene
bitirilmesi lazımdır. Ankara’da, vardır. Bir ayak
Adana’ya doğru olmak üzere Konya’ya atılmışYüzyılın
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tır. Konya’da bir dernek tarafından yapılmış
olan natamam bir bina geçen sene Bakanlığımızca devralınmıştır, Bu sene karşılığına 10
milyon lira konmuştur. Bu sene bitirilmesine çalışılacaktır. Dördüncü ayak Adana’ dadır. Adana Tıp Fakültesinde beyin cerrahî merkezi vardır, geliştirilmektedir; ama ilerisi için Adana’ya
da bir trafik hastanesi düşünülmüştür. Doğu’ya
doğru uzanmak için, Ankara’dan Doğu istikametine doğru 250 kilometre atlanmış, 1977
programına bir trafik hastanesi konmuştur.
1978’de İzmir’e yönelik bir 250 kilometrelik
daire ucunda bir trafik hastanesi ayağı düşünülmektedir. Böylece iki yüz ellişer kilometrelik
nısıf kuturlu daireler halinde zincirlerle birbirine bağlı bir trafik hastaneleri zinciri kurmak
ve bunu telsizle irtibatlı ambulanslarla birbirine
bağlı halkalar haline getirmek düşüncesindeyiz
ve uygulamasına da geçmiş bulunmaktayız.

bir köyünden kalkıp İstanbul’da bir hastaneye
gelmişse eğer, muhtardan ilmühaber alabilmek
için tekrar Van’a dönmek veya İstanbul’un bir
muhtarına gidip de ondan herhangi bir şeyle
fakruhal ilmühaberi gibi bir belge almaktan
vatandaşımızı kurtarmışızdır. Aslında vatandaşımız buna müstahak da değildir. Devlet hastanesinin kapısını açıp, karşısına çıkan devlet
hastanesi başhekimine, “Benim ödeme gücüm
yoktur’’ demesini yeterli saymışızdır.

1976 yılında 21 tesiste 1.250 yeni yatak kapasitesi yaratılmıştır. 1977’de; yani içinde bulunduğumuz yılda 19 tesiste 1.495 yatak hizmete
sokulacaktır. 19 yataklı tedavi kurumu 1977 yılında hizmete açılacakta. Bunların bünyesinde
1.495 hasta yatağı olacaktır. Halen ülkemizde
Bakanlığımıza bağlı 49 tesisin inşaatı devam
etmektedir. Bir kısmı ilâve inşaat halinde, bir
kısmı yeni inşaat halinde. Bunların bünyesinde
12.603 hasta yatağı vardır. 1977’de yalnız Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 13 tesiste 1.700
yatak kapasitesi inşaasına başlayacaktır.

Şimdi bu uygulama yürüyor. % 82, % 83 oranında ücretsiz uygulama oluyor. Gerisi; gerisini,
büyük çoğunluğunu emekli ve kamu görevlisi
veriyor, kama ödüyor, kendisi ödemiyor. Özel
yataklar, özel odalar, lüks odalar; Onların da ücretini artırdık. Banyolu lüks odalarda yatmak istiyorsa, gerçek bu, harcamanın karşılığını versin
diye artırdık. Gerekirse daha da artırırız, çünkü,
parası var, “Ben lüks odada tedavi olmak istiyorum’’ diyor. Hiç olmazsa otele ödediği kadarını
da verecek. Bu, diğerlerinde tamamen ve muntazaman yürümektedir.

Ücretsiz tedavi bir lütuf olarak uygulanmamaktadır. Öyle değerlendirilmesi de doğru
değildir. Üçüncü sınıf hasta yataklarından
esasen ücret alamıyorduk; doğrudur. Esasen
alamıyorduk. Alıyorduk; az alıyorduk. Esasen
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında hiç bir
zaman ücret esas unsur olmamıştır; ama bunu,
kabul etmek gerekir ki, vatandaşa güvence sağlayacak bir uygulama içerisine de sokmuşuzdur. Muhtardan ilmühaber getirmek... Van’ın
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Memnuniyetle ifade edeyim, pek az aksama
olmaktadır, çok az aksama olmaktadır çünkü,
fevkalâde hassasiyetle üzerinde durmaktayım.
Ben baştabip arkadaşlarıma, “Yıl sonunda
bana, döner sermayenize kamu kesiminden
ödenenler dışında, vatandaştan aldığımız tedavi ücreti olarak büyük rakam göstererek övünmeyiniz, Su sene hiç para alamadım diyen baştabipime ben takdirname veririm’’ demişimdir.

Yüksek İhtisas Hastanesinin fonksiyonunu iyi
değerlendirmek gerekir. Yüksek İhtisas Hastanesinde 4 branş vardır;
Kardiyoloji;
Kardiyovasküler Şirurji;
Kalp Hastalıkları, Kalp Hastalıkları Cerrahisi;
Hazım Sistemi Hastalıkları ve Kan Hastalıkları.
Âcil Servis: Âcil serviste her türlü hastalıkların

cı hastalık salgınlarından gelmiş insanlar olarak
bugün Türkiye’de bulaşıcı hastalıktan salgın olmamaktadır. Bulaşıcı hastalık salgını yoktur. Endemik vakalar vardır, münferit vakalar vardır; 5
tane, 10 tane, 3 tane, ama bir salgın halinde bulaşıcı hastalık ülkemizde görülmemektedir. Bugüne has değil, yıllardan beri görülmemektedir.

Telefon santrallarıyla ilgili düşünceler doğrudur. Hastanelerimizin yükleri arttıkça telefon
santralleri cevap veremez hale gelmiştir. Büyük
hastanelerimizin santrallerini, imkânlarımız
ölçüsünde değiştirmeye çalışıyoruz. Gerçekten
güçlük çekildiğini zaman zaman ben de müşahade ediyorum.

Bulaşıcı hastalıkların salgınlar dönemi çok geride kalmıştır. Bugün Orta Doğu’da meydana
gelen bazı I bulaşıcı hastalıklar ve salgınların
Avruya’ya geçmesini önleyen baraj, duvar;
güçlü bir duvar haline gelmiştir Türkiye. Zaman zaman ülkemizde bağırsak enfeksiyonları, akut bağırsak enfeksiyonları olmaktadır.
Yüce Senatoya arz etmek isterim ki, dünyanın
her yerinde, gelişmiş her ülkesinde zaman zaman akut bağırsak enfeksiyonları olmaktadır;
Avrupa’da da olmaktadır, ama akut bağırsak
enfeksiyonlarını kısa sürede tedavi olanağının
mevcut oluşu ve salgın yapmadığı zaman fazla
endişeyi de mucip olmaması nedeniyle Dünya
Sağlık Teşkilâtı dahi deşifre etmemektedir.

Hastane nöbet hizmetlerinin angarya halinden
çıkarılmasını öngören çalışmalar yürütülmektedir. Meclisteki Full - Time Kanunu bünyesinde, nöbet karşılığı ayrıca ödeme yapılacak bir
sistem getirilmektedir.
Kan bankaları konusunda Sayın Babüroğlu’nun Bütçe Komisyonunda da belirttiği üzüntülerini paylaşmamak mümkün değildir. Yasalar, bu tarzda müracaattan bütün oyalamamıza
rağmen, ifade etmek isterim ki, yasayı da zorlayarak güçlük çıkartmamıza rağmen maalesef, açılmış bir kısım kan bankaları kendilerine
verdiğimiz fiyatı da zaman zaman suistimal
ederek kan ticareti yapmakladırlar. Aslında ülkemizde bu, büyük ölçüde Kızılay eliyle yürütülmektedir. Sağlık Bakanlığı olarak biz kendi
hastanelerimizdeki kan ihtiyacını karşılayacak
teşkilâtı geliştirme çabası içindeyiz; ama bunu
bir yasal organizasyona bağlama zorunluluğu
vardır ve bu konuda hassas olan herkese görev
düşmektedir; biran önce gerçekleşmesi için.
Bulaşıcı hastalıklarla ilgili olarak altyapı hizmetlerinin büyük önem taşıdığı kuşkusuzdur.
Altyapı hizmetlerinin yetersizliğine rağmen,
personel yetersizliğine rağmen, ülkemizin bugün içinde bulunduğu koşullara rağmen bulaşı-
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bakılma gereği vardır. Hemen yanında Numune Hastanesinin bulunuşu ve orada bütün
uzmanlıkların mevcut oluşu, Yüksek İhtisas
Hastanesinde bir âcil servisin işleme güçlüğü
nedeniyle bu uygulama yapılmamaktadır çünkü, tamamen özelliği olan ihtisas dallarını barındıran bir hastane olarak çalışmaktadır.

Ülkemizde 1977, 1976, 1975, 1974, 1973,
1972; yani geçmiş yıllarda, 10 yıl içinde her yıl
münferit vakalar olmuştur. Bunlar salgın hale
gelmeden önlenmiş, tehlikeli olmaktan çıkarılmıştır. Bugüne kadar Dünya Sağlık Teşkilâtından bu konuda hiç bir uyarı alınmamıştır.
Bu, sağlık personelinin sayısal yetersizliğine
rağmen bu konudaki bilgi ve becerisinin sonucudur; takdire lâyık olduğunu Yüce Senatoya
arz etmek isterim. Bulaşıcı hastalıklarla ve çevre sağlığıyla uğraşan sağlık personeli adına takdire lâyık olduğunu arz etmek isterim.
Laboratuvar hizmetleri geliştirilmiştir. Entero
- bakteri teşhisi ünitelerinin sayısı 141’e çıkmıştır. Halk sağlığı laboratuvarları her sene yenileri ilâve edilerek artırılmaktadır. Yalnız 1977
yılında 8 halk sağlığı laboratuvarı inşaasına
Yüzyılın
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başlanacaktır. Halen 41 tane vardır, Plan hedefleri aşılmıştır; koruyucu hizmetlerin temel
unsurlarından birisi olan halk sağlığı laboratuvarlarında plan hedefleri aşılmıştır.
Sayın Başkan;

100. YILA ARMAĞAN

Verem Türkiye için tehlike olmaktan çıkmıştır.
Artık Türkiye kendisini başka ülkelerden verem
bulaşmasın, diye koruyan ülke haline gelmiştir.
Bugün Türkiye’de veremle ilgili rakamlar, geri
kalmış ülkeIerin rakamlarıyla değil, sosyal ve
ekonomik gelişmişliğe ulaşmış ve verem savaşında başarıyı sağladığını herkese kanıtlamış
ülkelerle Türkiye kendisini kıyaslamakta ve
zaman zaman birçoğundan daha iyi olduğunu
görebilmektedir. Tabiatıyla bu kolay olmamıştır. Türkiye 6 kez taranmıştır. Bundan önceki
bir konuşmamda, Türkiye’de sağlık ekiplerinin
ulaşmadığı köy kalmamıştır, dedim ve hekimlerin ulaşmadığı köy kalmamıştır, demedim. Hekim gitmeyen bir köyü söz konusu yaptı bir sayın senatör. Tekrar ediyorum: Türkiye’de sağlık
personelinin ulaşmadığı köy kalmamıştır.
Köye götürülen hizmetlerin içerisinde sağlık
hizmetleri kadar yaygın olan hiç bir hizmet
yoktur. Hangi köye gitseniz, bir çocuğun, bir
delikanlının kolunu açsanız BCG aşısının veya
tüberkülin testinin çizgisini bulursunuz. Sağlık
personeli oraya ya Jeep’ le ya hayvan sırtında
veya çantası sırtında yürüyerek gitmiştir ve
çoğu kez çoğu köye en az 6 - 7 kez gitmiştir
ve bu verem savaşında ulaşılan başarı, sıtmayı
yenmiş Türk sağlık personelinin, Türk insan
gücünün ve Türk toplumunun övgü kaynağıdır. Bu, ne Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının başlı başına, tek başına başarısıdır, ne
sağlık personelinin. Bu tümüyle Bakanlığıyla,
personeliyle, milletiyle hepimizin başarısıdır.
Sıtmada olduğu gibi, veremde de ulaşılan
düzey övünülecek bir düzeydir. Dünya Sağlık
Teşkilâtı raporlarında “Türk mucizesi’’ diye
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simgelemiştir. Bununla Milletçe övünmek hakkımızdır ve bu savaşta çalışmış olanların şükran borcuda haklarıdır.
Sayın Başkan; 5 dakikam var galiba?
Suallerde var Sayın Bakanım. Devam ediniz efendim; Sayın Tunçkanat’ın suali
var, 2’de önergeyle sual var, onları da arz edeceğiz.

BAŞKAN -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL
DEMİR (Devamla) - Hay hay Sayın Başkanım.

Sayın Başkan;
Maalesef sıtma vakalarında son yıllarda birbirini takip eden artışlar olmuştur. Sıtma vakalarında artışların nedenine bakıldığı zaman
genellik taşıyan etkenler görülmektedir. Dünyanın pek çok ülkesinde (yanımda listesi var)
son yıllarda sıtma vakalarında dikkat çekici
fırlamalı artışlar olmaktadır. Bu sıtma mikrobu
taşıyan sivrisineği öldürmek için kullandığımız
ilaçların ensektistlere karşı sivrisineklerin direnç kazanmış olmalarındandır; birinci etken
olarak. Böyle olunca Dünyanın bir çok ülkesinde sivrisinekler mevcut ensektistlere karşı
direnç kazandığı için imha edilememekte ve
sıtma yayılmasında amil olmaktadır.
İkinci etken, sulama şebekelerinin gelişmesi, tarımsal sulamanın gelişmesi ve böylece jitlerin;
sivrisineklerin üreyebildiği jitlerin çoğalması...
Ülkemizde mevcut sıtma vakalarının yoğunlaştığı bölgenin Çukurova olduğu görülmektedir.
Çukurova, tarımsal sulamaların çok geliştiği ve
tarım koruma ilâçlarının pek çok ve çeşitli olarak
kullanıldığı bir bölge olarak tarım ensektistlerine
karşı sivrisineklerin direncini büsbütün artırmış
bir bölgemizdir. Aynı ensektisti Adana’da kullandığımız zaman etki yapmadığını; ama Anadolunun bir başka yerinde, daha az tarımsal ilâç
kullanan bir yerde kullandığımız zaman orada

Sayın Başkanım;
Ana çocuk sağlığı hizmetleri geliştirilmektedir.
Bu konuya değinmemin nedeni, tekrarlanan
bir istatistik! rakamın altını çizmek istediğim
için. Uzun yıllar Türkiye’de bir yaşına kadar
olan çocukların binde 153’nün öldüğü; bir
yaşma kadar olan çocukların binde 153’nün
öldüğü istatistiklerle belirtilmiştir. Bu istatistikî
rakam devamlı kullanılmaktadır. Bu eski bir
rakamdır; oldukça eski bir rakamdır. Bundan
soma yapılmış istatistikler vardır. Hacettepe
Araştırma Enstitüsünün yaptığı etütler bu rakamın binde 115’e, 118’e düştüğünü, hatta büyük kentlerde binde 80’e, 85’e kadar düştüğünü göstermiştir. Rakam yine yüksektir. Dünya
standartları ölçüsünde yine yüksektir; dikkat
çekici yüksektir, ama belirtmek istiyorum ki,
artık binde 153 de değildir, 156 da değildir. O
rakam yine bir araştırmanın mahsulü idi, yine
Hacettepe Araştırma Enstitüsünün araştırmasının mahsülüydü. Bu son araştırmanın sonuçları da göstermiştir ki, bebek ölümlerinde azalma olmuştur. Dünya standartlarına inmemiştir,
ama azalma olmuştur. Bunda elbetteki ana
çocuk sağlığı hizmetlerinin önemi büyüktür,
elbetteki aile planlaması uygulamaları bunda
önemli bir etken olmaktadır. Aile planlaması uygulamalarını kırsal bölgelere yaydığımız
zaman hiç kuşkusuz bu bölgelerde de bebek
ölümlerinde ve tabiî sağlıklı anne meydana gelmesinde önemli sonuçlar alınabilecektir.

Kanserde iyi olma şansının mevcudiyetini biliyor ve devamlı olarak duyuruyoruz. Değerli
konuşmacıların değindiği 1-2 konu kaldı. Onlara temas ederek konuşmamı tamamlamaya
çalışıyorum.
Propagandanın korkutucu olmamasına özen
gösteriyoruz. Esasen propagandanın korkutucu olmaması ilmin de gereğidir. Bugün mevcut
kanserler erken teşhis edilir ve iyi tedavi edilirse büyük bir iyi olma imkânına sahiptir. Hele
bazı kanser türleri % 100’e varan bir iyi olma
gücüne sahiptir. iyi tedavi edildikleri ve erken
teşhis edildikleri zaman, vatandaşlarımıza en
ufak şikâyetleri olduğu zaman sağlık kuruluşlarına müracaat etmelerini, ürkmemelerini,
tedavi olanağına sahip olduklarını anlatmaya
çalışıyoruz. Kanser taraması kolay değildir;
ama bir kısım kanser türlerinde, özellikle rahim
kanserlerinde, meme kanserlerinde, akciğer
kanserlerinde tarama olanağı vardır. Mevcut
kuruluşlarımızın bu yönde değerlendirilmesine
çalışılmaktadır. Verem Savaş Teşkilâtında akciğer kanserlerinde, kanser taramalarında yararlanmak için çalışmalar yapılmaktadır.

100. YILA ARMAĞAN

etki yaptığını görebilmekteyiz. Sıtma savaşına
yoğunluk verilmiştir. Sıtma savaşında bir yandan
haşere öldürücüler, yeni yeni denenen, keşfedilmeye çalışılan, bulunan haşere öldürücüler kullanılmakta, sıtma vakaları taranmakta, koruyucu
ilâçlar verilmekte, tedavi edici ilâçlar verilmektedir. Çok pahalı olmasına rağmen bu koruyucu ve
tedavi edici ilâçlar satın alınmış, ücretsiz olarak
ve tarama halinde uygulanmaktadır.

Sayın Başkanım;
Diğer bazı konularda kalmış olmasına rağmen,
o konular üzerinde sayın grup sözcüleri ve senatörler de özellikle durmadıkları için, zamanında bittiğini dikkate alarak, sosyal hizmetlerle ilgili olarak diğer bazı konularda maruzatım
olmadı. Soru olduğu zaman cevaplayarak bu
kısımları da kapatmaya çalışacağım.
Saygılarımı sunarım.
BAŞKAN -

Teşekkürlerimi sunarım Sayın Ba-

kanım.
Efendim, iki soru önergesi var, aracılığımızla
cevaplandırılması isteniyor. Soru sahipleri burada olmadıkları için (Sayın Hilmi NalbantoğYüzyılın
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lu Erzurum Üyesi, Sayın Lûtfi Doğan Erzurum
Üyesi) bu sualleri zatıâlinize takdim ediyorum,
yazılı olarak cevaplandırılmak üzere.
Sayın Haydar Tunçkanat, buyurun efendim;
Sayın Bakandan sualiniz var.
Sayın Başkanım, Sayın Bakandan iki tane sorum var;
konuşmam esnasında da bunları sormuştum,
fakat her halde cevaplamayı unuttular.

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) -

100. YILA ARMAĞAN

Şimdi, konuşmam esnasında 224 sayılı Yasanın
üç ve sekizinci maddelerini 15 yıldan beri niçin
uygulanmadığını sormuştum. Bunlardan 3’ncü
madde bir aralık uygulamaya konuldu ve sonuçlan da gayet olumlu oldu; fakat bir süre
sonra yürürlükten kaldırıldı.
İkinci sorum; Sosyalizasyon Kanunu sağlık
hizmetlerini bir kamu görevi saymış ve bu yolda sosyalizasyonun gerçekleştirilmesini amaç
edinmişti. Halbuki, bugünkü düzen ve sizin sadece paraya bağlamak istediğiniz düzen, sağlık
hizmetlerinin serbestt pazar ekonomisine göre
değerlendirilmesidir.
Bu iki hususu; yani kanun gereği ile bu serbestt
pazar ekonomisiyle acaba sosyalizasyonu nasıl
gerçekleştireceksiniz?.. Bu iki sorumun cevabını istirham ediyorum.
BAŞKAN - Buyurun

Sayın Bakan.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL DEMİR (Devamla) -

Sayın Başkan;

224 sayılı Yasanın 3’ncü ve 8’nci maddenin
uygulanması ile ilgili konuya Sayın Senatör
konuşmasında temas ettiler. Gayet tabiî dikkat
ettim; ama zamanımın da azlığım dikkate aldım. Bir de, bundan tahminen bir hafta kadar
önce hekimlerin tazminat kanunu görüşülürken burada, Sayın Senatör aynı soruyu orada
sordukları ve ben de aynı soruya cevap verYüzyılın
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diğim ve bunlar da Sayın Senatörün önünde
olduğu için, zamanım da çok tahditli olduğu
için, başka sosyal hizmetler, ilâç konusu vesaire
gibi konulara dahi temasa fırsat bulamadığım
için bir hafta önce arzı cevap ettiğim bir soruyu
herhalde Sayın Senatör ne tarzda değerlendirdiğimi biliyor diye tekrarlamaktan kaçındım.
Sadece paraya bağlama tarzında değerlendirmeyi yanlış buluyorum. Belki meramımı anlatamadım. Ben diyorum ki, “Sosyalleştirme
hizmetleri bir millî plandır, ülke gerçeklerine
en uygun olan plandır, vazgeçilemez plandır.’’
Benim bu sözlerim bütün bütçelerde vardır. Diyorum ki, “‘Sosyalleştirme hizmetlerinde aksama vardır. Bu aksama sistemin hatasından doğmamıştır. Bu aksama sistem yanlış olduğu için
meydana gelmemiştir. Kusur sistemde değildir.
Aksama bugün de olmuş değildir. Bidayetteki iyi
işleme, sayılan 170’e ancak ulaşmış olan ve 6 yılı
kapsayan uygulamada mevcut personel sıkıntısı
bugünkü gibi olmadığından dolayıdır. Zaman
içerisinde ocak sayısı arttıkça, personel sayısı
ona paralel artmadığı için, tamamen insan gücüne dayanan bir aksama olmaktadır. Bundan
dolayı sosyalleştirmeyi suçlamaya hakkımız yoktur, sistemi suçlamaya hakkımız yoktur, sistemi
yanlış görmeye hakkımız yoktur...’’ Siz böyle bir
şey söylemiyorsunuz, ben söylüyorum.
Mademki, aksama insan gücünün sağlanmasından doğmaktadır ve mademki, ülkede mevcut
hekim sayısı ülkenin sağlık hizmetlerini görmek
bakımımdan yeterli olmamakla beraber, bu yetersizliği daha da güçleştiren bir dağılım dengesizliği vardır; ülke ölçüsünde dağılım dengesizliği vardır, kamu kuruluşları arasında bir dağılım
dengesizliği vardır ve ülkede mevcut hekimlerin
% 38’i kamu görevi almamışlardır, serbestt çalışmaktadırlar; bütün bu gerçekleri yan yana koyunca sorunu çözmek bakımından ihtiyaç olarak karşımıza çıkan serbestt çalışan hekimden o

Sayın Başkan;
Bana sorulan sorunun ilkinin de altında aslında sosyalleştirme bölgesinde mevcut hekim
sıkıntısını daha fazla artırmamak gerçeği yatmaktadır. Bu uygulama uzun yıllardan beri devam etmektedir. Bir zorunluluğun gereği meydana gelmiştir. Bir zorunluluğun gereği devam
etmektedir. Sosyalleştirmeyi, 224 sayılı Kanunun maddelerini müteaddit kez okumuş, bilen
bir sorumlu olarak, sosyalleştirme hizmetlerini
aksaklıklarını gidererek daha üst düzeyde yürütebilmek için personel sorununu çözmek öncelik ve özellik taşımaktadır. Bizim de yapmaya
çalıştığımız budur.
Arz ederim efendim.
BAŞKAN -

Teşekkür ederim Sayın Bakan.

Sayın Köseoğlu, buyurun efendim.
ABDULAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) - Sayın Baka-

nım, konuşmamdaki 10 dakikalık müddeti kullanmadım, sırf vakit israf etmemek için, ama
bu sualimi sizden müteaddit defalar sordum;

hem sizi kuvvetlendirmek, hem de bizim Parlamentoda çalışmamız esnasında kuvvetlenmemiz için ve zabıtlara geçmesi için soruyorum :
Sayın Bakanım, sosyalize bölgelerdeki doktor
arkadaşlarımıza birtakım imkânlar sağlayacaksınız ama sosyalize bölge olmayan Kocaeli
gibi benim seçim vilâyetimde iki seneden beri
bulunmayan bir röntgen mütehassısını acaba
ne gibi tedbirlerle tayin edebileceksiniz? Bunu,
sırf zabıtlara tescil edilmesi için soruyorum.
İki seneden beri 200 bin nüfuslu bir şehirde
röntgen mütehassısı bulunmamasını ne ile izah
edeceksiniz? Sizin çalışmalarınızda, tedbirlerinizde, bizim de Parlamento çalışmalarımızda
bize kuvvet versin diye rica ediyorum.
BAŞKAN - Buyurun
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‘bölgelere ve kamu görevine hekim çekebilmek...
Yalnız kamu görevine değil; başka yerlerdeki sıkıntı o kadar değildir. Öyleyse sosyalleştirme,
bölgeyi çok daha cazip hale getirmek suretiyle
oraya çekebilmek, kamu görevi yapan hekimler
içerisinden başka yerlerde kamu görevi yapan
hekim işin orasını cazip hale getirmek, böylece
aksamanın temel unsuru olan hekim insangücündeki eksildiği gidermeye çalışmaktır. Sağlık
hizmetlerinin sosyalleştirme uygulamasını yalnız parasal tarzda değerlendirmek olarak alırsanız, sanıyorum ki, ben meramımı anlatamamış
olurum çünkü, personel sağlamak zorunluluğu
vardır. Türkiye’de 20 bin hekimimiz var, bunun
% 38’i serbestt çalışıyor, kamu görevi yapanların
büyük bir çoğunluğu mahrumiyet yerleri dışında çalışıyor ve Sizin de o bölgedeki hizmetleriniz personelden dolayı aksıyor...

Sayın Bakan.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL DEMİR (Devamla) - Sayın Başkamın, konuşmamın ‘başında bir hususu arz etmeye çalıştım. Yalnız sosyalleştirme hizmetlerinde değil,
ülkemizde sağlık hizmetlerinin daha iyi yürütülmesini engelleyen sorunların başında personel
sorunu gelmektedir. Sosyalleştirme bölgesi için
de böyle, tedavi edici hizmetleri için de böyle.

Kocaeli’de röntgen uzmanı...
ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) -

Sayın Ba-

kan bir saniye...
Tayin ettiğiniz halde gelmedi. Onun tescilini
rica ediyorum.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL
DEMİR (Devamla) - Arz edeceğim efendim.

Kocaeli, trafik hattı üzerinde bir büyük ilimizdir. Kocaeli’deki röntgen uzmanı arkadaşımız
ayrıldı. Uzun sıkıntılardan sonra bir röntgen
uzmanı tayin ettik, Kocaeli’ne gitmedi. Biz de
başka yere vermedik. İstifa etti; sözleşmeyle bir
kurumda çalışıyor.
Yüzyılın
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İstanbul Haydarpaşa Numune Hastanesi eğitim hastanesidir. Bir eğitim hastanesi niteliğinde olan Haydarpaşa Numune Hastanesinde
röntgen uzmanlığı kadroları münhaldir. Yanılmıyorsam bir serviste şef, bir serviste de şef
yardımcısı münhaldir.
Ankara’da, yanılmıyorsam Kanser Hastanesinde röntgen uzmanına ihtiyacımız vardır. Kadrosu vardır, uzmanı yoktur. Göz uzmanı, anestezioloji uzmanı, İstanbul, Ankara, İzmir gibi
büyük kentlerimizde ihtiyaç halindedir. Patolojik anatomi gibi, hayatî kimya gibi uzmanlıkların kadroları boştur büyük kentlerimizde.

100. YILA ARMAĞAN

Şimdi mahrumiyet yeri ile, mahrumiyet hizmetini birbirinden farklı tutmamak zorunluluğu vardır.
657 sayılı Personel Kanunu görüşülürken, ondan sonra sağlık personeli ile ilgili tüm yasalar görüşülürken, 12 sayılı Kanun Gücündeki
Kararname görüşülürken biz Bakanlık olarak
Yüce Meclislerden yalnız “mahrumiyet yeri’’
deyimini istemedik, daima “mahrumiyet yer ve
hizmetlerinde çalışanlar’’ deyimine yapışmaya
çalıştık. Bunun sebebi, muayyen bazı ihtisas
dalları var ki, bunlara gerçekten büyük ölçüde
İhtiyaç var, sayıları çok az ve bunları hizmete
çekebilmek için mutlaka farklı bir ödeme yapmak lazımdır.
Bakanlık olarak bizim çözüm olarak gördüğümüz, mahrumiyet yerine personel sağlamada
nasıl özendirici önlemlere ihtiyaç varsa, bazı
mahrumiyet hizmetleri için de özendirici önlemlere ihtiyaç vardır. Meclislerde müzakere
edilmekte olan Tam Gün Çalışma Kanun Teklifi ve diğer bir teklif daha vardır, Meclis gündemine gelmiştir. Tam Gün Çalışma Kanun
Teklifi’nde biz, mahrumiyet yer ve hizmetleri
için ayrı bir özellik tanınmasını önermekteyiz,
savunmayı da düşünmekteyiz. Meselâ biz o
kanunda tam gün ödeme (full - time diyoruz),
Yüzyılın
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normal yerlerde maaşını bir misli alıyorsa,
mahrumiyet yer ve hizmetlerinde artı iki misi
ilâve daha; yani birisi % 100 ise, öbürü % 300
olacak. Böylece mahrumiyet yeri ile mahrumiyet yeri olmayan yerler arasına demin arz ettiğim gibi büyük rakamlar (differans) koymak
suretiyle o bölgeleri cazip hale getirmek istiyoruz Bakanlık olarak.
Bunun bünyesinde mahrumiyet hizmetini de
buna benzer ölçülerde değerlendirmek suretiyle,
meselâ Kocaeli’ye gelmeyi tercih etmeyen röntgen, anestezioloji gibi, patolojik anatomi gibi çok
istisnaî uzmanlıklar için görev yerini özendirici
hale getirmek istiyoruz; düşüncemiz budur.
BAŞKAN - Teşekkür

ederim Sayın Bakan.

Sayın İnebeyli; buyurun efendim.
Sayın Başkan,
Sayın Bakandan iki sorum olacak :
DR. NÂZIM İNEBEYLİ (Sinop) -

1. Sosyalizasyon içi veya sosyalizasyon dışı; yani
sosyalize olmuş bölge veya olmamış bölgelerde
birtakım kararnamelerle hekimlere seyyanen
bir ücret takdir ediliyor. Fakat özellikle sosyalize olmuş bölgelerdeki hastanelerde çalışan
mütehassıs hekimler arasında bu branşlardaki
farklılık ne şekilde değerlendiriliyor?
2. Demin konuşmamda “Angarya’’ sözünü kullanmıştım. “Angarya’’ derken, bugün bilhassa
hükümet tabipliği yapan arkadaşlarımızın aynı
zamanda adlî tabiplik vazifesini yaparken,
karakola gelen herhangi bir vaka, karakol kumandanı olsun veya olmasın, bir onbaşı dahi
iki satır yazıyla hemen doktora havale eder ve
bir doktor gecede 3 defa, 5 defa, belki 10 defa
kalkar. İşte angarya budur. Bu hekimin adlî tabiplik vazifesiyle Sağlık Bakanlığı bünyesindeki
vazifesi arasında bir dengenin kurulması lazımdır. Bu hususta Sayın Bakan ne düşünüyor?
BAŞKAN -

Buyurun efendim.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

MAL DEMİR (Devamla) - Ben “Angarya’’ sözüne alınmadım çünkü doğrudur söylediğiniz.
Ancak, arz etmeye çalıştığım gibi, Mecliste görüşülen Full-Time Kanunu bünyesinde gerek
âcil nöbete çağırıldığı zaman, gerekse evinden
icaplı olarak çağırıldığı zaman, gerekse Sayın
Üyenin şimdi belirttiği gibi, adlî tabiplik görevi
gibi görevinin dışında ek görevler yaptığı zaman hekime ödeme yapılmasına olanak sağlayacak imkânlar bu kanun teklifi içerisinde düşünülmüş ve tarafımızdan önerilmiştir; kanun
içerisine girmesi için. Bir ihtiyaçtır ve yerine
getirilmesi lazım gelen de bir haktır.

MAL DEMİR (Devamla) - Sayın

Yüce Senatoya şahsım ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı adına şükranlarımı sunuyorum.
Değerli uyarılardan hiç kuşkusuz Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilâtı yararlanacak ve
elindeki bütçe olanaklarım, en iyi şekliyle ve en
üst düzeyde, ülke yararına değerlendirmek için
çaba sarfedecek ve övgülerinize lâyık olmaya
çalışacaktır.
Size, şahsım ve Bakanlığım adına şükranlarımı
sunuyorum.
Teşekkür ederim (Alkışlar).
100. YILA ARMAĞAN

Arz ederim efendim.

Başkan;

BAŞKAN - Teşekkür

ederim Sayın Bakan; sualler cevaplandırılmıştır efendim.

MİLLET MECLİSİ | 4. DÖNEM
Konu

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1977 Yılı Bütçesi Münasebetiyle

Yasama Yılı

4

Birleşim

53

Tarih

23.02.1977

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL
DEMİR (Bolu) - Sayın

Başkan, Sayın milletvekilleri; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesinde Yüce Meclise, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının ve şahsımın saygılarını sunarım.
Sayın Başkan, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi üzerinde gruplar adına yapılan konuşmalarda, Bakanlığımız çalışmalarını övücü
ve zaman zaman da yerici, uyarıcı konuşmalar
yapıldı. Bu konuşmalar hiç kuşkusuz, bizim çalışmalarımızı daha iyi yönde yürütebilmemize
yardımcı olacaktır, şükranlarımı sunarım.

Yarım saatlık süre içerisinde, yapılmış olan konuşmaları da dikkate alarak, Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı üzerindeki görüşlerimi, düşüncelerimi
süratle özetlemeye çalışarak sunacağım.
Sağlık Bakanlığının bütçesini, Genel Bütçe
içerisindeki oran olarak değerlendirdiğimiz zaman, gerçekten geçen yılki bütçeye nazaran %
0,5 civarında bir azalma görülmektedir, ancak,
1977 bütçesi bir büyük bütçe olarak değerlendirildiği zaman, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesinin geçen yıla oranla önemli bir
artış gösterdiği dikkat çekmektedir. 1977 bütYüzyılın
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çemizin özelliklerini, 1976 bütçesine nazaran
personel giderlerinde, kadrolarımız tamamen
ihtiyacı karşılayacak ölçüde dolu hale getirildiği zaman, mevcut bütçe rakamlarına yaklaşık
iki milyara yakın bir ilâve gerekmektedir. Böyle olunca, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
bütçesini 6,5 milyar civarında değil; 8,5 milyar
civarında değerlendirmek lazımdır, çünkü, kadrolarımızın bir büyük kısmı boştur. Bu boşluklar
doldurulabildiği zaman, yasal ödeme olduğu
için tabiatıyla bu ödemeler yapılacak ve böylece miktar iki milyara yakın artmış olacaktır.
Cari harcamalarda en önemli husus, özellikle
işletme giderlerinin bizim hizmetlerimizin en
önemli kesimi, işletmeyle ilgili hizmetlerimizdir.
İşletme giderlerinin geçen yıla nazaran % 25,2
bir artış göstermesidir. Yatırım harcamalarımız,
toplam yatırımlar olarak geçen yıl bütçesinin %
54 fazlasıdır. Ancak, daha önemli olan özellik,
bu yatırımların bünyesinde makine teçhizat, taşıt, onarım harcamalarının geçen yıla nazaran
%71 artış göstermiş olmasıdır. Makine teçhizat,
taşıt alım ve büyük onarım harcamaları, Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanlığının yatırımlarında mevcut hizmeti geliştirmek bakımından en
önemli yatırımlar olarak dikkat geçmektedir.
Sosyal transferlerde geçen yıla nazaran %163
oranında bir artış vardır.
Tabiatıyla, aslında sayın grup sözcülerinin de
belirttiği gibi, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesine konmuş olan harcamaları, ülkemizdeki sağlık harcamalarının tümü olarak
değerlendirmekte yanlıştır. Diğer bakanlıkların
bünyelerinde de, bütçelerinde de sağlık harcamalarına ayrılmış paylar vardır, Sosyal Sigortalarda ve belediyelerde sağlık harcamalarına ayrılmış paylar vardır. Bunlar yan yana getirildiği
ve değerlendirildiği zaman total bütçe, Genel
Bütçe içerisindeki sağlık harcamalarının oranının 5,7’ye kadar yükseldiği görülmektedir.
Sağlık hizmetlerinin görülmesinde koruyucu,
tedavi edici, sosyal hizmetler: Her kesimde,
Yüzyılın
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sağlık hizmetlerinde görülen, değerli sözcülerin de çeşitli yönleriyle değindikleri, bütçe müzakerelerinde açıklıkla bizim, Meclis zabıtlarına geçirmekte yarar gördüğümüz aksamaların
temelinde, personel sorunu yatmaktadır. İster
koruyucu hizmetler, ister tedavi edici hizmetler, ister sosyal hizmetlerde mevcut aksamaların, hizmetin daha iyi görülmesini önleyen
engellerin başında personel sorunu, özellikle
hekim sorunu gelmektedir.
Sağlık personellinde ve özellikle hekim sayısında yetersizlik devam etmektedir. Bunun yanında, hekimlerin kurumlar arasında ve yurt
düzeyinde dağılımındaki dengesizlik, mevcut
personel sıkıntısının üzerinde daha da büyük
bir ağırlık getirmektedir.

‘‘

Sağlık hizmetlerinden birinci derecede
sorumlu olan Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı, ülkede mevcut 22.943 hekimin
% 21,4’ü ile çalışır. Üniversiteler %
13,6’sı, Sosyal Sigortalar Kurumu %
13,2’si ile çalışır.

’’

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bünyesinde,
22.943 hekimin yaklaşık 20 bininin hekimlik mesleğiyle meşgul olduğu dikkate alınırsa, 4.915 hekim çalışmaktadır. 4.915 hekimle
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, koruyucu
hizmetleri ülke ölçüsünde sorumlu Bakanlık
olarak yürütmektedir. Tedavi edici hizmetleri,
eğitimin bir ek parçası gibi değil, sorumlu olarak, sayıları 600’e yaklaşan, yatak sayısı 60,65
bine yaklaşan yataklı tedavi kurumlarında yürütmekte ve diğer sosyal hizmetle ilgili kurumlarında görmeye çalışmaktadır.
Eşit işe eşit ücret ödeme, kamu kuruluşları
arasında dahi sağlanabilmiş değildir. Bunlar
bugünün sorunları da değildir. Bunlar bugün
meydana çıkmış, bugün kendini göstermiş so-

Türkiye’de koruyucu hizmetlere öncelik ve
ağırlık verilmektedir. Uzmanlar, üzerinde durmuşlardır; millî planlarımız bunu gerektirmektedir: Ülkenin gerçekleri de bunu gerektirmektedir. Koruyucu hizmetler pratisyen hekimle
yürür; ama ülkemizde pratisyen ve uzman oranı hizmetin gereğine tam ters teşekkül etmiştir.
Bugün teşekkül etmemiştir; yıllardan beri böyle teşekkül etmektedir.

‘‘

Bugün Türkiye’de mevcut hekimlerin %
75’i uzmandır, % 25’i pratisyendir. Tam
tersine dönmesi lazımdır.

’’

Bu, % 75 uzman rakamının içine asistanlar da
dahildir. Bunlar artık pratisyen alanından ayrılmış, hastane eğitimine girmiş, uzmanlaşmaya başlamış olanlardır.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı olarak biz,
tüzüğümüze bağlı kuruluşlarda asistan sayısını baskı altında tutabilmişizdir. Bugün Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanlığı tüzüğüyle işlem
yapan Devlet Demiryolları, Sosyal Sigortalar
eğitim hastanelerinde yaklaşık 15.500 hasta yatağı vardır. 15.500 yatağına karşı, 1.202 asistan
çalışmaktadır.

‘‘

16 tıp fakültesinde yaklaşık 8 bin hasta
yatağı vardır, 4 bin asistan kadrosu
vardır. 2 yatağa 1 asistan düşer.

’’

Tıp fakülteleri, özerkliğin kendilerine verdiği
rahatlığın içerisinde kadrolarını kolayca doldurabilmektedir; ama Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı koruyucu hizmetlere ağırlık vermek
gereği üzerinde ısrarla durduğu için asistan
kadrolarının sayılarını artırmamakta, imtihanları yılda 2 defa değil de, meselâ yılda 1 defa
yapmaya çalışmaktadır. Böylece koruyucu hizmetleri daha iyi bir düzeyde yürütebilmenin
çabası içine girmektedir.
Sayın grup sözcüsü diş tabipi ve eczacı konusunda yeni kadrolar yaratılması hususuna temas ettiler. Aslında ülkemizde diş tabipi, büyük
oranda kamu görevi dışında çalışmaktadır.

‘‘
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runlar da değildir. Yıllardan beri devam eden
sorunlardır. Bazı kesimlerde azalarak, bazı kesimlerde artarak devam etmiştir. Tıp fakültelerinde asistana ödenen ücretle hemen yanındaki
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının hastanesindeki asistana ödenen ücret arasında büyük
fark, büyük diferans vardır.

5.960 diş tabipinin 1.258’i kamu
kuruluşlarında çalışmakta, bunun 605’i
Sağlık Bakanlığında çalışmaktadır. 8.795
diplomalı eczacının 5.286’sının eczanesi
vardır, eczanede çalışmaktadır; 1.465
tanesi kamu kuruluşunda çalışmaktadır.
Bu 1.465’in 78l’i Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığımla çalışmaktadır:

’’

Bu kamu kuruluşlarının içerisine tüm sağlıkla
ilgili kuruluşlar, Sosyal Sigortalar, Devlet Demiryolları hastaneleri, üniversiteler dahildir.
Sağlık Bakanlığı bugün eczacılardan laboratuvar hizmetlerinde yararlanmanın yolarını bulmuş ve uygulamasına geçmiştir. Bugün Türkiye’de 2.180 eczacı, diplomalı eczacı, ya başka
meslekle meşguldür, ya özel kesimde çalışmaktadır veya hiçbir işle meşgul değildir. İstihdam
sorunu, özellikle eczacı için istihdam sorunu,
ülkemizde önemli bir sorun olarak ciddiyetini
korumaktadır. Bugün Türkiye’nin 1982 yılı ihtiyacını karşılayacak eczacı düzeyine ulaşılmıştır.
Diş tabipine gelince; daha ihtiyacı olduğu inancını korumaktayım. Bu, diş sağlığını korumak
bakımından, diş tabipi fakültelerimizde, koruYüzyılın
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yucu diş tabiliğine de ağırlık vererek diş tabipi
yetiştirilmesi kaydıyla tedavinin yanında, özellikle koruyucu diş tabipliğine ağırlık verilerek diş
tabipi yetiştirilmesi kaydıyla tüm sağlık ocaklarımıza diş tabipi verilmesinde yarar vardır. Çalışmalarımız bu istikâmette geliştirilmektedir.

100. YILA ARMAĞAN

Hemşire, ebe, sağlık memuru, köy ebesi bakımından Türkiye sevindirici bir noktaya doğru
gelişme göstermektedir. Okul sayılarımız giderek çoğalmaktadır. Bugün Türkiye’de 4 yüksek
hemşirelik okulu ve 96 sağlık eğitimi yapan,
ebe, hemşire, sağlık memuru eğitimi yapan
okulumuz vardır. Halen inşaatı devam edenlerin, bu yıl açılacak olanlarla beraber sayıları
111’ e çıkmaktadır. Bugün Türkiye’de 13.443
köy ebesi vardır; 15.680 hemşire ve hemşire ebe
ve 12.369 sağlık memuru vardır. Yeterli değildir, ama okul sayıları öylesine süratle bir gelişme göstermiştir ki, yalnız bu sene 6 095 öğrenci okullarımıza kaydedilmiş ve 3.977 öğrenci
mezun olmuştur. Bu sayı bugünkü hızla devam
ettiği takdirde, kısa sürede ihtiyaç karşılanabilir
bir noktaya gelmiş olacaktır. İşçi memur ayırımı
yasaların gerektirdiği, yasalar gereği kurulmuş
olan Komisyonun vermiş okluğu rapor uyarınca, Sağlık Bakanlığı bünyesinde de çalışan ebe,
hemşire, sağlık memuru ve diğer personelin işçi
memur ayırımı nedeniyle işçi kesimine geçmesi
kesinleşmiştir. İşçilerimiz buna göre, bu istikâmette, bu yönde yürütülmektedir.
Sayın Başkan, Türkiye’den yurt dışına giden
hekim konusu her bütçede konuşulur. Türkiye’den yurt dışına hekim çeşitli nedenlerle
gider, tek nedenle gitmez. Bunu yalnız ekonomik nedene bağlamak da yanlıştır. Elbette
etkendir, ama yalnız başına ona bağlamak da
yanlıştır. Türkiye’de ihtisas kayıt altındadır, imtihana gireceksiniz. Sağlık Bakanlığının açtığı
imtihanlarda, 300 kişi alacaksa, 1.500 - 2.000
kişi imtihana girer. Üniversite tıp fakültelerinin asistan kadrolarına, bir kadroya müracaat
Yüzyılın
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onun çok çok üstündeki sayılardadır. İhtisasını
yapmak için de yurt dışına giden hekim sayısı az değildir; dışarıda ihtisasını yapmaktadır,
daha kolaylıkla yapmakladır. Sonra Türkiye’ye
dönmekte, burada imtihanını vermekte ve ihtisas belgesini almaktadır. Bir kısmı bu nedenle
gitmektedir, bir kısmı bilgi ve görgüsünü artırmak için bir kısmı ekonomik nedenlerle gitmektedir. Yurt dışında çalışan, yurt dışına göç
etmiş hekimlerimizin yurda dönmelerini sağlamak yılların sorunudur; daima tartışılır. Açıkça
belirtmek istiyorum; yurt dışına gitmiş olan hekimin ülkeye dönmesini sağlamak için, ülkede
çalışan hekime tanınmamış olan hakların onlara tanınması, belki bugün dışarda bulunanların
Türkiye’ye dönmesini sağlar; ama mevcutların
dışarıya gitmesini teşvik eder. Bu ölçüyü iyi kuramadığınız zaman, yurt dışında mevcut hekimi ülkeye dönmeye yöneltmiş olursunuz, özendirirsiniz; ama öylesine özendirici önlemler
getirmişsiniz ki, bu önlemler yurtta mevcut hekimin yurt dışına gitmesini de özendirici hale
getirir. İhtisasların Türkiye’de imtihana tabiî
tutulmaması gibi, yurt dışında satın aldığı tıbbî
araçların gümrüksüz ülkeye sokulmasına izin
verilmesi gibi önlemler gerçekten cazip önlemlerdir. Dışardakilerin içeriye gelmesini sağlar;
ama dışarıya gitmesini de fevkalâde özendirici
hale getirir. Bu yurt dışındaki hekimleri ülkeye
sokmanın yolu değildir, ülkedeki hekimleri de
yurt dışına göndermenin yoludur.
Böyle olunca; sosyal ve ekonomik önlemleri geliştirmek ve hekime gerçekten iyi ödeme
yapmak, emeğinin karşılığını vermek suretiyle
ekonomik nedenlerle yurt dışına gitmeyi önlemek mümkündür, diye düşünülebilir.
Şimdi bugüne kadar Türkiye’de, 657 sayılı Devlet Personeli Kanunu bünyesinde, yan
ödemelerle beraber hekimlere ödemeler yapılmaktadır. Sosyalleştirme bölgesi için kararnamelerle bazı ilâve ödemeler yapılmak suretiyle

Sayın Başkan, bu kararnamenin sosyalleştirme
bölgesinde çalışan hekime getirdiği ödemelerle
ilgili olarak çok özet rakamlar sunmak istiyorum:
Bugün sosyalleştirme bölgesi bu kararname ile
dörde bölünmüştür, iller olarak. 32 ilde sosyalleştirme uygulaması yürümektedir Türkiye’de.
En çok mahrumiyet olan iller birinci bölgeye
alınmıştır, ondan biraz daha az mahrumiyet iller ikinci bölge, üçüncü bölge, dördüncü bölge.
Trabzon gibi, Edirne gibi gerçekten daha farklı; Muş’a nazaran, Hakkâri’ye nazaran, Bitlis’e
nazaran daha gelişmiş, bir hekimin çalışabilmesi bakımından gelişmiş kabul edilen iller
dördüncü bölgeye alınmıştır. En mahrumiyet
iller de birinci bölgeye alınmıştır.

‘‘

Birinci bölgede bir ilçe devlet
hastanesinde görev alan 1. derecenin
4. kademesine gelmiş bir uzmanın
eline bu kararnameye göre net; bütün
vergiler, kesintiler çıktıktan sonra 14.619 lira para geçebilmektedir. İl
merkezinde çalışmak istiyorsa, 13 bin
lira geçebilmektedir.

’’

Başka bir örnek vermek istiyorum: Bu kararname ile bu sene okulunu bitirmiş, tıbbiyeden
mezun olmuş 8. derecenin 3. kademesinden
maaş alacak bir pratisyen doktor - yeni mezun
tıbbiyeden -birinci bölgedeki illerden herhangi
birinin köy sağlık ocağında görev almayı kabul
ettiği takdirde, net eline 13 bin lira para geçecektir (bütün kesintiler çıktıktan sonra). İlçe
merkezindeki sağlık ocağında çalışırsa 11 bin
lira, il merkezindeki sağlık ocağında çalışırsa 9
bin, 9.100 lira eline geçebilecektir. Aynı hekim,
meselâ İstanbul’da çalışırsa, yeni mezun bir he-

kim 2.300 - 2.400 lira net para alabilmektedir.
Ocakta çalıştığı zaman lojmanı da vardır ve bu
ocaklar boştur. Muayyen bir gruba tahsis edilmiş, onun inhisarında kalmış değildir, bu ocaklar boştur ve çalışacak hekim beklemektedir.
Şimdi, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının,
örneğin müsteşarının, 33 senelik hizmet sahipi
1. derecenin 4. kademesine gelmiş her türlü yan
ödemelerle beraber eline geçen para net 7.335 liradır. 8. derecenin 3. kademesinden görev alacak
bu sene mezun olmuş bir hekime sosyalleştirme
bölgesinde 13 bin lira net ödeme yapılabilmektedir. Net ve berrak arz ediyorum. Cumhuriyet
tarihinde kamu görevi bünyesinde bu ölçüde
farklılık getiren bir ödeme yapılmamıştır ve bu
gerçekten bir ihtiyacın gereğidir. Verilmesi lazımdır, daha çok verilmesi lazımdır. Kabul ediniz ki,
bir hekim Türkiye’nin herhangi bir kasabasına
gidip özel çalıştığı zaman (özel muayenehanesinde) daha fazla kazanabilmektedir, ama her
devletin ihtiyacı ve ihtiyacının karşısında bir ödeme gücü vardır. Bugün yeni mezun bir hekime
lojmanı ile beraber 13 bin lira verebilmiştir bu
Devlet. Diyorum ki, bu ölçüde bir ödeme de bugüne kadar yapılmamıştır, yapılamamıştır.
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sosyalleştirme bölgeleri özendirici hale getirilmeye çalışılmaktadır. Bir kararname çıkmıştır,
bu Kararname Ocak ayında çıkmıştır; Ocak
ayından itibaren de yürürlüktedir.

Başka bir özellik daha vardır: Köy sağlık ocağında çalışıyorsa 13 bin lira, ilçe sağlık ocağında çalışırım diyorsa (ilçe merkezinde) 11 bin
lira, il merkezinde çalışırsa 9.100 lira, dördüncü bölgede çalışırım diyorsa eğer 6.300 lira
net. Dördüncü bölgede, iyi bölgede çalışırım
diyorsa, bu kadar veriyoruz. Şayet iyi bölgenin
ilçesinde çalışırım diyorsa 7.600 lira; iyi bölgenin köyünde çalışırım, köy ocağında çalışırım
diyorsa eğer, o takdirde kendisine 8.000 lira
ödeme yapılabilmektedir.
Böylece, sosyalleştirmenin de iyi bölgenin sağlık ocağı ile köy sağlık ocağı ile daha mahrumiyetli ilin köy sağlık ocağına aşağı yukarı 4
bin lira fark konmuştur, bunları net rakamlar
olarak arz ediyorum.
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Mahrumiyet bölgelerine, ihtiyaç olan hekimi
çekmek ve orayı özendirici hale getirmek için
ciddî bir uygulamaya geçilmiştir.
Sosyalleştirme bölgesinde çalışanlara ihtisas için
puan verilmektedir, bu da özendirici bir tedbir
olarak uygulanmaktadır. Tam Gün Kanunu
Yüce Meclisin gündemindedir, Yüce Meclis
iltifat edecek ve bunu yasalaştıracaktır ümitini
muhafaza etmekteyiz. Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı olarak bu teklifleri desteklemekteyiz.

100. YILA ARMAĞAN

Bunu, kanun teklifi görüşüldüğü zaman kanun
teklifinden farklı önerilerde bulunmak suretiyle Bakanlık olarak biz, mahrumiyet yerinde
çalışacak olan hekime full-time’da bünyesinde
çalışacak olan hekim ile mahrumiyet olmayan
bölgede çalışacak olan hekime full-time’da yapılacak ödemeler arasına büyük farklılıklar getirmek istiyoruz. Kanun görüşülürken bu önerilerimizi Yüce Meclise sunacağız.

Koruyucu hizmetler, bizim hizmetlerimizin en
önemli kısmını teşkil etmektedir. Koruyucu hizmetlere önem verilmesi, bizim görevlerimizin
başında gelir. Koruyucu hizmetler ihmal edilmiş değildir, ancak, bir gerçek vardır; koruyucu
hizmetler yeterince görülememekledir. Sayın
sözcüler, bu hususu belirtmek istiyorlarsa, bana
katılırım. Koruyucu hizmetler ihmal edilmemiştir, ancak koruyucu hizmetler, çeşitli nedenlerle yeterince görülememektedir. Bunun başında, personel sorunu gelmektedir, yine hekim
sayısında, uzman - pratisyen oranındaki denge
bozukluğu gelmektedir. Koruyucu hizmetler
pratisyen hekimlerle yürütülür, pratisyen hekim
oranı % 25’e düşmüş ve Sağlık Bakanlığındaki
personel sayısı 5 bin dolayında dolaşan bir ülkede Sağlık Bakanlığına 5 bin personelin % 25’i
ile ülkenin tüm koruyucu hizmetlerini gördürmenin güçlüğü görülmelidir.
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‘‘

1965 yılı başında, ülkemizde altı ilde
sosyalleştirme uygulamaları vardı;
172 sağlık ocağı vardı, altı il 172 sağlık
ocağı ve Sağlık Bakanlığa bünyesinde
çalışan hekim sayısı 3.595 idi. Yıl 1977;
32 ilde sosyalleştirme uygulanıyor,
sağlık ocağı sayısı 1.139. 1965 yılında 172
ocak, 1977’de 1.139 ocak; 1965’te Sağlık
Bakanlığında 3.595 hekim, 1977’de 4.915
hekim 172’den 1.139’a artış sekiz misline
yakındır, ama hekim sayısındaki artış %
10 kadar dahi değildir.

’’

Artan sağlık ocaklarının ihtiyaçlarını karşılayacak oranda hekim personel ihtiyacı gelişmedikçe; sağlık hizmetlerini, özellikle koruyucu
hizmetlerini istenilen düzeyde yürütebilmek
elbetteki mümkün olamamaktadır.

‘‘

16 tıp fakültesi mevcuttur Türkiye’de.
Bütün tıp fakültelerinde 12.168 öğrenci,
2.820 öğretim üye ve yardımcısı vardır.

’’

2.820 öğretim üye ve yardımcısı 12.168 öğrenciyi eğitmektedir. 4,3 öğrenciye 1 öğretim üyesi
düşmektedir. 1976-1977 döneminde tıp fakültelerine 2.267 yeni öğrenci kaydı yapılmıştır;
1.068 hekim mezun edilmiştir.
Bugün halen kuruluşun üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen öğrencisini kendi fakültesinde değil de, bağlı olduğu ana fakültede
okutan tıp fakültelerimiz vardır. Sayıları da
1’den fazladır.
Kuruluşu üzerinden yıllar geçtiği halde, hâlâ
25 veya 50 tane öğrenci alan tıp fakültelerimiz
vardır.

Bir yerde bir sağlık tesisi 25, 50 veya 100 yataklı hastane vardır. Elbette o operatörün
ameliyat masası, narkoz cihazı bulunacaktır.
O operatör oradan ayrıldığı zaman, o narkoz
cihazı da, o ameliyat masası da, oradan alınamamakta demiyorum, alınmamaktadır. Amaç,
onu oradan almak değil; o ameliyat masasını
kullanacak operatörü oraya göndermektir. Bu,
tabiatıyla bazı yerlerde ölü yatırımları meydana getirmektedir, ama, diğer müesseselerimizde, oradaki ölü yatırımlarının aksine işleyen bir
eksikliği, fazla frapan rakamlar halinde görmediğimi belirtmek isterim.

BAŞKAN - 5

Bir çok yerlerde bazı cihazlarımız vardır. Gerçekten onları orada kullanma imkânı bugün için
yoktur ama onları orada kullanacak standart,
o hastanenin bünyesinde vardır. O hastanede
bir operatör kadrosu vardır. Bir operatör kadrosu, bir röntgen mütehassısı kadrosu bulunan
bir hastaneden röntgen mütehassısı yoktur diye,
Hangi cins Sayın
röntgeni almak imkânı
olmamaktadır. Doğru da
bulmamaktayım. Ancak bazı kuruluşlarımızda
gerçekten frapan örnekler vardır. Bazı kuruluşlarımızda standart dışı cihazlar vardır. O müessesenin standardında olmayan, çeşitli nedenlerle
oraya gönderilmiş cihazlar vardır.

dakikanız var Sayın Bakan.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL DEMİR (Devamla) - Toplamaya çalışayım

Sayın Başkan.

Hastanelerimizin tek elden yönetimi gerçekleşmemiştir; gerçekleşmesi lazımdır, gerçekleşememiştir; yıllardan beri gerçekleşememiştir.
Güçlükler bilinmektedir. Konu ciddiyetle ele
alınmıştır ve hem araç, hem personel israfını
önlemek, boş kapasiteyi ortadan kaldırmak
için mutlaka yapılması gerekir. Mesafe alınmıştır ama, sonuçlanamamıştır. Yalnız Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığının müsaadesi olmadan hiç bir kamu kuruluşu sağlık tesisi yapamamaktadır. Bu standart sağlanmıştır. Planlamaya gitmeden önce mutlaka, Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığının; “Orada bir sağlık tesisi
yapılmasında yarar ve ihtiyaç vardır.’’ yazısına
ihtiyaç konacak hale getirmiştir.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının yatak
standardizasyonu sağlanmıştır, personel standardizasyonu kendi bünyesinde sağlanmıştır,
araç standardizasyonu da sağlanmıştır.
Sayın sözcünün söyledikleri bir gerçektir, ama
olayı kendi koşulları içerisinde değerIendirmek
lazımdır.

100. YILA ARMAĞAN

Ben, tıp fakültelerimizin sayın dekan ve yöneticileriyle Bakanlığımızda toplantı yaptım. Toplantılar devam etti. Kendilerine, bu gerçekleri
göstererek standardını düşürmeden daha çok
hekim yetiştirmenin önlemlerini, özerk üniversitelerimizin tıp fakültelerinin kendi bünyelerinde bulmaları lazım geldiğini anlattım.
Anlayış gördüm, ilgilenmektedirler. Bizim de
önlemler bakımından düşüncelerimiz vardı.
Bunları kendileriyle görüştük, tartıştık. Daha
çok tıp fakültesi açmak meseleyi çözmüyor.
Daha çok öğrenci almak, daha çok hekim yetiştirmek sorunlarımızın başında geliyor.

Eğer, kastedilen buysa, tabiî standart dışı o cihazların buradan alınması gerekmektedir. Bunun doğru olmadığını sanıyorum.
DR. FARUK SÜKAN (Konya) -

getirilmediğinden bahsettim.

Yeteri miktarda

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL DEMİR (Devamla) - Hayır, siz öyle söylediniz; sayın sözcü öyle söylediler. Çalışmadığı
da söylendi.

1975 yılında ilk defa Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bünyesinde Ankara’da 6 tane,
1976’da 3 tane daha ilâve edildi ve 9’a çıkarıldı böbrek diyaliz ünitelerinin sayısı. Bu sene 2
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tane daha ilâve edeceğiz ve 11’e çıkaracağız.
İlk defa 1976’da İzmir Devlet Hastanesine 3
tane diyaliz cihazı verildi, 1976’da başlandı,
daha evvel vardı da ilâve edilmedi. 1976’da
yine başlandı ve Haydarpaşa Numune Hastanesine 3 adet diyaliz cihazı verildi. 1977’de
Şişli’ye yani İstanbul Şişli Çocuk Hastanesine 2
adet, Beyoğlu Hastanesine 2 adet diyaliz cihazı
verilmektedir. Bununla şunu belirtmek istiyorum: 1976’ya kadar Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı bünyesinde diyaliz üniteleri kurulamamıştır, ama 1975’den itibaren, o yıl başlamak suretiyle 1976’da geliştirilmiş ve bu sene
de daha da geliştirilecektir.
100. YILA ARMAĞAN

Memnuniyetle belirtmek istiyorum ki, Ankara Yüksek İhtisas Hastanesinde böbrek nakil
ameliyatları başlamıştır, 16-17 vaka yapmışlardır, sessiz sedasız, ilmî ciddiyet içinde. Diyaliz
cihazı aslında böbrek naklini yapmadığınız zaman hiçbir kıymeti ifade etmez, muayyen bir
müddet yaşatmakla kalır. Mutlaka böbrek naklini yapacaksınız. Bu, diğer fakültelerimizde
de yapılmaktadır, Sağlık Bakanlığı bünyesinde
de beceri ile iyi sonuçlar vererek yapılmaktadır,
yapılmaya başlanmıştır.
BAŞKAN -

Bakan.

Toplamanızı rica edeceğim Sayın

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL DEMİR (Devamla) -

Başkanım.

Toplayayım Sayın

Aşıların tamamının Türkiye’de yapılması bizim
de amacımızdır ve büyük bir çoğunluğu Refik
Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsünde yapılır. Refik
Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsünün gelişmesi ile
ilgili inşaat bitmek üzeredir. Bu inşaat bittiği
zaman, şu anda Refik Saydam Enstitüsünde
yapılamayan kızamık ve çocuk felci aşısı da
orada yapılmaya başlayacak, boğmaca, difteri,
tetanos yapılmaktadır, fakat ihtiyaca yetmediği
için bir miktar ithal edilmektedir. Umarız ki,
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bu çalışma bittikten sonra tamamı Türkiye’de
yapılır hale gelecektir.
Ancak bir hususa mutlaka değinmek istiyorum;
akut bağırsak enfeksiyonları dünyanın her yerinde var, Avrupa’da da var, oranı az veya çok,
ama var. Akut bağırsak enfeksiyonları Türkiye’de de oldu, hiç kuşkusuz yine olacak. Akut
bağırsak enfeksiyonları için bir aşı söz konusu
değildir, bunu belirtmek istiyorum. Ankara’da
aşılama yapmadık, özellikle yapmadık, aşılarımız dolu, fakat ilmî kurullar, ilmî organlar,
kendileri ile benim de yaptığım müteaddit
toplantılarda aşılamanın hatta ve hatta portör
meydana getirmesi nedeni ile yapılmasının sakıncalı olduğunu söyledikleri için yapmadık.
Her zaman mümkündü ve dünya kadar da
aşımız var elimizde, hâlâ da var. Buna rağmen
yapmadık. Yapmadık çünkü ciddî uzmanlar
toplu aşılamanın yararının çok az olduğunu,
hatta portör meydana getirmesi nedeniyle zararlı olduğunu söylediler onun için yapmadık.
DR. FARUK SÜKAN (Konya) - Hangi

cins Sayın
Bakan? Ben sadece tifo, paratifodan bahsettim.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

Hava kirliliği konusunda üzerinde Bakanlık olarak elbette bizi ilgilendirdiği için durmaktayız, ancak uygulayıcı
bakanlık biz değiliz. Uygulayıcı Bakanlıkların
uygulamalarını, bir koordinasyon içinde yürütmeleri ele alınmıştır. Hava kirliliği konusu
benim Enerji Bakanı olduğum zaman da üzerinde durduğum bir konudur, sayın grup sözcülerinin belirttiği önlemler, ciddî önlemlerdir;
fakat güçlükleri olan önlemlerdir. Yakıt olarak
briket imali başlamıştır Seyitömer’de. İstanbul
ve Ankara’nın ihtiyacını yetecek düzeyde değildir ama, yenilerinin yapılması planlanmaktadır.
Kalorifer bacalarına filtre takılması ve kalorifer
eğitimi konusu, tamamen teknik bir konu olarak
ilgili bakanlıklar bünyesinde yürütülmektedir.

MAL DEMİR (Devamla) -

Türkiye’de neden Çukurova bölgesinde daha
fazla giderek görülmektedir: Bunun çeşitli nedenlerinin başında, Çukurova bölgesinde tarım
savaşında kullanılan tarımsal ilâçların çok ve
çeşitli oluşu gelmektedir. Öylesine çok çeşitli
tarım ilâçları kullanılmıştır ki, oradaki sivrisinek türleri, sivrisinek öldürücülerine karşı daha
fazla direnç kazanmışlardır. Aynı sivrisinek öldürücüyü ülkemizin bir başka yöresinde kullandığımız zaman, o bölgede sivrisineklere biraz
daha etkili olmakta, fakat Çukurova bölgesinde
hiç etkili olamamaktadır; bir nedeni budur.
Türkiye’de neden Çukurova bölgesinde daha
fazla görülmektedir? Bunun çeşitli nedenlerinin
başında, Çukurova bölgesinde tarım savaşında
kullanılan tarımsal ilâçların çok ve etkili oluşu
gelmektedir. Öylesine çok çeşitli tarım ilâçları
kullanılmıştır ki, oradaki sivrisinek türleri, sivrisinek öldürücülerine karşı daha fazla direnç
kazanmışlardır. Aynı sivrisinek öldürücüyü ülkemizin bir başka yöresinde kullandığımız zaman, o bölgede sivrisineklere biraz daha etkili
olmakta, fakat Çukurova bölgesinde hiç etkili
olamamaktadır; bir nedeni budur.
Bir diğer nedeni; sulama şebekelerinin gelişmesi, jitleri çoğaltmıştır, küçük su birikintilerini - sürfe savaşı gelişmiştir. Yaz tarım işçiliği
sirkülasyonu, mevcut hastalığın civar bölgelere
yayılmasına neden olmaktadır. Dünya Sağlık Teşkilâtı devamlı uyarı göndermektedir
ve bütün dünya ülkelerindeki sıtma vakalarındaki gelişmeleri göstermektedir, rakamlar

gayet sarihtir. Savaş güçleşmiştir; ama gerek
sürfe savaşı, gerekse hastalığa yakalananların
hastalıklarının giderilmesi için modern ilâçların kullanılması ve gerekse koruyucu ilâçların
kullanılması bakımından yoğun bir çalışma,
özellikle Çukurova bölgesi üzerinde toplanmıştır. Satın alınmış, pahalı ve modern ilaçlar, bu
bölgede kullanılmaktadır.
Sayın Bakan, süre geçti efendim.
Ayrıca sualler var.

BAŞKAN -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL DEMİR (Devamla) - Bitti Sayın Başkanım,

bağlıyorum.

İlâç hammaddelerinin Türkiye’de yapılması
teşvik edilmektedir. İlâç hammaddesi ile ilgili
çalışmalar Sanayi Bakanlığı bünyesinde yürütülmektedir; Sanayi Bakanlığını ilgilendirmektedir, yasa ona vermiştir bu görevi. Buna
rağmen, teşvik yönünden Bakanlığımızı ilgilendiren hususlar bakımından dikkatli hareket
edilmektedir. İhraç olanağı ilâçta sağlanmaya
çalışılmaktadır, özellikle Orta Doğu ülkelerine,
ihraç teşvik edilmektedir. İhraç olanağı ilâçta sağlanmaya çalışılmaktadır, özellikle Orta
Doğu ülkelerine, ihraç teşvik edilmektedir, fakat Pazar bulma güçlüğü, ilâç konusunda çok
büyük önem taşımaktadır.

100. YILA ARMAĞAN

Sıtma, gerçekten ülkemizde son yıllarda bir gelişme göstermektedir ama, bir şeyin bilinmesini
istiyorum. Sıtma, bütün dünya ülkelerinde aynı
temel nedene dayandığı için, bir gelişme göstermiştir. Temel neden şudur: Sıtma amili sivrisinek,
mevcut ensektisitlerden, haşare öldürücülerden
etkilenmemektedir, direnç teşekkül etmiştir.

Sosyal hizmetlere verilen önem, her geçen gün
biraz daha artmaktadır. Gerek kreş, gündüz
bakımevi, gerekse yaşlı ve huzurevi bakımından 2 - 3 senedir ele alınmış olan projelere;
temeli atılan, inşaatı başlamış olanlar, mevcut
olanların kat kat fazlasıdır. Halen Sağlık Bakanlığında mevcut 5 tane huzurevi vardır. Yalnız 1977 Programına 10 yeni huzurevi alınmıştır. Sayın sözcünün de belirttiği gibi, gerçekten
sanayinin ve kentleşmenin hızlanması, sosyal
sorunları giderek artırmıştır. Bu itibarla ciddiyetle üzerinde durulmaktadır.
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Sayın Başkan, zamanımı biraz müsamahanıza sığınarak taştım. Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı üzerindeki düşüncelerimi, bu süre
içerisinde sunmaya çalıştım. Müsamahanıza
teşekkür ederim. Saygılarımı sunarım. (AP ve
CGP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN -

Teşekkür ederim Sayın Bakan.

Sayın Ülker, Sayın Karsu, Sayın Benli, Sayın
Erdem soru soracaklardır.
Soru sorma işlemi bitmiştir.
Şimdi geliş sırasına göre, evvelâ yazılıları okuyorum:
Ordu Milletvekili Sayın Ekşi’nin sorusu :
100. YILA ARMAĞAN

“Ordu ilinde sosyalizasyon uygulaması hangi
tarihte başlayacaktır, bu uygulama için gerekli
önlemler alınmış mıdır? “
Buyurun Sayın Bakan.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

Ordu ilimizde, hafızam beni yanıltmıyorsa, 1973 yılında sosyalleştirme yatırımları başlamıştır. Bina inşaatları
zamanında bitirilemediği için geçen yıl uygulamaya geçilememiştir. İçinde bulunduğumuz
1977 yılının haziran ayında, mevcut uygulamaya geçilecek illerin arasında Ordu ilimiz de
vardır. Arz ederim.

MAL DEMİR (Devamla) -

BAŞKAN - Teşekkür

Sayın Köylüoğlu’nun soruları :
1. Doktorların ihtisas imtihanlarının senede iki
defa yapılması umumî bir istektir. Bu hususta
ne düşünüyorsunuz?
2. Ankara’nın doktor tayini bekleyen kazaları
var mıdır, varsa, hangileridir?
Buyurun efendim.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-
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Ankara’da hiç hekim olmayan ilçemiz -hafızam beni yanıltmıyorsa- yoktur; ancak hekim
kadrosu açık olan, hekim kadrosu boş olan ilçelerimiz arasında Ankara’da da ilçemiz vardır.
Arz ederim efendim.
BAŞKAN - Teşekkür

ederim.

Sayın Hasan Tosyalı’nın sorusu:

ederim.

MAL DEMİR (Devamla) - Arz

Konuşmamda özetle sunmaya çalıştım. Sağlık hizmetlerini yürütmede, özellikle koruyucu
hizmetleri yürütmede ihtiyacımız olan personel
pratisyen hekimdir. Bu ise oran bakımından %
25 civarındadır. Mevcut hekimlerin yüzde 25’i
pratisyen, yüzde 75’i uzmandır. Asistan olma
ve uzman olma eğilimi hızla artmaktadır. Bunu
bir ölçüde disipline etmek zorunluluğu vardır.
Bu itibarla Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
15.500 yatak kapasiteli eğitim hastaneleri bünyesinde 1.202 asistanla bu hizmetleri görmeye
çalışmakta ve asistan sayısını fazla artırmaktan
kaçınmaktadır. Bu nedenle, ihtisas imtihanlarını yılda bir defa yapmaktayız. Çok zorunlu
haller doğduğu zaman ve hastanelerimizde
hepsi birden imtihana girip, çok sayıda aynı tarihte imtihana girip uzman olduğu için hastanelerimizde asistan kalmaması halinde ancak
yılda ikinci imtihanı açmaktayız. Genelolarak
yılda 1 defa ihtisas imtihanı açmayı ihtisaslaşmayı hızlandırmamak için uygulamaktayız.

edeyim efendim.

“Kastamonu vilâyetinde ilçe ve köylerinde inşası biten 40’tan fazla sağlık ocağının açılması
ne zaman mümkün olacaktır?’’
Buyurun Sayın Bakan.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL

Sayın Başkan, Kastamonu
da -hafızam beni yanıltmıyorsa- 1973’te yatırıma geçmiş illerimizden birisidir. 50’ye yakın
sağlık ocağı olması gerekir; 47 veya 48 olabilir.
Geçen sene bunların ancak yarısı bitirilebilmişti.

DEMİR (Devamla) -

Birçoğu, dağlık yerde olduğu için ihalesi yapılamamıştı; ihalesi yapılanlar da zamanında bitirilememişti. Bu sene Kastamonu ilimizdeki inşaatlar da bitmek üzeredir. Kastamonu ilimiz de
1977 Haziran ayında sosyalleştirme uygulaması
içine alınacaktır efendim. Arz ederim efendim.
BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Buyurun Sayın Bakan.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

Ankara Numune
Hastanesi ve Ankara Doğumevi -Cebeci Doğumevi denilen- gerçekten diğer hastanelerimiz
bünyesinde diğer hastanelerimiz gibi değerli
sağlık hizmetleri olan kuruluşlarımızdır. Büyük
bir ihtiyacı karşılamaktadır. Ankara Doğumevi,
bu sene önümüzdeki ay hizmete girebileceğini
ümit ettiğim bölümüyle hizmete girdiği takdirde, dünyanın en büyük doğumevi haline gelecektir. Tek ünite olarak, tek bina içerisinde, tek
yönetim altında dünyanın en büyük doğumevi
haline gelecektir, yanındaki kısım bitip hizmete
girdiği takdirde, ki umuyorum Mart ayında bu
yapılabilecektir. Gerçekten iyi hizmet vermektedirler. Çok teşekkür ederim bu kuruluşlarımız
adına yapılmış olan övgüden dolayı.

MAL DEMİR (Devamla) -

Açılsın Sayın

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

Sosyalleştirme uygulaması içine alınacaktır deyimi, sosyalleştirme
çalışmaları başlayacaktır demektir. Yani bir
“açılacaktır’’ deyimini ifade etmemi istiyorsanız,
açılacaktır..
MAL DEMİR (Devamla) -

HASAN TOSYALI (Kastamonu) -Hizmete girsin

Sayın Bakan.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

Hizmet başlayacaktır
efendim. Ordu’da olduğu gibi, Kastamonu’da
da 1977’nin 1 Haziranından itibaren hizmet
başlayacaktır. Personel tayin edilecektir, kapı
hizmete açılacaktır. Arz ederim efendim.

MAL DEMİR (Devamla) -

1- “Ankara Numune ve Cebeci Doğumevi
hastaneleri titiz ve örnek şekilde çalışmalarıyla fakir vatandaşlarımıza inkâr edilemeyecek hizmetler yapmaktadır. Memleketin diğer
yerlerinde bulunan devlet hastanelerinin aynı
tempo ile çalışması düşünülüyor mu, düşünülüyorsa, ne gibi tedbirler alınmıştır?

Diğer hastanelerimizi de aynı düzeye getirmek
elbetteki bizim tek amacımızdır; ama diğer hastanelerimizin bulunduğu yerlerin koşulları zaman zaman bunu engellemektedir. Ya uzman
sıkıntısı çekilmektedir veya uzman yanında,
ihtiyaç olan aracı zamanında gönderme sıkıntısı çekilmektedir ve genellikle sıkıntı bir kısım
hastanelerimizde bu düzeyde hizmet görmesi
sebebiyle uzman bulamamaktan doğmaktadır.
Giresun’un ilçelerinin hepsinde asgarîden birer
hekim bulunması gerekmektedir ve sanıyorum
ki, hekimsiz ilçesi yoktur Giresun’un. Eğer askere gitme gibi bir nedenle bir boşalma olmuşsa
- tabiatıyla şu anda hemen bir ilçedeki durumu
değerlendirmem mümkün değildir şu noktadaeğer böyle bir boşalma olmuşsa tabiatıyla süratle doldurulacaktır. Arz ederim efendim.

2- ‘‘Giresun Alucra ilçesi, kış aylarında 7 ay

BAŞKAN - Teşekkür

HASAN TOSYALI (Kastamonu) -

rim,

Teşekkür ede-

Cevaplar beğendirme şartına bağlı
değildir Sayın Tosyalı.

BAŞKAN -

Sayın Çilesiz’in sorusu :

100. YILA ARMAĞAN

HASAN TOSYALI (Kastamonu) -

Bakanım, açılsın.

ulaşım olanaklarından yoksundur. Bu ilçede
doktorun olmaması bir çok vatandaşların canına mal olmuştur. Bu ilçeye doktor atanması
düşünülüyor mu?’’

ederim.
Yüzyılın
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Sivas Milletvekili Sayın Karaçorlu’nun soruları
var, çok uzun yazmış değerli arkadaşımız:
1- ‘‘Bir hastanedeki yatak sayısı’’ sözünden ne
anlaşılmaktadır?
2- a) Efektif yatak sayısı,
b) Küvöz yatak sayısı,
c) Nöbetçi doktor yatak sayısı,
ç) Asistan yatak sayısı,

d) Hemşire yatak sayısı,
e) Personel yatak sayısı,

100. YILA ARMAĞAN

f) Hizmetin aksamaması için yatırılmakla mükellef olunan personel yatak sayısı,
g) Refakatçi yatak sayısı,
ğ) Öğrenci tatbikat yatak sayısı,
h) Âcil müteharrik ilâve yatak sayısı; tabirlerini de hastanenin yatak sayısından addetmek
mümkün müdür? Şu hale göre 2 numaralı sualin muhteviyatı asıl hastaların yatacağı yatak
sayısından fazla değil midir? “
Çok uzun olduğu için bölerek cevap rica edeyim efendim, buyurun.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

Sayın Başkanım, tabiî çok detaylı bir soru ama, genelolarak şunu
arz etmek istiyorum: Hastanelerimizin bir
standart yatak sayısı vardır. Bu sayı bünyesinde,
hasta bakımı öngörülen yataklar bulunmaktadır. Hastaneler için yatak sayısı ifade ettiğimiz
zaman, içinde hasta bakımı yapılan yatağı kastederiz. Her hastanede, personelimiz için ayrı
bir yatakhane vardır; o hastanenin yatak sayısı
içine girmez; dahil değildir, ama vardır. Her
hastanede de hemşirelerimiz için, diğer personelimiz için yataklar vardır. Her hastanede bir
nöbetçi doktor odası vardır ve tabiatıyla bir yaMAL DEMİR (Devamla) -

Yüzyılın
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tak vardır. Öğrenci olmadığı için bizim hastanelerimizde, biz tıp fakültesi olmadığımız için
tabiî, bizde öğrenci yatağı ve sayısı diye bir şey
yoktur, tıp fakültelerinde var mı, bilmem. Bizim yatak sayısı diye belirttiğimiz rakam, hasta
yatırmaya açtığımız, hasta bakımına açtığımız
yatakların sayısıdır. Bunun dışındaki yataklar,
personel sayısına göre müstahdem için ayrı bir
yatakhane, hemşire sayısına göre hemşireler
için ayrı bir yatakhane; ihtisas yapılan hastane
ise, asistanlara göre ve hastanede kalan asistanlara göre ayrı bir yatak yeri, odaları mevcuttur.
Bu tarzda genelolarak değerlendirebiliyorum;
ama soruyu yazılı olarak görürsem, daha farklı
sorular var ise, onlara da arzı cevap ederim.
BAŞKAN- Devam

ediyor soruları Sayın Bakan.

“Bir çok mahrumiyet mıntıkalarına yaptırılan
sağlık evlerinin maksada masruf olmadıkları;
bir çoklarının ambar, inek ahırı, samanlık olarak kullanıldıkları şayiası doğru mudur?
4. Köy ebelerinin tevellüt eden çocuklara kendi
siyasî görüşleri istikâmetinde isim koydukları,
hatta ebeveynin rızası hilâfına hareket ettikleri,
doğum kâğıdına kendi istedikleri isimleri yazdıkları, itiraz eden ebeveyne de “ Gidip mahkemeye müracaat eder, düzeltirsiniz.’’ diye
vatandaşlara, fakir köylümüze müşkülât çıkardıkları izahtan varestedir. Bu hususlar Bakanlık
tarafından bilinmekte midir?
5. Bir tıp talebesi tıbbiyeden mezun olurken
mesleğinde doğru çalışacağına yemin eder. Bu
yeminin de “Hipokrat’’ yemini olduğu söyleniyor. Biz Hıristiyan olmadığımıza göre, Müslüman çocuklarına neden bu batıl yemin ettirilmektedir?
6. Türk tarihinde çok şerefli olan ve yaralılara,
hastalara hizmet etmiş olan hanımlar varken,
bir İngiliz misyoneri Florence Nightingale’in ismini, hemşire okullarına vermek doğru mudur?

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

Sağlık ocaklarının
sayısı 1.170 civarındadır. Konuşmamda arz
ettim, tabiatıyla tümü hekime kavuşturulabilmiş değildir; ama hemen belirtmek istiyorum,
sağlık ocaklarımızda, hekim bulunmayanlarda
dahil, ya bir sağlık memuru veya bir köy ebesi,
ebe veya bir hemşire vardır.
MAL DEMİR (Devamla) -

Türkiye’de 2.500-3.000 kişiye bir ebe kadrosu
standartıyla mevcut düzenlenmiş kadromuzun
% 83 doludur. Sosyalleştirme bölgesinde de %
83’ü doludur; ebe olarak yalnız ebe bulunmayan yerde mutlaka sağlık ocaklarımızda dahi
(ki, bunlar köylerdedir, köylük yörelerdedir) bir
sağlık personeli vardır.
Sosyalleştirme uygulamaları, elbetteki amaca
ulaşmış değildir; ama sosyalleştirme bölgelerindeki hizmetlerin, özellikle koruyucu hizmetlerin sosyalleştirmeden önceki zamana nazaran
daha gelişmiş olduğu da kuşkusuzdur. Daha
iyiye gitmek amacımızdır, daha iyiye gitmek
gerekmektedir; daha iyisini istemek ve görmek,
almak da vatandaşımızın hakkıdır. Karamsar
ve kötümser olmak için de bir neden görmüyorum. Sayın sözcünün de belirttiği gibi, Türkiye’nin gerçeklerine en uygun sağlık planı,
sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi planıdır.
Aksama, sistemin hatasından dolayı değildir;
aksama, hizmeti görmede ihtiyaç olan özellikle hekim sağlamadaki çeşitli nedenlere dayalı
güçlüklerden doğmaktadır, ama, bir millî plan
olarak, gelmiş geçmiş iktidarların tümü zamanında sahip çıkılarak yürütülmüş bir millî plan
olarak, ülke gerçeklerine en uygun plandır.
Amacımız, tabiatıyla daha iyi hale getirmektir.
Köy ebelerinin siyasî kanaatlere göre doğan
çocuklara isim koymasını, yasa içinde değerlendirmem mümkün değildir. Köy ebesi de

herkes gibi siyasî bir kanaat taşıyabilir, kanaatlerini görevine yansıtamaz. Hiçbir kamu görevlisinin yansıtamadığı gibi, köy ebesi de yansıtamaz. Köy ebesi sevdiği bir ismi, doğumunu
yaptığı bir çocuğu koymak istemişse eğer, bu
ismi ancak doğan çocuğun ebeveyni, babası,
annesi veya o ailenin geleneğine göre bir büyüğü yapar. Köy ebesi ısrarla doğum yaptığı
çocuğa bir isim koyamaz, böyle sahip değildir.
Böyle bir uygulama da bana ulaşmış değildir.
Somut örnek ile bana bilgi verildiği takdirde,
esasen yasaların da suç sayacağı böyle bir eylemin gereği, müeyyidesi yerine getirilir. Bana
ulaşmış böyle bir şey olmamıştır. ; 47 veya 48
olabilir. Somut bir örnek bana ulaştırılırsa gereğinin yaparım.

100. YILA ARMAĞAN

Evet efendim.

Tıp talebesinin yemini “Hipokrat Yemini’’ bir
meslek yeminidir. Dünyanın bütün ülkelerinde hekimler, Hipokrat’ı tıp mesleğinin kurucusu, yaratıcısı saymışlardır. Dünyanın her
yerinde, başka İslâm ülkelerinde de Hipokrat,
tıbbın en büyük kurucusu sayılmıştır. Hipokratın adının yüceliği, o’nun meslekî yaratıcılığından gelmektedir.
Arz ederim efendim.
Florence Nightingale bir simgedir; dünyanın
her yerinde simgedir. Florence Nightingale,
başka ülkelerde de aynı ölçüler içerisinde değerlendirilmektedir. Bu, müesseseleri kuranların bir takdiridir, bir değerlendirmesidir.
Florence Nightingale adının başka İslâm ülkelerinde de yaşadığı bilinmektedir. Arz ederim
efendim.
BAŞKAN - Teşekkür

ederim.

Sayın Muzaffer Demirtaş’ın sorusu:
“Sağlık ocaklarına koruyucu diş hekimliği
maksadıyla tayin edilen diş hekimlerimizin
elinde reçete kâğıdından başka hiç bir materYüzyılın
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yal ve alet verilemediğine göre, bir fayda mülâhaza ediyor musunuz? “
Buyurun efendim.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

Sağlık hizmetleri diş
tabipliğinde de koruyucu ve tedavi edici olarak
ayrılmalıdır. Onun için çok özetle sunmaya çalıştığım bu konuşmamda, diş tabipi yetiştiren
fakültelerin yöneticileriyle, dekanlarıyla konuşma yaptığımı ve kendilerinden diş tabiplerinin
tedavi yanında koruyucu hizmetlerde de daha
fazla eğitilerek yetiştirilmesinin yararlı olduğunu kendilerine ilettiğimi sundum Yüce Meclise.
MAL DEMİR (Devamla) -

100. YILA ARMAĞAN

Sağlık ocaklarına verilecek diş tabiplerinden
beklenen görev, koruyucu hizmettir; diş sağlığının korunması hizmetidir. Tedavi, ancak
merkezlerde yapılmaktadır. İl merkezlerindeki
hastanelerimizde, bazı ilçelerdeki büyük hastanelerimizde protez atölyelerimiz vardır, protez
ünitelerimiz vardır. Bunlar tedavi üniteleridir.
Okul çağındaki çocukların diş sağlığının korunması, toplumda fertlerin diş sağlığının korunması, bir reçete kâğıdıyla bilgili bir hekim tarafından yeterince yapılır. Bir ünite kurulduğu
zaman tedavi başlamıştır. Elbette tedavi üniteleri de olacaktır, onlar tedavi ünitelerinin olabileceği çaptaki sağlık kuruluşlarında olacaktır.
Arz ederim efendim.
BAŞKAN - Teşekkür

ederim.

Sayın Mehmet Özkaya’nın yazılı olarak cevaplandırılması dileğiyle soruları:
l. Nizip’te yapılacak olan Devlet hastanesinin
temeli hangi tarihte atılacaktır?
2. Gaziantep Devlet Hastanesi, 3 vilâyetin ehliyet almak için trafik raporlarını düzenlemektedir. Vatandaşlarımız 2-3 ay beklemektedir. Senelik 15-20 bin arasında verilen raporlar, diğer
hastalara bakma imkânı vermiyor. Bunun için
kadro artırılmasına gidecek misiniz?
Yüzyılın
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3. Gaziantep ili dahilinde bu sene kaç adet
sağlık ocağına yardım ediyorsunuz, teker teker
verebilir misiniz?
4. Gaziantep ve ilçelerindeki hastane ve hükümet tabipliklerindeki doktor açığı kaç adettir,
ne zaman tamamlanacaktır?
Yazılı rica ediyorlar.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

Hay hay, emredersiniz Sayın Başkanım; yazılı olarak arz ederim
efendim.
MAL DEMİR (Devamla) -

BAŞKAN - Teşekkür

ederim.

Sayın Şener Battal, buyurun efendim.
ŞENER BATTAL (Konya) - Bendeniz söz talebinde bulunmuştum. Başka konuşacak arkadaşım yoksa….

Sayın Mete Tan istediler efendim,
sizden evvel.

BAŞKAN -

O zaman müsaade
buyurursanız bazı temennilerimi arz etmiş olayım.
ŞENER BATTAL (Konya) -

BAŞKAN - Söz talebi olduğunu söylediniz. Sual
sorma müddeti bitti. Onun için bağışlamanızı
rica ederim.
ŞENER BATTAL (Konya) -

Takdir Başkanlığın

Sayın Başkanım.
BAŞKAN - Teşekkür

ederim.

Sayın Kılıç buyurun.
İLYAS KILIÇ (Samsun) - Sayın Başkan, bilgi ka-

bilinden bir kaç soru sormak istiyorum:
1. Doktor arkadaşlarımın da beyanına göre,
belediyelerin ekmeklerin fiyatlarını aynı tutmak ve gramajlarını düşürme sisteminin ilâçlarda da tatbik edildiği yolunda şikâyetleri vardır. Sayın Bakana böyle şey ulaşmış mıdır?

3. Bütün arkadaşlarımın karşılaştığı bir problemdir:

‘‘

Taşra hastanelerinde genellikle ameliyat
olan vatandaşlar muhtelif sürelerde,
sonra tekrar aynı rahatsızlıktan
Ankara’ya geldiklerinde, bunları
hastanelerde tedavi altına almakta
müşkülâtla karşılaşıyoruz, şahsen ben
de karşılaşıyorum. Nitekim, daha evvel
kendisine bir “epikriz’’ mahiyetinde, ne
ameliyatı yapıldığı, ne alındığı, ne gibi
bir muamele yapılması belirtilmediği
için doktorlar, hastaneler bunu
sormakta ve bu hastaları hastaneye
almakta müşkülât göstermekte veya
geriye gönderip ameliyat olduğu yerden
bilgi aldıktan sonra yatırmayı uygun
görmektedir ki, tıbben de doğrudur.
Sayın Bakan bu gibi müşkülâtı ortadan
kaldırabilmek için, kendisine bağlı
hastanelerde böyle bir tamimde
bulunmayı uygun görürler mi?

Teşekkür ederim.
BAŞKAN -

Teşekkür ederim.

Buyurunuz Sayın Bakan.

’’

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

Sayın Başkanım;
ekmek fiyatlarını sapit tutmak için gramajını
düşürme yolu yıllardan beri uygulanmaktadır,
onu biliyorum; fakat ilâçlarda miktar değişikliği Bakanlığımın müsaadesine tabidir ve tabiatıyla çok hassas bir konudur. Ancak şu söylenmiş olabilir: Bazı ilâç yapımcıları ruhsatlarında
belirtilen miktarlarda hammaddeleri koymuyorlar. Bu tabiatıyla denetlemenin iyi yapılıp
yapılamaması konusudur. Kabul etmek gerekir
ki, Türkiye’de ilâç kontrolü, değişik zamanlarda Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsünce
piyasadan ilâç satın alınıp, çeşitli ilâçlardan
satın alınıp yılda bir kaç defa kontrol edilmiş
olmasına rağmen ifade etmek gerekir ki; gönül
rahatlığı ile ilâç kontrolü Türkiye’de yeterince
yapılabiliyor demek, pek mümkün değildir.

MAL DEMİR (Devamla) -

100. YILA ARMAĞAN

2. Sağlık hizmetlerinde personelin az olduğu
ve en büyük sıkıntının da doktordan geldiğini
izah eden Sayın Bakan, Bakanlık müsaadesi
alınmadan başka kuruluşlarca hastane açılmayacağını, mevcut hastanelerin de birleştirilmesi
yolundaki fikirlerini beyan etmelerine karşın;
dün akşam Orman Bakanı arkadaşımız, suallere verdiği cevaplarda, Orman Bakanlığının
da bir hastane açmak için bütün hazırlıklarının
tamam olduğu istikametinde bir beyanda bulundular. Sayın Bakanın bundan haberleri var
mı ve böyle bir şeyi nasıl karşılarlar?

İstanbul’da bir ilâç kontrol enstitüsünün inşaatı
devam etmektedir, tamamlanamamıştır.
Refik Saydam’ın olanakları bu yıl artırılmıştır,
büyük oranda artırılmıştır. Piyasadan değişik
zamanlarda daha çok ilâç satın alsın ve daha
çok ilâcın kontrolünü yapabilsin diye kendisine yeni olanaklar sağlanmıştır, ama, yasa dışı
bir yolla bu tarzda bazı ilâçlar da yapılıyorsa,
ki zaman zaman bunlar tespit edildiğinde ilâç
ruhsatları da iptal edilmektedir.
Orman Bakanlığının herhangi bir yerde hastane açma isteğinden bilgim yoktur. Orman Bakanlığı hangi gerekçeyle bir hastane açmak istediğini ve bu hastaneyi nerede açmak istediğini,
hangi kapasitede bir hastane açmak istediğini;
bir göğüs hastalıkları hastanesi açmayı düşünmüş olabilirler belirtirse ve açmak istedikleri
yerde de ihtiyaç varsa müsaade edilebilir.
Benim arz etmek istediğim şudur : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının uygun görüşü alınmadan hastane açılamaz. Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı da zaman zaman uygun görüşünü
Yüzyılın
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vermektedir; hastane açılmak istenen yerde yeterli hasta yatak kapasitesi yaratılmamışsa eğer.
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı her ilde onbinde 25 - 26 yatağı hedef göstermiştir. Onbinde 26’nın altında düşük yatak kapasitesi varsa ve
orada yararlı olabilecek bir hastane yapımı öngörülüyor ise, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
buna mani olmamakta; fakat fazla yatak kapasitesinin yaratılmasını önlemeye çalışmaktadır.

100. YILA ARMAĞAN

2. Bir çok maddeler sübvansiyone edilirken,
(meselâ kömür, petrol, gübre, kâğıt sübvansiyone edildiğine) ve milyarlar bu yolda harcandığına göre ilâç hammadde ithalâtından gümrüğü kaldırmayı düşünüyor musunuz?

Bu bize henüz intikal etmemiştir. Tabiatıyla
intikal edince, bu arz ettiğim ölçüler içerisinde
değerIendirilecek ve bir karara bağlanacaktır.

3. Piyasada zaman zaman bulunmayan kalp,
kanser ve damar ilâçları gibi çok önemli ilâçların piyasada bulunmasını sağlamak için Kızılay ve benzeri teşekküller eliyle bu ilâçlardan
bir miktar stok yapmak düşünülüyor mu?

Taşrada ameliyat olanların geldikleri
zaman -sayın soru sahipinin de
belirttikleri gibi -gerçekten bir epikrizle
gelmiş olmaları, ilmî bakımdan
doğru olanıdır; ama tabiatıyla
bunu vatandaşımızın kendisinin
değerlendirmesi mümkün değildir,
bilmesi de mümkün değildir. Buradaki
uzman arkadaşlarımızın bunu istemeleri
de doğaldır; hastanın yararına doğaldır,
daha evvel yapılmış olan müdahaleyi
öğrenebilmek bakımından.
Soru dikkatimi çekmiştir Sayın Başkan.
Eğer soru sahipi izin verirse bu konu
üzerine eğileceğim, çünkü üzerine
eğilmek için gereken bir husus olarak
görüyorum.

4. Kütahya Devlet Hastanesi yıkılıyor. Yerine
200 yataklı bir pavyon yapılacak. Yıkılan iki
pavyonun yerinde dahiliyenin 1, 2, 3; ortopedi,
bevliye ve hariciyenin 1 ve 2 servisleri çalışmakta. Şimdi bunların yıkılmasından sonra yerine
yapılacak yeni tesisin yapılması belli bir zamanı
kapsayacağına göre, bu boşluğu Kütahya Devlet Hastanesi nasıl dolduracaktır? Kiralık bir
binaya mı taşınacaktır? Binlerce liraya malolmuş bu tesisleri, çalışmaya devam eden tesisleri
yıkma yerine, başka bir sahaya yeni bir hastane
yapmak düşünülür mü? Bu yıkım işlemi ile Kütahya Devlet Hastanesinin büyük çapta fonksiyonunu yitireceğine inanıyorum. Bunu bir
rakam olarak göstermek isterim : 1976 yılında
Kütahya Devlet Hastanesinde 94 bin poliklinikte ve 15 bin hasta da klinikte tedavi edilmiştir.

‘‘

Arz ederim.
BAŞKAN - Teşekkür

ederim.

’’

Sayın Benli, buyurunuz.
AHMET HAŞİM BENLİ (Kütahya) -Sayın Başka-

nım, son zamanlarda ilâç fiyatları büyük ölçüde zam gördü, % 20 - 60 oranında. Bu fiyatlarla vatandaş ilâç alamaz duruma girmiştir. Bu
durum karşısında :
Yüzyılın

Sağlık Bakanları

546

1. İlâç hammadde ithalâtının devlet eliyle yapılmasını, ucuzluk temini açısından bir tedbir
olarak düşünüyor musunuz?

Bu şartlar altında bu binaların yıkılmasının
sonunda, Kütahya Devlet Hastanesi tamamen
olanağını ve imkânını yitirecektir.
Başka bir boş arsa varken, eski bir hastaneyi
yıkıp yeni bir hastane yapacak kadar zengin
midir Devlet? Üstelik buraları gözden çıkarmadan, başka bir yerde bir hastane yaparak,
üniversite veya yüksekokulların yurt olarak
kullanabilmeleri mümkün olan bu binaları
gözden çıkarmanın sebebi nedir?

BAŞKAN - Teşekkür

ederim sayın Benli.

Buyurun Sayın Bakan.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL DEMİR (Devamla) - Sayın Başkanım; ilâç
fiyatları 7 Nisan 1972 sayılı Kararname ile tespit
edilir. Bu kararname ilâç fiyatlarının saptanmasında, sınaî maliyet sistemini getirmiştir. Sınaî
maliyet sistemine etki yapan en önemli unsurlar,
ilâç hammaddesi, direkt işçilik, ambalaj harcamaları ile endirekt işçiliği de bünyesinde barındıran artı kâr düzeni. 7 Nisan 1972 tarihli Kararname, o tarihten bu yana uygulanmaktadır.
Bu kararnamenin bünyesinde ilâç sınaî maliyetlerine, nihaî maliyete % 20 etki yapan değişiklikler olması halinde yeni fiyat verilmesini öngörmektedir. Yani, bir ilâcın nihaî maliyetinde
işçiliği, ambalajı ve hammaddesinin toplam maliyet artışı veya azalışı % 20’yi bulursa, artmışsa
yeni fiyat artırılarak verilir; azalmışsa, yeni fiyat
düşürülerek verilir. Nitekim düşürülmüş fiyatlar
da olmuştur, bazı ilâç kalemlerinde. Bazı hammaddelerde fazla miktarda fiyat düşmesi olmuştur dünyada, o ilâcın nihaî maliyetine % 20’den
fazla etki yapmıştır, o ilâcın fiyatı da düşmüştür,
düşürülmüştür. Bu, kararnamenin gereğidir.

7 Nisan 1972’de çıkan Kararname gereğince
bununla ilgili ilk uygulama 1974 yılında yapılmıştır. 1974 yılında zamanın yönetimi işçilik
fiyatlarında iki senede meydana gelen artışı
dikkate almış, bugünkünden daha da farklı bir
oranda dikkate almış, hammaddelerde meydana gelen artışları dikkate almış, endekslerini
meydana getirmiş ve toplam sınaî maliyet artışı
% 20’yi bulan ve geçen ilâçlara yeni fiyatlar vermiştir. 1974’ün sonunda, 1975’e doğru, Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanlığı görevine geldiğim
zaman, başlamış olan bu uygulama, benim dönemimde de yürütüldü; yasaların gereği olarak.

1974’ten bu yana işçilik ücretlerinde fiyat artışları oldu, toplu sözleşmelerle saptanan. Kur
farkları meydana geldi. Bakanlıkta üç - dört
aya yakın, uzmanlar, 1974’te olduğu gibi,
oturdular, bu rakamları incelediler ve kararnamenin gereğini yerine getirdiler. 1974 yılında
piyasada mevcut yaklaşık 3.000 kalem ilacın
1.500 - 1.600 tanesi fiyat görmüştü. 1976 yılında yine piyasada mevcut yaklaşık 3.000 küsür
ilâcın yarısına yakını fiyat artışı gördü.
Genellikle 1974 yılında maliyet artışı % 20’yi
bulmayan ilâçlar fiyat farkı alamamışlardı. Geçen zaman içerisinde onların maliyet fiyatları
% 20’yi buldu, onlar da aldılar; daha evvel
almış olanların çoğu alamadı. Ama, objektif
kurallar içinde, kararnamenin gereği olarak ilk
kez 1974’te olmak üzere ikinci kez bu uygulama yapıldı.
BAŞKAN -
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Saygılar sunarım.

Biraz kısa rica edeyim Sayın Bakan.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL DEMİR (Devamla) -

Sayın Başkanım.
BAŞKAN -

Önemli bir soruydu

Anlıyorum efendim.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

Ben ilâç kısmında, zamanım olmadığı için değinememiştim,
önemli bir soruydu. Onun için, önemle cevap
vermek ihtiyacını duydum. Özür dilerim.
MAL DEMİR (Devamla) -

İlâç hammaddeleri Türkiye’de uzun yıllardır
aynı statü içeriğinde ithal edilir. İlâç hammaddesi dâhil ülkeye bütün ithalât, Fiyat Tetkik ve
Tescil Dairesinden geçerek yapılır. Fiyat Tetkik
ve Tescil Dairesi, Ticaret Bakanlığına bağlıdır;
İstanbul’da çalışır; uzmanlardan kuruludur. Bu
dairenin görevi, bir ithal malının, dünyadaki en
ucuz olan fiyatını saptamaktır; ilâçta da bunu
yapar. Bir ilâç imalâtçısı, bir hammaddeyi getirmek istediği zaman, “Şu fiyattan ben buldum,
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getiriyorum’’ diye müracaat eder. Fiyat Tetkik
ve Tescil Dairesi dünya fiyatlarını öğrenir teşkilâtı vasıtasıyla bu uygunluk belgesini verir
veya “Pahalıdır, daha ucuzu var’’ der, vermez.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, dünyadaki
en ucuz, bu ilâcın bu hammaddenin en ucuzu
budur diye, uygunluk belgesi almış olan bir ilâç
hammaddesinin uygunluk belgesi alan, alınan
fiyat üzerinden fiyatını düzenler. Bu, bugün de
böyle yürütülmektedir. Dördüncü Beş Yıllık
Plan’ın hazırlanması için toplanmış olan ihtisas komisyonu, uzun güren çalışmalar sonucu
ihtisas komisyonu, Bakanlığımız dışında kurulmuş olan ihtisas komisyonu ilâç sanayiinde fiyat
uygulamasında 7 Nisan 1972 tarihli Kararname’nin objektif olduğunu, yararlı olduğunu,
Dördüncü Beş Yıllık Plan döneminde de uygulanmasının gerektiğini öngörmüştür.
Piyasada bulunmayan ilâç konusu devamlı konuşulur. Meslekten oran arkadaşlarım bilirler
ki, aynı etkiyi yapan ilâçların pek çok çeşitleri
vardır. Reçetede yazılmış bir ilâcı hasta aradığı
zaman bulamadığında, aynı etkiyi yapan, aynı
hammaddeleri haiz, ismi değişik bir başka ilâcı bulabilmektedir. Bugün hayatî önem taşıyan
ilâçlardan piyasada, genellikle, zaman zaman
arızî olanlar hariç, bir sıkıntı söz konusu değildir. Bazı ilâçlar gerçekten çok az kâr yaptığı için
mamul olarak ithal edilmemektedir. Kızılay vasıtasıyla ilâç ithalâtı yapılmaktadır. Meslekten
olanların bilmesi gerekir ki, ilâç stoku, ilâçların
genellikle süreli olması nedeniyle pek kolay yapılmayan ve aslında yapılmaması da gereken,
süresi geçtiği zaman etkisi de azalacağı için, yeni
imalâtlarla getirilmesi gereken bir konudur ilâç.
Bu itibarla, Kızılay vasıtasıyla stok, halk sağlığı
yararına değerlendirilemez kanaatindeyim, ama
Kızılay bazı ilâçları ithal etmektedir ve bu ilâçlar
da Türkiye’de, ülkemizde satılmaktadır.
Kütahya Devlet Hastanesi yerine yeni bir devlet
hastanesi yapılacaktır. Meseleyi ben daha eski
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görev yıllarından bilirim. Haritalar üzerinde
ben de çalışmışımdır. Kütahya’da hastane yapım yeri olarak gösterilen yer, hastane hizmetlerini görmek bakımından daha uygun görülmediği için, eski hastane yerinde yapılmasına
karar verilmiştir. Ancak, değerlendirmek gerekir
ki, eski hastane binasının yanında bazı üniteler
vardır ki hastane oradan bir başka yere getirilip
kurulduğu takdirde, o üniteler işlemez hale gelecektir. Bunlardan bir tanesi okuldur, mutlaka
hastanenin yanında olması lazımdır. Hastane
yeri Kütahya için fevkalâde merkezîdir. Muhafaza edilecek olan binalar muhafaza edilecek,
muhafaza edilemeyecek olanların yerine yenileri yapılacaktır. Bunu, uzun süre meşgul olduğum bir konu olduğu için arz ediyorum.
Kütahya’nın ve Kütahyalıların yararına olduğu inancını taşımaktayım, gösterilen yerin Belediye Başkanıyla da ben oturdum, saatlerce
çalıştım - burada yapılsın diye gösterilen yerin
hastane hizmetleri, hastanecilik hizmetleri bakımından Kütahya için daha yararlı olduğu
inancını taşımadığımız için; elbette, biz de bir
binayı lüzumsuz yere yıkma durumuyla karşı
karşıya gelmeyi istemezdik.
Yerinde yapılması uzmanlarca da daha uygun
görülmüştür; ama, daha uygun başka yer olduğu
inancı varsa, o yerin neresi olduğunu da öğrenmek isterim; çünkü bizzat kendi gördüğüm yerin
daha iyi olduğu kanaatini taşımadım ben.
Arz ederim Sayın Başkanım.
BAŞKAN - Teşekkür

ederim.

Sayın Ülker, buyurun.
REŞİT ÜLKER (İstanbul) - Sayın Başkan, müsaa-

denizle Sayın Bakandan bir kaç soru soracağım.

Bir tanesi, her sene sorulan ve herkesin sorduğu
sorudur: Hava kirliliği dolayısıyla bir yasa çıkarılması zorunludur. Hiçbir ülke ciddî olarak hava
kirliliğine karşı, önlem almak isteyen hiçbir ülke

BAŞKAN - Sual şeklinde rica ediyorum efendim.
REŞİT ÜLKER (İstanbul) - Meselâ,

Sayın Bakanın memleketi olan Bolu ilinin önünden arabayla geçtiğimiz bazı zamanlarda, duman ve sisler
içerisinde görüyoruz. İstanbul böyledir, bir çok
yerler böyledir.
BAŞKAN - Evet, soruya lütfen.
REŞİT ÜLKER (İstanbul) - Geçen dönemde Hükümet bir tasarı getirdi, tekliflerle birleşti, gündeme girdi ve kaldı. Bu dönemde onun içinden
çıkan bir yasa önerisini gündeme aldırdık, gündemde bekliyor.

Sayın Bakan lütfetmezler mi ki, bu dönemin
bitimine kadar, geçen dönemde bütün ilgililerin, bütün uzmanların ittifakıyla hazırlanmış
bu yasa çıkarılsın. Bu yasa çıkmakla ne Ankara
pis havadan kurtulacak, ne de bir şey olacaktır,
3- 4 sene sonra biz neticeyi görebileceğiz. Bunu
soruyorum Sayın Bakandan, birinci sorum bu.
İkinci sorum: Kan satımı, kan tedariki Türkiye’de bir sorun haline gelmiştir. Kan işinde
özel olarak kurulan merkezlerin, bankaların
sömürü yaptığı, vatandaşı en sıkışık bir anında
boğazladığı ve yüksek ücret aldığı, kalitesiz ve
bilim açısından sakıncalı kan topladıkları iddia
edilmektedir, gazetelerde yazılmaktadır. Olayları biz de biliyoruz.
Kan Bankası, Devlet Kan Bankası kurulması
düşünülmekte midir, hazırlık hangi safhadadır?

Bir diğer sorum: Çimento fabrikaları, bir çok
ileri ülkelerin kurmak istemediği, hava kirliliği ve çevreyi bozduğu için kurmak istemediği
fabrika türlerindendir. Türkiye’de de pek çok
fabrika kurulmuştur. Fabrikaların kurulduğu
yerlerin civarında halk büyük şikâyetçidir, sağlık bakımından şikâyetçidir, toprak bakımından
şikâyetçidir. Hava bakımından şikâyetçidir. Benim seçim bölgemde de, İstanbul’da da birkaç
fabrika vardır, civardaki halkın hepsi şikâyetçidir. Meselâ Küçükçekmece’de Ak Çimento Fabrikasından çıkan toz ve dumanlar, vatandaşın
ciğerinde betonarme olup, taşlaşmak suretiyle
hastalık yapmaktadır, vatandaşı öldürmektedir.
BAŞKAN - Suale

gelin lütfen.
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yasa çıkarmadan bu işi yapamamıştır. Böyle bir
yasanın çıkması halinde de uygulamaya girmesi
en az 3-4 senelik bir iştir. Bir yetkili kurul olacak
ve yetkilerini belirtecek. Bugün konuştuğumuz
zaman yalnız Ankara’yı söylüyoruz. Halbuki
bu yıllar esnasında, tartışmasını yaptığımız yıllar esnasında, bütün şehirlerimizde hava kirliliği
başlamıştır.

REŞİT ÜLKER (İstanbul) - Onun için Türkiye
çapında çimento fabrikalarının kurulması ve
kurulma yerleri için özel bir araştırma ve faaliyetiniz var mıdır?

Teşekkür ederini Sayın Başkan.
BAŞKAN - Teşekkür

ederim Sayın Ülker.

Sayın Bakan, buyurun efendim.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

Sayın Başkanım;
hava kirliliği gerçekten ülkemiz için, ülkemizin
her yöresi için önemli bir sorun haline gelmiştir.
Sanayiinin geliştiği her ülkede, hele sanayiinin
hızlı geliştiği, patlama noktasına geldiği her ülkede hava kirliliği sorunu aynı hızla meydana
çıkmıştır, çıkmaktadır. Ülkemiz için de böyledir.
MAL DEMİR (Devamla) -

Bir yasa önerisi Bakanlığımızca daha önce hazırlanmış, Meclise sunulmuştur. Sayın soru sahipinin de Mecliste bir yasa teklifi vardır. Biz,
Bakanlık olarak bu yasanın bir an önce yasalaşmasını isteriz, dileriz. Ancak sayın soru sahipi de takdir ederler ve daha iyi biliyorlar ki,
Meclis Danışma Kurulları hangilerine öncelik
verilmesi lazım, hangisinin konuşulması lazım
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geldiğini sıralamakta ve bunu grup temsilcileri
birleşerek yapmaktadırlar. Bizim önergemizle
olabiliyorsa, gerçekten ben, bu yasanın bir an
önce görüşülmesinde büyük yarar görürüm ve
bundan memnunluk duyarım.
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Kan satımı konusu, gerek Bütçe Komisyonunda, gerekse Senatoda da dile getirildi. Haklıdır,
kan, bir ticaret metası olmaz, olmaması lazımdır. Yasalarımız kan alımını ve kan satımını yapmak isteyenlere bu hakkı vermiştir. Bakanlık olarak bir çok kayıtlar koymamıza ve hattâ zaman
zaman yasalara rağmen zorlamamıza karşın, bu
kan merkezleri kurulmuştur. Bunlar Bakanlığımız tarafından murakabe edilmektedir. Ancak
murakabesinin de güç olduğu takdir edilmelidir. Biz Hıfzısıhha Enstitüsünün olanaklarını
geliştirmekteyiz; orada kan üretimi çalışmalarını artırmak istiyoruz. Aslında ülkemizde kan
konusu, Kızılay’a verilmiş bir konudur; Kızılay
Kan Bankaları vasıtasıyla yürütülüyor. Bu kan
bankaları, Kızılay’a bağlı kuruluşlardır.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı olarak biz
kendi hastanelerimizin bünyesinde, kendi hastanelerimizin ihtiyacını karşılamak için üniteler kurmaktayız. Takdir buyurulur ki, kanı
muayyen gruplardan almak söz konusu olabiliyor. Ücretsiz olarak alınıyor; ama muayyen
gruplardan alınıyor. Bunlar genellikle Kızılay tarafından yapılıyor. Biz hastanelerimizde
kan sağlamakda gücük çekiyoruz. Fakat döner
sermayemizden de katkıda bulunmak suretiyle bu kan kuruluşlarımızı, ünitelerimizi daha
geniş imkânlar içine sokmak istiyoruz; ama
bütün bunlar yeterli olmamaktadır. Ülkenin
kan ihtiyacı mevcut kuruluşlar tarafından yeterince karşılanamadığı için, özel kan bankaları çalışma olanağı bulabilmektedir. Yeterince
karşılandığı takdirde elbetteki çalışma olanağı
bulamayacaklardır; böylece kapanacaklardır.
Kızılay bu konuda daha geniş bir çalışma içinde bulunmaktadır. Bakanlık olarak bizim yapYüzyılın
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tığımız, kendi müesseselerimizdeki hastalarımızın ihtiyacım karşılamağa dönüktür.
Çimento fabrikalarının kurulması bir çok ülkelerde gerçekten yalnız çimento değil, her sanayi
kuruluşu için çevre sağlığını koruyucu önlemler
alınmaktadır. Dünya Sağlık Teşkilâtının normları vardır. Dünya Sağlık Teşkilâtının bize de ulaşan normlarında, şu kadar yıllık ton kapasiteli bir
çimento fabrikasının etrafında, şu kadar metre
koruma mesafesi bırakılması lazımdır. Ton kapasitesi şu kadarsa, bu mesafe şu kadar olmalıdır
diye, bize de gönderilen normları vardır. Biz çevre sağlığını koruma bakımından İmar ve İskân
Bakanlığının koordinatörlüğünde yaptığımız
toplantılarda, yeni kurulacak sanayi kuruluşları
için bu koşulları aramaktayız. Yeni kurulacak
çimento fabrikalarının civarında, etrafında koruma bölgesinin ne kadar olması lazım geldiğini
saptamakta ve bunu kurulan fabrikanın kurulduğu yerin coğrafî durumuna, oradaki rüzgâr
ve hava hareketlerini de dikkate almak suretiyle
yapmaktayız. Ancak, daha önce kurulmuş çimento fabrikaları ve daha önce kurulmuş sanayi
kuruluşları vardır. Bunlar için önlemler öngörmekteyiz. Örneğin; sayın soru sahipinin ilinde
bir çimento fabrikasının etrafında yaptığı zararlar bize de intikal ettirilmiştir. Uzmanlarımız gitmiş bakmışlardır ve bu zararı azaltıcı önlemleri
öngörmüşler, kendilerine söylemişler ve sonra
yapılıp yapılmadığını da kontrol etmişlerdir.
Buna rağmen, bölgeye ben de yaptığım ziyarette,
binaların üzerindeki kırmızı kiremitlerin beyaz
hale dönüştüğünü görmüşümdür. Tabiatıyla bu
önlemler hava şartlarının ve coğrafî durumun etkisiyle de zaman zaman yeterli olamamaktadır;
ama, çevre sağlığının koşullarını yerine getirmek
için yasaların bize verdiği olanakları, Bakanlık
olarak biz kullanmaktayız.
Arz ederim efendim.
BAŞKAN - Teşekkür

ederim Sayın Bakan.

Sayın Başkanım, Sayın Bakandan birkaç soru soracağım.
Bunların cevaplarının mümkün olursa yazılı
olarak verilmesini arz ederim.

NURETTİN KARSU (Erzincan) -

1. Evvelâ seçim bölgem olan Erzincan’da, başlangıçtan beri Erzincan sosyalizasyon bölgesi
kapsamı içinde bulunmasına rağmen, “sosyalizasyon’’ kelimesinin sosyal kavramına tamamen ters düşen bir işlem içinde çalışmaktadır.
Şöyle ki: En çok kentsel yörede yahut kentlere
yakın büyük köylerde, olanak sahipi olan köylerde sağlık evi yapılmış, ebe gönderilmiş olmasına karşın; dağlık bölgelerde, grup şeklindeki
köylerin hiç birinde ne ebesi, ne de sağlık evi
bulunmamaktadır.
Bu araştırıldığı takdirde, planlı dönemin planına da, sosyalizasyon döneminin sosyal kavramına da ters düşen bir uygulamadır.
Şimdi Sayın Bakanın deminki konuşmasından
bir sözünü hatırlatarak, “Ebe ve hemşire durumunda memnuniyet verici bir sonuca erişmekteyiz’’ diyorlar; halbuki Erzincan’da bu tamamen ters tecelli etmektedir.
Şöyle ki: Şu anda 650 oturma birimine rağmen
ve bu 650 oturma biriminin mezraları, ki 20-30
haneden ibarettir, burası için aşağı - yukarı 5060 tane ebe var, 650 birime karşın ve bunlara bu
sene konan sağlık ekip sayısı da 10. Bunu, 620’yi
10’a böldüğünüz takdirde 62 sene sonra köylerin ebeye kavuşma olanağı sağlanmış oluyor.
BAŞKAN -

Suale gelin lütfen.

NURETTİN KARSU (Erzincan) -

içinde oluyor Sayın Başkanım.

eskideki siyasal nedenlere göre tefrik edilmiş
bu grup köyleri, merkezî köyleri, dağlık köyleri
yeniden bugünkü koşullar gözönüne alınarak
saptanacak mı, yoksa bugünkü şekliyle uygulamaya devam edilerek dağlık bölgelerin bu şekilde ebesiz kalmasına göz yumulacak mı?
Birincisi bu.
İkincisi: Aşağı - yukarı Erzincan merkezinden
135 kilometre uzakta olan, en büyük ilçelerden
birisi olan Çayırlı ilçesinde bugün bir yataklık
dahi yatacak, hasta yatıracak yer yoktur. Sağlık
ocağı var ve fakat doktoru da yok. Buraya daha
evvel şöyle 25 - 30 yataklı bir hastane konulmasını istemiştim. Acaba Keşiş Dağları’nın arkasında ve her türlü ulaşım, iletişim olanağından
yoksun bu büyük ilçemizde 50 yataklı, 25 yataklı, 10 yataklı bir sağlık ocağı, sağlık evi veya
sağlık müessesesi yapmayı düşünüyorlar mı?
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Sayın Karsu.

Üçüncüsü: Erzincan sosyalizasyon bölgesine dahil olmasına rağmen sanki bunun dışındaymış
gibi bir muamele görmektedir. Yani bugünkü
işlem öyle. Sayın Bakana bunu bir kusur olarak
söylemiyorum; Sayın Bakan buna bir an evvel el
atıp da, sosyalizasyon bölgelerinde uygulanacak
yöntemleri bir an önce uygulayacaklar mı, uygulamayacaklar mı, bunu yanıtlamasını istiyorum.
Saygılarımla.
BAŞKAN -

Teşekkür ederim.

Sayın Bakan rica ediyorum biraz kısa veya yazılı
olarak, vakit çok daraldı. Daha iki bütçemiz var.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL DEMİR (Devamla) - Çok

Sual bunun

Şimdi memnuniyet verici bir düzeye yetişeceksek, bu 62 sene sonra olabilecek. Şimdi asıl, bunun sakat tarafını Sayın Bakanın düzeltip düzeltmeyeceği, sorun bu. Şimdi köyler yeniden,

kısa arz edeyim.
Yalnız bir yanılgıyı düzeltmek mecburiyetindeyim, izin verirseniz onu sunayım.
Kentlere yakın büyük köylerde sağlık evlerinin
bulunması ve uzak, kırsal yörelerde bulunmaması diye bir durum olmamak gerekir.

NURETTİN KARSU (Erzincan) - Var.
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SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL DEMİR (Devamla) - Olmadığı kanaatinde-

yim de.

NURETTİN KARSU (Erzincan) -Ben

ceğim.

ispat ede-

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL DEMİR (Devamla) - Olmadığı kanaatindeyim de. Arz edeyim, neden? Bu sağlık evlerinin yerleri bugün saptanmış değildir. Sağlık
evlerinin yerleri yıllardan beri oluşturularak
gelmektedir.
NURETTİN KARSU (Erzincan) -Tamam, sadece

saptanmış.
100. YILA ARMAĞAN

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

Bu sağlık evlerinin
saptanma dönemlerinin içerisinde Cumhuriyet
Halk Partisi iktidarı da vardır.

MAL DEMİR (Devamla) -

Parti konusu
değil Sayın Bakan, sağlık açısından.
NURETTİN KARSU (Erzincan) -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

Söylendi efendim;
Sayın Başkanım, siyasal nedenlerle saptanmadığı için söylüyorum.
MAL DEMİR (Devamla) -

BAŞKAN - Rica ediyorum, telefon konuşması
gibi karşılıklı olmaz efendim; sordunuz, cevap
arz ediyor, lütfedin.

NURETTİN KARSU (Erzincan) - Arada Kurtbeli

Dağları var Sayın Bakanım.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

nedenle sosyalleştirme uygulaması yapılacak bölgelerde ve Türkiye’nin bütün illerinde Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığına gelindiği zaman, haritalarıyla daha
sosyalleştirme on sene sonra gelecek olan ilde
bile sağlık ocaklarının ve sağlık evlerinin yerlerinin nereler olduğu görülür. Bu, tamamen mahallî koşullarla hazırlanır. Sağlık ocakları 7.500
ile 10.000 nüfusu kapsayacak köyler grubu arasında düzenlenir; sağlık evleri 2.500, 3.000 köy
grubunu kapsayacak tarzda düzenlenir. Böyle
olunca 2.500 - 3.000 nüfuslu köy gruplarını,
mecbursunuz kentin kenarında arayıp bulacağınız gibi, kent merkezlerinin uzaklarında da arayıp bulacaksınız. Çünkü yalnız kentin etrafını
çevirdiniz mi, diğer köy grupları 2.500 - 3.000
nüfuslu toplumun dışında kalmış olur.
MAL DEMİR (Devamla) - Bu

konuşması değil, Meclis konuşması oluyor Sayın Başkan. Sizle aramızda telefon yok.

efendim.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KE-

NURETTİN KARSU (Erzincan) -Telefon

Konuşma arasında, soru
bünyesinde, tabiatıyla ben dikkat ettim, soru sahipi beni muhatap almadı bu uygulama için, ona
dikkat ettim. Nezaketine teşekkür ederim; ama
ben benden evvelkileri de savunma durumundayım, Devletin devamlılığını dikkate alarak.
DEMİR (Devamla) -
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de sosyalleştirme uygulamalarında köy sağlık
ocaklarının ve sağlık evlerinin yerleri illerde
tespit edilir. Bunu tamamen iller yaparlar çünkü coğrafî durum çok önemlidir. Haritaya baktığınız zaman, iki köy birbirine yakınmış gibi
görünür. Oysa iki köyün arasından bir dere
geçmektedir, o dere de geçit vermemektedir.
Bu itibarla haritada bir köyü ona bağlarsınız,
oysa o köyden sağlık ocağı yaptığınız köye gidebilmek için beş saatlik yol gitmek lazımdır.

BAŞKAN -

Yazılı istedi Sayın Bakan, lütfedin

Arz edeceğim efendim. İzin verirseniz bu soruya cevap vereyim.
MAL DEMİR (Devamla) -

Erzincan’da ebe standardı 140, ebe mevcudu
134. Sayın soru sahipi Erzincan’da ebe durumunun çok az olduğunu söyledi. Ben memnuniyet vericidir diye ifade ediyorum, Yüce Parlamanterleri sevindirir diye ifade ediyorum. Bu

Cumhuriyet
Halk Partisinde de siz Bakandınız, siz milletvekili idiniz.
NURETTİN KARSU (Erzincan) -

Var mı böyle yerinden müdahale
etmek Sayın Karsu! Rica ediyorum efendim.
“Her devirde bu hizmet devam ediyor’’ diyor,
“müessesenin devamlılığı’’ diyor...

BAŞKAN -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL DEMİR (Devamla) - Şimdi bir değerlendirme yapılıyor; 610 tane sağlık birimi olmasına rağmen, 10 tane sağlık evi kadrosu verildi
diyor, arkadaşımız. Sayın Başkanım, bu soruyu
Türkiye ölçüsünde değerlendirmek durumundayım ben. Şöyle arz edeyim: Bu sene sağlık
evi olarak Planlamadan aldığımız bir sayı var.
Bu sene 850 tane yeni sağlık evi yapacağız,
Türkiye’de 32 sosyalleştirme ilinde. Bu sağlık
evlerinin dağıtımı şöyle yapılmıştır: İl vardır 90
tane sağlık evi yapılacaktır, 50 tanesi yapılmıştır, o ile 10 tane, 15 tane verilmiştir; il vardır, 90
tane sağlık evine ihtiyacı vardır, programı odur,
15 tanesi yapılmıştır.
BAŞKAN - Sayın

edeceğim.

Bakan, bir dakika, bir şey arz

Zatıâlinize her hangi bir müracaatımızda kanun diyorsunuz, tüzük diyorsunuz, yönetmenlik diyorsunuz. Bizim de burada sualler ve cevaplar kısa olacak. Rica ediyorum, lütfediniz
efendim. Zaten yazılı rica etti.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL DEMİR (Devamla) - Peki arz edeyim.
Hafızam beni yanıltmıyorsa, Erzincan’da 90
veya 92 tane sağlık evi yapılacaktır. Yine hafızam beni yanıltmıyorsa, bunun 50’ye yakını
yapılmıştır, yine hafızam beni yanıltmıyorsa,
bu sene için 10 tane verilmiştir ve Türkiye’nin
diğer illerini de düşünmek durumunda olan
Sağlık Bakanlığının Türkiye ölçüsünde eşitlik
ve uyum sağlayacak bir uygulama içerisinde
dağıtılmıştır. Ama sayın milletvekili lütfeder,
Bakanlığımıza teşrif ederse, rakamları beraberce bir gözden geçiririz.
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yıllarca yapılmış çalışmaların sonucudur. Ben
başlayıp ben bitirmedim. Sağlık okullarımızın
sayısı 111’e çıkıyor. Bugün 94. Cumhuriyet Hükümetinin Sağlık Bakanlığı, sağlık okullarına 6
bin öğrenci alabilmişse, bu yıllarca sarf edilmiş
olumlu bir çabanın sonucudur. Bundan her
siyasî kuruluşun payı vardır ama kabul ediniz
ki, sağlık kolejlerine ve sağlık okullarına özellikle
önem göstermişizdir biz. Şimdi ben diyorum ki,
köy ebe kadrolarının %83’ü doludur. Bu rakam,
Türkiye ortalamasının rakamıdır. Şimdi Personel GenelMüdürüm bana gönderiyor notu.
Tabiatıyla şurada benim Erzincan’ın ebe kadrolarının durumunu sunabilmem mümkün değildir. Standart 140, yani 2.500-3.000 kişiye bir
ebe kadrosuyle 140 ebe lazım, 134 ebe mevcut.
Sağlık memuru, standart 50; mevcudu 44...

NURETTİN KARSU (Erzincan) - Bakarız.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL DEMİR (Devamla) -

oradayız.

Bakarız, beraberce

BAŞKAN - Efendim, tatmin etmek mecburiyeti
yok. Ayrıca sizi Bakanlığa da davet etti.
NURETTİN KARSU (Erzincan) - Sayın Başkan…
BAŞKAN - Yerinizden müdahale etmeyin, lütfedin efendim.

Bu soru ülke
konusudur, o kadar sıkıştırıyorsunuz ki. Bazı
konularda sesiniz çıkmıyor, bazen de müsaade
etmiyorsunuz.

NURETTİN KARSU (Erzincan) -

Rica ediyorum efendim. Söz verdim, sual soruyor bir arkadaşınız.
BAŞKAN -

Sağlık Bakam
konuşmalarında sağlık hizmetlerine ve sosyalizasyona gereken önemi verdiklerini ifade ettiler.
EKREM ŞADİ ERDEM (Artvin) -

Bugün halen Türkiye’de kaç ilçe merkezinde ve
kaç sağlık ocağında doktor bulunmamaktadır?
Yüzyılın
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İkincisi: 10 sene önce milyonlar sarf edilerek
yapılmış bulunan Şavşat Hastanesi hekimsizlik
nedeniyle hizmete girememiştir. Bunun hizmete sokulması için bir gayretleri var mıdır? Ne
zaman mütehassıs hekim hizmete sokulacaktır?
Diğer bir sorum : Sağlık Bakanlığı bünyesinde
çalışan doktorlara 16 çeşit farklı ödeme yapıldığı belirtilmektedir. Bu doğru mudur? Doğru
ise bu uygulama mahzurlu değil midir?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Teşekkür

ederim.
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Arz ederim efendim.

Buyurun Sayın Bakan.

BAŞKAN - Teşekkür

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL

Sorular bitmiştir.

DEMİR (Devamla) - Gerek sosyalleşme bölgesinde, gerekse sosyalleşme bölgesi dışında hekim
bulunmayan ilçelerimiz vardır, sayılarını ve isimlerini yazılı olarak arz ederim; ama vardır.

Şavşat Hastanesinin uzman kadrolarının boş
olduğunu biliyorum; ama uzmanlar mecburî
hizmette olmadıkları için, ancak bültenlerde
ilân ediyorum. Bu ilânları görenler ancak kendileri talep ettikleri zaman verebiliyorum, bunun dışında bir yasal gücüm olamamaktadır.
İhtiyacı kabul ediyorum.
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16 çeşit değilse bile, birkaç çeşit farklı ödeme
olduğu kuşkusuzdur. Değişik kuruluşlarda,
değişik tipte ödemeler yapılmaktadır. O kuruluşların özelliği nedeniyle yapılmaktadır. Sosyalleştirme uygulamaları Türkiye’yi 1982 yılı
sonunda tamamen kapsadığı zaman, Türkiye’de tek sağlık ile ilgili, tek ödeme uygulaması
yapılacaktır. Bugün için bu değişik uygulamaların sakıncalı, fakat yararlı yönleri de vardır.
Kısa süre içerisinde sunamayacağım; ama
farklı uygulamalar olduğu bellidir.

ederim Sayın Bakan.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. KEMAL DEMİR (Devamla) - Sayın Başkan, Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesinde Yüce
Parlamentonun gösterdiği ilgiye şükranlarımı
sunarım.

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı personeli,
bu bütçeyi en iyi şekliyle, ülke yararına uygulamak için çalışmalarında eksiksiz olacaktır.
Saygılarımla arz ederim. (AP ve CGP sıralarından alkışlar)

Dr. Kemal Demir
Dönemi Sağlık Düzenlemeleri
•

520 sayılı Sıtmanın İmhası Kanunu’na Bir Fıkra Eklenmesi (1964)

•

472 sayılı SSYB Teşkilatında Çalışan Hususiyet Arz Eden Yer ve Hizmetlerde
Görevlendirilen Sağlık Personeline Ödenek Verilmesine Dair Kanun (1964)
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na Ek 2 Madde Eklenmesine Dair Kanun (1972)
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•
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Dr. Mehmet Faruk SÜKAN (1921 - 2005)

Dr. Mehmet Faruk Sükan
1921 yılında Karaman’da doğdu.
İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu. (1946)
İç Hastalıkları alanında ihtisas yaptı.
1957’den 17 Mayıs 1960’a kadar Ereğli Belediye Başkanlığı ve Ereğli Demokrat Parti İlçe Başkanlığı,
1961’den itibaren 5 dönem Konya Milletvekilliği yaptı.
4 yıl İçişleri Bakanlığı yaptı. Bu dönem “zehir hafiye’’ lakabı takıldı.
Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı yaptı.
Evli ve 4 çocuk babasıydı.
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3 Ocak 2005‘te Ankara’da vefat etti.

Dr. Mehmet Faruk Sükan
Dönemi Sağlık Düzenlemeleri
•

555 sayılı Sağlık Eğitim Enstitüleri Kuruluş Kanunu (1965)

•

557 sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun (1965)

•

565 Sayılı Teşhis ve Tedavi Maksadıyla Sağlık Kurumlarına Ariyeten ve Meccanen
Tahsis Edilecek Tıbbi-Cerrahi ve Laboratuar Malzemesinin Gümrük Resminden
Muafen Muvakkat İthaline Dair Andlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
Hakkında Kanun (1965)

•

Milletlerarası Sağlık Tüzüğü’nün Bazı Hükümlerini Değiştiren 23 Mayıs 1963
Tarihli Ek Tüzük’ün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun (1965)
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Dr. Osman Edip SOMUNOĞLU (1904 - 1982)

Dr. Osman Edip Somunoğlu
1904 yılında Erzurum’da doğdu.
İstanbul Tıp Fakültesi mezunudur. (1933)
Gümüşhane, Denizli, Eskişehir, Trabzon Sağlık Müdürlüğü ve Erzurum Belediye Başkanlığı yaptı.
Evli ve 3 çocuk babasıydı.
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1 Ağustos 1982‘de İstanbul’da vefat etti.

CUMHURİYET SENATOSU
Konu

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1966 Yılı Bütçesi Münasebetiyle

Yasama Yılı

5

Birleşim

42

Tarih

05.02.1966

S

AĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR.
EDİP SOMUNOĞLU (Erzurum) -

Muhterem Başkan, muhterem senatör
arkadaşlarım; gerek partileri namına
ve gerek şahsı adına çok yapıcı olarak konuşan
arkadaşlara bilhassa teşekkür ederim. Daima
yapıcı zihniyetle hareket etmek şahsımızın değil, ama memleketin tamamen lehinedir. Bizi ve
arkadaşlarımızı tehyiçeder, neşelendirir ve şevkimizi çalışmamızı artırır. Arkadaşlarımın tenkit ve temennileri bizi hiçbir zaman incitmez.
Bilâkis bize cesaret verir ve bize ışık tutar. Ben
arkadaşlarımın tenkitlerine ve temennilerine kısaca cevap vermek istiyorum. Göremediklerim
olursa not alınmıştır. Ayrıca kendilerine yazılı
cevap da takdim edilecektir.

Muhterem arkadaşlarım, Sağlık Bakanlığı Bütçesi konuşulurken hemen bütün arkadaşlar, koruyucu hekimlik mevzusunda müttefik hareket
ettiler. Ben de koruyucu hekimlik mevzuunu
uzun uzadıya tahlil ve size tavsif ederek uzatmıyacağım. Bir memleketin sağlığı koruyucu
hekimlikle kabildir. Bir insanı hasta etmemekle daha ucuz ve daha kolay bir neticeye vâsıl
olabiliriz. Fakat buna mukabil hasta olduktan
sonra tedavi edilmesi hakikaten her memlekette olduğu gibi bizim memleketimiz için de
zordur. Onun için bu hususta uzun uzadıya
koruyucu hekimlikten bahsetmeyeceğim. Yalnız koruyucu hekimlik memleketimizde yeni
değildir. Oldukça eski zamanlarda başlamıştır
ve halka kadar inmiştir. Vaktiyle çiçek müca-
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delelerini, veba mücadelelerini, hattâ Birinci
Cihan Harbinde çok çetin şartlar altında tifüs
mücadelelerini yapan hekimlerimiz vardır. Bu
hekimlerin ölenlerini rahmetle anar ve kalanlarına da sağlık ve saadet dilerim. Bu benim
için de yapılması icap eden bir vazifedir.
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Bilâhara koruyucu hekimlik teşkilâtlanmış ve
memleketin her tarafına yayılmak istemiş ve
bu yayılma istidadı göstermiştir ve vazifelerini yapmak üzere çalışmalarını hızlandırmıştır.
Bilâhara daha verimli ve doğruya götürmek
için sağlık hizmetlerini sosyalleştirme kanunu
çıkmış bulunuyor. Bu kanunla da oralara hizmetin götürülmesi, hakikaten Doğu’da bulunan o insanlara büyük yardımı olmuştur. Yalnız iyi teşkilâtlanamamış olması ve vasıtaları
tamam olmaması ve bilhassa hekim, pratisyen
hekim ve diğer hekimlerin kâfi derecede bulamaması sebebiyle bir çok aksaklıklar meydana
gelmiştir. Aynı zamanda, sağlık hizmetleri sosyalleşirken diğer hizmetlerin aynı derecede beraber ve birlikte yürümesi icapederdi. Halbuki
bu tamamen teinin edilememiştir. Meselâ yine
arkadaşların söylediği gibi yol, su ve diğer hususlar temin edilemediğinden bunun iyi veya
fena, veya fena değil de iyi yürüyüp yürümediğinde tereddütler hâsıl olmuştur.
Muhterem arkadaşlar, hakikaten bir çok aksaklıklar vardır. Bilhassa yapılan binalar ne de olsa
doktor ve diğer memurların da ihtiyaçlarını
temin edecek şekilde onlara yarıyacak ve onların sosyal hayatlarını temin edecek yerlerde
yapılmadığından dolayı arkadaşlar gitmek istememektedirler. Hattâ mecburi hizmeti olanlar
dahi buralarda moralleri bozularak geri gelmekte ve mukavelelerini bozmak istemektedirler. Onun için bundan sonra sosyalleştirme
hizmetlerine daha esaslı olarak devam edeceğiz.
Meselâ önümüzdeki sene yine beş vilâyette tatbik edilecektir. Bu tatbikatta bu yerlerin yola,
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suya ve diğer sosyal hizmetlere elverişli yerlerde
kurmak kararındayız.
Muhterem arkadaşlarım, buna muvazi olarak,
bir de entergrasyon diğer beş altı vilâyette kurulmuştur. Edirne’de çok muvaffak olmuş fakat
diğerleri yine kâfi derecede personel ve vasıta
verilemediği için hemen hemen haliyle kalmıştır,
önümüzdeki sene bunlara da ehemmiyet verilecek sıtma personelinden bu yönde âzami istifade
sağlanacaktır.
Muhterem arkadaşlarım, sağlık hizmetlerinin
halka yöneltilmesi için bir çok çareler aranmış
daha iyi hizmet getirebilmek gayesiyle sosyalleştirme ve full-time entergrasyon gibi teşkilâtları
kurma yönüne gidilmiştir. Bunların her birisi
başka şekilde işlemektedir. Bizim şimdi en çok sıkıntı çektiğimiz personeldir. Bilhassa tabip hekim
mevcududur ve hekimi buralara kadar gönderme ihtiyacıdır. Bunun için acaba ne yapmalıyız
ki, bu tabip, hekim ve personeli kolaylıkla buralara gönderelim. Bunun üzerinde muhterem arkadaşlarım son üç ay içinde mütaaddit defalar
arkadaşlarımız ve diğer teşekküllerle üzerinde
bilhassa toplantılar yapmaktayız. Buna hakikaten tam ve mükemmel ve memleketin her tarafında aynı şekilde dengeli bir şekilde sosyal adaleti temin edecek bir şekilde hizmetleri götürmek
lüzumludur. Bir taraftan bir kısım halk daha iyi,
hekimden yardımcı personelden, hastaneden istifade ederken, diğer taraftan bir kısmının istifade edememesi ve oraya hekim bulamayışımız da
bizi ciddî olarak üzmektedir. Bunun için bütün
çarelere başvuracağız ve bunu temine çalışmak
için de gayret sarf edeceğiz. Hastanerimizin de
iyi çalışmadığı bahis konusu oldu. Hastanelerin
tek elden idaresi Hükümetimizin de programında bilhassa zikredilmiştir.
Koruyucu hekimlik Sağlık Bakanlığının ana ve
esaslı vazifesidir. Bu, bütün dünyada da böyledir.
Onu kimseye bırakamaz, kendi vazifesidir fakat

Arkadaşlarım full-time meselesine de temas ettiler. Neden full-time diğer hastanelere teşmil
etmediler buyurdular. Muhterem arkadaşlarım,
konuşan arkadaşlarım diğer taraftan da Personel
Kanunu’nun yetersizliğinden ve tabiplere fayda getiremiyeceğini beyan buyurdular. Personel
Kanunu bütün tazminatları kaldırmaktadır. İki
hastaneye tatbik edilmiş, bilhasas İstanbul’daki
hastanede iyi netice alınmıştır. Diğer hastanede
çalışan profesör ve üniversite mensupları fulltime girmemiştir. Fakat esasen Maliye de bunu
kabul etmemiştir. Üniversite mensuplarından
eğer girenler oldu ise, onlar bir ay sonra bu parayı alamazsınız denmiş; çünkü kanun yalnız

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı mensuplarına
full - time ve döner sermayeden para verilecektir
ücret verilecektir, diğerlerine verilmiyecek denmiştir. Şimdi bu vaziyet karşısında diğer hastanelere tatbik edildikten sonra eğer 1 Martta Personel Kanunu full - time kabul etmediği takdirde
- ki, öyle olması icap eder - muayenehanesini
kapatan arkadaşlar yeniden mutazarrır olarak
muayenehane açmak cihetine gideceklerdir. Gayemiz başkalarına zarar vermemek, faydamız
olmasa bile hiç olmazsa zararımız da olmasın.
Biz burada daha ziyade faydalı olmaya çalışıyoruz. Bu arkadaşları mutazarrır etmemek gayesiyle hareket edilmiştir. Full-time bir hastanede
söylendiğine göre, söyliyenlere raci belki biraz
da hakikat payı olabilir fakat yine tenzih ederim,
hastane ile muayenehane arasındaki koridorun
kapanması daha ziyade ve bilhassa bu husus bahis mevzuudur ve aynı zamanda kendisini orada
araştırmaya, ilme vermek üzere bütün gününü
oraya hasretmesi ve orada çalışması iyi bir şey.
Biz “bilhassa böyle olduğu takdirde bir çok ithamlardan kurtulmuş olacağız. Orada belki bâzı
aksaklıklar olacaktır. Fakat bunun kadar değildir
ve full - time de aynı zamanda verilen tazminat
döner sermayedendir. Döner sermayesi az olan
her hastaneye tatbik edemeyiz. Biz bilâhara, bizim yani Sağlık Bakanlığından oralarda alınan
% 5’lerden ödenmesine ancak bir ay dayanabiliriz. Binaenaleyh; full - time Marttan sonra eğer
kaldırılmış oluyorsa ki; kanun böyledir, biz yaptık
kanunu; o vakit full - time’nin tatbikini gerektirir,
yeni mevzuatı getirmemiz icapediyor. Ve bunun
gayretindeyiz. Bunu bu şekilde getirip hekimleri
tatmin edecek halkı memnun etmeye çalışacağız.

100. YILA ARMAĞAN

diğer taraftan tedavi edici hekimlik Türkiye’de
muhtelif kurumlar tarafından türlü şekillerde
idare edildiği ve halka tam mânasıyla inilmediği
ve halka faydalı olamadığı arkadaşlarımız tarafından da uzun uzun zikredildi. Ben bu ciheti
tekrar etmiyeceğim. Yalnız Bakanlıkça düşündüğüm bir husus var: Yine Hükümet Programında olduğu gibi, müstakil bir hastaneler idaresi olarak bir teşekkül kurmak ve hekimlerden,
diğer avukatlar, mühendisler, mimarlar, iktisatçılar, bunlardan terekküp edecek bir kurul tarafından ilk defa bunu tetkik edeceğim, bilhassa biz
şimdi İşçi Sigortaları ile temas halindeyiz. İşçi
Sigortaları Hastanesi ile, bizim hastanelerimiz
arasında büyük farklar olduğunu arkadaşlarımız
tebarüz ettirdiler. Bu arayı kapatmamız ve halka
hakikaten hepsine müsavi şekilde faydalı olmamız icap eder. Bir yerde yüz kişi bir polikliniğe
geliyor, ben bizzat müşahede ettim; yüz kişinin
bir hekime muayene olması ve hekimin onlara
faydalı olmasına imkân yoktur. Diğer taraftan
beş kişi on kişi ancak polikliniğe geliyor. Bunları tevhid etmek ve bir elden idare etmeyi temin
etmek tasavvurundayız. Bu tasavvurumuz çok
kısa zamanda olamaz. Hemen bir sene hattâ
belki de daha önümüzdeki ikinci seneye kadar
kanununu ancak huzurunuza getirebileceğiz.

Özel Hastaneler Kanunu elimizdedir. Maliye
ile bir, iki noktada ihtilâftayız. İhtilâfı bütçe müzakerelerini mütaakıp halletmeye çalışacağız.
Akıl ve sinir hastalıkları hastanelerinin çoğaltılmasından bahsetti arkadaşlarım. Bunun için bu
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hususta Ankara’da 500 yataklı hattâ ileride daha
çoğaltılacak bir hastane yapılmakta diğeri Adana ve Samsun’da Devlet hastanelerinin hastaneye geçtikten sonra kalan binalarda ayrıca bir akıl
ve ruh hastalıkları hastanesi açmak kararındayız.

100. YILA ARMAĞAN

Personel Kanunu üzerinde Bakanlık olarak
hassasiyetle duruyoruz. İlgililerle görüştüm bize
sınıf tüzükleri henüz gelmemiştir. Bunlar gelmeden bir şey söyleyemezdik. Sınıf tüzükleri geldikten sonra diğer kadro ve diğer mevzularda
bizi mutazarrır etmeyecek ve oralara kolaylıkla,
rahatlıkla personelimizi, tabiplerimizi ve diğer
personeli gönderecek şekilde tanzim etmesi için
elimden geldiği kadar çalışacağım. Arkadaşımın
dediğini de unutmayacağım. “Ya ben ya o.’’
Gıda maddeleri tüzüğü hazırlanmaktadır. Bu
hususta da, koruyucu hekimlik ile ilgili olduğu
için son derece hassasiyetle durmaktayız. Her
sosyalleştirme bölgesinde olsun, diğer bölgelerde olsun sularının kontrolü ve diğer yapılan
kontrolleri ayrıca birlik halinde Bakanlığımıza,
istatistiklerinden ayrı olarak getirtmekte ve tarafımdan da bizzat görülmektedir Kanser hastaneleri konusunda da arkadaşlarım temas ettiler.
Kanser hastanesi burada yakın zamanda 50
yatağı daha açılacaktır ve kanser mevzusunda
kanserlileri erken teşhis ve tedavi etmek ve bunlarla meşgul olmak için, tedavi kurumlarında
ayrıca bir şube açacağız ve belki de daha ileride
bir genelmüdürlük haline getireceğiz.
Muhterem arkadaşlarım, bu sene huzurunuza
gelecek kanunlardan birisi de sosyal hizmetler
Kurumu Kanunun’dur. Bununla tahmin ediyorum, bütün arkadaşlarım son derece ilgilidirler. Memleketin bir çok yerinde işsiz, güçsüz
ve memlekete faydalı olmayan ileride büyük
zararlar ve memleketin sosyal bünyesini tahribeden insanlar yetiştiren çocuklar büyümekte
oldukları için bunlara en iyi çare olarak Sosyal
Hizmetler Kurumu Kanunu getirmekteyiz.
180 bin tahmin ederim, haylaz çocuklar, kimYüzyılın
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sesiz çocuklar var denilmektedir ve bir rapora
istinad ederek söylüyorum. Bu kanun Bakanlıklara gitmiştir. Bugünlerde gelecektir. Geldikten
sonra ve Haziran içerisinde çıkaramadığımız
takdirde 1967’ye değil 1968’e kalacaktır çünkü; gelecek sene Sonbahara kaldığı takdirde
güçlükle çıkaracağız. Bütçeler tanzim edilmiş
olacaktır. Maliye Bütçesine belediye ve özel idarelerin koyduğu %1’lerin yekûnunun dört mislini de Maliye koyacaktır ve Sosyal Hizmetler
Genel Müdürlüğü diye Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığına bağlı müstakil bir genel müdürlük
halinde 0 - 6 yaş esasen bizdedir. Diğer yaşlarda Sağlık Bakanlığına bağlamak suretiyle bunların büyütülmesine, yetiştirilmesine, eğitimine
ve hayata atılmasına yardım edecek bir kurum
halinde teşkilâtlı olarak çalışacak ve bu vazifeyi
yapacaktır. Kanunu şahsen da bir iki defa okudum ve çok faydalı ve üzerinde uzun müddet
çalışılmış ve tanzim edilmiştir. Memlekete fayda
getireceğini kuvvetle ümit etmekteyim. Haziran’dan evvel çıkarsa 1967’de artık bu köprü altındaki çocukları zaptırapt altına almış olacağız.
Hastanelerin standardizasyonundan bahsetti
arkadaşlarım, bilhassa Kınaytürk. Muhterem
arkadaşlarım oldukça epey bir zamandan beri
Bakanlığımız tedavi kurumları personelin yani
Sayın Fehmi Alpaslan’ın söylediği gibi bir yerde
5 - 6 operatör, 3 - 4 dâhiliyeci olduğu halde, diğer bir yerde hiç bulunmaması hakikaten memleketin her tarafına sağlık hizmetlerinin dengeli
gitmesi ve vatandaşlarımızın lâyiki veçhile istifade edememesi demektir. Bunun için uzun çalışmalardan sonra, birkaç ay içersindeki yorucu
ve sıkı çalışmalardan sonra bugün elimizde bulunan Sağlık Bakanlığına ait hastanelerden her
birinde 50 yataklı, 100 yataklı 200 yataklı, 400
yataklı veya daha fazlasında kaç mütehassısın
bulunduğu tespit edilmiştir ve imzaya onaya
getirilmiştir. Onaylanacak ve bundan sonra bu
yerlere artık daha fazla mütehassıs verilmiyecektir. Belki mevcutlara dokunulmayacaktır.

Personel Kanunu, sosyalizasyon bölgesinde biraz
daha üzücü ve oraya gidecekleri biraz zedeler
gibi görünmektedir. Halihazırda, katî olmamakla beraber. Fakat diğer taraftan müsteşara veya
müsteşar muavinine, merkez personeline fazla
diğerlerine az diye bir şey yoktur. 350 ilâ 1.000
arasındadır. Diğerleri de 500 ilâ bin arasındadır.
750 diye çıkan dedikodular doğru değildir.
Muhterem arkadaşlarım; son günlerde bilhassa
arz ettiğim gibi ‘koruyucu hekimliğe verdiğimiz
kıymeti belirtmek için trahom, frengi ve cüzzam
için iki toplantı yaptık. Memleketin değerli profesörlerini, değerli idarecilerini, ilim adamlarını
çağırarak kendileriyle üç - dört gün devamlı
olarak çalışmalar yaptık. Raporlarını verdiler ve
bu sene trahom üzerinde, frengi ve cüzzamda
âzami çalışmaları yapacak ve eskisinden daha
farklı olarak huzurunuza bu miktarları yani
birbuçuk milyon trahomu daha azaltmak ve
frengiyi 24.000’inden küçültmek, cüzzamı daha
tarayarak azaltacak ve hattâ çok eradika edecek
durumda huzurunuza getirmek azminde ve kararındayız. Kolera hastalığı Hasan Âli Türker
arkadaşınım buyurduğu gibi hakikaten tehlike-

lidir fakat halihazırda İran’da kolera yoktur diye
bize 25 Kasım 1965 tarihinde Dünya Sağlık
Teşkilâtı İran’da kolera sona ermiştir diye haber
vermiştir. Bizim ayrıca gönderdiğimiz arkadaşlar vardır. Bu böyle olmakla beraber endemik
olarak yine görülmektedir. Bu yakın günlerde
tekrar göndereceğiz ve ayrıca oradaki sefirlerimiz vasıtasıyla Hariciyeyle Suudi Arabistan’a,
Suriye’ye sormaktayız. Fakat halen yoktur. Ama
biz bütün tedbirleri müteaddit toplantılar yaparak hemen hemen bütün mesaimizi diyebilirim
ki, şu son aylarda buraya hasrederek bakanlıklar
temsilcileriyle toplantılar yaptık, gereken tedbiri
almaktayız. Bu, yalnız hudut boylarında olmaz,
meselâ koleralı bir hasta otomobille İstanbul’a
gelir, orada da çıkabilir. Biz aynı zamanda orada
da aynı şekilde tedbir ılımak için bütün çarelere
başvurmaktayız ve bütçeye de bu şekilde para
konmuştur ve daha fazlasını da talebetmekteyiz.
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Muhterem arkadaşlarım; konuşmamın başında
da arz ettiğim gibi en büyük sıkıntımız? personel
sıkıntısıdır. Personel sıkıntısını standart bir hale
getirilerek halletmeye çalışacağız. Aynı zamanda aletlerin standardizasyonu yapılmıştır. Bunlar
da Devlet İhale Kanunu ile de biraz alâkalıdır.
Biz öteden beri çalıştığımız yerlerde şu markayı
alalım ve o yönde bir şartname tanzim edelim.
Gayet tehlikeli ve dedikodulu bir iştir. Onun için
eski 2490 sayılı Kanun buna pek cevaz vermiyordu fakat yeni İhale Kanunu, teklif mektupları ile ki, bâzı kurumların, bâzı İktisadi Devlet
Teşekkülleri Kurumları Kanunu’nda vardır. Bu
şekilde veya gelecek kanunun hükümleri eskisine nazaran kolaylık getirecektir. Bundan sonra
alınacak olanlar standart bir hale gelecektir.

Bizim Refik Sayram Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi cidden iftihar edilecek bir müessesedir.
Kuruluşundan beri memlekete büyük hizmetler
yapmıştır. Tifüs aşısı orada yapılmıştır. Senelerden beri, 40 - 50 seneden beri, kurulduğu 40
seneden beri çiçek aşısı ve diğer aşılar emniyetle yapılmaktadır. Ancak son aylarda yapılan
yabancılarla, Yugoslav ve Fransızlarla yapılan
temas neticesinde, gidip orayı gören mütehassıs arkadaşlarımız artık, Refik Saydam Merkez
Hıfzıssıhha Müessesesindeki, Enstitüsündeki çalışmalar ve aletler ve terkipler kâfi değildir. Daha
konsantre aşılar ve daha başka usuller, daha basit usullerle daha çok istihsal yapmaktadırlar.
Binaenaleyh bunu tedricî olarak, bu aletlerin,
makinalaın, usullerinin değişmesi lazım gelmekte olduğu belirtilmiştir. Bunun için muhabere
cereyan etmektedir. Masrafları da bütçemize
konmuştur. Onun için ileride, önümüzdeki senelerde hemen hemen aşımızı tamamen biz istihsal ettiğimiz gibi, harice de gönderebileceğiz.
Esasen gönderdiğimiz seneler de olmuştur.
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Kolera bize, Allah esirgesin, geldiği zaman,
buna bütün gayretimizi sarf ediyoruz, titizlikle üzerinde duruyoruz. Sekiz ton aşı lazımdır.
Halihazırda biz ancak bunun üç tonunu istihsal
edebiliyoruz. Diğerini hariçten ithal etmek için
muhaberedeyiz ve her hangi bir kolera salgını
vukuunda üç tonu bir taraftan sarf ederken diğer taraftan gayet kısa zamanda ithal edeceğiz.
Bu şekilde de tedbir almışızdır. Diğer kuruçiçek
aşısını yapmaktayız. Diğer aşılar da tamamen
kifayet etmemekle beraber bugün için ihtiyacımızı karşılamaktadır. Kızamık aşısı için de, teşebbüse geçmiş bulunuyoruz. Yine Fransızlarla
temas halindeyiz. Onlardan kızamık aşısı yapabileceğiz. Fakat kısa bir müddet içerisinde buna
imkân ‘olmadığı mütehassıslar tarafından, arkadaşlarımız tarafından hakikaten belirtiliyor.
Ancak 4 - 5 senede kızamık aşısını yapabileceğiz. Çünkü kızamık aşısı hariçten de alınırken
12 - 13 liradan ibarettir dozu. Onun için kızamık aşısının bizde de yapılması için teşebbüsümüz vardır ve kuvveden fiile çıkacaktır.
Arkadaşımız Dursunbey’de tek doktordan
bahsettiler. Fakat bir çok kazaların boş olduğu ve oralarda doktor bulunmadığı da nazarı
dikkate alınırsa, Dursunbey’i ben yine bahtiyar
addederim. Bizim en çok sıkıldığımız, cidden
arkadaşlarımız olsun, vilâyetlerden yazılan yazılar olsun bizi en çok sıkıntıya sokanı, personel
konusudur. Meselâ, Ağrı’ya, Karsa, Mardin’e,
Artvin’e bugün operatörü muvakkat olarak başasistanlardan göndermekteyiz. Sosyalleştirme
bölgesinden bâzı şikâyetlerin bir kısmı bu sebebe istinadetmektedir. Mütehassıs yoktur. Yine
arkadaşlarımız Ocaktan sonra yine taşınmaktadır. Onun için sosyalleştirmeyi, bütün hızı ile
değil, biraz daha ağır olarak, fakat esaslı yürüyerek devam ettirmeye taraftarız.
Sayın Zerin Tüzün, arkadaşımız meslekî öğretimdeki konulardan bahsederken bir de meslek
dersinden 5 numara almasa dahi, bir numara
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dahi alsa geçeceğini ve mevcudun kifayetli olmadıklarından bahis buyurdular. Bu son zamanlarda olmuştur. Fakat Millî Eğitim Bakanlığının mutabakatı ile yapılmıştır. Daha evvelki
senelerde, meslekî derslerinden bilhassa numara almasa geçemezdi. Fakat bu Millî Eğitim Bakanlığı ile bir mutabakattan sonra bu meydana
gelmiştir. Bilhassa kendilerine teşekkür ederim.
Meslek dersinden bir numara alarak geçen
meslek mensubundan memlekete bir hayır gelmiyeceği muhakkaktır. Bunu dikkat nazara alarak bunu tashihe çalışacağız. Kendisine bilhassa teşekkür ederim. Florance Nightingale gibi
bir müesseseye Gevher Nesibe’ye lise mezunları
alınması deniyor. Fakat Gevher Nesibe’ye diğer
memur ve hemşireler gelmektedir. Diğerleri lise
mezunu almakta ötekiler oraya giderse maaş
alamamaktadır. Florance Nightingale yalnız
lise mezunu almaktadır. Bu memleketimiz ve
hastanelerimiz için, halk eğitimi için mühim
bir problemin çözülmesi demektir. Memlekette
faydalı okullar olduğunu kabul edelim.
Margarin ve diğer yağlarla beslenme. Bunlar muhterem arkadaşlarım, nebati yağların
eski zamandan beri vücuda faydalı oldukları
malûmdur. Diğer yağlarla da beslenmede son
zamanlarda Kolestrol meselesinin büyük bir
problem olmadığı meydana çıkmıştır. Margarin île bütün dünya da beslenmektedir. İnsanlar da uzun müddet yaşamaktadırlar. Zararlı
değildir. Bunu yiyen bir çok evler de vardır.
Her hangi bir mahzur görülmemektedir.
Nükleer enerji Ankara Hastanesinde tatbik
edilmektedir. İzetopar da gördük, hakikaten
yeni bir tedavi müessesesidir. Ve kanser diğer
hastanelerde de sathi şua ve bâzılarında derin
şua olarak yalnız Kanser hastanesinde değil
diğer hastanelerde de derin şua tatbik edilmektedir. İlâç sanayii ile son derece alâkalıyız.
Fiyatların artmaması için lazımgelcn tedbirleri
almışızdır. Yerli ilâç sanayiini himayeye çalışıyoruz. Lüzumlu olanlarını da getirtmek için

İlmî teftiş bâzı arkadaşlarımızı rencide etmiştir. Bunun üzerinde durulmasına şahsan pek
taraftar değilim. 40, 50, 60 yaşına gelmiş arkadaşları acaba senin kıyafetin var mı, vakıa
Amerika’da bu var, bizde de askerî usullerle de
bu var, fakat arkadaşları incitmeden nasıl bir
teftişe tabi tutulacakları üzerinde duracağım.
Ve 2 - 3 aydan beri bir tetkik yapılmamaktadır.
Oraya da yakında sırası gelecektir.
Diş hekimliği meselesinde Muhterem Rahmi
Arıkan arkadaşımız, daha evvelde bahsetti.
Ben de bilfiil vilâyetlerde mücadele yaptım.
Cidden zor. Mevcut kanun zayıf.
1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının
Tarzı İcrasına Dair Kanunu ki şimdi bu Kanunu okudum, bu kanunun başlığı sadeleştirilmiş.
Fakat pek fazla kuvvetli görmedim. Yakında bu
önümüzdeki hafta içinde Yüksek Şûra toplanacak, o şûraya verilecektir. Verilmeden evvel de
yine arkadaşımızın arzu ettikleri şekilde yeniden bir incelemeden geçirip hakikaten diş hekimlerinin öteden beri bu üzüntülerini izaleye
çalışacağız. Fakat tamamen zail olacağını ve
arkadaşımızın da ne gibi tedbir ve ceza teklif
etmek istediğini de öğrenmek isterim. Bakanlığa teşrif ederlerse kendisinden son derece
memnun kalırım. Bizimle görüşüp bu kanunun
Yüksek Şûraya gitmesinden evvel bâzı maddeleri üzerinde kendisiyle görüşmeyi arzu ederim.
Muhterem arkadaşlarım, sağlık sigortası mevzusu ki, mühim bir konudur. Bunun üzerinde
çalışıyoruz. Memurlar Personel Kanunu ile
sigortalanmış oluyor. Deniz adamları ve diğer
işçiler esasen sigortalıdır. Biz de geriye kalan
halkı kademeli olarak sigortalamak için Bakan-

lığımızda devamlı olarak çalışma vardır. Sigorta olmayınca hastanelerin bir elden idaresi de
hakikaten güçleşir. Fakat şahısların senede ne
kadar para verebilecekleri gibi, esasların tespit
edilmesi, herkesin gelirine göre bir nisbet dâhilinde para vermesi icapeder. Sonra para verse dahi, bu yerlerinde tamamen teşkilâtlanmış
olması icapeder. Bir sigortalı müracaat ettiği
zaman, biz size bakamayız diye söyliyemiyecek
vaziyete gelmeliyiz. Çok girift ve çok ağır bir
konudur. Fakat behemehal Türkiye için de, bütün dünyada olduğu gibi sağlık sigortası yine
işçi sigortaları ile birlikte devamlı olarak kendileriyle temastayız. Bunu tahakkuk ettirmeye
çalışacağız. Elimizde kanun taslağı mevcuttur.

Muhterem arkadaşlarım, nüfus plânlaması
konusunda da arkadaşlarımız bâzı tarizlerde
bulundular. Ben tahmin ediyorum belki Sağlık
Bakanı lehinde değildir, gibi bir şey akıllarına
gelmiş olabilir. Katiyen böyle bir şey yok. Yalnız nüfus plânlaması tatbikatını da istical etmek
istemiyorum. Teenniyle hareket etmek ve geçen
seneki Senatonun yine bütçe konuşmalarında
ilâçların reçete ile verilmesi ve oldukça uzun bir
müddet aletlerin de tatbikatından sonra umuma teşmil edilmesini arz etmiştim. Hakikaten
bu ilâçların uyuşturucu maddelerin reçetesiyle
verilmesi için kanuna konmuştur ve tüzüklerde
de vardır. Ve bu şekilde bize bir defa, 33 sene
bu yönden ve buna mâruz kalmış, ıstırabını
çekmiş bir arkadaşınızım. Yani çocuk olmaması için bize müracaat ederlerdi, siz biliyorsunuz
bildiğiniz halde söylemiyorsunuz. Ama böyle
hızlı bir propaganda ile, nüfus artışını azaltıp
iktisadi yönden kazanç sağlayacağım teranesiyle gitmeye de taraftar değilim. Tatbikatı bir iki
sene içerisinde iyi neticeler verdiği takdirde ki,
halihazırdaki neticeler müspettir. Ondan sonra
teşmilimiz daha geniş olacaktır. Esasen şimdi
burada İstanbul ve Ankara hastanelerinde altı
bin hastaya tatbik edildi, ispiral, rahme konan
aletlerin yüzde birinden ancak iltihap veya
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kurulmuş İlmî Heyet vardır. Kotalar verildiği
zaman onlar tetkik ediyor ve tespit ediyorlar ve
ona göre getirtiyoruz. Muhtelif ecza teşekkülleri de bunlarla alâkalıdır. Ve bir de mesaimizin
hemen hemen her gün birkaç saatini veya bir
saatini bunlara hasretmekteyiz, alâkalıyız.
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kendi kendine düştü, diğer ilâçlardan da yine
o nisbette bâzı yüzde bir, iki gebelik hâsıl oldu.
Muntazam alınamaması meselesi var. Ve iki
ilâç da Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesinde tahlil edilmiş ve müspet neticeleri
görülmüştür, piyasaya verilecektir. Ve o şekilde
reçeteyle alınacaktır. Diğer taraftan yüz tane
hekim, % 90’ı mütehassıs olmak üzere kursa
götürülmüş, 10-15 gün burada kurs gösterilmiştir. Diğer birkaç da pratisyen ilâve edilmiştir.
Ve bir çok vilâyetlere de şimdi bu ispiraller de
gönderilmektedir. Diğer yerlerde de tatbikatına
sıra ile devam edilecektir. Sonra aynı zamanda bunun hakkında yönetmelik hazırlanmış

ve Yüksek Sağlık Şûrasına da bugünlerde, bu
önümüzdeki hafta sevk edilecek ve yönetmeliği
de çıkacaktır. Diğer yönetmelik ve tüzükleri de
esasen bu hususta çıkmış ve yürürlüğe girmiştir.
Muhterem arkadaşlarım, sizi daha fazla yormaktan tevakki etmek istiyorum. Fakat kendim
de, yine sizi tatmin edip edememekten tereddüd
etmekteyim, böyle bir tereddüt hâsıl olduğu için
üzülmekteyim. Kısmen tatmin edebildimse çok
memnum kalacağım. Noksan olanları, her zaman Bakanlığımıza mektup yazarak veya teşrif
ederek istedikleri mazlûmatı takdim edebilirim.
Teşekkür ederim, hürmetlerimle (Alkışlar.)

MİLLET MECLİSİ | 2. DÖNEM
Konu

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1966 Yılı Bütçesi Münasebetiyle

Yasama Yılı

1

Birleşim

52

Tarih

21.02.1966

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. EDİP
SOMUNOĞLU (Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi) - Muhterem Başkan, muhterem
milletvekili arkadaşlarım; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 1966 Malî Yılı Bütçesi’nin
Yüksek Mecliste görüşülmesi sırasında izhar
buyurulan tenkitlere ve temennilere cevap arz
edeceğim. Tenkitler bizim için daima teşvik
edicidir, bize ışık tutar. Temennileri de yerine
getirmekle büyük bir haz duymaktayız.

Onun için her ikisini de aynı şekilde karşılamaktayım. Tenkit ve temenniler ve bu meyanda bildirilen hususlar olmasa çalışmalarımız yarım kalır. Hattâ geçen seneki tenkit ve
temennileri dahi birer birer okuduğum gibi,
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şimdi yapılan tenkitleri zabıtlardan okuyacağım. Esasen daha önce tarafımızdan da zaptedilmektedir.
Muhterem arkadaşlarım, Sağlık Bakanlığının
vazifeleri bütün arkadaşlar tarafından bilinen
bir mütearife halindedir. Sağlık Bakanlığının ve
dolayısıyla Hükümetin vazifesi halkın sağlığını
korumaktır. Yani koruyucu hekimliğe öncelik
vermektedir. Gayet tabiî bu öncelik yeni değildir. Öldükçe eskidir ve bunun tarihi ile iftihar
edebiliriz. Yine bir arkadaşımız da burada kısaca bahsettiler, uzun zaman mahrumiyetle bu
yerlerde feragatla çalışan, fedakârlıkla çalışan
‘bu arkadaşlardan ölenlere rahmet ve kalanlara
daha uzun ömür, sağlık ve saadet dilerim, hiç-

Muhterem arkadaşlarım, bunların her birisi birbirine bağlıdır, birbiriyle münasebeti vardır. Fakat biri diğerinin hizmetlerini aksatmıştır arkadaşlar. Şimdi deniyor ki; muhterem meslektaşım
ve eski Bakan’ın sosyalleştirilmenin Somunoğlu
aleyhindedir. Katiyen böyle değildir. Ben Kanun’u okuduğum sırada dahi bunun 15 senede
kabili tatbik olmadığı kanaatine varmış bulunuyorum. 15 senede tatbik etmek çok güçtür. Fakat
hakikaten bilhassa Doğu’ya sağlık hizmetlerinin
gitmesine ben de bir Doğulu olarak bir Türk vatandaşı olarak ve memleketini çok seven bir insan olarak sağlık hizmetlerinin oraya gitmesine

elbette taraftarım. Yalnız 224 sayılı Kanun’un
17’nci maddesi diyor ki “Bir bölgede sağlık hizmetlerinin iyi bir şekilde yürütülmesi için gereken tesisler, lojmanlar, malzeme ve araçlar ve
personel temin edilmeden, o bölgede sosyalleştirme plânı tatbik edilemez.’’ Bunlar tamam olmadan tatbik edilemez, fikrine ve kanunun bu
maddesine şahsan mutabıkım ve taraftarım. Bu
taraftarlık, buradan hareket ederek sosyalleştirmenin geliştirilmesine taraftarım. Sureti katiyede aleyhinde değilim yalnız deniyor ki, ele geçen
mevcut tabipler tamamen sosyalleştirmeye verilsin ve buralar ikmal edilsin. Ben de bu fikirdeyim
fakat, muhterem arkadaşlarım; 3,5 ay içerisinde
sosyalleştirme bölgesine bir mütehassıs arkadaş
bize müracaat edip mukavele imza etmemiştir.
Bunun nedenleri hemen bir çok arkadaşlarım
tarafından ortaya kondu.
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bir zaman bu arkadaşlar merkezi Hükümete
gelmeyi ve büyük şehirlere gelmeyi akıllarından
geçirmemişlerdir. Oralarda sıtma ile, trahom
ile, frengi ile uzun seneler mücadele etmiş ve
aşk ile çalışmışlardır. Bununla beraber koruyucu hizmetler ve bunun yanında tedavi edici
hizmetler tam mânada halkın ayağına gitmediği
için Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bâzı çıkış hareketleri yapmıştır. Bunlardan birisi Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanlığının 224 sayılı Kanun’la tavzih ettiği Halk Sağlığını Sosyalleştirme Kanunu’dur. Halk Sağlığını Sosyalleştirme
Kanunun’dan sonra entegrasyon diye beraber
çalışma ki, ondan on sene evvel Eskişehir’de de
bir tatbikatı görülmüştü. netice, malzeme, araç
vesaire olmadığı için bilâhara terk edildi. Ondan sonra tedavi edici hekimliği de içine alan
full-time bilâhara 472 sayılı Tazminat Kanunu
yine bunlar birer kurtuluş olarak addediliyordu.
Ondan sonra yine Sosyal Sigortaların, İsçi Sigortalarının yani Çalışma Bakanlığının ve Devlet Demiryollarının ve bâzı İktisadi Devlet Teşekküllerinin de yeniden full-time’ye benzer ve
hemen hemen ona yakın kanunları, diğer taraftan ordu mensupları da aynı şekilde kanun çıkarmıştır. Bütün gün çalışma ve muayenehaneyi
kapatarak mesaisini tamamen oraya hastaneye
ve hastaya hasretmek maksadıyla yapılmıştır.

‘‘

Buraya giden arkadaşlar az para
almaktadırlar. Tabanı 2.200 lira, bir
pratisyen hekim 3.200 lirada, bir
mütehassıs hekim almaktadır.

’’

Fakat bu yapılırken diğer sahalar boş olduğundan oraya giderek 3.200 lira yerine diğer tarafta
5.200 lira kazandığını tasavvur ederse, gitmemektedir. İşte demin arz ettiğim İşçi Sigortaları Kurumu Devlet Demiryolları, ve diğer ordu
mensupları için yapılan bu tazminat bizim full time’ye muvazi olan tatbikat dolayısıyla son 4 - 5
ay içerisinde, 6 aydan beri bize artık hekim müracaat etmemektedir. Demek ki, bu kanunlar
yapılırken de muhteremi arkadaşım burada aynı
şekilde belki müdafaa etmiştir, bilemiyorum.
Sosyalleştirme bölgesini tıkamamak oraya rağbeti artırmak için ya orayı daha fazlalaştırmak
lazım gelirdi, maddi ve manevi yönden veya da
diğer bu kanunları daha müreffeh bölgelerde
daha hayat şartları müsait olan bölgelerde bunlar yapılmazdı.
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Muhterem arkadaşlarım, Mardinli arkadaşlarım buradalarsa bilirler, 27 mütehassıstan bir
çocuk mütehassısı vardır.
İki ay, birbuçuk ay müddetle ve binbir rica
ile operatör göndermekteyiz. Kars’ta operatör yok, Sarıkamış’tan operatörü aldık, orası
feryat ediyor. Ağrı’da da yok, İğdır’da da yok.
Buna mukabil diğer taraf da öyle. Binaenaleyh,
memleketin tamamını düşünüp sağlık işlerini
hakikaten muvazeneli bir hale koymak için yeni
kanunlar, yeni teşkilâtlar kurulmasına ben de
kanaat getirmiş bulunuyorum. Aksi halde bu
keşmekeş, bu olumsuz haller devam edecektir.
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Sosyalleştirme bölgelerinin de bu 15 senelik
plâna uydurulması, evvelce de arz ettiğim gibi
hatalıdır. 15 senelik plânı aşmış olsaydık, hiçbir
şey lazımgelmezdi, daha selâmetle yürürdük.
Şimdi Muş pilot bölgesinde iyi bir netice almadan beşer yıllık plâna uydurulmak maksadıyla
hızlı gidilmiştir. Dünya Sağlık Teşkilâtından
burada bulunan bir uzmana, bu hususta bizde
çalışan birisine ve oraları gezen bir yabancı uzmana sordum: Sosyalleştirme bölgelerine gittiniz mi? “Evet, gittim.’’ Nasıldır? “Hızlı gidiyor’’
dedi. İşte ben bu hızlı gitmenin taraftarı değilim. Selâmetle gitmenin, ağır gitmenin taraftarıyım çünkü otuz sene halk sağlığı hizmetinde,
köyde çalışmış bir hekimim. Onların ıstırabını
bilmekteyim, bunun aleyhinde bulunamam,
reddederim. Sosyalleştirme mıntıkalarına hekim göndermek için yapılan proje salim değildir. Yani, 1962 senesinde ne kadar hekimimiz
var ve bunları nasıl karşılıyacağız, diye üzerinde
uzun uzun çalışılmadığını tahmin ederim. Dört
yüz hekim çıkıyor her sene tıp fakültelerinden.
Çıkan bu dört yüz hekimin ancak 150’si bursludur. Bu burslulardan yarısı veya hiç olmazsa
50’si mübalâğa etmeyeyim, gitmiyor, öteden
beri biz de tıp talebe yurdundan yetişmişiz.
Devlet hizmeti vazifemizdi, ekseriyetle evlenip,
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parayı temin edenler veya borç bırakıp bilâhara tazminat cihetine gidenler’ de bulunduğuna
göre, ancak bize senede 100 hekim gelebilecektir. Diğerleri serbestt hekimlerdir. Hakikaten
memleketimizin diğer yerlerinde de hizmet
görseler memnun olacağız. Hakikaten arkadaşlarımızın buyurdukları gibi, 500 - 600 lirayla
bu hizmete gidilemez. Gittiği yerde hakikaten
diğer müteferrik müstahdem dediğimiz hizmetlilerden, belki de onlardan fazla para alanlar
görülmüştür. O halde buraya gidilemiyecektir.
Biz bugün yapılan sosyalleştirme, full-time entegrasyon vesaire ile ve diğer işçi sigortaları ve
diğerlerinde yapılan full-time usulü tazminat
kanunları ile aynı zamanda 472 sayılı Tazminat
Kanunu ile de haklarıdır. Buna ben de taraftarım, geçen sene Senatoda da taraftar olduğumu arz etmiştim. Hakikaten böyledir ama
sosyalleştirme bölgesine, gitmeye artık lüzum
görmemişlerdir. Bu parayı artık burada almaktadırlar. Binaenaleyh, bu vaziyet karşısında
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve Bakan
olarak son derece müşkül durumdayız. Diğer
taraftan da arkadaşlarımız her gün bize gelerek veya burada görüştükleri zaman kazalarına
uzun zamandan beri, aylardan, senelerden beri
doktorun gitmediğinden şikâyet etmektedirler.
Binaenaleyh bir düzenli teşkilât kanununu, huzurunuza getirmek lazımdır. Mütaaddit defalar
arkadaşlarla toplantı yaptık ve bu işi daha esaslı
ilim mensuplarından da istifade ederek bu işi
full - time ve diğer hususları iyice inceliyerek
memleketimize faydalı bir hale, yani her tarafa
doktorun gidebileceği ve Avrupa’ya gitmesine
lüzum bırakmıyacak bir hale koymaya çalışacağız, bu şekilde tertiplemek lazımdır. Yoksa bu
böyle devam edip gider.
Full - time’nin tatbik edilmemesini sayın Azizoğlu arkadaşım benden ayrıca sordu. Ben
zannediyorum kendisine taraftar olmadığımı
söyledim. Yalnız Personel Kanunu muvacehe-

‘‘

Biz eğer full-time’yı tatbik ettiğimiz
zaman bir çok arkadaşlarımız
muayenehanelerini kapatacaklardır.

’’

Ve Personel Kanunu ile kendilerine muayenehane açmalarım söylediğimiz zaman o meslekdaşlarımız bize darılacaklar ve bizi o zaman
yetersizlikle itham edeceklerdir.

‘‘

Ben full-time’ye bilhassa taraftarım.

’’

Tam ve mükemmel değildir ama, halk hizmetine daha çok elverişlidir. Hususi ile dikkat nazarı celbeden bir şey de full-time’yi tatbik için
bütün büyük hastanelerin, diğer hastanelerin,
birçoğu yani % 90 hekim bunu istemektedir.
Maliyeden ve Personel Dairesinden tam bir
malûmat alamadık. Tazminat yoktur deniyor.
Fazla mesai olarak, fazla mesai göstermek suretiyle ki, öyledir esasen, fazla mesai gösterilmek
ve tadilât yapılmak üzere hazırlık yapmaktayız.
Ye bu hazırlığımız tamamlanınca kanun yüksek huzurunuza gelecektir. Bu hava içinde ki,
hepinizin taraftar olduğunu görüyorum, kabul
buyuracaksınız ve oldukça biz de ithamdan
kurtulacağız. Hattâ göğüs hastalıkları hastanesinin başhekimi geldi, bize çok iyi çalışıyoruz,
dediler. Burada rakamlar vardır, okumıyayım.
Memnunlar hallerinden, hakikaten halk da
memnun. Biraz da hemen, hemen Türkiye’nin
en mükemmel bir hastanesi haline gelmiştir.
Bunun da sebebi vardır çünkü; Yüksek İhtisas
Hastanesi maalesef muvaffak olamadı. Esasen
oraya tatbiki yanlıştı. Maliye’den, üniversite
profesörleri, doçentler v. s. eğitim görevlilerine,
üniversiteye raci değildir diye reddetti. Diğer bir
hastaneye olabilirdi. İşte bu sebeple biz 1 Martı

bekleyip Mart ayında gelecek, tatbik edilecek
Personel Kanunu’na göre, biz de ona muvazi
bir onu zedelemiyecek, kanunun ruhuna aykırı
şekilleri vardır, kanunun ruhuna uygun bir şekilde getireceğimiz fazla mesai ücreti ile bunu
temine çalışacağız muhterem arkadaşlarım.
Muhterem arkadaşlarım, nüfus plânlaması
konusunda da arkadaşlarım konuştular ve bir
ilâçtan bahsettiler. Nüfus plânlaması Kanunu
yürürlüktedir. Nüfus plânlaması Kanunu’nda
arzu edene, isteyene araçlarla veya ilâçla gebeliği önleyecek tedbirler vardır ve bu tatbik
edilmektedir. 6 - 7 ay evvel, hattâ 7 - 8 ay evvel başlayan bu tatbikat sırasında 6.000 kadına
tatbik edilmiştir. % 1 ancak gebelik meydana
gelmiştir ve bir ihtilât görülmemiştir. İhtilât görüldüğünü bize bildirmemişlerdir. Bin hastaya
da; bin tane gebelik istemeyen kadına da ilâç
tatbik edilmiş yine % 1 - 2; ancak belki muntazam tatbik edilememesi yüzünden, gebelik
hâsıl olmuştur. Her hangi bir anormalite veya
iltihap olmuş diye, ihtilât yapmış diye bize ve
mensup olduğu, gittiği hastaneye müracaat
vâkı olmamıştır. Bunu katiyetle beyan edebilirim. Varsa bu insanların bize müracaat etmesi
lazım. Bir de arkadaşlarımız bir ilâçtan, bu hususta bir ilâçtan bahsettiler Enovit diye. Bu ilâç
bizde tatbik edilmemektedir. Ruhsatlıdır fakat
ithal veya imal edilmemektedir. Onun için bu
ilâç yoktur ve diğer bir ilâç ruhsatı alınmıştır.
Anovlara da ruhsat verilmemiştir. Şimdi gayet
intizamlı ve programlı bir şekilde yürümektedir. Doğum mütehassısları bilhassa celbedilmiş, bunlara tatbikatı gösterilmiştir ve ancak
onlara salâhiyet verilmiştir, ilâçlar da uyuşturucu maddeler reçeteleriyle satılacaktır. Henüz
yeni piyasaya konulmuştur. Bunda istical etmemekteyiz ve intizamlı bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Bunun da aleyhinde göstermişlerdir.
O zaman ben de kanunun aleyhinde olmuş
olacağım veya başka bir kanun getirmem icap
edecek. Böyle bir şey mevzubahis değildir.
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sinde tazminatların tamamen ortadan kaldırılacağı kanunda mündemiçtir, meydandadır.
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Arkadaşımız entegrasyondan bahsetti. Hakikaten entegrasyon diğerine nispetle daha ucuz.
Bu yerlerde, sosyalleştirme bölgelerinde ilk
zamanlarda bâzı lüzumsuz binalar yapılmış,
hakikaten hastane yapılacak diye 7 – 8 lojman
yapılmış. Bilâhare hastane yapılmasından sarfınazar edilmiş. Bunlar olmuştur, mümkündür.
İnsan ne kadar olsa teşkilât, Bakanlık olarak
dahi hata olabilir. Ben bunu iyi görmemekle
beraber ilk, yepyeni bir teşkilâttır, yepyeni bir
organizasyondur bu, olabilir.

100. YILA ARMAĞAN

Bunların Hazineye devri hususunda teşebbüslerimiz vardır. Yalnız 224 sayılı Kanun yapılırken
bütün diğer alâkalı bakanlıkların da birlikte bir
toplum kalkınması yapılacağı maksadına matuftur, pek fırsat bulup okuyamadım, belki zabıtları
var veya yok; gerekçesi var veya yok, mümkündür, vardır kendilerinde. Kanunu yapan arkadaşlardan sorulduğu zaman böyle söyleneceğini
tahmin ediyorum. Diğer bakanlıkları alâkadar
eden kısımlarla beraber bir toplum kalkınması
yapmak icap ederdi. Sağlık hizmetleri sosyalleştirilmiştir. Onun yanında yol, su, tarım maddeleri, iktisadi hayat sosyalleştirilmediği için,
bizim sağlık hizmetlerini sosyalleştirmemi’’ tam
mânada muvaffak olamamıştır. Yoksa diğer sektörler de, diğer bakanlıklarla beraber yürümüş
olsaydı isabetli olurdu. Hattâ ilk zamanlarda
Muş’ta ve diğer yerlerde diğer memurlar, diğer
bakanlık mensubu memurlar, bunun aleyhinde
bulunmuşlar ve kendileri de mahrumiyet mıntıkasındadırlar, bize de aynı maaşın verilmesi
lazımdır, diye. Muhterem arkadaşlar aynı kanaatteyim. Cidden mahrumiyet bölgesidir. Mahrumiyet bölgesinde Mutki’de bir evde 3’ncü
umum müfettişlik zamanında yapılan bir evde,
bir savcı ve üç hâkim oturmaktadır. Her birisi
bir odada. Buna mukabil ebe ve diğerlerine yapılan lojmanlar nazarı dikkati celbetmekte, hattâ belki iğbirarı mucip olmaktadır. Bu kalkınmayı beraber yapmamız şarttır ve böyle yapacağız.
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Hükümetin de kararı budur. Doğu’ya hizmeti
bu şekilde götürmek istiyoruz.
Muhterem arkadaşlarım; buradaki hizmetlerin
aksadığından, nedenlerinden kısaca bahsedeyim. Hattâ personel hesabı iyi yapılmadığı gibi,
onu mütaakıp senelerde de araçlarda, bilhassa
vasıtalar verilmemiştir. Artık bugün bizim ve
benim emsalim olan arkadaşlar gibi buralara
atla, nakliye arabasıyla gitmeye imkân yoktur.
Hattâ yaya gitmek imkânı yoktur. Ve hizmeti
süratli şekilde ve yapılan masraflarla mütenasip şekilde ve bugünkü medeniyet asrında böyle bir şey mevzubahis olamaz. Başladığımız
işe yaya gitmeyi âmir değildir. Yol olmamakla
beraber hiç olmazsa yaz aylarında bunlara bir
vasıta verebilmiş olsa idik isabetli olurdu.
Muhterem arkadaşlar;

‘‘

araç durumu: 1963’te alınması gereken
taşıt sayısı 110’dur. 50 tane taşıt
verilmiş, bunun 44 adedi sosyalleştirme
bölgesine gönderilmiş. 1964 senesinde
135 taşıt alınması gerekirken 29
araç verilmiştir. Bunun 23 adedi
sosyalleştirmeye ayrılmıştır.
1965 senesinde 339 araç verilmesi
lazım gelirken 35 tane alınmış, 27’si
sosyalleştirme bölgesine gönderilmiştir

’’

ki, daha evvel UNICEF ve diğer teşekküllerin,
sıtmanın vesairenin vasıtaları vardır. Bu vasıtalar da fena değildir. Bilhassa hekim personel ve
mütehassıs hekim personel arkadaşlar bunda
çok sıkıntıdayız. Asistanlığını yapmış bir arkadaşımız vazife istediği zaman kendisine mecburi
hizmet tahmil edebilir miyiz diye böyle bir mevkie kaderin cilvesiyle gelmiş bu insan, eskiden
aleyhinde iken şimdi acaba getirebilirmiyim
diye düşünüyorum, bir çare arıyorum çünkü
evvelce getirilmiş ve tatbik edilmemiş, hattâ bir

Fakat arkadaşlarım, bir çare bulacağız. Bu yeni
mütehahsıs arkadaşlara, hiç olmazsa bu bölgelerde çalıştıktan sonra kendilerine bir çok avantajlar, bir çok imkânlar vermek suretiyle, kanunu bu şekilde hazırlamak kararındayız. Aksi
takdirde biz buralara daha uzun seneler her ne
yaparsak yapalım, doktor bulamıyacağız.
Muhterem arkadaşlar, son günlerde basın ve
CHP Sözcüsü Cevat Aykan arkadaşım da kolera mevzusunda Hükümetin uyarılması lazım
geldiğinden bahsetti.

‘‘

Türkiye’ye hemhudut olan milletlerde,
komşularımızda halen kolera yoktur.

’’

Fakat bu basında “kolera tehlikesi yoktur’’ şeklinde çıktı. Söylemiş olup olmadığımızı iyice hatırlamıyorum ama bu yerlerde halen kolera yoktur
demek, hiç tehlike yoktur, katiyen emin olun demek değildir. Biz daha ziyade böyle bir çalışma
içinde değiliz. Benden de evvel selefim zamanında, bilhassa geçen sene İran’da alevlenen kolera
hastalığı üzerine muhtelif toplantılar o zaman
yapıldığı gibi, vazife aldığım zaman da benim de
dâhil olduğum ‘birkaç toplantı ve diğer üniversite mensuplarının ve ordu mensuplarının iştiraki
ile yapılan toplantılar, müteaddit konferanslar ve
seminerler tertibedilmek suretiyle kolera mevzusu üzerinde konuşuldu. Hattâ halen kolera mevzusu üzerinde Dünya Sağlık Teşkilâtı ve diğer
bizim otoritelerimiz buna devam etmektedir.
Kolera geçen sene, daha birkaç sene evvel varmış. Dün sefirle de (görüştüm. Iran Sefirimizle

görüştük. Dava evvelce de varmış, fakat geçen
sene alevlenmiş. Cidden çok masrafla ve çok
çalışmakla ve kışın da gelmesi ile hastalık önlenmiş. Halen hastalık olmadığını bildirdiler.
Bundan evvel de Dünya Sağlık Teşkilâtı bize
25 Kasım 1966’dan itibaren İran’da artık kolera yoktur, dedi, resmen bildirildi. Orada
kolera olmamakla beraber biz bilhassa hudut
köylerinde tertiplerimizi almaktayız. Ora halkını şimdiden aşılamış bulunuyoruz. Cenup
hududu ile birlikte râpel aşıya gitmekteyiz.
Bugünlerde başlanacaktır. Bununla beraber
yalnız hudut bölgesinde olmaz. Buna da kaaniiz. Mütehassıslarımız da böyle söyledi. Ben
de aynı şeye kaaniim. Kolera mikrobunu alan
bir turist Edirne’ye gidip orada bulaştırabilir.
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karşılıktır. Üniversitelerimizde ve hastanelerimizde çalışıyorlar, bizden istifade ediyorlar, ama
bir para verilmediği için, fazla bir para kendilerine verilmediğinden, bunun Anayasaya aykırı
olduğunu iddia edecek ve gitmeyeceklerdir.

Onun için her tarafta ihbar ve istihbar üzerinde
çok dikkatle durmaktayız. Bütün sağlık müdürlerinin dâhil bulunduğu toplantıda bakteriyologlar da dâhil olmak üzere, bir toplantı yapıldı,
iki üç günden beri toplantılar devam etmektedir,
kendileri ile mütehassıslarımız ve ben de meşgul
olmaktayım. Komşumuz İran’da, Dünya Sağlık
Teşkilâtının bize kolera olmadığını haber vermesi ve diğer vilâyetlerde de diğer milletlerde,
diğer ülkelerde de olmamasını bildirmesi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile bu yıl hacca
gidilmesinde bir mahzur olmadığını anlamış
bulunuyoruz. Buna bu şekilde karar verdik.
Şimdi, eski senelerde de yine Hindistan’da hattâ
Suriye’de iki sene evvel hastalık olduğu ve gidenlerin çok perişan olduğu, karayolundan gidilmemesi söylendiği halde bâzı tedbirler alınmak
suretiyle gönderilmiştir ve eskiden beri Hindistan’da endemik olarak kolera bulunmaktadır.
1947’den sonra gidenlerden gelmemiş olmakla
beraber, bugünkü heyecana İran’da geçen sene
endemik şeklini alan kolera sebeb olmaktadır.
Burada da Dünya Sağlık Teşkilâtı kolera olmadığını haber verince ve diğer yerlerden de olup
olmadığını öğrenmiş bulunuyoruz.
Yüzyılın
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Irak’ta kolera vakası görülmemiş, Bağdat’ta görülmemiş ve aşı belgesi ibraz etme mecburiyeti
kaldırılmıştır. Yalnız dün bâzı gazeteler bir açıklama yapmamı istediler. Yaptığım açıklamada
bir yanlışlık oldu. Gazeteci arkadaşlara bunu
ayrıca yazı ile bildireceğiz. Suudi Arabistan’da
diye söylenmiş fakat Suudi Arabistan değil
Bağdat’tır, Bağdat mecburiyeti kaldırılmıştır.
Şam’dan da bizim sefirimizden hariciye vasıtasıyla alınan malûmat aynı zamanda Dünya Sağlık Teşkilâtının bülteni Suriye koleradan tamamıyla temiz bulunmaktadır ama Ürdün’de her
hangi bir kolera vakasına rastlanmamıştır. Kahire’de, Mısır’da her hangi bir kolera vakasına
rastlanmamıştır. Afrika ve Uzak - Doğudan gelen yolculardan kolera ve sarıhumma aşı belgesi
aranmaktadır. Lübnan’da kolera vakası yoktur.
Kuveyt’te kolera vakası görülmediği büyükelçilikten öğrenilmiştir. Suudi Arabistan’da kolera
vakası olmamakla beraber, ihtiyaten giriş ve çıkışlarda aşı mecburiyeti olduğu bildirilmektedir.
Dünkü beyanat Bağdat’la karıştırılmıştır. Bunu
böylece tavzih ediyorum. Kabil, Afganistan’da
her hangi bir kolera vakasına raslanmamıştır,
İran da aynı şekildedir ve şurada diyor ki, yukarda adı geçen memleketlerde kolera vakalarının
görülüp görülmediği Cenevre daimî delegesi vasıtasıyla Dünya Sağlık Teşkilâtından tahkik ettirilmiş ve şu netice alınmıştır. Hindistan ve Doğu
Pakistan’daki vakalar haricinde sadece Batı
– Pakistan’da bir kolera vakasına raslanmıştır,
diğer memleketler hakkında ise teşkilâta intikal
eden her hangi bir malûmat ve bir vaka yoktur
diyor, Hariciyeden aldığımız malûmat. Buna
mukabil hakikaten gidenlerin bundan salim olarak dönmesini ve yurda o şekilde sokulmasını ve
yurda her hangi bir politik mülâhaza ile bir koleranın sokulmasını hiçbir zaman, hiçbir kimse
ve ben arzu etmemekteyim. Bu, bu memlekete
ihanet ve hıyanet olur. Böyle bir şeyi tenzih ederim. Aldığımız tedbirler :
Yüzyılın
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1 - Komşu memleketlerden İran’da geçen yaz
kolera salgını olmuştur, 1965 Temmuz ayı sonlarında, 25 Kasım 1965 tarihine kadar 2.960
vaka ve 422 ölüm olduğu ilân edilmiştir, arkadaşımız söylüyor. 2 - Dünya Sağlık Teşkilâtının
son yayınlarında hastalığın durduğu bildirilmekte ise de, yaz aylarında yeniden belirmesi ve
memleketimize de bilhassa gizli geliş gidişlerle
bulaşması zayıf bir ihtimal olsa bile, tarafımızdan geniş tedbirler alınmaktadır. Bu arada ilâç
ve malzeme stoklarının hazırlanmasına gayret
edilmektedir. 3 - Başta Millî Savunma Bakanlığı olmak üzere ilgili Bakanlık ve kuruluşlarla
toplantılar devam etmektedir. Ayrıca 43 ilin
sağlık müdürleri ile 15 ilin bakteriyolog, dâhiliye
mütehassısları, Ankara’da Hıfzıssıhha Enstitüsü ve Okulunda 7 - 12 Şubat tarihlerinde ayrı
ayrı kursa tabi tutulmuşlardır. Eğitim gören bu
görevliler de kendi illerinde diğer personeli ve
halkı da bu mevzuda eğiterek mücadeleye hazırlanacaklardır. 4-Bu mevzuda Dünya Sağlık
Teşkilâtının ilgisi çekilerek gönderilen ekiplerle
Tıp Fakültesi, Gülhane Tıp Akademisi üyeleri
ve memleketimiz otoritelerinden 11 kişi ile 3
yabancının katıldığı bir kolera semineri tertiplenmiş olup, 14 Şubatta başlayan bu seminer 26
Şubat tarihine kadar devam etmiştir.
Dünya Sağlık Teşkilâtı eksperleriyle sıkı bir işbirliği yapılarak Nisan ayında İstanbul’da komşu memleketlerin idarecilerinin katılacağı bir
kolera konferansı toplanması karara bağlanmıştır. Bu konferansta da Orta - Doğu’da koleraya
karşı alınacak müşterek tedbirler görüşülecektir.
5. Hac esnasında Suudi Arabistan’a Kızılay
tarafından gönderilen 50 yataklı seyyar hastane sağlık ekibine ilâveten Bakanlığımız da bir
sağlık ekibi göndermek suretiyle durumu çok
yakından takip edecektir. Bunu da rica etmekteyim, bir münakale vardır. Kabul buyurursanız faydalı olmuş olacaktır.

7. Yaz mevsiminde İran’da tekrar koleranın
alevlenmesi uzak bir ihtimal dahi olsa, yurdumuza sirayeti ihtimali bulunduğundan bulaşma tehlikesine karşı ilgili bakanlıklar ve üniversite ile Kızılay arasında daha sıkı bir işbirliğini
sağlamak amacıyla bütçe müzakerelerini takipen üç kademede müzakereler tertiplenecektir.
Yurdumuz ilgili teşekküllerinde ve basında bu
konuda gösterilen hassasiyet yurt sağlığı bakımından takdir ve memnuniyetle karşılanmakta
ve bizi tedbir yönünden teşvik etmektedir. Esasen bugüne kadar gerek üniversitelerimizde ve
gerek bakanlıklar temsilcileriyle müteaddit toplantılar yapılmış, kararlar alınmış bulunmaktadır. Kendi nizamlarımız dâhilinde aldığımız
tedbirlere munzam olarak diğer bakanlık ve kuruluşların da katılmaları zaruri görülmektedir.

ve serum stoku için teşebbüse geçilmiştir. Modern teşhis vasıtaları için bugünkü iptidai maddelerin Türkiye’ye ithali için gerekli teşebbüsler
yapılmıştır, yakında temini mümkün olacaktır.
10. Kolera savaşı ile yakından ilgisi olan çevre sağlığı şartlarının ıslahı bir süreden beri ele
alınmış olup bu çalışmalar son zamanda hızlandırılmış bulunmaktadır. Her ihtimale karşı
giriş yerlerine yakın bulunan hastanelerimizde
boş yatak bulundurulması bir tedbir olarak ayrıca düşünülmüştür ve giriş kapılarında, şimdiden her türlü tedbiri almak üzere (çadır v. s.)
teşebbüse geçmiş bulunuyoruz. Ona göre tedbirlerimizi alacağız.

8. Bulaşıcı hastalıklarla savaşta ve yurt sağlığını ciddî surette tehdit eden hallerde olağanüstü
tedbirlere ait olarak hazırlanan kanun tasarıları, bakanlıkların tedbirlere ait olarak hazırlanan kanun tasarıları, bakanlıkların mütalâasına sevk edilmiştir. Bu tasarılarda, fevkalâde
hallerde malî formaliteleri asgari hadde indirecek hükümler de mevcud olup yakın bir tarihte
Yüksek Meclise sevk edilecektir.

Diğer mevzular ise; kızamık ihtilât ve ölümlerinden arkadaşlarımız bahsettiler. Kızamığın şimdi aşısı çıkmıştır, vardır. Yardım suretiyle de olsa
ve paramızla da almış bulunuyoruz. Bu yerlere
sevk ediyoruz. Kızamık ihtilâtları ve bundan
mütevellit ölümler ekseriyetle ihbar ve istihbar
noksanlığından ileri gelmektedir. Bu bizce her
zaman malûmdur fakat şimdi bilhassa antibiyotik mevcud olması sebebiyle derhal ölümün
önüne geçilmektedir. Bu sene 50 binden fazla
ihbar yapılmıştır. Bu da, ihbarı, bu arkadaşların
bize ihbarı yapması ve mümkün olan teşebbüsü
ve tedbiri almanın ihbarı yapmamaktan daha
iyi olduğu ve memlekete hizmet olacağı, ihbarı
yapmamakla beraber memlekete fenalık olacağını kendilerine mütaaddit defalar anlattık.
Bilhassa sosyalleştirme bölgesinden de kısmen
daha iyi haber gelmektedir.

9. Halen aşı istihsalimizi hızlandırmak üzere
gereken tedbirleri almış olup, icapında gerek
CENTO yardımını yardım şeklinde, gerek ithal
yol iyi e aşı temini do düşünülerek teşebbüse geçilmiştir. Kolera aşısı diğerlerine nisbetle ucuzdur. Tedavide lüzumlu antibiyotiklerin tedariki
ele alınmış olup, kapsül ve bir miktar da sübvansiyon şeklinde Kloramfenikol ihale edilmiş

Muhterem arkadaşlarım, daha fazla vaktinizi
almamak için kısaca Sosyal hizmetler Kanunundan da bahsedeyim. Bu kanun hazırlanmıştır ve Bakanlıklara gönderilmiş ve oradan mütalâaları alınmıştır. Şahsan ben de bir iki defa
okudum. Şimdi Başbakanlığa gönderilmiş, Bakanlar Kurulundan sonra Yüksek Meclise sevk
edilecektir ve şimdiden de rica edeceğim Hazi-
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6. Senelerden beri Hac farizasını ifa sırasında
Suudi Arabistan’da salgın hastalıklar ve bu meyanda kolera görülmemiş olmakla beraber, bu
sene her hangi bir bulaşıcı hastalık ve bilhassa kolera ihtimali göz önünde bulundurularak
yurdumuzda olağanüstü tedbirler almaktayız.
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rana kadar biz bu kanunu çıkaralım. Bunun sebebi işte köprü altında yatan çocuklar, ihtiyarlar,
düşkünler... Geçen gün bir hanım geldi, şekerli
ve aynı zamanda tüberküloz. Hastane çıkarmak
istiyor. Bir çok şeyler konuştuktan sonra anladım
ki, hastane artık, İzmir Hastanesi bizar olmuş,
atmak istiyor. Böyle çok vakaları bilir meslekdaşlarım ve diğer arkadaşların hepsi bilirler. Onun
için bir ihtiyarlar ve düşkünler yurdu, rehabilitasyon ve sıfır-altı yaşa kadar olan çocukların
bakımı ve ondan başka 18 yaşına kadar olan çocukların bakımı bunlar Sosyal hizmetler kurum
kanunu namı altında Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığına bağlı mülhak bir bütçe ile idare edilen umum müdürlük şeklinde teşkilâtlanacaktır.
100. YILA ARMAĞAN

Kanun çıktıktan sonra, Hazirandan sonra
çıkarsa bunu arz edeyim, önümüzdeki yılda
1967 bütçesine belediyeler, mahallî idareler
kâfi derecede ve kanunun gösterdiği nisbet
dâhilinde tahsisat koyamayacaklardır ve bu
şekilde bir sene daha sonraya kalmış olacaktır.
Maliye de bunun dört misli tahsisat koyacak ve
biz, çok ıstırap kaynağı olan ve iki ayrı elde bulunan Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı
ve Çocuk Esirgeme Kurumu bir çok yerlerde
Çocuk Esirgeme Kurumu küçük ve büyük çocukları bir arada tutmaktadır, işin içerisinden
de çıkmak için kâfi derecede ödeneği yoktur,
bu sebeple hepsini bir araya toplamamız bu
kanunla mümkün olacaktır. Hayırlı bir kanundur. Bunu arz etmek isterim.
Yine bu arada Personel Kanunu ile ve doktorların ve yardımcı personelin durumu ile meşgul olunmasını arkadaşlar ifade ve izhar ettiler.
Bununla son derece meşgul olmaktayız. Yazılar yazdık ve yarın mütaaddit toplantılar olacaktır. Bu toplantılarda doktorların lehine olan
hususları temine çalışacağız fakat bu dahi Türkiye’nin sağlık dâvasını tamamen Personel Kanunu bilhassa hekimlik camiasının meselelerini
tam mânasıyla halledecek durumda değildir.
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Yine bâzı ilâveler yapacağız veya daha esaslı
bir şekilde müstakilen ve memleketin sağlığına
hizmet edecek dengeli bir kanun getirmek için
çalışacağız.
Muhterem arkadaşlarım, cevap veremediğim
hususlar olursa not alınmıştır. Yazılı olarak arz
edeceğim. Hepinizi hürmetle selâmlarım muhterem arkadaşlarım (Alkışlar).
Sayın Bakan lütfen ayrılmayın, bâzı
arkadaşların soruları vardır efendim.

BAŞKAN -

Efendim, 11 arkadaş yazılı olarak soru talebinde bulundular.
Sayın Mustafa Akalın arkadaşımız sorusunu
yazılı olarak soruyor. Bendeniz okuyorum:
Ahmet Andiçen Kanser Hastanesindeki derin
şua tedavi cihazı bozulup günlerce sonra tüp
bulunup yerine takılmış, bu defa yağı yok diye
çalıştırılamamıştır. Hastalara iki ay sonra gelmeleri tebliğ edilerek hastaneden çıkarılmışlar.
Keza aynı hastanede bâzı kanserliler için lüzumlu görülen radyum iğnesi radyo-izotopun
hastanede olmadığı, Amerika’dan getirilmesi
için üçbin lira gerektiği, bu meblâğı birkaç hastanın vermesi halinde getirileceği bildirilmiştir.
1. Derin şua tedavi cihazının bozulması halinde yedek parça, tüp, yağ gibi maddelerin hazır
bulundurulması gerekli iken neden daha evvel
tedbir alınmamıştır?
2. Radyum iğnesi, radyo - izotopun bâzı hastaların tedavisi için lüzumlu olmasına göre neden hastanede hazır bulundurulmamaktadır ?
3. Hastaları, iki ay sonra gelin diye kaderleriyle başbaşa bırakmayı Sayın Bakanlık tasvip
ediyor mu?
Üç tane soru efendim.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. EDİP
SOMUNOĞLU (Devamla) -

Efendim, daha

Nasıl
olursa. Yalnız şu hususu ilâve edeyim. Ben bu
suali sormamak için kendimi çok zorladım
çünkü 11’nci ayın birinde sual sordum. Üç ay
sonra cevap verdi.

MUSTAFA AKALIN (Afyonkarahisar) -

BAŞKAN - Sayın Akalın; bu, usule mütaallik bir

şey. Yazılı cevap ister misiniz?

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. EDİP
SOMUNOĞLU (Devamla) - Üç ay cevap vermemem benim elimde değildir.
BAŞKAN - Sayın

verir misiniz?

Bakan, siz yazılı olarak cevap

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. EDİP
SOMUNOĞLU (Devamla) - Evet

efendim.

BAŞKAN - Sayın Ruhi Soyer lütfen sual kısa,
açık ve kesin olsun efendim.

Sayın Başkanım,
kolera mevzusunda Bakanın verdiği izahata teşekkür ederim. Hakikaten tatminkârdır. Ama,
Sayın Başbakanın sanki, mademki gümrüklerimizden kaçakçılık yapılıyor...
DR. RUHÎ SOYER (Niğde) -

Sayın Soyer stenograf arkadaşlar
soruları tutamadıklarından şikâyetçidirler. Lütfen yüksek sesle tekrar buyurun.
BAŞKAN -

Sayın Başbakanın
sanki gümrüklerimizde nasıl olsa kaçakçılık
yapılıyor, gümrük kontrolundan vazgeçelim,
mânasında anlamak zan’nında kaldığımız beyanlarından endişeye düşmüştük. Fakat Sayın
Bakanın verdikleri izahattan endişemiz giderilmiş oldu, teşekkür ederiz. Tatmin edildik.

DR. RUHÎ SOYER (Niğde) -

BAŞKAN - Efendim, sorular açık ve kesin olsun.
DR. RUHÎ SOYER (Niğde) -

Şimdi; 1. Sağlık ve

Sosyal Yardım Bakanlığı halkın gıdası üzerinde
bir kontrol tesisi düşünüyor mu?
2. İlâç sanayimiz halkımıza ambalaj yüzünden
büyük pahalılıkla mal olmaktadır. Bu ambalaj
enfilâsyonuna bir son vermek için bu müstahzaratın daha münasip şekilde satılması hakkında ne düşünüyorlar?
3. 25 köy ebe okulundan bu sene 758 köy ebesinin çıktığı tahmin edilmektedir, yani mezun
olacağı tahmin edilmektedir. Ben bunun bin
olduğunu kabul ediyorum. 40.000 köyümüz
olduğuna göre ancak 40 sene sonra köylerimizin hepsine, ölenler de dâhil olmak üzere, ebe
vermemiz mümkün olacak. Acaba bakanlık bu
hususta âcil bir tedbir düşünüyor mu?
100. YILA ARMAĞAN

evvel sözlü soru olarak da cevaplandırmıştım.
Hakikaten malûmatım var. Yağ meselesi. Yağı
kalmamış. Niçin bırakmışlar? Bunlara yazılı
olarak cevap vermemi kabul buyururlar mı?

4. Sosyalizasyonun tatbiki ile entegrasyonun
tatbikatı arasında alman randıman bakımından bir fark kanaat edinmişler midir?
5. Hükümet tabipleri bugün onbir vazife görmektedirler. Sağlık Bakanlığı memuru olduğu
halde muhtelif bakanlıklara ait 10 - 11 vazife görmektedirler. Bu yüzden, bildiğime göre,
250’den fazla kazamızda Hükümet tabipi yoktur. Bu doktor istismarına ne vakit nihayet vereceksiniz? Teşekkür ederim.
Sayın Bakan, şimdi mi cevap vereceksiniz? Şimdi cevap verecekseniz usule mütaallik bir hususu halletmek mecburiyetindeyim.
BAŞKAN -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. EDİP
SOMUNOĞLU (Devamla) - Uzun

sürebilir, cevap da verebilirim. Fakat yazılı da vermeyi kabul buyururlarsa yazılı olarak cevap vereceğim.
---

TÜRKÂN SEÇKİN (Edirne) -

sesle burada soracağım.

Efendim, yüksek

Sayın Bakan her ne kadar sağlık hizmetlerinin
sosyalize edilmesi lehine yakın konuşmuşlarsa da
bir iki soru sormaktan kendimi alamıyacağım.
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1. Bakanlık yetkililerinin de ifade ettikleri gibi
Edirne’de örnek bir entegrasyon çalışmaları
vardır. Bakanlık bu çalınmaları geliştirmeyi
düşünüyor mu?

100. YILA ARMAĞAN

2. Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi konusunda sosyalizasyon kelimesinden duyulan bir
allerji dolayısıyla Kurucu Meclisçe çıkarılan
bir kanundan kuvvet bulduğu için fazla paraya
mal olduğu düşüncesiyle Doğu illerinde tatbika
başlanan halk sağlığı ile çok yakından ilgili sosyalizasyondan vaz geçileceği şayiaları yaygındır.
Halbuki bu tatbikata başlanıp çalışma olmasına
rağmen Muş’ta nüfus başına 29 lira 64 kuruşa
gelmiştir ki, bu çalışmalar yurda yaygın geliştirildikçe tesis, araç, insan, malzeme ikmali tamamlanmış olacağından nüfus başına yılda 25
lirayı geçmeyeceği de tespit edilmiştir. Bu duruma göre, yılda 25 lira gibi küçük bir paraya
dayanan halk sağlığı hususlarında sosyalizasyon
çalışmalarından vazgeçmeyi düşündüğünüz
doğru mudur, kesin cevap verebilir misiniz ?
Yazılı mı cevap vereceksiniz efendim buna da cevabınızı?

BAŞKAN -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. EDİP
SOMUNOĞLU (Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi) - Yazılı da cevap verebilirim. Fakat
kısa cevap vereceğim için isterlerse sözlü olarak
cevap vereyim.
BAŞKAN - Buyurun
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efendim.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. EDİP
SOMUNOĞLU (Devamla) - Efendim, entegrasyon; kendisi ile birlikte, hattâ oraya heyetlerle birlikte gidecektik fakat gördükten sonra
tatbikatının daha elverişli olup olmadığını düşüneceğim. Zira diğer illerde Niğde’de Ordu’
da tam tatbik edilememiş alâkadar olunmamış,
ancak aradaki sağlı’k ilgililerinin diğeri hakkında sosyalleştirme bölgelerinden halkın sağlık
hizmetlerini sosyalleştirmekten vazgeçilip geçilmediğini biraz evvel de tafsilâtlı şekilde izah
ettim. Böyle vazgeçme diye birşey yoktur.
BAŞKAN - Efendim

soruların kifayeti hakkında
bir önerge geldi, okutuyorum.
Sayın Başkanlığa
Soruların yeterliğini arz ediyorum.
Kütahya
İsmail Hakkı Yıldırım

BAŞKAN - Efendim,

okunan önergeyi oyunuza
sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Kabul edilmiştir.
Sorular bitmiştir. Sayın Bakan, sizin başka ilâve edecek bir sözünüz kaldı mı?
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. EDİP
SOMUNOĞLU (Devamla) - Hürmetlerimi arz
eder, teşekkür ederim (Alkışlar).

CUMHURİYET SENATOSU
Konu

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1967 Yılı Bütçesi Münasebetiyle

Yasama Yılı

6

Birleşim

30

Tarih

05.02.1967

SOMUNOĞLU (Erzurum) - Muhterem

Başkan,
değerli arkadaşlarım, Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığının 1967 bütçe görüşmeleri sırasında
değerli arkadaşlarım tarafından tenkit ve temenniler bildirildi. Bu takdir ve temennilerini
bildirirken aynı zamanda kendileri de yapılacak hususları da belirttikleri için ve bu mahzurların nasıl izale edileceğini de açıkladılar,
bundan dolayı bilhassa teşekkür ederim.
Demek oluyor ki, arkadaşlar da bizimle birlikte sağlık hizmetlerinin ne derecede, ne şekilde
güçlükler içerisinde olduğunu onlar da takdir
etmiş oluyorlar; kendilerine teşekkür ederim.
Sırayla arkadaşlarımın tenkit ve temennilerine
cevap arz edeceğim. Yalnız arkadaşlarımın birçoğu müşterek konuşmalar yapmışlardır, bunların birisine cevap verirken diğer arkadaşlar da
cevap almış olacaklardır. Sayın Abdülkerim Saraçoğlu arkadaşım, Sağlık Bakanlığı Bütçesi’ne
kâfi derecede tahsisat ayrılamamasından yakındılar. Bu tahsisatla bütün işlerinin görülemeyeceğini ileri sürdüler. Sağlık Bütçesi’nin yatırımları geçen seneye nispetle hakikaten azdır. Yalnız
bizim düşüncemiz şu şekildedir: Sağlık Bakanlığının yatırımları ile aynı zamanda personel
durumu ve cari masrafların muvazeneli olarak
gitmesi esasına dayanmıştır. Geçen seneye nazaran vakıa 82 milyon küsür bir fazlalık mevcuttur.
Bunun için yatırımları fazlalaştırdığımız takdirde
karşısındaki cari masrafları tekabül edemiyeceğimiz için bir arkadaşımın da bahsettikleri gibi ölü

yatırım haline gelmekten kurtarmak ve daha ziyade işleri muvazeneli olarak yürütmek esası ve
gayreti içinde olduğumu arz etmek isterim.
Muhterem arkadaşlarım, her şeyden evvel sağlık
hizmetlerinin iyi görülebilmesi için paradan önce
personelin kifayetli olması ve personel mevcudiyeti şarttır. Bugün dünyada insanların ancak yüzde üçü hastalanıyor, hasta addediliyor. Bu yüzde
üçe tekabül edecek şekilde hekimin ve yardımcı
personelin bulunması icap eder. Bizde bir hekim
günde 30-40 hasta muayene etmektedir ve ülke
nüfusuna göre hesapladığımızda 35.000 hekim
olması gerekir.

100. YILA ARMAĞAN

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. EDİP

‘‘

Bizde bir hekim günde 30-40 hasta
muayene etmektedir ve ülke nüfusuna
göre hesapladığımızda 35.000 hekim
olması gerekir.

Arkadaşlarım yine belirttiler,

‘‘

’’

Avrupa’ya gidenler ve bizim gibi idarede
vazife alan, idareye intisab edenler
müstesna, ancak 7 bin hekim mevcuttur.
O halde, büyük bir sıkıntı var.

’’

Yatak sıkıntısı da aynı şekilde. Nihayet bugün
bütün teşekküllerin yatak sayısı 72 bin. 46-49
bin kadar Sağlık Bakanlığının, diğer teşekküllerle birlikte 72 bin. Halbuki en az 300-350 bin,
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hiç olmazsa bunun yarısı kadar yatak sayısı olması lazım gelir ki, hakikaten hastanelere giden
hastaların kapılarda kalmaması, lazım gelen ihtimamı ve yatağı derhal bulması iktiza eder. Biz
bir defa bu yönden yürümeyince, bugünkü gibi,
dünkü gibi, bundan evvel, uzun seneler evvel
yapılan palyatif tedbirlerle sizleri ve vatandaşları henüz memnun etmekten uzak bulunuyoruz. Bizden evvelki ve iktidarımız zamanında
da olduğu gibi tıp fakülteleri açmak, bunların
talebe adedini artırmak, hastaneleri ve müesseseleri yaptırmak gibi çalışmalar devam etmektedir ve önümüzdeki senelerde de hızla devam
edecektir. Bunun için durmayacağız. Yalnız
tam reel bir şekle gelebilmesi için evvelce arz
ettiğim hususların da tahakkuku icap ediyor.
Bunun için hekimi ve hekimin yanında çalışan
yardımcı personeli hakikaten tatmin etmek ve
ona gereken değeri vermek icapediyor.

Bugün arkadaşlarım da belirttiler, yine söylemeden geçemeyeceğim, muhtelif teşekküllerde, hattâ bir hastane içerisinde başka başka türlü baremler, başka türlü ücretler ödenmektedir.
Buna biz de şahidiz ve vâkıfız. Şimdi bunun
için bu sene içerisinde, 1966 senesi içerisinde
bilhassa geçen sene yine arkadaşlarımın tenkit ve temennilerine uyarak onları tekrar tekrar okuyarak, bunlar ürerinde durarak tedavi
kurumlarının, tedavi edici hekimlik, koruyucu
hekimliği birbirinden ayırmaya çalıştık ve Sayın Halûk Berkol arkadaşım açıkça izah ettiler;
bir seminer yapıldı ve bu seminer ilim adamları, profesörler, idareciler, Hükümet tabipleri ve
Bakanlığımızın mütehassıs elemanları iştirak
ettiler ve üç sektör üzerinde çalışılarak üç konu
ele alındı. Bunlardan birisi malî ve iktisadi komisyon tarafından öngörülen hususlardır. Bunları uzun uzadıya arz etmeyeceğim.
İdari seksiyon tarafından öngörülen hususlar,
hukuk seksiyonu tarafından öngörülen hususlar olarak üç seksiyona ayrıldı ve çalışmalarını
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bitirdi. Bu çalışmalar deşifre edilerek bir kitap
halinde, bir broşür halinde gelen arkadaşlara ve diğer alâkalılara dağıldı. Bundan netice
almak gerekir. Netice almazsak bu çalışmalar
hiçbir fayda vermez. Tek elden idare muayyen
bir teşekkül, meselâ Etibank gibi veya diğer
teşekküller gibi İktisadi Devlet Teşekkülü veya
buna benzemeyen başka bir teşekkül ve dünyanın bir çok yerinde olduğu gibi muhtar bir
müessese olarak inisiyatifini kendi ihtiyarına
vermek, oradaki başhekimi ve idareyici kendi
düşüncesiyle kendisinin idare etmesi ve ancak
kontrolünün Sağlık Bakanlığına veya bir başka
müesseseye, her kime olursa olsun verilmesidir.
Buradan bâzı teşekküller bütün hastanelerinin
tarafımızdan alınması hususuna çalıştığımızı
ileri sürüyorlar. Böyle bir fikirde değiliz. Eğer
isterlerse kendilerine veririz, fakat elverir ki,
bugünkü tedavi kurumları ve bugünkü hastanelerin, bugünkü hallerinden kurtararak tamamen ilmî ve idari yönden mükemmel ve modern bir hale getirilmesi için çalışalım.
Bunun için Devlet parası ile yapmak veya da
sağlık sigortası ile hemen hemen bundan daha
çok uzun seneler evvel Avrupa memleketleri,
Amerika ve diğer ileri memleketler sağlık sigortasını ihdas etmişler ve hattâ bizden, buradan
giderken sigortalı olan bir kimse, bir şahıs orada meccanen muayene olmakta ve hiçbir güçlük çekmemektedir. Fakat buna mukabil eğer
bu sigortayı yaptırmazsa büyük paralar ödemektedir. Bu konuda bu münakaşalar sırasında
bunun bütün halka, bütün vatandaşlara teşmili
mevzubahis oldu. Fakat bu biraz güçtür.
Hattâ bâzı Avrupa memleketlerinde de orada
bizzat gittiğimizde gördük ki, ancak % 70-8085 i sigortalı oluyor bir kısmı sigortalı olmaktan kendini uzak tutuyor veya olmak istemiyor.
Sağlık Sigortası yapılırken bunun bir iyiliği vardır, herkes hastanede aynı derecede, aynı şekilde ve yine belki 1-2- 3’üncü sınıfların elbette

Arkadaşımız sıtma konusundan ve sıtmanın
eradike edildiğinden takdirle bahsetti. Kendilerine teşekkür ederim. Sıtma biraz Doğu ve
Günedoğu’da halkın göçebe olması ve sebebiyle devam etmekte, fakat bu sene hızlı bir çalışma ile burada da eradika etmeye, kökünden
kazımaya gideceğiz. Tahmin ediyorum bugün
5-6 bin mevcudu, 5-6 yüze indirmek için gayret sarf edeceğiz. Yine başka günün mevzusu
olan frengiden bahsetti, Abdülkerim arkadaşım, sonra bu hususu kati olarak anlayabilmek
için bilhassa son ayda İstanbul’da Deri-Tenasül
dispanserleri üzerinde bizzat inceleme yaptım.
Bir dispanserde artma yok, fakat diğer bir dispanserde hakikaten, 64’ten evvelki senelere nisbetle cüzi bir artma vardır. Bu da bütün dünyada bir artma olduğunu neşriyattan anlıyoruz.
Mümkün olan bütün tedbirleri almaktayız ve
Avrupa’dan gelen bu Beatnik denilen turistlerin hakikaten getirip getirmediği hususunu da
inceledim, büyük bir yekûn teşkil etmemekle
beraber mümkün olduğu da yine alakadarlar

tarafından söylenildi. Fakat büyük bir salgın,
büyük bir felâket şeklinde olmadığı kanaatine
vardım. Her zaman, diğer senelere nazaran bir
artma, bir eksilme olur. Bunun cüzi bir artısında gerekli tedbirleri almak üzere İstanbul valisiyle ve burada diğer alâkalılarla da görüşüp
tespit ettik. Tahmin ediyorum ki gelecek sene
bu miktar azalacaktır.
Arkadaşım trahomdan bahsettiler. Trahom
memleketimizde eski senelerde bir âfet hâlinde idi. Hakikaten iyi çalışılmıştır. Bugün 1,5
milyon trahomlu olduğu tahmin edildiğinden bahsettiler. 1952 yılında böyle 1,5 milyon
trahomlu olduğu tespit edilmiş, fakat son senelerde 22 ilde 7 milyon insan üzerinde yapılan
taramada 213 bin 723 insanın trahomlu okluğu tespit edilmiş, yüzde 9 oranında bir trahomlu olduğu meydana çıkmıştır ki, bu nispet gün
geçtikçe düşmektedir, körlük de hemen hemen
kalmamıştır. Trahomun sâri devrede, bilhassa
antibiyotiklerle, tedaviyle, körlükte daha ileri
derecelere gidilmemekle, bizim de hastanelerimiz, gezici ekipler bütün gayretleriyle arkadaşlarımız çalışmaktadırlar.
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tefriki vardır. Tek odalar, 2-8 odalar, bunlar
olacaktır ama bugünkü gibi birisi varlıklı olduğu halde meccanen tedavi olabiliyor, bunu
inkâra mahal yoktur. Diğeri orta halli olduğu
halde paralı, diğer birisi tamamen parasız, ilmühaberle vesaire ile... Binaenaleyh bu şekilde
keşmekeşlikten ve dağınıklıktan kurtarmamız
için sağlık sigortasının katı olarak tekevvününe Bakanlığımız taraftardır ve çalışmalarını
hızlandırmaktadır. Yalnız çok acele olarak getirmemek kararında ve ikinci bir toplantı ile
alâkadar ve mesul Bakanlık yetkililerini çağıracaktır, aynı zamanda Başbakanlığa arz edilmiş,
Plânlamadan geçmiştir, bir Avrupa’dan UNİCEF tarafından, zannediyorum İngiltere’den
bugünlerde sağlık sigortasını tetkik etmek üzere bir mütehassıs gelmek üzeredir. Sigorta işlerini bu şekilde neticeye erdirip ve büyük yükten
ve büyük töhmetlerden kurtarmış olacağız.

Bu sene yalnız Hatay vilâyetinde tarama yapıldı, bu taramada 159.616 kişiden 14.206
trahomlu tespit edildi ki, yine nispet yüzde
9’dur. Önümüzdeki sene Adıyaman’da bu beş
ekip devamlı olarak tarama yapacak. Diğer
senelerde Güney illerindeki bu trahom mıntakalarında âzami gayret sarf edilerek 4-5 sene
içerisinde eradikasyona gitmeye gayret etmek
için karar almış bulunuyoruz.
Muhterem arkadaşlarım, Sayın Halûk Berkol arkadaşım hakikaten geniş açıklamalarda,
temennilerde bulundular ve difteri vakalarının azalmış olduğunu söylediler. Kendilerine
teşekkür ederim. Bu sene bilhassa difteri aşısı
üzerinde Yugoslavya’ya iki arkadaşımızı gönderdik, yeni usuller öğrenerek geldiler. Yakında
daha çok aşı çıkarabileceğiz.
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Esasen elimizde bugün aşıların tamamı mevcuttur. Yapabildiğimizi yapıyoruz, yapamadığımızı da hariçten Kızılay vasıtasıyla temin
ediyoruz ve hiç kimseyi kimseyi ve hiçbir çocuğu aşısız bırakmıyoruz. Şimdiye kadar da “aşı
yoktur’’ cümlesi söylenmemiştir.
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Arkadaşların bir kısmı ve yine Sayın Halûk Berkol, Sayın Celâl Ertuğ ve diğer arkadaşlarımız
sosyalleştirmeden bahsettiler. Bu hususa ben de
dokunup gerekli bilgiyi arz edeceğim. Sosyalleştirme Doğu ve Güneydoğu’da 1962 senesinde
başlamış ve devam etmektedir. Yalnız, başladığı senelerde Muş pilot bölgesinin tamamına,
ocakların tamamına hekimin gittiği ve ondan
sonra diğer beş ilde sosyalleştirme başladığı zaman hekimin bu ocaklara tamamen gidemediği ve mütaakip senelerde geçen sene, bu senede
ocaklardaki hekim noksanlığı konusuna Sağlık
Bakanlığının ve Sağlık Bakanı’nın ehemmiyet
vermediği suretiyle atıf yapmaktadır, katiyen
reddediyorum. İlk sene Muş’ta başlattığımız ve
müteakiben Kars, Hakkâri, Van bu bölgelerde
sosyalleştirme devam ettiği senede sosyal sigortalar ve askerî hekimlere, Devlet Demiryollarına
tazminat kanunu, hattâ bizim Bakanlığımızın
tazminat kanunu yoktu, ortada, yeni 472 sayılı
Kanun. O sıralarda daha çok talip oluyorduk.
Verilen para, maddi nihayet. Bunlar bir çok sosyal şartları hâvi olmamakla beraber, arkadaşlar
gidiyorlardı. Ama bilâhara aynı şartlar dâhilinde, daha iyi şartlar dâhilinde Batıda ve diğer
yerlerde Ankara ve hattâ İstanbul’da daha mükemmel şartlar dâhilinde aynı parayı buldukları
için arkadaşlar gitmemekte haklı görünüyorlardı. Binaenaleyh yine bu Yüce Senato ve Yüksek
Meclis bu kanunları kabul etmiştir ve edilirken
buna hakikaten sosyalleştirmeye zarar vereceği
de belirtilmiştir. Bir de sosyalleştirme tatbikatı
düşünülürken, yapılırken hekim, bilhassa hekim,
hattâ biraz da yardımcı personel, fakat hekim
nisbeti, hekim mevcudu iyi düşünülmediğini
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arz etmek: isterim. İster plânlamanın olsun bu
hata isterse bizim Bakanlığımız dan verilen bilgide olsun, her hangisiyse iyi incelenmeden ve,
biraz evvel de ıs özlerimin başında arz ettiğim
gibi bize lüzumlu olan 35 bin hekim yerine, elimizde 3.000-3.200 hekimle bu işi görmek kabil
değildir. Hattâ Senatoya geldiğim birinci senede
yine bütçe görüşmeleri sırasında 100 bin nüfusa
bir hekim ancak düşerken, birdenbire yedi hin
nüfusa bir hekimin temini hemen kabil değildir.
Bu sene mezun olanlar arasında biz burslu olan
arkadaşları istisnamız olarak bilhassa Doğu bölgesine ve sosyalleştirme bölgesine göndermek
üzere kura çektik. Fakat bu arkadaşlardan ancak
üçte biri mukavele imza ederek gittiler, istemedikleri halde zorla göndermenin de yine sosyalleştirme kanunu, 224 sayılı Kanun görüşülürken
bilhassa buraya zorla ve mecburiyetle gönderilmemesi isteğinde bulunulmuş ve o seminerde
bu humus ittifakla kabul edilmiştir. Diğer taraftan sosyalleştirme bölgesi haricinde olan bir çok
kazalarımız hekimsizdir. Buraları da karşılamak
mecburiyetindeyiz. Mezun olanlardan bir çoğu
Doğuya gönderdiğimiz gibi diğerlerini de diğer
bölgelere vermiş bulunuyoruz. Bunun için şimdi
bir çare olarak 300 Tıp talebesine ve ilk sınıftan
başlamak üzere burs veriyoruz ve mümkün olursa önümüzdeki sene yatılı tıp talebe yurdunu ihdas etmeyi ve daha iyi şekilde, daha iyi şartlarla
yetiştirmeyi düşünmekteyiz.
Yine arkadaşlarımız, pratisyen hekim arkadaşlar
mevzuuna dokundular. Giden arkadaşlarımız
hakikaten orada koruyucu hekimlikte çalıştıkları
gibi orada hasta olanları da tedavi etmek suretiyle ancak kendilerini de tatmin etmiş olacaklar,
muvaffakiyetleri halk tarafından benimsenecek.
Halbuki ilk mezun olan arkadaşlarımız hakikatten tedavi edici hekimlik hususunda noksan
olduklarını bu yaz bizzat gidip görmüş bulunuyoruz. Bu husus bilhassa İstanbul Tıp Fakültesi
Dekanı ve Profesörleriyle de görüşüldü. Onlar

‘‘

Diş teknisyenleri konusuna da
arkadaşlarımız temas ettiler, diş
hekimliği dişçilik değil hakikaten diş
hekimliğidir. 1928 senesinde böyle bir
kanun çıkarılmıştır. Diş teknisyenlerine,
dişçilik ruhsatı ve dişçilik diploması
verilmesi gibi bir hususu Bakanlığımız
düşünmemektedir.

’’

Yurt dışına giden hekimler mevzusunda da arkadaşımız konuştular. Yurt dışına giden hekimlerimizi memlekete getirmek için gayret içindeyiz.
Kendileri de müracaat ediyorlar. Yalnız Ankara
ve İstanbul’dan başka bir yere de gidemeyeceklerini beyan etmeleri üzerine burada boş yerler
varsa tâyin ediliyor, yoksa Anadolu’nun diğer
yerlerini kabul etmekte biraz tereddüt ediyorlar.
İşte yine tekelden idare ve hastane idaresini muhtar bir hale getirmek suretiyle Avrupa’ya gidip
araştırma yapan, ilim yapan bu arkadaşlar bu
müesseselerden o zaman istifade edebileceklerdir. Şimdi de boş yerimiz olduğu takdirde derhal
kabul ediyoruz, yalnız Avrupa’da geçen müddetin terfisine sayılması konusu tartışmalıdır. Burada kalan ve çalışan arkadaşlarla Avrupa’ya giden
fakat ilim için gidenden başka diğer kazanç için
gidenlerin her ikisini bir seviyede tutmak konusu
biraz münakaşa mevzusu olabilir.
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da aynen tastik ediyorlar. Fakat FKB nin yani
PSN’in kaldırılmaması taraftarı değiller ama
bir ücret verilmek suretiyle son sene, yani yedinci sene bir ücret verilmek suretiyle onbir ay ki,
arkadaşımız bir, iki sene diyor çok zordur, hakikaten memleketin ihtiyacı var. Belki kademeli
bir sırayla olacaktır. Onun için arkadaşlar, yeni
çıkan doktor arkadaşlarım biraz staj gördükten
sonra tedavi edici hekimlik üzerinde bilgisini artırdıktan sonra gitmesini biz de düşünmekteyiz,
fakültelerle bu hususta temas halindeyiz. Entegrasyon da iyi bir sistem, daha ucuz bir sistem,
daha ucuz bir sistem. Bunu da birkaç vilâyette
Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli Giresun ve Niğde
vilâyetlerinde tatbik etmekteyiz. Daha iyi neticeler alacağımızı ümitediyorum. Fakat yine arz
ettiğim gibi tedavi edici hekimlikle koruyucu hekimliği birbirinden ayırıp Devlet daha çok koruyucu hekimlik üzerinde çalışmalarını teksif ettiği
ve personel yetiştirdiği takdirde muvaffak olabilecektir, aksi takdirde bunlar birer temenniden ibaret kalacaktır. Himayeye muhtaç çocuklar meselesine de arkadaşlarımız değindiler. Bu kurumun
kanunu Başbakanlıktadır. Bütün Türkiye’nin 0-6
yaş ile 6-18 yaş çocuklarının bir arada ve bir kurum tarafından idare edilmesi konusunda kanun
yapılmış ve Başbakanlığa sunulmuştur. Yakında
Meclise geleceğini tahmin etmekteyiz. Şimdi biz
diğer taraftan 0-6 yaş çocuklara yurtlar tesis etmekteyiz. Rehabilitasyon ve belediyeler tarafından yapılan kimsesizler yurdu için Bakanlığımız
dernek yardımlarından âzamisini yapmakta ve
her zaman buna müzahir olmaktadır.

Rıfat Öztürkçine arkadaşımız “1219 sayılı Kanun çıkmamıştır,’’ dedi. Kanun elimizdedir,
ben de bir iki defa bizzat okudum, noksanları
vardır. Seneler evvel 1928 de çıkmıştır. Yeni çıkacak bu Tababet ve Şuabatı Sanatlarının tarzı
icrasına dair olan Kanun diye o zamanki tâbirle
yazılmıştır, yapılmıştır. Bu kanun üzerinde bir
müddet daha çalışmak icapetmektedir.
Hemşirelerin 24 saat çalışması işi mutlak değildir. Hemşireler muayyen müddet çalıştıktan sonra ancak nöbetçiler diğer zamanlarda çalışıyor.
Tamamen hastanemizde 3 vardiya hâlinde
henüz çalışmayı temin etmek için yine 3-4 bin
hemşire yerine 30-32 bin hemşirenin bulunması icap eder. Ama geceleri ancak nöbetçilerin
çalışması ile karşılanıyor. Sağlık memuru yardımcılığı diye yeni bir teşekkülün ortaya çıkmasına taraftar değilim. Elde sıtma sağlık koruyucuları mevcuttur. Bunların bir kısmı ücretle,
bir kısmı aslî maaşla çalışmaktadırlar. Zaten
entegrasyonda da maksat budur, sıtma tamamen kökünden kazındığı, eradike edildiği vakit
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bu arkadaşlar akliye ve asabiye hastanelerinde
çalışırlar. Bunlara, ‘‘akliye ve asabiye hastanelerine alacağız; sizi, bu şekilde sağlık memuru
yardımcısı yapacağız,’’ deriz; bir müddet sonra
bunlar, ‘‘bizim burada maneviyatımız bozuluyor, biz de hastalanıyoruz,’’ diye ortaya çıkarlar.
Hekimlerin terfihi: Bu hususları arz etmiştim.
Sayın Faruk Kınaytürk arkadaşımın sormuş olduğu suallerin diğer kısımlarına cevap vermiş
oluyorum. Şimdi de hava kirliliği mevzusundaki sualine cevap vereceğim.
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Bu mevzuda daha önce Sayın Celâl Ertuğ tarafından verilen bir kanun teklifi vardır. Kanun
teklifi komisyonlarda görüşülürken bunun cezai
müeyyidelerinin mevcut olduğu, fakat tedbirlere karşı biraz az yer verildiğinden dolayı, bu
kanun Başbakanlık Müsteşarının Başkanlığınca toplanan kurul, Sağlık Bakanlığı tarafından
bir kanun teklifinin getirilmesini kararlaştırmış
ve bize bildirmiştir. Elbette bu hususta kendisinden yine âzami derecede istifade edeceğiz
ve kendi tanzim ettikleri kanundan da âzami
istifadeyi yaparak kısa zamanda Meclise sevk
etmeye çalışacağız.
Tıbbî alet, edevatın standardize edilmesi, ben
öyle anladım, meselâ röntgen makinaları hususunda meselâ yalnız bir Siemens veya yalnız
bir Philips makinalarının getirilmesiyle mümkün olur. Bu, bugünkü 2490 sayılı Kanunun
karşısında pek mümkün değildir, çünkü tarafgirlikle itham edilir. Yalnız hastanelerin, A. B.
C. D. diye eğitim hastaneleri, bunlara da yataklar ayrılmıştır. Bunlara göre hangi âlet ve
edevatın verileceği bu yerlerde tespit edilmiştir.
O şekilde standardize ediyoruz fakat bütün âlet
ve edevatı nitekim Türkiye’de otomobillerin
standardize veya bir marka altında bulunmasına maddeten imkân yoktur.
Sayın Zerin Tüzün arkadaşımız tıp mensubu
ve yardımcılarının full-time’den faydalandığını
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fakat halkın bu şekilde olan çalışmalara rağmen bundan faydalanamadığını ve full-time
kanununu kanun çıktığı zaman da tenkit ettiğini ve bundan istenilen şekilde faydalanılamadığından bahis buyurdular.
İlk defa iki hastanede tatbikatı yapıldı. Bilhassa İstanbul Göğüs Hastalıkları Hastanesinde hakikaten arkadaşların tasmamı full-time dâhil oldular
ve iyi netice alındı. Bu neticeyi gören Bakanlığımız ve diğer hastane mensupları da kendilerinin
de full-time’a sokulması ve o şekil hastanelerde
full-time şeklinde çalışılması düşünüldü. Zaman
zaman Sayın Tüzün’ün bahsettikleri gibi bu
full-time dolayısıyla, hastalardan fazla para alındığı ve hepsinin ücretli yatırıldığı ileri sürülmektedir. Hususiyle bu hastanelere gönderdiğimiz
müfettişlerimizin getirdiği rakamlara, istatistiklere göre eskiden yine % 60-65 hattâ % 70’inin
ücretsiz % 30 nun da ücretli yatırıldığı ve bugün
de hiçbir fark olmadığı şeklindedir.
Ücret fazlalığından bahis buyurdular:
Ücret, fazlalığının tekrar üzerinde durulmuştur. Bâzı fazlalık diye bir şey varsa, bunlar yeniden gözden geçirilecektir. Hattâ daha evvel de
bahsedildi. Yine ücret indirmesi ve bâzı ayarlamalar yapıldı. Halkın bilhassa alâka gördüğü
full-time’den daha iyi istifade ettiği ve polikilinik muayenelerinin devamlı olarak yapıldığını
görmekle bâzı mahzurları ile birlikte full-time
döner sermaye olan ve tatbik edilen hastanenin
personelinin, yardımcı personelinin ve diğerlerinin de istifade ettiği ve daha iyi bir şekilde çalışıldığı kanatindeyim. Yalnız full-time en mühim
mahzuru, full-time tatbik edilen bir döner sermayeli hastane ile full-time tatbik edilmeyen ve
koruyucu hekimlikte çalışan çocuk hastaneleri,
verem dispanserleri, verem hastaneleri, ana-çocuk sağlığı gibi müesseselerle müsavi bir şekilde
ücret alamamalarını ve bu yüzden diğer arkadaşların mağdur olduklarını, kırıldıklarını görmekteyim. İlk zamandan beri full-tiıme’nin bu

Nevzat Özerdemli arkadaşımız Farmakope Kanunu’nun şimdiye kadar çıkmadığı ve bundan
dolayı zarar gördüklerini söylemektedirler. Farmakope Kanunu ikinci defa kadük olmuştur.
İkinci defa Başbakanlıktan TBMM’ye intikal
etmiş bulunmaktadır, takip etmekteyiz. Uzuv
extreleri, bunların kontrolü mümkün olmadığı
için Türkiye’ye ithâl edilmemektedir. Bunların
hayati önemde olanları tarafımızdan listeye ithâl edilmekte fakat heyet tarafından bunların
ithâli komisyonca mahzurlu görülmektedir. Fakat bir çok hayati ehemmiyeti haiz olanları da
ithâl edilmiş bulunmaktadır.
Sosyal Sigortalar Kurumunun satın alacağı
ilâçlar hususu basın ve arkadaşlar tarafından
zaman zaman bahis konusu edilmektedir. Bu
da, 500 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerinden olduğu cihetle, daha ziyade Çalışma Bakanlığını ilgilendirmektedir. Fakat,
ben de, Bakanlığımız da şahsen bunu mahzurlu bulmaktayız. Bir kısım ilâçları listeye ithal
etmekte, ve bu listenin haricinde ilâç yapmamak gibi bir hususun mahzurlu olduğuna dair
kanaatim mevcuttur. Yalnız diğer bakanlıkla
birlikte bunun mahzurlarını izale etmek için
tarafımızdan da çalışmalar yapılacaktır.
Sayın Sami Turan arkadaşımız verem mücadelesi ve bunun muvaffakiyetinden bahsettiler,
kendilerine bilhassa teşekkür ederim.
Diğer kanser hastalığı ve bunun tedavisi hususuna Bakanlığımızın gerekli ehemmiyeti vermediği ileri sürüldü.
Bizim de kanser hastalığına hakikaten lazım
gelen ehemmiyeti ve önemi verdiğimizi sanıyo-

rum. Şimdi bir kanser hastanesi mevcut, Ahmet
Andiçen Kanser Hastanesi, fakülte tarafından
idare edilecek, onlarla anlaşma yaptılar, fakat
bunun üzerinde fazla durmadık. Biz de ayrı bir
hastane kurma yoluna gidiyoruz. Bir bina arıyoruz. Yakın senelerde de bunun için bir bina yaptırma teşebbüsünde bulunuyoruz. Aynı zamanda diğer hastanelerimizde de derin şua tedavileri
mevcuttur. Fakat arkadaşıma hak veririm, kifayetli değildir. Bu da yine mevcut 6.200 olan yatak adedinin yükselmesi ile birlikte kanser yatağının da çoğaltılması lazımdır. Yalnız dışarda
yatıp tedavi olmak, bunun için de bir bina tutup
bu hastaları otel köşelerinden veya sokaklardan
kurtarmayı düşünüyoruz. Bu da mümkün olmamaktadır. Nihayet birkaç yüz bin liralık bir icarla
bir bina tutulmasıyla mümkün olacaktır.
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mahzurlarını da arz etmiştim. Yine Sigorta Kanunu’nu tekraren arz ediyorum özür dilerim,
bunu tatbik etmekten başka bir çare olmadığı,
aksi takdirde başı ağrıyana aspirin vermek gibi
palyatif tedbirlerle iyi neticeler, katı neticeler
alamayacağımız da meydana çıkmış bulunuyor.

Sayın Celâl Ertuğ arkadaşımıza da diğer açıklamalarımla sosyalleştirme konusunda da izahat
vermiştim. Şimdiye kadar sağlık ocakları için ilk
sene 300 denmişti, fakat her sene 300 sağlık ocağı yapılsın diye buraya 300 rakamı konmuştur.
Halbu ki yalnız Muş Pilot Bölgesinin sosyalleştirilmesine gidilmiştir. Onun için diğerleri şimdiye
kadar 435 sağlık ocağı faaldir. Bunlardan 183’ü
Trabzon, Gümüşane, Rize ve o bölgedeki beş
vilâyete aittir. 143 tanesi ise, Malatya, Adıyaman, Bingöl, Tunceli, Elâzığ. Toplam 761 sağlık
ocağı açılmıştır. 1.500’e mukabil 300’ü çıkarırsak, yakın derecededir ve hiçbir sağlık ocağının
yapılmaması veya sağlık ocağının lüzumsuzluğu gibi Bakanlığımız bir fikir taşımamaktadır.
Bilhassa hakikaten ideal bir sistemdir ama bu
sistemin yürütülmesindeki güçlük bizi düşündürmektedir. Meselâ 435 sağlık ocağının bunun
123’ünde hekim yoktur. Fakat tamamen açıktır,
kapalı olan sağlık ocağı hemen yapılmayıp noksan kalanlar müstesna, birkaç tanedir noksan
olan, diğerlerinde sağlık memuru, ebe, hemşire
mevcuttur. 435’in 320, 340 hekim mevcuttur ve
ilk senelerden beri aynı şekilde devam etmektedir. İktidarımız zamanında ve partimizin bir
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aksi düşünce ile buraları azaltmadığını bilhassa
arz etmek isterim. Ancak, bu yerlere yine aynı
şekilde ikmal edebiliyoruz. Sosyalleştirmenin
belkemiği olan hekimi ve personeli temin ettiğimiz takdirde kolaylaşır. Yardımcı sağlık personeli ideal olarak, reel olarak noksansa da bilhassa
sosyalleştirme bölgesinde sağlık memuru olarak
tamamen kâfidir. Diğer ebe v. s. yardımcı personel de noksan değildir.

bunları da tekrar arkadaşlarıma yazılı olarak
ve daha geniş bir şekilde takdim edeceğim.
Tenkit ve temennide bulunan arkadaşlarım
Sağlık Bakanlığının çalışmalarına ışık tutmaktadır. Kendilerinin bu tenkitleri bizim için
daima faydalı olmuştur. Bütün arkadaşlara ve
Yüce Senatoya tekrar teşekkür ederim, saygılarımı arz ederim. (Alkışlar)
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Muhterem arkadaşlar, diğer cevap veremediğim, cevap arz edemediğim hususlar olursa

MİLLET MECLİSİ
Konu

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1967 Yılı Bütçesi Münasebetiyle

Yasama Yılı

2

Birleşim

60

Tarih

21.02.1967

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. EDİP
SOMUNOĞLU (Cumhuriyet Senatosu Erzu-

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, bütçe üzerinde söz alan milletvekillerinin
tenkit ve temennilerini dikkatle takip ettim. Değerli arkadaşlarım tenkit ve temenni ile birlikte
yapılacak işleri de açıkça beyan ettiler. Ayrıca
çalışmalarımızı, daha ziyade teşvik için tebriklerde bulundular. Şahsım ve Bakanlık erkânı ve
bu sahada çalışan hekim, yardımcı personel ve
bütün sağlık personeli adına huzurunuzda sizlere bilhassa teşekkür etmek isterim. Bu tebrik
ve temenniler bizim için teşvik mahiyetindedir.
Bizi daha çok çalışmaya teşvik edecek ve hevesimizi artıracaktır. Noksanlarımızı bütün teferruatiyle müdrik bulunuyoruz.
rum Üyesi) -
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Bir dakika Sayın Bakan, açık oylamıya iştirak etmemiş arkadaşlar varsa lütfen
oylarını kullansınlar efendim.

BAŞKAN -

Devam buyurunuz, Sayın Bakan.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. EDİP

Bir memleketin
sağlığı ne kadar ileri olursa insangücü o mabette yükselmiş olur. Hepimiz biliyoruz, bilhassa Birinci Cihan Harbini idrak edenler,
hattâ İkinci Cihan Harbinde, o sıralarda Türkiye’de bir çok salgın hastalıklar hüküm sürüyordu ve insangücü çok azalmıştı. Öyle bir
hale gelmişti ki, bâzı ovalarda vazife gördüğümüz, gittiğimiz yerlerde öğle zamanı insanları, çocukları bulmak kabil değildi. Ciddî bir
SOMUNOĞLU (Devamla) -

tatbiki için o ilde bilhassa bütün teşkilât ve inşaat, diğer hususlar ikmal edilmeden sosyalleştirmeye geçilmez’’ denir. Bu sene, bilhassa son beş
ilde, bu noksanlıklar da ikmal edilmediği için
yapılamadı. Mart 1’den itibaren, emri verilmiştir, bu beş ilde tatbik edilecektir. Gelecek sene
yine diğer iller Trabzon, Giresun, Artvin, Rize
illerindeki inşaat ve ilk malzemesi ikmal edilirse
bunlar da hizmete senesi içinde açılacaktır.

Muhterem arkadaşlarım, bilhassa sözcü arkadaşlarımız birkaç noktada birleşmiş oldular.

Bir de muhterem arkadaşlar, ötenden beri, Yüce
Meclisin diğer toplantılarında da sosyalleştirilmiş bölgelerde malzemelerin noksan olmasından bahsedilmektedir. Bilâkâs arkadaşlar...

Birincisi, bilhassa Sağlık Bakanlığı Bütçesi’nin
kâfi olmadığıdır.

‘‘

’’

Bu, geçen yaz içerisinde hemen hemen bütün
ocakları ve illerdeki sağlık teşkilâtını gezdim.
Hemen hiçbir yerde hiçbir zaman diğer sosyalleştirilmemiş olan bölgelerdeki sağlık merkezlerinde olmayan ilaç, malzeme ve her türlü
teçhizatı havidir.

Arkadaşlarım, bilhassa sosyalleştirme üzerinde
durdular. Sağlık hizmetlerini sosyalleştirme için
plâna göre tanzim edilen iller, tertib edilen bu illerde program tatbik edilmiştir. 224 sayılı Kanunun 17’nci maddesi, “bir ilde sosyalleştirmenin

İlâç mevzusu şöyledir: Hekim olmayan yerde,
hekim tâyin edilmeyen sağlık ocaklarında ecza
dolabı çalışamayacağı için, burada ilâç sıkıntısı
çekilebilir. Tasavvur buyurun eskiden bir ilçe
merkezinde olan bir ecza dolabı veya bu eczaneye mukabil bir ilçenin beş, altı, yedi, daha
fazla ocağı vardır ve bu ocaktaki bir tabip diğer ocaktaki vazifeyle tavzif edilerek, vazifeyle
görevlendirilerek oralara bakmaktadırlar. Bu
şekilde ilâç telâfisi mümkün olmaktadır. Gittiğimiz yerlerde bazan bir eczane kadar ilâç
bulundurulması istenmektedir. Buna imkân ve
ihtimal yoktur. Sağlık ocaklarında ve diğer ecza
dolaplarında, eczanelerde olduğu gibi, mübrem, mühim ve hayati ilâçlar daima mevcuttur.
Hattâ hayati bir ehemmiyeti haiz ilâçlar esasen
meccanen, parasız olarak verilmektedir. Diğer
ecza dolapları da ekseriyetle beş bin, altı bin liralık döner sermayeyi haizdir. Buralardan ilâçlar temin edilmekte ise de Ankara ve İstanbul
ve daha büyük şehirlerde aldıkları ilâçların da

Sağlık Bakanlığı Bütçesi, Umumi
Bütçe’nin yüzde 4,8’idir.

Hükümet programında, partimizin programındaki esaslara göre tâyin ve tesbis edilmiştir. Yatırımlarla cari masraflar dengeli olarak devam
etmesi için çalışılmıştır. Bu sene yatırımlardan
bir miktar kısılmıştır. Bunun sebebi, yatırımlar
yapıldığı halde cari masrafı karşılıyamamaktadır. Cari masrafın karşılanması da mümkün
olduğu halde personelin yetişememesi ve personel noksanlığı sebebiyle yatırımların lüzumsuz
yapılması gibi bir mevzu ile karşı karşıya kalıyoruz. Onun için yatırımlarla diğer cari masrafları dengeli bir vaziyette ve Hükümetimizin
programına uygun olarak, muvazeneli bir şekilde denkleştirilmiştir. Ve bunun için de âzami
gayret Bakanlığımız tarafından sarf edilmiş,
bundan evvelki yatırımlar ve beş senelik plân
çerçevesi dâhilinde tamamen yerine sarf edilmiş ve plân hedeflerine varmış bulunmaktadır.

100. YILA ARMAĞAN

çalışma sonunda sağlık personelinin fedakârane çalışmasiyle ve hükümetlerin şimdiye
kadar olan gayretleriyle bu hal zail olmuştur.
Artık bugün, modern memleketlerde olduğu
gibi, araştırmalar yapacağız ve buna doğru
gidiyoruz; modern memleketlerdeki sağlık
seviyesine yükseleceğiz. Bu şekildeki çalışmalarla dünya medeniyet ölçüsündeki yerimizi
almış olacağız.
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mukabilini aramaktadırlar ki, hemen hemen
buna imkân yoktur. Fakat hayati ehemmiyeti
haiz olan ilâçlar burada da bulunmaktadır.
Malzeme de kâfidir. Her yerde, yerine göre
elektrikli veya gazlı buzdolapları mevcuttur.
Aşılar burada muhafaza edilmektedir.
Şimdi sırasiyle arkadaşlarıma cevap arz etmek
istiyorum. Sayın Kemal Demir arkadaşımız,
“Sıtma vakalarında aşikâr bir artma görülmüştür.’’ buyurdular.

100. YILA ARMAĞAN

Güney ve Güney-Doğuda sıtma, diğer illere ve
mıntakalara nazaran fazladır. Fakat, 1965 yılında hücum safhasında 4.415 vaka, konsültasyon safhasında 172 olmak üzere cem’an 4.587
vaka, buna mukabil, 1966 senesinde hücum ve
konsültasyon safhalarında 3.793 vaka azalması
olduğu gibi, bu sene aldığımız yeni tertiplerle
bu miktarı hakikaten bu illerde, diğerlerinde
olduğu gibi, meselâ Karadeniz illerinde kendi
çalıştığım bir ilde, hemen ancak amporte, başka yerden gelen bir-iki vakaya inhisar etmektedir. Samsun böyledir, bir çok yerler de böyledir.
Bu yerleri de önümüzdeki bir iki sene içerisinde, bütün çalışmaları buraya teksif etmek suretiyle önliyeceğimizi kuvvetle ümitetmekteyiz.
Frengi için basında da neşriyat yapıldı. Hususiyle Ankara’da, İstanbul’da ben bizzat incelemeler yaptım. Cüzi bir artış hakikaten vardır.
Fakat, eski senelerde olduğu gibi, frengi daima
bir artma, bir eksilme gibi grafik üzerinde bâzı
değişik çizgiler gösterebiliyor. Bununla beraber, Anadolu’ya ve diğer yerlere de yayılmamasını temin için oralardaki ilgili makamlarla
da görüşüyoruz. Lazım gelen tedbiri aldık ve
bu tedbire devam etmekteyiz.
Kolera için arkadaşımın tebriklerine teşekkür
ederim. Evvelce de arz ettiğim gibi, bu şekildeki takdirler bizi daha çok heyecana getirecek,
daha çok teşvik edecektir. Çalışmaya devam etYüzyılın
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mekteyiz. Koleranın önlenmesi için yine milletlerarası İş Birliği Konferansı 28 Şubat-2 Mart
arasında Arabistan memleketlerinin Kuzey-Afrika, Balkanlar ve Doğu komşularımızın bakanlar veya bakanlar seviyesinde, bir kısmı Bakan
yardımcıları seviyesinde, üç günlük bir seminer
yaparak koleranın önlenmesini ve yayılmamasını temin için bir işbirliği yapılmıştır. Kolera
aşısı hakkında da birkaç kelime arz edeyim.
Bu sene büyük emek sarf ederek, mesai fazlası göstermek suretiyle 30 ton kolera aşısı imal
edilmiş ve bunun 15 tonu gerekli sahalara sevk
edilmiş ve %90’dan fazla bir aşı tatbikatı yapılmıştır. Ayrıca bu yerlerde son olarak 35 yeni
seyyar ve sabit lâboratuvarlar tesis edilmiştir.
Bilhassa her talebimize Yüksek Meclis büyük
bir anlayışla mukabele etmiş ve bize kolera
yönünden istediğimiz tahsisatı lütfetmiştir. Bilhassa teşekkür ederim.
Son zamanlarda, son aylarda Kanser Hastanesinin üniversiteye devri meselesi bahis konusu
olmaktadır. Vaktiyle beş senelik bir anlaşma
yapılmıştır, bu beş senelik anlaşma sonunda
protokolü bizimle yenilemek istememişlerdir.
Biz bunu nazarı itibara alarak şimdilik kira ile
bir bina tutup burada birkaç sene çalışmak ve
önümüzdeki sene bir kanser hastanesi yaptırmak için teşebbüste bulunmuş oluyoruz. Bugünlerde icarla tutulup orada birkaç sene çalışabilecek, kanser hastanesi yapılabilecek bir
bina aramaktayız.
Yine Sayın Kemal Demir arkadaşım “full-time‘daki aksaklıklar şikâyetlere konu teşkil etmektedir’’ diye buyurdular. Full-time vatandaşların yararına olmak üzere düşünülmüş
ve tertip edilmiş bir kanundur ve hekimler de
bunu bilhassa istemiş bulunmaktadırlar.İstemeyen hekimler, evvelce uzun seneler muayenehane açmış ve emekliliklerinden sonra yine

Bir şikâyet, herkesten para istenmesi gibi, bir
konu vardır. Fakat, bizim yaptığımız incelemelerde yine eskiden olduğu gibi, yüzde 65-70’i ücretsiz, yüzde 30’u ücretli olarak tedavi edilmektedir.
MUSTAFA AKALIN (Afyonkarahisar) -

Yalan,

vallahi yalan, yalan.
BAŞKAN - Çok

rica ederim, yerinizden müdahale etmeyin efendim. Çok rica ederim. Devam buyurun efendim.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. EDİP

Arkadaşımın “yalan’’ diye yerinden cevap vermesini ve yerinden söylemesini takdirlerinize bırakıyorum.
Ben şahsen yalan söylemediğim gibi, mevcut
istatistikler...
SOMUNOĞLU (Devamla) -

Sizin
için değildir yalan kelimesi. Fakat hâdisenin
kendisi, fiiliyatı yalandır.

MUSTAFA AKALIN (Afyonkarahisar) -

Lütfen yerinize oturun Sayın Akalın, çok rica ederim.

BAŞKAN -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. EDİP
SOMUNOĞLU (Devamla) -

Kelimeyi size iade

ederim.
MUSTAFA AKALIN (Afyonkarahisar) - Gerçekleri böyle tahrif etmeyin. Hem size yalan
söylüyorsunuz demiyorum ki, yani Bakan’a söz
atmıyorum, fakat işin fiiliyatı böyledir.

Çok rica ederim, bağırmayın efendim. Yerinize oturun. Buyurun Sayın Bakan
devam edin.

BAŞKAN -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. EDİP

Artık cevap Sayın
Başkana düşer. Ben kelimeyi kendisine iade ettim. Başkan cezasını versin.
SOMUNOĞLU (Devamla) -

Bütün görüşmelerimiz, her nedense daima âfakidir. Dedikoduya, bu çeşit konuşmalara ittiba
ederiz ve iş hakikate gelince, iş ciddiyete varınca ve tahkik konusu edilince hiç olmazsa böyle
olmaz. Bazan çok methedilir, gidip tahkik edildiği zaman bunun aksi çıkar. Bazan çok zemmedilir, hırsızlıklar isnat olunur, fakat böyle bir
şey çıkmaz.
Bir defa kimin zengin, kimin fakir olduğu meselesi, hangisinden alınıp alınmayacağı meselesi vardır. Bunlar tespit edilmiş değildir. Bunlar
bizim 15 ayda düzelteceğimiz bir iş de değildir.
Bunun üzerinde ciddiyetle çalışılmaktadır. Talimatname ‘‘fukaralar, fakirlik ilmühaberi getirdiğinde para alınmaz’’der. Buna riayet edilmektedir. Riayet etmeyenler ceza göreceklerdir.
(MP sıralarından “alıyorlar, beyefendi’’ sözleri)

100. YILA ARMAĞAN

muayenehanelerinde çalışmayı devam ettirmek arzusunda bulunanlardır. Esasen yeni tâyin edilenler full-time dâhil edilmektedir.

Yerinizden müdahale etmeyiniz.
İçtüzüğü tatbik etmek mecburiyetinde kalacağım. Çok rica ederim, müdahale etmeyiniz.
BAŞKAN -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. EDİP

Bize müşahhas
vaka verirlerse kendileri tecziye edileceklerdir.
(MP sıralarından “Ankara Hastanesinde yakalarına yapışıyorlar’’ sözleri).
SOMUNOĞLU (Devamla) -

Muhterem arkadaşlarım, bunun telâfisi için bir
seneye yakın bir zamandan beri çalışma yapıyoruz. Bunun çaresi burada her nasılsa bahis konusu olmadı fakat, diğer zamanlar olduğu gibi, sağlık sigortaları tesis edilmeden bunun doğru veya
yalan olduğunu tespite imkân ve ihtimal yoktur.
Bu öyle midir, değil midir? ‘‘Bu ilmühaberi tanımam’’ denen o vatandaş yarın tetkik edildiği
zaman belki zengindir veya değildir veya ben
getirmedim diyecektir. Her ne olursa olsun bir
hastanenin koğuşunda üç türlü, dört türlü hasta
yatmaktadır. Geceleri bunlar konuşmaktadırlar.
Bunları tamamen bilmekteyiz. Ama full-time
olsun veya diğer surette döner sermaye ile çalışan hastanelerde olsun, siz hiçbir surette para
almayacaksınız’’ demek yine Yüce Meclisten
Yüzyılın
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çıkan kanunları tanımamak demektir. Mevcut
kanun ve talimatname dâhilinde hareket etmeye
hekimler ve personel mecburidur. Yalnız, etmiyorlar demek bizim için kâfi değildir. Bir mesnet
teşkil etmez. Etmeyenlerin birkaç tanesi tecziye
edilirse, netice her halde düzelir fakat, öteden
beri başka yerde de riayet edilmiyor, diğer vilâyetlerde de, bahis konusu, edilmiyor deniyor; bununla iktifa edilmemesi lazımdır.

100. YILA ARMAĞAN

Başka vesilelerle de, Bütçe Komisyonunda arz
etmiştim, Bakanlığımda Hükümetin programına uygun olarak tedavi edici hekimliği, tedavi
kurumlarını tek elden idare etmek ve bir tevhide, bir birleştirmeye, bir esasa gitmek için
çalışmalarımız olmuştur. Bu semineri, ikinci
koruyucu hekimlik semineri, 6 Mart’ta, takip
edecektir. Tedavi edici hekimliği bir elden idare
ve bilhassa bunun esası olan sağlık sigortasını
temin için Plânlamaya bildirilmiş ve Plânlama
da Dünya Sağlık Teşkilâtından yakın günlerde
mütehassıs göndereceğini bildirmiştir. Mütehassıs gelecektir. Sağlık sigortası, bilhassa kademeli olarak sağlık sigortası tesisi üzerinde
çalışmalar yapıldıktan sonra ancak, bunların
önleneceğine kaani bulunmaktayız. Aksi takdirde full-time’da ve aynı şekilde full-time tatbik
edilmeyen hastanelerdeki personel de şikâyet
edecektir. Bir vilâyette bir kısım hastanelerde
full-time tatbik ediliyor. Hekim ve diğer personel maaşlarında ayrı ücret alıyorlar. Fakat buna
mukabil ana çocuk sağlığı merkezleri, verem
hastaneleri ve verem dispanserleri bunları almıyor. Bunun kısmen telâfisi için şubat ayında tanzim edilen 472 sayılı Kanununa göre Tazminat
Kanunu’ndan istifade edeceklerin listesi tanzim
edilecek, onlar da bundan istifade etmek suretiyle kısmen telafisi cihetine gidilecektir. Fakat,
hepsi önceden yapılanlar gibi yine palyafiftir,
arizî tedaviden başka değildir.
Sağlık Sigortaları ve hastanelerini intizamlı bir
şekilde tek elden idare etmek üzere, bir tertip,
Yüzyılın
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tanzim yapmanın en uygun bir yol olacağı kanaatini taşımaktayım. Sosyal Hizmetler Kurumu Kanunu Başbakanlıktadır. Daha evvel
gelmiş, kadük olmuş, üzerinde çalışmalar yapıldı, şimdi Başbakanlıktadır, yakında Yüksek
Meclise getirilecektir.
Sayın Kemal Demir arkadaşımın sosyalleştirme
konusunda büyük gelişmeyi aksatacak tutum
şeklindeki ifadesini haklı bulmayız. Sağlık Bakanlığı tarafından ve tarafımdan onbeş ay içinde, onaltı, onyedi ay içinde tutumu aksatacak bir
tertibe gidilmemiştir. Yalnız, 1967 yılı için bir il
kabul edilmiştir. Bunun sebebi bilhassa personel
darlığıdır. Yolu ve suyu olmayan 4-7 bin nüfusa behemahal bir sağlık ocağı yapacağız, diye
gayret göstermenin iyi bir tutum olduğuna ben
taraftar değilim. Son beş ilde daha ziyade yol
kavşaklarında bucak merkezlerinde yolu, suyu
müsait yerlerde ocakları yapılmış ve nihayet bir
ile indirilmiştir. Daha önceki senelerde personel, hususîyle hekim mevcudu düşünülmemiştir.
Hattâ çok cazibolacağı düşüncesiyle mecburi
hizmetlerden bunları göndermeyelim diye bir
karar da alınmış. Halbuki şimdi mecburi hizmeti
olanları, burslu olanları güçlükle göndermekteyiz. 224 sayılı Kanun üzerinde çalışmalar yapmaktayız. Bilhassa buradaki mukavele bu işe son
derece mâni. Mukaveleyi tamamen kaldırmak
veya hafifletmek üzere çalışmalar yapmaktayız.
Karar yine Yüksek Meclisin olacaktır.
Sayın Fehmi Cumalıoğlu arkadaşımızın da
tenkit ve temennilerine teşekkür ederim. Hepsi
bize ışık tutmaktadır. Bir çok yerlerde de hak
vermektedir. Hakikaten daha önce konuşulmuş müşterek konular vardır, onlara da burada cevap vermiş oluyorum. Trahomdan bahis
konusu yaptılar.
Trahom eski senelere nispetle çok hafiflemiş,
olmasına rağmen halen 750 bin trahomlu mevcuttur. Trahoma bağlı körlük ise son çalışmalarla, antibiyotik ve ilâçlar sayesinde, hemen

Arkadaşımız, Florence Nightingale’den mezun
olanların alâka görmediğinden bahis etmişlerdir.
Okul, 1961-1962 öğrenim yılında 14 öğrenci ile
kurulmuştur. 1962-1963 yılında 9, 1964-1965
yılında 34, 1966 - 1967 yılında 38 kişi alınmıştır.
Okul yukardaki rakamlara göre günden güne
inkişaf etmektedir. Buradan mezun olanlar sağlık kolejlerine öğretmen ve Florence Nightingale
okuluna da asistan alarak alınmaktadır ve icap
ederse Avrupa’ya, Amerika’ya tahsillerini ve bilgilerini geliştirmek üzere gönderilmektedir. Lazım gelen değer verilmektedir.
Tarık Ziya Ekinci arkadaşımız bilhassa hekimlerin kazanç sağlamak niyetiyle arzu etmelerinden ileri gelmektedir dediler. Ben buna...
DR. TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) - Yanlış
anlaşılmış, ben buna atfediyorum, dedim.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANİ DR. EDİP

Atıf oluyor yani,
ondan ileri geliyor, atıf oluyor. Halbuki full-time’ da gördük ki, bizi daha ziyade hekimler
teşvik ettiler. Hekimler toplu bir halde gelerek,
bizim hastanemizi de full-time dâhil edin, diye
müracaatta bulundular. Binaenaleyh hekimi
bu şekilde suçlamanın doğru olmadığı kanaatindeyim. Biraz evvel de arz ettiğim gibi, daha
önce muayenehane açmış, uzun yıllar malzeme
ve sair tertip, tanzim etmiş, kurmuş bir kurulu
muayenehanesi var, bâzı röntgenciler bir çok

SOMUNOĞLU (Devamla) -

yatırım yapmış ve memuriyet hayatının yirmibeş, otuzuncu yılıdır. Emekliye ayrıldıktan sonra, burada bu tezgâhı bozup yeniden düzenlemek cihetini tercih etmemektedirler. Onun için
bunlar müstesna olmak üzere, diğer bir çok iller ve Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlerdeki
hastaneler bilhassa full-time’i arzu etmektedir.
Fiyat ve diğer noksanları üzerinde çalışmaktayız. Talimatnamede değişiklik yaparak bunu
telâfiye gidecek ve vatandaşa full-time’in tatbik
edildiği hastanelerde daha çok kolaylık gösterilmesini sağlayacağız.

Arkadaşımız bilhassa ilâç sanayii üzerinde konuştular. Yine Sayın Sait Sina Yücesoy arkadaşımız belirtti, onbir yabancı, firma 130 küsür
yerli sanayi mevcut. Binaenaleyh, Yabancı Sermaye Kanunu’ndan istifade etmek ve memlekete, vatandaşa, milletimize faydalı olan taraflarını
almayı da arzu etmekteyiz, çünkü, Hükümet
programı karma ekonomiye dayanmaktadır. Bu
karma ekonomiye göre, siz artık buraya gelmeyin ve yerli sanayii, yerli ilâç sanayiinden başka
bir şeyi kabul edemeyiz diye de bir düşüncemiz
yoktur. Bununla beraber 16-17 ay içerisinde ancak bir iki firmanın müracaatı olmuştur. İkinci
teşebbüs, şu şu ilâçları yapmak için gelirsem ne
gibi faydalar, işlemler, muameleler yapılacaktır,
diye sormuştur. Başka yeniden bir yabancı sermaye Türkiye’ye ilâç sanayii için gelmemiştir.
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hemen Türkiye’de trahom olan yerlerde görülmemektedir. Bu sene Hatay ilinde tarama yaptık. Martta Adıyaman’a geçeceğiz. Hatay’da yapılan taramada ancak % 7 nisbetinde trahomlu
görülmüştür, körlük tespit edilmemiştir. İlâçcı
ve diğer personel son bir gayretle buralarda da
diğer Doğu ve Güneydoğu illerindeki gibi çalışmakta ve çalışmalarına devam etmektedir.
Hükümetin aldığı bir kararla son dört sene içerisinde hemen hemen faal olmayacak dereceye
tarahomu getirmek kararındayız.

Muhterem arkadaşlar, ilâçların pahalı olduğu
bahis konusu edildi. Bütün bu ilâçların hepsi değil, bir çoğunun bizzat faaliyetlerini tetkik ettim.
Onlar da Türkiye’de yapılan ilaçların ucuz olması ve bu sebeple harice ucuzluğundan dolayı
ihraç edememekten şikâyet etmektedirler, ancak, kendi memleketlerinden gönderilen üç dolarlık bir ilâç, iki dolarlık bir ilâç burada bir dolara imal olmaktadır. Onun için daha fazla ilâcı
ihraç için buraya daha fazla sermaye getirip ilâç
yapmak istememektedir. Bununla beraber gelen
kimyevî maddeler, iptidai maddeler diğerine naYüzyılın
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zaran, hariçten ithale nazaran ancak yüzde 20
döviz kaybına mucip olmakta, yüzde 80 memleketin menfaatine olmaktadır. Bizim yerli ilâç
sanayiinde iptidai maddelerden kimyevî madde
hariçten gelmekte, fakat diğer cam ve konfeksiyon olan maddeler veya burada yapılan komprimelerle birlikte imalât Türkiye’de yapılmakta ve
bu katî olarak yüzde 80 içerde bulunmaktadır.
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Biz yine yerli sanayiyi korumak için elbette elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. Yerli sanayideki firmalar, tüccarlar ve yabancı sermaye
ile gelmiş olanlar, Türkiye’de iptidai maddeyi
yapmak üzere teşebbüste bulunmuş ve bir hayli
malzemelerini de getirmişlerdir. Yine bir çok
firma birleşerek bütün antibiyotiklerin tamamını burada yapmak için halen müsaade talebetmekte ve muamelelerini yürütmektedir, bu
da sevindirici bir olaydır.
Bundan başka eczacı ve tabiplerin şirket ortaklığı şeklinde ilâç sanayii kurmak istemelerini
arkadaşımız yerdi. Ben bunu haklı bulmuyorum çünkü bizde kanunlarımızda her hangi
bir kimsenin diğer iş adamları ile birleşerek,
hekim ve eczacıların bir sanayi kurması yasak
değildir. Antibiyotikleri tamamen memlekette
yapabilmek için petro-kimya sanayiinin kurulması, tesislerinin kurulması lazım geliyor. O da
bildiğiniz gibi İzmit’te kurulmuştur. Bundan,
ileriki senelerde istifade edilerek ilâç sanayiinin
gelişeceğini kuvvetle ümitediyoruz.
Arkadaşımız ilâç sanayiinde yabancı tesislerde
kullanılan maddelerin bir kısmının ucuz bir kısmının da çok pahalı olarak veya başka yollardan sokulmak suretiyle pahalıya satıldığı noktasına dikkat çekti. Son iki seneden beri iptidai
maddelerin, kimyevî maddelerin Türkiye’ye
ithali Sağlık Bakanlığına verilmiştir. Ticaret
Bakanlığının bu şekildeki muamelesi sonunda
ithal edilmektedir. Tahmin ediyorum bunu,
kendileri de bahsettiler.
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Muhterem arkadaşlarım, Sait Sına Yücesoy’un
nüfus plânlaması hakkındaki görüşlerine iştirak
ediyoruz. Kendisine teşekkür ederim. Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığı da bu yönden kanuna
uygun olarak çalışmalar yapmaktadır. Halen
Ankara’nın birkaç ilçesinde seyyar ekipler kurmak suretiyle denemeler yaptık, muvaffakiyetle
neticelendi, Hatay ilinde nüfus plânlaması üzerinde seyyar ekipler eğitim yapmak suretiyle
devam etmektedir. Son araştırmalar, her gün
bir hap almaktan ziyade ayda bir enjeksiyon
veya bir hapla bu kontraseptik ilâçların koruyucu şeklinin düşünülmektedir. Ama şimdilik
her gün bir hap veya spiral tatbik etmek suretiyle gebelik ancak önlenebilmektedir. Yalnız
nereden geldiği pek belli olmayan propagandalar yapılmakta, spiralin veya ilâcın bilhassa
spiralin kanser yaptığı iddia edilmekte, fakat
sureti katiyede uzmanlar ve mevcut tatbikat ve
kontroller bunun aksini göstermekte, böyle bir
şey mevzuubahis edilmemektedir. 7-8 Haziranda yine Jinekoloji Cemiyeti tarafından tertip edilen bir toplantıda bu husus belirtilecek,
ilmî araştırmalar yapılacaktır.
Muhterem arkadaşlarım, soruları cevaplandırmış oluyorum. Kalanlar veya unutulanlar
olduysa onlara ayrıca yazılı olarak cevap arz
edeceğim. Haklı tenkit yapan arkadaşlara teşekkür ederim, fakat Meclise uymayacak ve bu
Meclise yakışmayacak lâfları konuşan arkadaşa da teessüf ederim. Kendisinin, iyi tartarak
ve kendi diline sahip olarak burada konuşması
icap eder. Diğer arkadaşları tenzih eder tekrar
hepinizi saygıyla selâmlarım. (Alkışlar).
BAŞKAN - Sayın Bakan bir dakika, sorulara yazılı olarak cevap vereceğinizi söylediniz. Burada 6 arkadaşın sorusu var, onları da okuyayım,
yazılı olarak cevap verirsiniz.
DR. TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) -

Başkanım, söz istemiştim

Sayın

Sayın Ekinci, hekimlerin fazla kazanç temin etmekle malûl olduklarına dair
size bir söz isnat edilmiş olduğunu ifade ederek
söz istiyorsunuz. Ben böyle bir şeyi duymadım
ama Sayın Bakan’a soruyorum.

BAŞKAN -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. EDİP
SOMUNOĞLU (Devamla) - Hangisi

için.

BAŞKAN - Sayın Tarık Ziya Ekinci. ‘‘Ben söyle-

mediğim halde, doktor arkadaşlar fazla kazanç
teminiyle malûl olduklarına dair bir beyanda

bulunmadığım, söylemediğim halde, bana izafe ettiler’’ diyor.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. EDİP
SOMUNOĞLU (Devamla) - Kendileri tasrih et-

tiler, ben de kabul ettim.
BAŞKAN - Tasrih

edilmiştir, mesele yoktur.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. EDİP
SOMUNOĞLU (Devamla) - Kazanç sağlamayı
şiddetle arzu ettiğini, bunun böyle olmadığını,
tasrih ettiler, ben de kabul ettim.

•
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Dr. Osman Edip Somunoğlu
Dönemi Sağlık Düzenlemeleri
440 Sayılı Kanuna Tabi Kuruluşlardan Sağlık Teşkilatı Olanlardan Çalışan Tabip,
Diş Tabibi ve Eczacıların 224 ve 472 Sayılı Kanunlardan İstifade Ettirilmesine
Dair Kanun (1966)
•

Uyuşturucu Maddelere Dair 1961 Tek Sözleşmesine Katılmamızın uygun bulunduğu
Hakkında Kanun (1967)

•

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 17/08/1962 Gün ve 6/8211 Sayılı Kararname ile
Yürürlüğe Giren Tababet Uzmanlık Tüzüğünün 2. Maddesini Değiştiren 04/08/1964
Gün ve 6/3381 Sayılı Kararla Yürürlüğü Giren Tüzüğün 2. Maddesinin Öngördüğü
Toplum Sağlığı Uzmanlığı Yönetmeliği (1966)

•

Sağlık Eğitim Enstitülerini ve Yüksek Hemşire Okullarını Bitirenlerin Görev, Yetki
ve Sorumlulukları ile Kıyafetleri Hakkında Yönetmelik (1965)

•

Adli Tıp Müessesesi Yönetmeliği (1965)

•

Nüfus Planlaması Yönetmeliği (1965)

•

Frengi Tedavi Yönetmeliği (1965)

•

Kan Bankası ve Kan Nakil Merkezlerinin Döner Sermaye Muamelatına Ait
Yönetmelik (1966)
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Dr. Vedat Ali ÖZKAN (1923 - 1977)

Dr. Vedat Ali Özkan
1912 yılında Zonguldak’ta doğdu.
Ankara Erkek Lisesinden ve İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu.
Ankara Numune Hastanesi’nde Kulak Burun Boğaz alanında ihtisas yaptı.
1953-1960 yılları arası Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimliği yaptı.
1961,1965,1969 seçimlerinde seçilerek 3 dönem Kayseri Milletvekilliği yaptı.
30.,31., 32. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetlerinde Sağlık Bakanlığı görevini yürüttü.
Evli ve dört çocuk babasıydı.
100. YILA ARMAĞAN

3 Aralık 1977 tarihinde vefat etti.

CUMHURİYET SENATOSU
Konu

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1968 Yılı Bütçesi Münasebetiyle

Yasama Yılı

7

Birleşim

29

Tarih

06.02.1968

S

muhterem üyeleri; Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığı Bütçesi üzerinde grup sözcüleri arkadaşlarım ve şahısları adına konuşan
sayın senatörler değerli fikirler serd ettiler. Tavsiyelerde ve tenkitlerde bulundular. Bunların
her birisi bakanlığım için birer kıymet ifade
etmektedir. Ve her birinden ayrı ayrı büyük ölçüde istifade edilecektir.
Tenkitlerinizin, tavsiyelerinizin, hattâ takdirlerinizin icraatı için de hepinize teşekkür ediyorum.

Bakanlığının bugüne kadar göstermiş olduğu
hizmetler ve bu hizmetler neticesinde bugün
sağlık hizmetleri bakımından vâsıl olmuş bulunduğumuz seviye yönünden gayet net olarak
ifade etmek isterim. 45 senedir sağlık hizmetlerinde birhayli mesafe aldık. Bir zamanlar
memleketimiz üzerinde, milletimiz üzerinde
korkunç tahribat yapmış bir çok hastalıklar bugün tamamen eradike edilmiş bulunmaktadır.
Ama derhal ilâve edelim ki, hâlâ halk sağlığını
tam manasiyle teminat altına almak için önümüzde, karşımızda büyük problemler hal için
bizleri beklemektedir.

Muhterem senatörler, geri kalmış değil, kalkınmada olan bir milletiz. Bunu bilhassa Sağlık

Arkadaşlarım, sağlık hizmetleri bilhassa Türkiye’mizde topyekûn bütün milleti içine alan hiz-

AĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR.
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Kayseri Milletvekili) - Muhterem Başkan, Senatonun çok
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metlerdir. Bu itibarla bu hizmetlerde takipedeceğimiz politika, millî sağlık politikası diyebiliriz.
Millî sağlık politikamızda ne gibi esaslar yürütülecektir, hangi istikamette yürütülecektir?

100. YILA ARMAĞAN

Size bu mevzuda kısaca izahat vermek istiyorum. Anayasamızın 49 ncu maddesi “Devlet
herkesin beden ve ruh sağlığı içinde yaşamasını
ve ciddî bakım görmesini sağlamakla görevlidir’’ der. Hıfzıssıhha Kanunumuz ise, memleketin sıhhi şartlarını ıslâh etmek, müstakbel
nesillerin sıhhatli olarak yetiştirilmesini temin
etmek, milletin sıhhatine zarar verecek bütün
hastalıklar ve bütün zararlı unsurlarla mücadele etmek ve halkı sosyal yardıma mazhar kılmakla vazifelidir, der. Ve millî sağlık politikası
dediğimiz politikamızda takipedeceğimiz esaslar istinadedeceğimiz kaynak, budur. Ve Yüce
Meclislere sevk edilmiş olan, vaktiyle sevk edilmiş olan Bakanlar Kurulunun programında da
bu esaslar bir özet halinde yer almıştır. Bu nedir,
bu ne maksat ifade eder? İşte evvelâ koruyucu
sağlık hizmetlerine, halk sağlığı hizmetlerine,
eğitici sağlık hizmetlerine öncelik verilecek ve
bunların yanında yardımcı bir unsur olarak tedavi edici hekimlik unsurları yer alacaktır.
Muhterem arkadaşlarım, koruyucu sağlık hizmetlerini, halk sağlığı hizmetlerini, hattâ tedavi
edici sağlık hizmetlerini bütün yurda yaymamız gerekir. Bu, hizmetleri ancak halkın, köylünün ayağına götürmekle mümkündür, geçmişte bunun için bir çok sistemler denenmiştir.
Fakat memleket şartları düşünülmediği için ve
elbetteki, iyiniyete istinadeden tedbirler olarak
maalesef iyi neticeler vermemiş, faydalı neticeler sağlamamıştır. 1963 senesinden beri uygulanmakta olan sosyalizasyon ve onun yanında entegrasyon sistemleri tatbikatının verdiği
neticeler, bizlere gelecek için büyük ümitler
vermektedir. Arkadaşlar sosyalizasyon hakkında Parlâmento içinde, Parlâmento dışında, basında, efkârı umumiyede müspet-menfi bir çok
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mütalâalar dermeyan edilmiştir. Burada bile
fuzuli bir sistem olarak bir israf sistemi olarak
ifadesini bulmuştur. Ama arkadaşlarım; şunu
ifade etmek isterim ki, bilhassa Doğuyu karış
karış gezen, bu sistemi tatbik edildiği mahallerde sağlık evleri, sağlık ocaklarına varıncaya
kadar teker teker gören bir arkadaşınız olarak
şunu ifade etmek isterim ki, sosyalizasyon bu
memleket şartlarına en uygun bir sistemdir.
Ama bugün noksan ve hatalı çalışmaları görülmektedir. Bu nedendir? Çünkü, henüz başlangıçtayız. Çünkü henüz büyük bir personel
yoksunluğu içindeyiz. Ve alt yapı hizmetleri
büyük ölçüde yetersiz durumda bulunmaktadır. Yalnız yine derhal ifade edeyim ki, muhterem arkadaşlarım biz hemşireyi %2 nisbetinde,
doktoru %50 nisbetinde, ebeyi %70 nisbetinde ve sağlık memurunu %80 nisbetinde Doğu
bölgesinde, temin etmiş bulunuyoruz. O Doğu
bölgesinin 20 sene evvelki halini gayet iyi bilen
bir arkadaşınız olarak götürmüşüz, bunların
ne büyük mânalar ifade etmekte olduğunu, ne
büyük değerler ifade etmek olduğunu takdirlerinize bırakıyorum.
Muhterem arkadaşlarım; bir sağlık hizmeti,
bunu memleketimin bir çok yerlerinde söylemişimdir, bir sağlık hizmeti hat bir apandisiti, trafik kazasına uğramış yaralıları derhal müdahale
edip bakmak değildir. Elbetteki, o hizmetler de
görülecek, anında yapılacaktır. Yani 32 milyon
vatandaşımızın, 32 milyon yurttaşımızın hasta
olmasını, sakat kalmasını beklemek ve ondan
sonra da tedaviye tevessül etmek, geçer, çıkar istenen bir sağlık hizmeti değildir. Sağlık hizmeti,
hakiki mânada sağlık hizmeti hasta yapmamanın, sakat bırakmamanın yollarını, usullerini
bulmak ve bunu tüm bir memlekete uygulama
sistemleri bulmaktır.
Arkadaşlarım, bu itibarla bizim bilhassa önem
verdiğimiz husus sosyalizasyonun esas unsuru
olan sağlık ocaklarını sonuçlandırabilmektir.

Muhterem arkadaşlarım, sosyalizasyondan sizlere bir miktar da rakam olarak mukayeseler
vermek isterim. Halen 17 ilde sosyalizasyon
tatbikatı vardır, önümüzdeki 1 Mart 1968 tarihinden itibaren 1968’in ilk altı ayı içerisinde
altı ilimiz daha bu sisteme ilhak edilecektir. Buraya gelmişken Sayın Vehbi Ersü arkadaşımıza altı ilde yatırımların %98 nispetinde uygulandığını bilhassa ifade etmek isterim. Çünkü
kendileri burada yatırımlarda büyük noksanlık
bulunduğunu ifade etmişlerdi.
Arkadaşlarım, bâzı arkadaşlarım da ayrıca
burada Full-Time ile sosyalizasyonun beraber
çalıştığından bahsettiler. Böyle bir şey yoktur.
Ancak burada Etimesgut’ta sosyalizasyon uygulanmaktadır ve İzmir Torbalı’da bu sene
sosyalizasyon tatbikatına geçilecektir. Buraları
Hacettepe Üniversitesi ve Ege Üniversitesinin
bir eğitim merkezi haline getirdiği sosyalizasyon tatbikat yerleridir.
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İşte koruyucu hekimliğin merkezi sıkleti burasıdır. Ve biz burayı yeter bir seviyede çalıştırabildiğimiz gün sosyalizasyon karşımızda büyük,
bugünkünden daha sağlam nesiller yetiştiren
bir sistem olarak belirecek. Esasen plân alt yapı
hizmetlerini sağlık ocaklarının bulundukları
yerlerde öncelik verilmesi için ikinci plân olarak
tavsiyelerde bulunmuştur, talepte bulunmuştur diğer bakanlıklar üzerinde. Ve elbetteki bu
alt-yapı hizmetleri yol, su, okul ve biraz gelecek
için elektrik ve muhabere vasıtaları kurulduğu
takdirde bu sistem daha güzel ve faydalı neticeler bölgesi içinde kazandırılacaktır. Personel işine gelince, gerçekten bugün büyük sıkıntı içindeyiz. Ama bu bir eğitim meselesidir. Yardımcı
personel yetiştirilmesi bir program ve plân içinde yürütülmektedir ve önümüzdeki 10 yıl içinde ise bütün yurt ihtiyacını karşılıyacak nisbette
yardımcı personel yetiştirmek imkânına sahipolacağız. Hekim yetiştirmek elbetteki biraz daha
güçtür ve bütün hekimlerin de burada vazife almasını mecbur etmek de biraz güçtür. Ama, biz
sosyalizasyon bölgelerini kendilerinden arzulu
çalışacak bir saha haline getirme çabası içindeyiz. Bunun için de evvelâ arkadaşlarımın haklı
olarak şikâyet ettikleri mevzuyu bir nebze halletmiş bulunuyoruz. O da teminat meselesidir.
Sosyalizasyon ilk tatbikata başlandığı günlerde
ücret bakımından diğer sahalara nazaran daha
tatminkâr idi. Ama Full-time tatbikatı, ama
Sosyal Sigortalara kendi içinde tatbik ettiği bir
tazminat sistemi uygulamaya başlanınca, sosyalizasyon dışına bir akıma sebebolmuştur. Biz 1
Ekim 1967 den itibaren uyguladığımız yeni tazminat sistemi ile bunun da üzerine çıkmaktayız.
Bilhassa şunu ifade etmek isterim; bugün geri
kalmış bölge olarak gördüğümüz Hakkâri’de bir
hekime bürüt olarak 7.300 lira para veriyoruz.
Arkadaşlar, bu meblâğ bu milletin, bu Devletin
diğer Devlet sektörlerinden farklı olarak verebileceği ve verdiği âzami rakamdır. Bunu da küçümsememek lazımdır.

17 ilde 569 sağlık ocağı, 195 sağlık evi, 24 sağlık merkezi, 43 Devlet hastanesi, 4 doğumevi,
üç trahom hastanesi, bir akıl hastanesi, bir cüzzam hastanesi, iki göğüs hastalıkları hastanesi,
bir kanser hastanesi, yatak olarak 7.008 e bâliğ
olmaktadır. Bu tesisler 5,5 milyon vatandaşımıza hitabetmektedir. Altı ilin ilâvesi ile bu rakam
7.400.000’i bulacaktır.
Motorlu araç durumuna gelince, arkadaşlarım,
bâzı arkadaşlarım buna burada temas ettiler.

‘‘

Motorlu araç kadromuz 950 dir. Halen
elimizde mevcut 737, %77 nisbetinde
motorlu araç bakımından bir
imkâna sahipiz.

’’

Bu rakam da katiyen küçümsenemez. Bugüne kadar yatırım ve işleyiş olarak son girecek
altı il dâhil, 465 milyon lira sarfiyat yapılmıştır.
Arkadaşlarım, Yusuf Ziya arkadaşımın dediği
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gibi, bu rakam sureti katiyede büyük bir rakam
değildir. Altı senede 23 ilin yatırımları ve işleyişleri dâhil, 465 milyon lira sarf edilmiştir ve
şu neticeler alınmıştır:
BAŞKAN - Sayın Bakan, bir dakikanızı rica edi-

yorum.
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Muhterem arkadaşlarım, görüşme müddeti
olan saat 19.00’a gelmiş bulunmaktadır. Başkanlık Divanı Sağlık Bakanlığı Bütçesi’nin görüşülmesinin bitimine değin görüşmelerin aralıksız devamını, Sağlık Bakanlığı Bütçesi’nin
görüşülmesinden sonra, yemek aralığı verilerek, Tekel Bakanlığı Bütçesi görüşülmek üzere
toplanalım diye düşünmektedir. Sayın Karaöz
de bu şekilde bir önerge vermiş bulunmaktadır.
Bu hususu oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Buyurun Sayın Bakan.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI VEDAT ÂLİ

Muhterem arkadaşlarım,
sosyalizasyondan evvel ve sonrası hakkında
size kısa bir mukayese vermek isterim. Sosyalizasyondan evvel mütehassıs sayısı %10 iken,
sosyalizasyon sonrası 227 ye çıkmış, pratisyen
hekim 182 iken 416’a çıkmış, diş tabipi 13’ten
19’a çıkmış, eczacı hiç yoktan 8, sağlık memuru 436’dan 1.108, hemşire adedi 271’den 670,
ebe, 450’den 1.450’ye çıkmıştır.
ÖZKAN (Devamla) -

Arkadaşlarım, görülüyor ki, mütehassıs hekim
ve pratisyen hekim dâhil olmak üzere sosyalizasyon bölgeleri bütün hekimler ve sağlık personeli adedi büyük mikyasta yükselmiştir. Ama
biz halen şikâyet ediyoruz. Çünkü, sosyalizasyonun daha iyi çalışmasını tam kadro ile çalışmasını istediğimiz için şikâyet ediyoruz.

‘‘

Bugün sosyalizasyon bölgesinde altı bin
kişiye bir hekim düşmektedir. Halbuki
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bu sosyalizasyondan evvel 13.800 kişiye
bir hekim düşmekte idi

’’

ve Bakanlık plânı sağlık ocakları tatbikatı bakımından 591’dir. Gerçekleşen rakam 567’dir.
Oran %93’tür ve aradaki farkın yapılmayışına
sebep de bâzı ocakların yapılacağı yerlere yolun bulunmayışı ve bu sebeple de ihale imkânının elde edilemeyişindendir. Arkadaşlarım,
sosyalizasyonun kuruluşundan ve tatbikata
başlamasından itibaren 15 yıllık bir müddet
içinde bütün yurdu kapsaması icapediyordu.
Ama biz bugün bir senelik bir gecikme içindeyiz ve 1968 de yapılması lazım gelen yatırımlar
plânlama ile varılan mutabakat neticesi geri bırakılmış, bâzı arkadaşlarımız da esasen bu tavsiyede bulunmuşlardı. Çünkü daha evvel tatbikata geçilmiş sosyalizasyon bölgelerinde yeni
açılan bölgelere personel akımı bulunmaktadır.
Binaenaleyh, bir senelik bir gecikmeyi mecburi
bir gecikme olarak kabul etmemiz lazımdır.
Arkadaşlarım, tekrar ediyorum, sosyalizasyon
hem memleket şartlarına uygun en iyi bir sistemdir. Hem de bulunduğu bölgedeki toplum
kalkınmasında gösterdiği büyük faydalar bakımından da önemli sağlık hizmetlerini takviye
edici ayrı bir vazife de görmektedir. Bu bakımdan da bu sistemi benimsemiş durumdayız.
Bütün gücümüzle yürüteceğiz ve halkımızın,
köylümüzün ayağına sağlık hizmetini götürecek olan bu sistemi daha başarılı gayretler içinde yürütme çalışmalarına gireceğiz.
Muhterem arkadaşlarım, sosyalizasyon dışında
yine 1963 ten beri uyguladığımız bir başka sistem daha vardır. O da entegrasyon sistemidir.
Entegrasyon sistemi, sıtmanın eradike edilmiş
olduğu bölgelerde boşta kalan sıtma personelinin diğer sağlık hizmetine entegre edilerek sağlık hizmetlerini bir elden çalıştırma sistemidir.
Halen sekiz vilâyette tatbik edilmektedir. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İçel, Niğde, Kayseri,

Muhterem arkadaşlarım, yine sağlık hizmetlerinde en başarılı olarak yürüttüğümüz verem
hizmetine geliyorum. Verem halen Türkiye’de
büyük bir dâva olarak karşılanmakta ve üzerinde durulmaktadır. Ama 15 yıldan beri hakikaten teşkilâtlı ve güzel bir çalışmanın neticesinde
biz verem mücadelesinden çok iyi neticeler almış bulunmaktayız. Bilhassa 1966-1967 verem
karma neticeleri hepimizin yüzünü güldürecek
bir nitelik taşımaktadır. Sizlere bunu da rakamla ifade etmek isterim: Türkiye’de tedaviye
muhtaç veremli sayısı nisbet olarak binde otuz
iken bu nisbet son aldığımız neticelerle binde
15 e düşmüştür. Yani her sene milletin huzuruna çıkıyoruz, bu kürsülere çıkıyoruz, basında,
radyoda beyanat veriyoruz; diyoruz ki, Türkiye’de 80.000, 1.000.000 veremli vardı. Artık
kati olarak Türkiye’de 500 bin veremli vardır,
diyebilecek duruma gelmiş bulunuyoruz.

Muhterem arkadaşlarım, bu neticeleri diğer
ilmî neticeler de teyidetmektedir.

‘‘

0-6 yaş arasındaki çocuk grubunda
verem nisbeti %13 iken, %3,8’e
düşmüştür. Türkiye’de her sene
veremden ölüm nisbeti yüzbinde 262
iken, bu sene aldığımız iyi neticelerle
nisbet yüz binde 41 e düşmüştür.
Yani 1945 senesinde yirmi milyonluk

Türkiye’de ölüm adedi 50 bin iken, 1967
senesinin 33 milyonluk Türkiye’sinde bu
nisbet 13 bine düşmüştür. Arkadaşlarım,
vereme her sene sarfiyatımız 140
milyon liradır. Bunun 100 milyon lirası
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından
çıkmaktadır.

’’

1967 yılında yüz BCG ekibi, yirmi röntgen tarama ekibi ve verem savaş dispanserlerinde
2.300.000 vatandaşa aşı yapılmış. 2.700.000
vatandaş kontrolden geçirilmiş ve 15 senedir yapılan çalışmalarla Türkiye üç defa elden geçirilmiş, 15 milyon vatandaş kontrol altına alınmış,
21 milyon vatandaşa aşı tatbik edilmiştir. Yine
şu hususları bilhassa ifade edeyim ki, Türkiye’de
köyün içine, köylünün yanına en müessir şekilde
giren hizmet bugün verem mücadelesi olmuştur.
21 milyon aşının 15 milyonu köylü vatandaşlara
tatbik edilmiştir. Aşılanması gerekli vatandaşlarımızın %95’i de aşılanmış bulunmaktadırlar.
Arkadaşlarım, verem savaş dispanserleri, verem
mücadelesinin temelleridir. Bunların en büyük vazifeleri ayakta ve evde tedavi etmeleridir.
Plâna göre, İkinci Beş Yıllık hedef 170’dir, dispanser adedi bakımından. Fakat biz İkinci Beş
Yıllık Plân devresine 171 rakamı ile girmekteyiz.
Bu rakamı 1968 yılında 180 adedine çıkaracağız. Verem tarama ekipleri için ise Plânın 1968
hedefi 16 iken, bugün 20 dir. İkinci Beş Yıllık
Plân’ın sonunda hedef 35 olacaktır. Verem gezici röntgen tarama ekiplerini 35’e çıkardığımız
gün Türkiye her beş, altı senede bir taranacaktır.
İşte o zaman Türkiye’de veremin eradike safhası başlıyacaktır. Biz süratle bu safhaya doğru
gitmekteyiz. Bugün arkadaşlarım, elimizde otuz
hastane vardır. Bu sene hizmete giren Yozgat
hastanesi otuzbirinci olacaktır. 10.200 yatağımız
olacak ve İkinci Beş Yıllık Plân sonunda 14.000
yatağı bulacaktır ve tedavinin verimini artıran
unsurlardan biri de 16 bölge verem lâboratuvarlarıdır. Bunların hizmetlerini bilhassa şük-
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Giresun, Ordu. Buralarda bunlar sosyalizasyona benzer bir sistemdir. Sağlık istasyonları,
sağlık şubeleri ve sağlık merkezleri halinde çalışmaktadırlar. Sağlık merkezlerinde, sağlık şubelerinde bulunan hekimler her ay bir köye uğramak suretiyle, ana-çocuk sağlığı dâhil, çevre
sağlığı dâhil, bulaşıcı hastalıklar dâhil, bütün
sağlık hizmetlerini o köyün ayağına götürmektedirler. Aldığımız neticeler hakikaten güzeldir.
Halkımız da, köylümüz de, bu sisteme hem
rağbet etmekte hem de yardımcı olmaktadırlar.
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ranla anmak isterim. Türkiye’de ayrıca verem
savaşında bizim iştirak ettiğimiz, ahenkli olarak
işbirliği yaptığımız verem savaş dernekleri vardır.
Bunlarla çalışmalarımız fevkalâde güzel işbirliği
içinde cereyan etmektedir. Halen verem savaş
dernekleri elinde de 46 dispanser, 2 göğüs hastalıkları hastanesi bir sanatoryum, bir aeriyum, bir
eğitim merkezi ve rehabilitasyon merkezi vardır.
Bunlar fevkalâde güzel çalışmaktadırlar. Veremle savaşta, 15 yıl gibi şu millet hayatında uzun
olmıyacak bir zaman içinde aldığımız bu başarı,
hakikaten çok verimli, çok yüz güldürücüdür. Bu
neticeler bizleri daha gayretli bir çalışmaya sevk
edecektir. Önümüzdeki senelerde sizlere daha iyi
rakamlar verebileceğimizi ümitetmekteyiz.
Muhterem arkadaşlarım, bundan sonra yine
başarı kazandığımız bir hastalık mücadelesine
geliyorum, bu da sıtmadır.

‘‘

Sıtma, hepinizin bildiğiniz gibi bir
zamanlar Türkiye’yi kasıp kavuran,
büyük tahribat yapan hastalıklar
içerisinde bulunmaktaydı. Fakat biz
bugün sıtmayı Türkiye’de üç hudut
vilâyetine sıkıştırmış bulunmaktayız;
Siirt, Mardin, Diyarbakır. 1946 yılında
1.180.000 sıtmalı, 1956 yılında 453.000
sıtmalı, 1966 yılında 3.793 sıtmalı ve
1967 yılında da 3.557 sıtmalı vardır.

’’

Sıtma, biraz evvel bir arkadaşımın da burada
ifade ettiği gibi, bu köşeye sıkıştırılmasına rağmen bilhassa Suriye ve Irak’tan yeni vâkalar
halinde bize sirayet etmektedir. Biz, Bakanlık
olarak bunu da düşündük, Suriye ve Irak ile
müşterek bir çalışma içine girmekteyiz. Bu
suretle Türkiye’de önümüzdeki yakın yıllarda
sıtmanın eradike hastalıklar arasına girmesi çalışmaları içindeyiz.
Yüzyılın

Sağlık Bakanları

598

Muhterem arkadaşlarım, büyük çalışmalarımızdan bir tanesi de bulaşıcı hastalıklarla olan
mücadelemizdir. Bu mevzuda büyük hassasiyet
göstermekteyiz.
Genelolarak burada bir arkadaşımızın tenkit
etmesine rağmen şunu ifade edeyim. Türkiye’mizde önemli bir bulaşıcı hastalık salgını yoktur. Bulaşıcı hastalıklar bakımından Türkiye’de
geçmiş yıllara nazaran 1967 yılı, fevkalâde güzel neticeler alınmış bir yıldır. Bütün bu bulaşıcı
hastalıklarda 1967 yılında büyük bir düşme görülmüştür. 1965-1966 yıllarında hudutlarımızın
hemen ötesinde çıkmış olan kolera, o zaman aldığımız hakikaten güzel ve müessir tedbirlerle
çok şükür ki hudutlarımızdan girmek imkânını
bulamamıştır. Biz aynı ciddî çalışmaları o zamandan beri aksatmadan devam ettirmekteyiz.
Bunları sureti katiyede aksatacak değiliz. Koleranın bugün için en müessir şekilde çalışması
aşı ile olmaktadır. Kolera üzerindeki aşılar da
devamlı şekilde yapılmakta ve 1967 senesinde
5,5 milyon vatandaşımız koleradan aşılanmış
bulunmaktadır. Ayrıca aşı istihsalimiz 20 ton
olmak üzere her sene devam etmektedir. Her
ihtimale karşı devamlı olarak her sene 10 ton
aşı ithal etmekte ve bu suretle tedbirlerimiz
aksamadan bu mücadeleye devam etmekteyiz.
Polyomielit mücadelesine gelince;
Arkadaşlarım, basında, bilhassa 15-20 gün
evvel bu mevzuda büyük neşriyat yapıldı. Buralara çıktık, sözlü sorulara da muhatabolduk.
Yine gayet memnuniyetle ifade etmek isterim
ki, polyomiyelit bu sene geçen seneye nazaran
büyük bir düşüklük göstermiştir. Geçen sene
2073 şahıs polyomiyelite yakalanmış; 1967 senesinde ise bu rakam 794’tür. Polyomiyelitteen büyük mücadele tesiri aşıdır. O halde aşıya
sureti katiyede inkıta vermeden devam etmek
mecburiyetindeyiz. Biz bu mücadeleye kolera
miktarı olarak tespit ettiğimiz yerlerde esaslı
bir şekilde devam etmekteyiz. Geçen sene 0-7

Çiçek ise tamamen eradike edilmiş bir hastalıktır. Memleketimizde her hangi bir vaka yoktur.
Aşılanma mecburidir. Her sene altı, yedi milyon
çocuk, vatandaş aşıya tâbi tutulmaktadır. Kızamık, tetanoz, boğmaca, difteri gibi hastalıklarla
mücadelemiz de artmıştır. Bunlarda büyük düşüş görülmektedir. Tifo, bundan evvelki senelerde 5.817 iken bu sene 1.489, difteri 4.279 iken
bu sene 1.730, boğmaca 6.372 iken bu sene
5.149 ki bütün bunlar bulaşıcı hastalıklar bakımından 1967 yılının memnuniyet verici bir yıl
olarak geçmiş olduğunu bizlere göstermektedir.
Ama derhal yine ilâve etmek isterim ki elbetteki
Batıda bunları bu kadar da göremeyiz. Ama biz
geçmiş senelere göre yaptığımız mukayesede bu
güzel neticeleri almış bulunmaktayız.
Muhterem arkadaşlarım, memleketimizin 22
ilinde kendisini müessir bir şekilde hissettiren
bir hastalığa geçiyorum, bu hastalık da trahomdur. Trahom, vaktiyle sosyal bünyemizde körlüklerle büyük yaralar açmış bir hastalıktır. Bu
hastalıkla mücadele 1925 senesinde başlamıştır.

‘‘

1925 senesinden evvel Türkiye’de
trahomlu hasta 3 milyon civarında idi.
1958 senesinde bu mücadele tesirini
göstermiş, 1.5 milyona inmiştir.
1966 senesinde bu rakam 1 milyona
düşmüştür. Arkadaşlarım, yine 1967
senesinde yapmış olduğumuz taramalar,
trahomda da artık virajı tamamen
dönmüş olduğumuzu ve Türkiye’de
trahomlu hasta sayısının 650 bine
düştüğünü göstermiştir.

’’

Sizlere, nisbet olarak vilâyetlerimizden rakamlar vermek isterim. Hatay’da nüfusun % 40 ı
trahomlu iken bu nisbet % 5 e düşmüştür. Ga-

ziantep merkezi trahom bakımından sterilir
hale getirilmiştir. Kilis’te % 80 - 90 dan % 5
e düşmüştür. 22 ilin en kesif bölgesi olan Adıyaman’da % 70 - 80 iken bu nisbet % 13,15 e
düşmüştür ve diğer bütün bölgelerde % 5 ilâ 10
arasındadır. Arkadaşlarım mücadelemiz daha
da artan bir şekilde devam edecektir. Bugün
5 hastane, bir trahom enstitüsü, 41 dispanser,
168 trahom tedavi evi, 22 ilde ayrı mücadele
teşkilâtı ve 5 bölge başkanlığı halinde çalışılmaktadır. Her sene 9 ilâ 12 milyon vatandaş
ilâçlanmaya tabi olmuştur. Bu 650 bin rakamını daha küçük rakamlara düşüreceğiz. Bunda
büyük ümitimiz vardır.
Muhterem arkadaşlarım,

‘‘
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yaş grupu arasında 2,5 milyona yakın çocuk
aşılanmış bulunmaktadır.

Türkiye’de frengi mücadelesinden de çok
iyi neticeler alınmıştır. 1936 da 181.415
frengili varken bu rakam 1946’da 135.000
e, 1956’da 76.000’e, 1962’de 36.000’e, 1967
senesinde 19.957’ye düşmüştür

’’

ama bu arada zaman zaman ve her sene bâzı
yeni vakalar da ilâve edilmektedir. Sekiz sene
içinde 12.730 yeni frengi vakası ilâve edilmiştir. Yalnız yine 1960 da 4.159 yeni frengi vakası varken bu rakam 1967 nin ilk dokuz ayı
istatistiğinde 318 e düşmüştür. Arkadaşlarım
size bilhassa belirtmek isterim ki, dünyanın her
yerinde frengi vardır. Bunları Bütçe Komisyonunda da izah ettim. Nerede fuhuş vardır,
nerede seks vardır, orada frengi vardır. Bunları
kabul etmemiz lazımdır. Size dünyadan bâzı
malûmat vereyim. Arjantin’de altı - yedi bin,
Amerika’da 124 bin, Japonya’da beş bin, İngiltere’de 4.500, Yugoslavya’da 5.000. Dünyanın
her yerinde frengi vardır ve dediğim unsurlar
olduğu müddetçe de bu daima bulunacaktır.
Lebra mevzusundaki çalışmalarda yeni bir metodun içine girmekteyiz. Bugün onbir dispanYüzyılın
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serimiz faaliyettedir. Bir enstitü vardır. Halen
tedavide olan 3.405 kişidir. 10.000 in üzerinde
lebralı tahmin edilmektedir. İkinci Beş Yıllık
Plân içinde lebra bakımından Türkiye’yi taramaya tabi tutacağız ve bunun hazırlığı içindeyiz.
Şimdi 1967 senesinin bilhassa yaz aylarının en
aktüel meselesi olan çevre sağlığına geliyorum.
Türkiye’de çevre sağlığını hiçbir zaman iyi diye
vasıflandıramıyacacağım. Bunun için bu çevre
sağlığı üzerinde gerçekten çok esaslı bir çalışma yapmamız icapetmektedir. Bakanlığımız bu
konuya ciddî bir şekilde eğilmiş bulunmaktadır.
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İçme ve kullanma suları hakikaten çok bozuktur; tahlillerimizden çok kötü neticeler alıyoruz.
Biz, Sağlık Bakanlığı olarak, üç binin üstünde
nüfusa sahip bölgelerimizin mutlaka klorlama
cihazlarına sahip kılınmasını mecbur tutacağız. Bunun için yönetmeliğimiz hazırlanmıştır
ve bu mevzuda İller Bankasiyle daima irtibatlı
çalışılmaktadır. Bu klorlama cihazları bütün
bu illere gönderilmektedir ve diğer maddi bakımından yetersiz olan belediyelere de ayrıca
İller Bankası tarafından yardım yapılmaktadır.
Memba sularının otomatik cihazlanmasına gelince, arkadaşlar. Bu mevzuda bilhassa Sayın
Karavelioğlu arkadaşımız burada kifayet aleyhinde konuşurken târizde bulunarak söyledi ve
“Bakan çelişmeye düşmüştür’’ dedi. Arkadaşlarım, 1965 senesinde bir yönetmelik yapılıyor.
Bu yönetmelikte deniyor ki, memba sularında
otomatik cihazlanmaya gidilecektir. Bu, benim
devrime gelinceye kadar her sene erteleniyordu. Çünkü bu cihazlar 800.000-1.000.000 liraya maloluyor ve ithal edilmesi lazım geliyordu.
Türkiye’de yapılmasına imkân yoktu. Biz bunu
ele aldık, bütün memba suları sahiplerini topladık, dedik ki, mutlaka tam otomatik cihazlanmaya gideceksiniz, bunun başka yolu yoktur.
“Temin edin’’ dediler. îthal yolu ile temin güç.
Bunun üzerine yerli imalâtçı firmaları davet etYüzyılın
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tik ve memba suları sahipleriyle karşılaştırdık.
İmalâtçı firmalar dediler ki, eğer onun üzerinde bir sipariş olursa biz Avrupa ölçüsünde ve
ayarında bir otomatik cihazlanmayı temin ederiz ve araya giren Sağlık Bakanlığı tarafından
mukaveleleri, anlaşmaları yaptırıldı. Bugün
imal safhasındadır, bâzıları bitmiştir, sekizyüz
bin, bir milyon liraya malolan bu cihazlar bugün 200-300 bin liraya malolmaktadır. 1 Mart
1968 tarihinde kendilerine yaratılan bu imkânlar karşısında son bir vâde olarak tanınmıştır.
Bundan sonra da bir ertelenmeye gidilmiyecektir. Bu suretle biz bu memba sularının tam
otomatik cihazlanmasını da halledilmiş olarak
kabul etmiş bulunmaktayız.
Muhterem arkadaşlarım, gıda kontrollerine
gelince: Türkiye’de Tarım Bakanlığı gıda kontrolü yapar. Ticaret Bakanlığı yapar, Gümrük
Bakanlığı yapar, belediyeler yapar. Sağlık Bakanlığı gıda kontrolü ve tahlili yapar. Her biri
vaktiyle çıkarılmış ayrı ayrı kanunlara, ayrı ayrı
müeyyidelere istinadederek bu kontrol ve tahlilleri yapar. Ebette bu dağınıklık içinde hizmetler
lâyıkiyle görülemez. Ama bütün bunların tek
sorumlusu efkârı umumiyede Sağlık Bakanlığıdır. Simdi Sağlık Bakanlığı bütün bunları
düşünerek bir koordinasyona gitmenin çalışmaları içine girmiştir. Resmen talebettik, bu
talebimiz bu ilgili bakanlıklar tarafından hüsnü
kabul gördü ve böyle bir koordinasyon çalışması içine girildi. Halen zaman zaman toplantılar
yapılmaktadır. Ayrıca Dünya Sağlık Teşkilâtiyle çevre sağlığı üzerinde işbirliğine girişilmiştir,
bir proje hazırlanmıştır. Bütün vilâyetlerde halk
sağlığı lâboratuvarları kurulacaktır, personel
yetiştirilecektir. Cihazlanması temin edilecektir.
Bunun da 1967 nin son üç ayı içerisinde hazırlığına geçilmiştir. 1968 yılında tahmin ediyoruz
ki, 14-15 vilâyetimiz halk sağlığı lâboratuvarlarına bir plân içerisinde kavuşacaktır. Bu arada
son şartlar muvacehesinde mevzuatın, değişti-

Arkadaşlar, bu gıda tüzüğünde şahsan en büyük
değişikliği mamalar üzerinde yaptığımız son tadillerde görmekteyim. Bugün reklâmların tesiriyle, reklâmların kudretiyle mama evsafından
uzak fakat mama ismiyle bir çok preparetler
satılmaktadır. Maalesef bu preparetler bir çok
ailenin çocuklarının âdeta tek gıdası olduğu
için, gelişmelerinde büyük gerilik göstermektedir. Biz, üniversitelerimizden ve Hıfzıssıhha
Enstitüsünden ve fakültelerden topladığımız
bir ilmî heyetin önünde yeni ve en son modern
evsafı haiz bir gıda, bir mama tüzüğü hazırladık; Danıştaya gönderdik, Danıştaydan çıkmıştır. Bugün yarın, Resmî gazetede ilân edilmek
suretiyle bu evsafta bulunmayan mamaların satışına Türkiye’de mâni olunacaktır. Bu mamalarda bütün vitaminler vardır. Bütün mineraller
vardır ve carbon hidratlarla, yağlarla, proteinlerle 100 gramı 350 kalori verecek yüksek evsafta bir mama olarak piyasaya çıkacaktır. Bu
suretle bilhassa çocuklarımızın gıdalanmasında
bir merhale atlamış olduğumuz kanaatindeyiz.
Arkadaşlarım, ayrıca alkolsüz içki, meşrubat satışına da değinmek isterim. Bunlar, tüzüğümüzde bâzı boşluklar olduğundan çok gelişigüzel
satılmaktadır. Bu boşlukları dolduracak tadilleri
ve bununla ilgili tüzük tashihlerini yapmaktayız. Yine, il hıfzıssıhha meclislerinin bünyesinde
çevre sağlığı komiteleri her ilde kurulmaktadır.
Bu çevre sağlık komitelerinin yetkileri geniştir
ve bulundukları bölgelerin sağlık kontrollerini

devamlı olarak yapacaktır. Bu suretle sizlere
çevre sağlığı üzerinde çalışmalarımızı da nakletmiş oldum. Elbette ki başarı göstermemiz
lazım gelen daha pek çok hususlar vardır. Bunların üzerinde de ayrı ayrı durmaktayız.
Muhterem arkadaşlarım, ana çocuk sağlığı hizmetlerine geliyorum: Ana çocuk sağlığı
hizmetleri Türkiye’mizde yine başarı gösteren
hizmetlerdendir. Bir çocuk, ana rahmine düştüğünden okul çağına gelinceye kadar, bu teşkilât tarafından takipedilmektedir. Annenin ve
çocuğun sağlığı tam bir kontrol altında bulundurulmaktadır. Ayrıca UNICEF ve CARE’den
temin etmiş olduğumuz bir çok gıda maddeleri
ve vitaminler de bu teşkilât tarafından faydalı
bir şekilde dağıtılmaktadır. Halen 41 ana çocuk sağlığı merkezi, 46 şube ve 570 köy istasyonu da faaliyette bulunmaktadır.

100. YILA ARMAĞAN

rilmesi üzerinde de durduk. Gıda Nizamnamesinin sütle ve sütlü mamullerle ilgili maddeleri
görüşülmek üzere Meclistedir, huzurunuza
gelmek üzeredir ve süt ve sütle ilgili mamullere
bir pastörizasyon mecburiyeti koyacağız. Ayrıca rafinasyon muamelesinden geçmiş tuzun
piyasaya çıkmasını temin ediyoruz. Guatr hastalığında bilhassa Şimali - Anadolu’da iyot noksanlığı olan guatr bölgesi halkı için iyotlu tuzları
yine piyasaya çıkarmaktayız.

Muhterem arkadaşlar, burada hemen hemen
bütün konuşan Senatör arkadaşlarım sağlık
sigortasından bahsettiler. Her sene bu kürsülerden yine sağlık sigortasından bahsedilir ve
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı buraya çıkar,
bir vaitte bulunur ve geçer. Ben, 15 - 20 senelik
bütçe konuşmaları tarihine baktım, her sene
bu vadedilmiştir. Arkadaşlarım, sağlık sigortası
yapılacaktır, hazırlığı içerisine girmiş durumdayız. Ben size bir vait değil, bir hazırlık içerisine girmiş olduğumuzdan ve 4 - 5 aydan beri
bu hazırlıkların tam manasıyla içerisinde bulunduğumuzdan bahsedeceğim. Memleketimizin sigorta bakımından otorite sayılacak şahsiyetlerini Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında
topladık ve bunlar bize bir önrapor verdiler. Bu
önrapor üzerine yine Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı içerisinde, bunlar dışındaki sigorta
otoritelerinden daimî bir komite teşkil ettik ve
halen haftada iki toplantı yapılmaktadır. Bu
toplantılar neticesinde tahmin ediyorum ki,
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bünyesinde daimî bir büro kurulacaktır. İşte bu, sağlık
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sigortasının bir nüvesi olacaktır ve bu nüveyi
yavaş yavaş genişleteceğiz. Yalnız şu hususu
bilhassa ifade etmek isterim ki, sağlık sigortası
kısa bir zamanda derhal bütün memlekette tatbik edilecek bir sistem değildir. Sağlık sigortası
en azından 20 senelik, 30 senelik zamana ihtiyacı olan bir müessesedir. Ama elbette ki kademeli bir şekilde önümüzdeki aylarda, yahut yıl
içinde tatbikıne geçeceğimizi tahmin ediyoruz.

100. YILA ARMAĞAN

Arkadaşlarım, burada bahsedilmeyen bir mevzua geliyorum, o da nüfus plânlamasıdır ki,
her sene bunun gürültüleri olurdu, bu sene çok
sessiz geçti. Bu mevzuda da yine Parlâmento
içerisinde ve dışında müspet veya menfi mütalâlarda bulunulduğu zaman zaman görülmektedir. Ama, bilhassa ifade etmek isterim ki,
nüfus plânlaması menfi cereyanların belirttiği
gibi sureti katiyede bir neslin kısırlaştırılması
değildir. Nüfus plânlaması, bilâkis istenildiği
zaman, istenildiği adetde çocuk yapabilmenin
öğretimidir, eğitimidir. Arkadaşlarım, Türkiye’de esasen senelerden beri yapılmakta olan
bir nüfus plânlaması vardır. Ama bu iptidai,
gayrifennî yapılmaktadır. Her sene mevcudiyetini istatistikî olarak gördüğümüz, tespit ettiğimiz 500 bin düşük işte bunun bir örneğidir.
1965 senesinde kanun çıkmıştır, 1966 senesi
nüfus plânlamasının bir hazırlığı olarak geçmiştir, 1967 senesi bir tatbikat yılı olarak tamamlanmıştır ve 1967 yılında 120.000 kadına
ağızdan kontraseptil maddeler verilmiş, 80 bin
kadına da rahim aracı takılmıştır. 286 istasyon
halinde mobil ekipler halinde memleketimizin
bir çok yerlerinde çalışılmaktadır ve şunu yine
memnuniyetle ifade etmek isterim ki 1967 düşük istatistiği yarı yarıya düşmüştür arkadaşlarım. 500.000 den 250.000 e düşmüştür ki, bu
bir iki senelik çalışmalarımız dahi bize büyük
faydalar getirmiştir. Nüfus plânlaması sureti
katiyede doğumun kontrolü mânasında değildir, doğuma mâni olma mânasında da değildir.
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Biraz evvel söylemiş olduğum gibi nüfus plânlaması, fennî bir şekilde istenildiği zaman çocuk yapmamanın yollarını öğretir. Arkadaşlar,
bu nüfus plânlamasında güzel çalışmalarımız
vardır. Bu mevzuda konferanslar veriliyor, seminerler tertibediliyor, broşürler dağıtılıyor. Bu
suretle köye ve köylünün yanına girinceye kadar bu eğitim yapılmaktadır.
Halk sağlığı eğitimi bakımından da iyi bir çalışma içerisindeyiz. Halen Türkiye’de 83 sağlık
eğitimcisi 61 vilâyetimizde faaliyet göstermektedir. 11 tane sağlık müzemiz vardır. 1967 yılında 917.000 broşür, 77.000 afiş, 100 hutbe
gönderilerek halk sağlığı yönünden eğitim çalışmaları yapılmıştır. Sergiler açılmış, filimler
gösterilmiştir. Ayrıca istatistik çalışmalarımız
da mevcuttur. Bugün Bakanlığın istatistikleri
çok dağınıktır. Bunu bir merkezde toplamanın
hazırlığı vardır ve bir kanun tasarısı, bu mevzuda hazırlanmaktadır.
Arkadaşlarım, akıl ve ruh hastalıkları mevzusunda halen Türkiye’de üç akıl ve ruh hastanesi
vardır. Elâzığ, Manisa ve Bakırköy’deki bu hastaneler 4.700 yatağı ihtiva etmektedir. Ayrıca Samsun ve Gaziantep’te de yeni hastaneler yapılmıştır. Eski hastaneler yeni hastanelere intikal ettiği
takdirde derhal buralarda, bu eski binalarda da
akıl ve ruh hastaneleri açılacaktır. Ayrıca sekiz
dispanser de 1968 yılında plânlanmıştır. Akıl ve
ruh hastanesi bulunmayan, hattâ hastane bünyesinde servisi bulunmayan yerlerde bu dispanserler hizmete sunulacaktır. Ayrıca Gölbaşı’nda 500
yataklı bir ruh sağlığı hastanesinin inşaatı devam
etmektedir, önümüzdeki yıllarda bitecektir.
Kanserle savaş mevzusunda Sayın Karayiğit
arkadaşımız bir soru sormuştur. Hakikaten
Türkiye’de kanserle olan mücadele biraz yetersizdir. Bilhassa Ahmet Andiçen Kanser Hastanesi bu sene fakülteye devredildikten sonra
büyük bir boşluk hissettik ve kanserli vatandaşlarımız hakikaten boşlukta kaldılar. Bunun

üzerine biz Makina - Kimya Endüstrisi Kurumunun yine huzurunda takdirde anacağım
bir anlayışı ile bunların elinde bulunan ve fakat
kullanılmıyan bir binasını bugün 150 yataklı bir hastane haline getirmiş bulunmaktayız.
Bu hastanede Avrupa’dan davet ettiğimiz bir
çok hekim arkadaşları toplamış bulunmaktayız
ve bu ay içinde 4 radyoterapi cihazı, iki derin
ve iki sathi şua tedavisi yapmak üzere 4 cihaz
monte edilecektir. Ayrıca yine Türkiye’de büyük ebatta ve ilk defa olarak iki kobalt cihazı,
biri Numune Hastanesine diğerini de Kanser
Hastanesine monte etmek suretiyle bu hizmete
bir hamle vermek istiyoruz. Ayrıca yine Türkiye’nin muhtelif yerlerinde bulunan radyoterapi cihazlarını bir merkezden idare etmek
suretiyle Türkiye’ye dağılmış bulunan bu merkezleri de halkımızın, vatandaşımızın ayağında
iyi bir şekilde hizmet yapar hale getirme hazırlığı içindeyiz.

Muhterem, arkadaşlarım, tedavi müesseselerine
gelince: Halen memleketimizde 239 çeşitli hastanemiz, tedavi müessesemiz vardır. 270 aded
de sağlık merkezi bulunmaktadır. Bunların yatak mecmuu 42.219 dur ve plân hedefini 2.219
kadar aşmış bulunmaktayız. Yalnız elbette ki,
bu yatak adedi memleketimiz için nüfus nisbeti
karşısında yetersizdir. Bugün için asgari 125.000
yatağa ihtiyacımız vardır ve 430 kişiye bir yatak
düşmektedir. Halbuki bu nisbet Batıda 50 -150
arasındadır. Türkiye’de bütün diğer hastaneler
ve tedavi müesseseleriyle birlikte 76.000 aded
yatak vardır. Her sene plân mucibince 1.900 kadar artış derpiş edilmiş ve biz bu artışı mutlaka
bir program içerisinde gerçekleştiriyoruz.

Hareketlerinizi şükranla karşılarız, Sayın Bakan.

Arkadaşlar, full-time sistemi iyi bir sistemdir,
elbette ki, sistemlerin tatbikatında bâzı hatalar
olacaktır. Bu hataları biz de düzelteceğiz, düzeltilmesi yoluna gireceğiz, ama gördüğümüz
hatalar karşısında...

AHMET KARAYİĞİT (Afyonkarahisar) -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) - Sağol.

Muhterem arkadaşlarım, hıfzıssıhha enstitüleri
büyük vazife gören müesseselerdir. Plâna göre
Türkiye’de 16 hıfzıssıhha müessesesi kurulacaktır. Bunlardan Diyarbakır ve Adana’daki halen
faaliyettedir. Erzurum ve İzmir illerindekiler de
1968 yılı içerisinde faaliyete geçecektir. Tabiî bu
arada senelerden beri büyük hizmetler yapmakta olan Refik Saydam Müessesesi de mevcuttur.
Yalnız, Refik Saydam Hıfzıssıhha Müessesesi,
bütün yük bugün üzerinde olduğu için, ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak durumda değildir.
Kapasitesini genişletme çalışmaları üzerindeyiz.
Esenboğa hava alanı yolu üzerinde bir serum
çiftliği kurmuş bulunmaktayız. Önümüzdeki aylarda bunun açılışını yapacağız. Bu suretle biraz
ferahlıyacaktır. Bu hıfzısıhha merkezlerinde yeni
bir çalışma temposu tutturacağız.
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Arkadaşlarım, bu arada bâzı suallere cevap
vermek isterim. Bir kısım arkadaşlar full-time
sistemini sordular; Şevket Bey arkadaşım, Faruk Kınaytürk arkadaşım.

BAŞKAN - Sayın Bakan, GenelKurulun aldığı
karara göre beş dakikanız var.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) - Biz full-timeın
aksaklıklarını yakından tespit ettik ve bu hataların düzeltilmesi yolundayız.

Arkadaşlarım, bir talebenin hastaneye kabul
edilmeyişi mevzuunu arkadaşım Uzunhasanoğlu sordular. Bunun hakkında tahkikat yapılmıştır, tespit de edilmiştir. Fakat muhtar olan
bir üniversitenin içine giremediğimiz için ancak üniversite rektörlüklerine yazılmıştır. Üniversite rektörlükleri de kendi bünyelerinde bir
tahkikata geçmişlerdir.
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Özel hastaneler için yeni malî gümrük imkânları veren bir kanun hazırlığımız vardır. Bu kanun tasarımız Bakanlar Kurulundadır, tetkik
edilmektedir, yakında sevk edilecektir.

100. YILA ARMAĞAN

Arkadaşlarım, ilâç mevzuuna geliyorum, diğerlerini her halde anlatamıyacağım. İlâç mevzusunda yeni bir rejim getiriyoruz. Sayın Karavelioğlu arkadaşım dediler ki, zaman zaman
ilâç ucuzlıyacak, şöyle olacak, böyle olacak...
İlâcı ucuzlatıyoruz arkadaşlar ve dediğimiz
zamanda ucuzlatıyoruz. Kararname çıkmıştır,
1 Mart 1968 tarihinden itibaren ilâç mevzusu
Türkiye’de, artık bundan sonraki yıllarda da
münakaşa edilemiyecek bir şekilde halledilecektir. İlâç için yeni bir sanayi, fiyat tekevvünü sistemi, sınai maliyet sistemine istinadeden
yeni bir fiyat tekevvün sistemi kurulmuştur, hazırlıkları yapılmaktadır. Kalem kalem ilâçların
fiyatları tespit edilmektedir. 1 Mart 1968 tarihinden itibaren fabrikalarda, 1 Nisan 1968 den
itibaren depolarda, 1 Mayıs 1968’den itibaren
de eczanelerde tamamen piyasaya arz edilecek
ve ilâçlarda % 60 nispetinde büyük bir ucuzlama olacaktır. % 50 nispetine varan bir nispette
ucuzluk olacaktır.
Ayrıca ilâç sanayiini, bu yeni aldığımız tedbirler
yeni bir inkişafa tabi tutacaktır. Türkiye’de ilâç
sanayii artık bu aldığımız yeni Kararname karşısında sentez yoluna, iptidai madde imali yoluna
gitmek mecburiyetini kendisinde hissedecektir.
Çünkü biz bir endeks fiyatı tâyin ediyoruz ve
dünyada en ucuz iptidai madde nerede ise Türkiye’ye onun ithal edilmesini mecbur tutuyoruz. Bu
mecburiyet karşısında bilhassa yabancı sermaye
Türkiye’de de artık tam manasıyla hammadde
imaline geçmeye kendisini mecbur hissedecektir.
Hele Türkiye’de petro - kimya sanayii kurulursa,
ondan sonra ilâçların biraz daha ucuzladığını
hep beraber göreceğiz, şahidolacağız.
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Muhterem arkadaşlarım, yeni bütçenin karakterini de sizlere kısaca anlatmak isterim;
yeni bütçenin en büyük karakteri koruyucu
hekimliğe büyük bir pay ayrılmasıdır. Bundan
evvelki senelerde koruyucu hekimlik bütçemiz
içerisinde % 26 - 35 iken bugün bu nisbet %
40 a çıkmıştır. Binaenaleyh, Sağlık Bakanlığı
hizmetlerinde koruyucu hekimliğe tam mânası
ile gereken ehemmiyeti vermek yolunda olduğumuzu göstermektedir.
Sosyal hizmetler mevzusunda hakikaten çok
büyük bir dağınıklık içindeyiz. 0 - 6 yaş arasındaki çocuklara Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bakar. 7 - 18 yaş arasındaki çocuklara
Millî Eğitim Bakanlığı bakar, Vakıfların elinde bakılan çocuklar vardır, Çocuk Esirgeme
Kurumunun elinde bakılan çocuklar vardır
ve hizmetler, bu dağınıklık içerisinde lâyıkı ile
görülememektedir. Sosyal Hizmetler Kurumu
Kanunu hazırlanmıştır. Bütün bu hizmetler bir
elde toplanacaktır. Bu suretle tek elden idarenin
büyük faydası burada kendisini hissettirecek ve
çocuklar daha büyük bir bakıma mazhar olacaklardır. Bu kanun da Bakanlar Kurulunun
tetkikindedir. Burada, Yenimahallede bir kreş
açılmıştır, modern mânada diyebileceğim bir
kreş. Ayrıca İstanbul ve İzmir’de de birer kreş
bu sene programa konmuştur. Yaşlılar bakım
yurdu 1966 da Konya’da, 1967 yılında da Eskişehir’de hizmete girmiştir. Bu sene de İstanbul ve Ankara’da birer ihtiyarlık bakım yurdu
hizmete girecektir.
Rehabilitasyon çalışmalarımız iyi bir şekilde
ilerlemektedir. Halen dernek ve hastanelerin
elinde 25 kadar rehabilitasvon tesisleri vardır.
Örnek rehabilitasyon tesisi belki önümüzdeki
ay Ankara’da açılacaktır. 1967 senesinde de
yine böyle güzel bir rehabilitasyon tesisinin
temeli İstanbul’da atılmıştı, o da önümüzdeki
senelerde hizmete girecektir.

‘‘

Türkiye’de 11 bin hekim vardır. Bunun
iki bini dışardadır.

’’

Biz Türkiye’yi hekimlerimiz için arzu ile çalışılan bir vasat haline getirmek çabası içindeyiz.
Yeni tazminat sisteminin uygulanması, ayrıca
sosyalizasyon bölgesinde üç senelik mukavele
müddetinin bir seneye indirilmesi hazırlığı bu
gayretlerin neticesidir. Son çağırımızdan sonra
20 - 25 hekim Almanya’dan gelmiş bulunmaktadır. Büyük hekim sıkıntısı içindeyiz. Halen 1.500
e yalan bir kadro noksanlığı vardır. Mecburi hizmet, burslu devam etmektedir. 1967 senesinde
165 burslu hekim vazife almıştır. Bir o kadar da
bu sene vazife alacaktır. Ayrıca enternlik sistemini getiriyoruz, Sayın Vehbi Ersü arkadaşımızın
söylediği bu sistemin bu sene hazırlık safhasındayız. Kanun tasarısı hazırlanmıştır. Üniversitelerde tetkik safhasındadır. Önümüzdeki devre
zannediyorum ki bunu kanunlaştıracağız.

Ayrıca yardımcı sağlık personelinin yetiştirilmesi çok iyi bir şekilde devam etmektedir. 1967
senesinde 1.708 yardımcı sağlık personeli mektepten mezun olmuş bulunmaktadır.
VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) -

ama.

Yer bulunamıyor

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VE-

Hepsinin yeri
vardır. Bu sene Yüksek Meclislerin lûtfettiği
dört bin kadro bize bu imkânı sağlamıştır.
DAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) -

Dışarda beklemekte olan 900 yardımcı hemşire
bundan istifade ederek tekrar Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığı bünyesinde hizmete alınmış
bulunmaktadır.
Muhterem arkadaşlarım, yeni bir çalışma devresine girmiş bulunmaktayız. 1967 senesinde ve
10 ay içerisinde şahsan 67 vilâyeti gezmiş bulun-

maktayım. Mehmet Haser arkadaşım dediler ki,
tek başına bu murakabe kifayetli değildir. Doğru. Kendilerinin dediği gibi, Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığı kolektif bir murakabenin içine girmiştir. Müsteşar, müsteşar muavini, umum
müdürler ve Teftiş Heyeti bu kolektif teftişin içerisindedirler. Türkiye’nin 67 ili, Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığının her kademesiyle dolaşılmıştır. Bu murakabenin büyük neticelerini gördük. Evet ben gidiyorum, gördüğüm bir hastanenin pisliğini ilân ediyorum. Bu teşhir değildir
arkadaşlar. Bu, aksine o hastaneye bir ihtardır.
Ben ikinci defa dolaştığım zaman o hastanenin
kendisine geldiğini, kendisini topladığını görüyorum. Sureti katiyede hekimlerimizi teşhir gibi
bir duygunun içinde değilim. Bilâkis, biz sağlık
hizmetlerini meslekdaşlarımla, hakikaten bir
çok yerlerde büyük fedakârlıklarını feragat içinde çalışmalarını gördüğüm hekim arkadaşlarımla elbette beraber yürüteceğiz. Ama onların çalışmalarına bir istikamet vermeye de mecburuz.
Bunda Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının
kabahati yok mu? Var. Ben bir hastaneye “pis’’
derken evvelâ Bakan olarak, kabahati kendimde
görüyorum. Çünkü ben gidip görmemişim. İşte
onun için murakabemiz müessir oluyor. Gittiğim, gördüğüm, temiz bulduğum hastanelerin
takdirini yine umumi efkârda yapmaktayız. Bugün iftiharla söyliyebilirim, hastanelerimiz % 98
nisbetinde toparlanmıştır. Halkımıza lâyik hizmetin içindedirler. Yalnız bâzı cihaz noksanları
da mevcuttur. Bunların giderek, görerek, bizzat
mahallinde tespit ederek giderilmesi hususunda
büyük gayret içinde bulunmaktayız.

100. YILA ARMAĞAN

Personel mevzuuna geliyorum;

Tenkitlerinizden, tavsiyelerinizden çok istifade
etmiş bulunuyoruz. Hepinize, Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığına gösterdiğiniz bu anlayıştan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum (Alkışlar).
Bir dakika Sayın Bakan, sual var,
Buyurun Sayın Özden.

BAŞKAN -
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Sayın Bakan, büyük hekim sıkıntısı içindeyiz buyurdular. Hakikaten Türkiye’de hekim girmemiş yerlerimiz
vardır. Hekime olan büyük ihtiyaç meydandadır. Acaba eskiden olduğu gibi İstanbul’da
veya Ankara’da Tıp Fakültesinin yanında bir
yurt tesis ederek mecburi doktorluk hizmeti tesis edilmez mi? Böyle bir şey düşünmezler mi?

EKREM ÖZDEN (İstanbul) -

İkinci sorum, adlî tabiplikte mütehassıs doktor
yetiştirilmesi için ne düşünüyorlar?

100. YILA ARMAĞAN

Üçüncü sualim, Avrupa’da eczacılık artık havan içinden çıkmıştır. Şirket teşkil edilerek eczane açılması hususuna müsaade verilir mi,
verilmez mi?

EKREM ÖZDEN (İstanbul) - Efendim ben
üçüncü sualimi iyi anlatamadım galiba. İki
adam bir araya gelse, eczacı olmayan iki adam
bir araya gelerek bir şirket tesis etse, bu şirketin
unvanı da adî şirket olsa eczane açamaz mı?
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VE-

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VEDAT

Meri Kanunlara
göre eczane açmasına imkân yoktur. Hattâ bir
eczacı diplomasını bu işi yapan şahsa devredemiyor.

ÂLİ ÖZKAN (Devamla) - Muhterem

EKREM ÖZDEN (İstanbul) -

arkadaşlar,
yurtlu talebe yetiştirmeyi hekim yetiştirmeyi biz
de düşünmekteyiz. Halen 1.500 kadar burs vermekteyiz. 1.500 bursun tamamı kullanılamamaktadır. Bu da bizim yurtlar üzerinde durduğumuzu göstermektedir. Böyle bir hazırlığımız
vardır.
Adlî tabip yetiştirme meselesine gelince arkadaşım, adlî tababete akım yok, rağbet yok. Bu
bakımdan adlî tabip olmaması bizim pratisyen
hekimlerimize de büyük sıkıntı vermektedir.
Bunların yetiştirilmeleri, doktorlarımızın bu
mesleke rağbeti ile mümkündür. Eczacı meselesine gelince;

‘‘

’’

Eczanelerin bir şirket halinde toplanmasına
bugünkü kanun müsaade etmemektedir. Biz,
eczanelerin bir şirket halinde toplanmasını
değil, bütün yurt sathına dağılarak eczanesi
Yüzyılın
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DAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) -

Bu şekilde bir ça-

lışma var mıdır?
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) - Yoktur.
BAŞKAN -

Sayın Özdilek, buyurun.

FAHRİ ÖZDİLEK (Tabiî Üye) - Süt ve mamulleri
ile alâkalı işler için pastörizeye gidileceği veya
yabancı memleketlerde olduğu gibi pülverizasyon ile pastörize işi halledilmiş midir?
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VE-

Pastörizasyona

DAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) -

gidilecektir.
Müsaade ederseniz bu hususta sizi makamınızda ziyaret edeyim, daha tafsilâtlı izahat vereyim.
FAHRİ ÖZDİLEK (Tabiî Üye) -

Türkiye’de 351 ilçemizde eczane yoktur.
Maalesef eczaneler üç büyük şehirde
büyük ölçüde toplanmış durumdadır.
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olmayan yerlere gitmelerini istiyoruz. Tahmin
ediyorum ki, her sene mezun olan 200 e yakın
eczacı, artık büyük şehirler meşbu hale geldiği
için, Anadolu’ya kayacaklardır. Bizim en büyük sıkıntımız budur.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) -

Hay hay, şeref

verirsiniz.
İkinci sorum,
pastörizasyon ile muamele yapıldıktan sonra
depolama şişelerde mi olmalıdır, veya muasır
FAHRİ ÖZDİLEK (Tabiî Üye) -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VE-

Şimdi bizim
imkânlarımız hangisine elveriyorsa elbette ki,
onun üzerinde durulacaktır. Bugün için bir şey
söyliyemem.
DAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) -

Ben bu mevzuda da Bakanlığınıza gelip sizi rahatsız edeyim
öyleyse.
FAHRİ ÖZDİLEK (Tabiî Üye) -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) -

efendim.
BAŞKAN -

Buyurun tabiî

Buyurun Sayın Turan.

Efendim son zamanlarda kalp ameliyatlarında büyük bir gelişme
olmuştur. Hakikaten halk da buna büyük bir
ilgi ve itimat göstermektedir. Akın akın Anadolu’dan Ankara’ya gelmektedir hastalar. Tabiî
burada bir hasta izdihamı olmaktadır. İlerisi
için acaba Bakanlık, Kayseri, Adana gibi diğer
büyük Anadolu şehirleri hastanelerinde de bu
kalp ameliyatı servisini açmayı düşünüyorlar
mı? Bunun için bir çalışmaları var mı? Bunu
öğrenmek istiyorum.

SAMİ TURAN (Kayseri) -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) - Muhterem arkadaşlarım, bizde kalp cerrahisi hakikaten büyük
bir gelişme içerisindedir ve dünya tıp âleminde örnek diyebileceğimiz şekilde göğüs cerrahi
merkezlerinde kalp ameliyatı yapılmaktadır.
Bunlardan birisi Haydarpaşa göğüs cerrahi
merkezidir. Elbette ki, bu da kâfi gelmemektedir. Ankara’da da Yüksek İhtisas Hastanesinde
ayrıca bir kalp cerrahi merkezi kurduk. Burada
da güzel ameliyatlar yapılmaktadır. Bu suret-

le yetişmiş personelimiz vardır. Yalnız bir kalp
cerrahi merkezi kurmak milyonlar istiyor, büyük maddi külfet istiyor. Hiç ummadığımız bir
cihaz birkaç milyonun üzerinde. Onun için biz
bu iki cerrahi merkezini genişletmek, ikisini de
tamamen cihazları ile tatmin eder hale getirmek
peşindeyiz. Haydarpaşa göğüs cerrahi merkezine 100 - 150 yataklı yeni ilâve yapmaktayız. Bu
suretle önümüzdeki yıl biraz ferahlıyacağımızı
zannediyorum.
BAŞKAN - Buyurun

Sayın Bora.

ARSLAN BORA (Tunceli) - Efendim, ileri mem-

leketlerde kanser cerrahi ihtisas şubeleri açıldığına göre acaba memleketimizde de vekâIet
olarak tedavi, cerrahi ihtisas şubelerinin açılması bakımından sağlık mensuplarından kısa
bir zaman dahi olsa kursa tabi tutulmaları hususunda ne düşünüyorlar?

100. YILA ARMAĞAN

medeni memleketlerde olduğu gibi tetrepex
sistemine mi gidilmelidir?

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) - Muhterem

arkadaşlarım, bizim Etimesgut’ta kurmuş olduğumuz yeni Kanser Hastanesini aynı zamanda
bu maksatla da kullanacağı ve orada hakikaten
çok iyi yetişmiş kanser cerrahi mütehassısları vardır. Hattâ bir tanesini ayrıca intravenöz
ışınlarının tatbikinde kendisini bir aylık kursa
tâbi tutmak için Paris’e yollamış bulunuyoruz.
Bu bizim için bir nüve olacaktır. Bundan sonra
bu hastaneyi de arzu ettiğimiz şekilde geliştireceğiz. Bu hastane bu vazifeyi görecektir.

Buyurun Sayın Bakan tamam, teşekkür ederim.
BAŞKAN -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) - Teşekkür

(Alkışlar).

ederim.
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MİLLET MECLİSİ | 2. DÖNEM
Konu

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1968 Yılı Bütçesi Münasebetiyle

Yasama Yılı

3

Birleşim

48

Tarih

22.02.1968

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Kayseri) - Muhterem Başkan,

100. YILA ARMAĞAN

Büyük Meclisin değerli üyeleri; Sayın grup sözcüsü arkadaşlarımız Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı Bütçesi üzerinde kıymetli fikirler serdettiler, tenkitlerde ve tavsiyelerde bulundular.
Bunların her ikisi Bakanlığım için büyük bir
değer ifade etmektedir, bunların her birisinden
büyük ölçüde istifade edilecektir. Tenkitlerinizin, tavsiyelerinizin, hattâ takdirlerinizin öneminin idraki içinde hepinize teşekkürlerimi arz
ediyorum.
Muhterem arkadaşlarım, geri kalmış değil, gelişmekte olan bir milletiz. Bunu bilhassa Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanlığının bugüne kadar
göstermiş olduğu hizmetler ve bu hizmetler
neticesinde ulaşmış bulunduğumuz seviye bakımından gayet net olarak ifade etmek isterim.
45 yıldır hayli mesafe aldık. Bir zamanlar memleketimiz üzerinde, milletimizin içinde korkunç
tahribat yapan bir çok hastalıklar bugün tamamen diyebileceğim bir nispet, bir ölçü içerisinde eradike edilmiş bulunmaktadır. Derhal ilâve
edeyim ki, hâlâ halk sağlığımızı katî surette teminat altına alabilmemiz için önümüzde hallini bekleyen bir çok problemimiz vardır.
Muhterem arkadaşlarım, sağlık hizmetleri topyekûn bütün bir milleti içine alan hizmetlerdir.
Bu itibarla bu hizmetlerde takipedilecek politikaya, millî sağlık hizmetleri politikası diyebiliriz. Millî sağlık hizmetleri politikamızın esası
ne olacaktır? İstikametini nereden alacaktır?
Yüzyılın
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Sizlere bunu gayet kısaca izah etmek isterim.
Arkadaşlarım, Anayasamızın 49 ncu maddesi;
“Devlet, herkesin ruh ve beden sağlığı içinde
yaşamasını ve tıbbi bakım görevini sağlamakla
görevlidir.’’ Hıfzıssıhha Kanunumuz ise: “Devlet, memleketin sıhhi şartlarını ıslah etmek, milletin sıhhatine zarar verecek bütün hastalıklarla,
bütün unsurlarla mücadele etmek, müstakbel
nesilleri sıhhatli olarak yetiştirmek ve halkı sosyal yardıma mazhar kılmakla vazifelidir.’’
Arkadaşlarım, işte millî sağlık politikamızın
istinadedeceği iki ana kaynak budur. Yüce
Meclislere sunulmuş olan Hükümet programımızda, bu kaynakları esas alarak bir özet
vardır. Bundan maksat nedir? Bundan maksat,
koruyucu sağlık hizmetlerinde eğitici halk sağlığı hizmetlerine öncelik vermek, tedavi edici
sağlık hizmetlerini ise, bunun yanında, yan bir
kol olarak yürütmek. Koruyucu sağlık hizmetlerini, halk sağlığı hizmetlerini, hattâ tedavi
edici sağlık hizmetlerini bütün yurda yaymak,
bunun için bu hizmetleri de halkımızın yanına, köylümüzün ayağına götürmek icapeder.
Vaktiyle bunun için bir çok sistemler denenmiştir. Ama maalesef memleket şartları düşünülmediğinden, elbetteki iyi niyete istinadetmekle beraber, güzel neticeler alınamamış ve
bu denenmiş olan sistemler memleket sathında
yerleşememiştir. Bugün 1963 yılından beri uygulanmakta olan sosyalizasyon ve entegrasyon
sağlık hizmetleri, bize verdiği neticeler karşısında gelecek için büyük ümitler getirmektedir.

Muhterem arkadaşlarım, sosyalizasyonun asli
unsuru sağlık ocaklarıdır. Sağlık ocakları biraz
evvel mânasını söylemiş olduğum o hizmetleri
hakiki manasıyla Doğu bölgesine ve bütün vatan sathına bu hizmetler yayıldığı zaman bütün
memleket sathına götürecek, iletecek bir unsurdur. Biz sağlık ocaklarını güzel çalıştırdığımız
zaman, iyi çalıştırdığımız zaman istediğimiz
ölçüde, anlamda bir hizmet mutlaka gerçekleşmiş olacaktır. Esasen plân altyapı hizmetlerinin
sağlık ocakları bölgesinde öncelikle yapılmasını
diğer bakanlıklar nezdinde de talebetmektedir.
Bu hizmetler iki yoldur, sudur, okuldur, muhabere vasıtalarıdır ve biraz daha geç elektriktir. Elbetteki bu hizmetler de görüldüğü an o
ocakların ve dolayısıyla sosyalizasyonun daha
iyi çalıştığını hep beraber müşahede edeceğiz.
Personel ise, bu bir eğitim meselesidir. Yardımcı sağlık personeli, açtığımız okullarla bir plân

ve program içinde yetişmektedir ve önümüzdeki on sene içinde bütün memleket ihtiyacına
kifayet edecek bir şekilde bu ihtiyaçlar giderilecektir. Hekim ise yine plânın öngördüğü bir
plân içinde fakülteleri 12 ye çıkartmak suretiyle
ve hekimin çalışacağı memleketimiz vasatı cazip hale getirilmek suretiyle bu personel sıkıntısının da imkân nisbetinde yerine getirilmesi
bir program ve plân dâhilinde gerçekleşecektir.

Muhterem arkadaşlarım, bir sağlık hizmeti,
hat bir apandisite veya trafik kazasına mâruz
kalmış yaralılara derhal müdahale edip tedbir
almak değildir. Elbette bu hizmetler de hemen
görülecektir, anında bunlara da müdahale yapılacaktır. Yani, 32 milyon vatandaşımızı, 32
milyon halkımızın hasta olmasını beklemek,
sakatlanmasını beklemek, ondan sonra da tedaviye tevessül etmek, çıkar, geçer ve bugünün
şartlarına, modern sağlık hizmetlerinin prensiplerine uygun bir tedavi şekli, bir sağlık hizmeti şekli asla değildir. Hakiki mânada sağlık
hizmeti hasta yapmamanın, sakat bırakmamanın yollarını, usullerini bulup ve bu sistemi
bütün memleket sathına yaymaktır, kurmaktır,
yerleştirmektir (CHP ve AP sıralarından “Bravo’’ sesleri.) İşte arkadaşlarım tekrar ifade ediyorum, sosyalizasyon bunu getirecektir, bütün
noksanlıklarına rağmen. Sosyalizasyon bölgesinde mütehassıs hekimlerimiz noksandır. Biz
1967 senesinin son altı ayından itibaren Batı
bölgelerinde ve o bölgelerin hizmetlerini aksatmamak suretiyle mütehassıs hekimlerimizi âdil
bir münavebe ölçüsü içerisinde bu vilâyetlerimize göndermekteyiz, vazife gördürmekteyiz
ve iyi neticeler almaktayız. Bu elbetteki muvakkat bir tedbirdir, ama asli tedbir bulununcaya kadar, asli arkadaşlarımız oralarda vazife
alıncaya kadar bu usule tavizsiz ve kesintisiz bir
şekilde devam edeceğiz.

100. YILA ARMAĞAN

Arkadaşlarım, sosyalizasyon hakkında müspet
ve menfi mütalâalar bu kürsülerden olsun, basında olsun, efkârı umumiyede olsun zaman
zaman söylenmektedir, yazılmaktadır. Bunları
gayet tabiî karşılamaktayız. Çünkü henüz başlangıçtayız, çünkü personel bakımından büyük
sıkıntılarımız vardır ve altyapı, hizmetlerimiz
hakikaten noksandır. Ama arkadaşlarım, biz 1
Mart 1968 tarihinden itibaren altı ilimizin de
iltihak edeceği ve 23 ile çıkacağı sosyalizasyon
bölgesinde hekimi yüzde 50, hemşireyi yüzde
22, ebeyi yüzde 70, sağlık memurunu yüzde 80
olarak köylümüzün ayağına, köyün içine, halkımızın yanına götürebilmişiz. Bunun ne büyük bir mâna ifade ettiğini, ne büyük bir değer
taşıdığını o mahrumiyet bölgelerini 20 yıl evvelinden gayet yakından tanıyan bir arkadaşınız
olarak Yüce Meclisin takdirlerine bırakırım.
(AP sıralarından alkışlar) Bu itibarla sosyalizasyon bölgesinde görülmekte olan bâzı noksanlıkları bu kürsüden dile getirip şikâyet etmek ve
sosyalizasyon hizmetlerini küçümsemek bence
doğru bir düşünce tarzı değildir.

Muhterem arkadaşlarım,
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‘‘

sizlere sosyalizasyon üzerinde bâzı
rakamlar vermek isterim. Halen 17 ilde
sosyalizasyon tatbikatı yapılmaktadır.
1 Mart 1968 tarihinden itibaren 6 ilimiz
daha buraya iltihak edecektir. 17 ilde
halen 569 sağlık ocağı, 195 sağlık evi,
24 sağlık merkezi, 43 Devlet hastanesi,
4 doğumevi, 3 trahom hastanesi, 1 akıl
hastanesi, 1 cüzzam, 2 göğüs, 1 kanser
hastanesi mevcuttur ve 7 008 yatağa
sahiptir ve bu tesisler 17 ilde 5,5 milyon
vatandaşa hitabetmektedir. 6 il ilâvesiyle
bu rakam 7,5 milyona çıkacaktır.

100. YILA ARMAĞAN

’’

Motorlu araç kadromuz 950’dir. Halen mevcudumuz ise 734’tür, nisbet yüzde 7 dir; arkadaşlarım bu nisbet küçümsenecek bir rakam
değildir ve bâzı arkadaşlarımızın şikâyetleri
bu bakımdan yersizdir. Bugüne kadar 6 ilin
yatırımları dâhil 17 ildeki işletme masrafları 6
sene içinde 465.278.000 liradır. Arkadaşlarım,
bu rakam da yüksek bir rakam değildir. Binaenaleyh bu suretle “Sosyalizasyon pahalı bir
sistemdir, Türkiye’miz için tatbik edilemiyecek
kadar yüksek rakamlara ulaşan bir sistemdir’’
diyenlere de bu suretle cevap vermiş oluyorum.
Sosyalizasyondan evvel Doğu bölgesinin durumu personel bakımından ne idi? Bunun hakkında da size çok kısa olarak malûmat vereceğim.

‘‘

Mütehassıs hekim 110, sosyalizasyon
tatbikatından sonra 227; pratisyen 182,
tatbikattan sonra 416; sağlık memuru
436, sosyalizasyondan sonra 1.108;
hemşire 271, sosyalizasyondan sonra 670;
ebe 407, sosyalizasyondan sonra 1.434.
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’’

O halde arkadaşlarım görüyorsunuz ki, sosyalizasyon aynı zamanda hekim olarak, yardımcı
sağlık personeli olarak da bu bölgelerdeki adedi
yükseltmiştir. Ama biz buna rağmen sosyalizasyonda gerek mütehassıs hekimin noksanlığından, gerekse pratisyen hekimin noksanlığından
şikâyet ediyoruz. Çünkü istiyoruz ki, orada hizmetler sosyalizasyonunun istediği ölçü içinde
devam etsin, o bakımdan noksandır diyoruz ve
bu rakama da bir plân ve program dâhilinde
erişeceğiz; biraz evvel izah ettiğim gibi, personeli temin edeceğiz, esasen yardımcı sağlık personeli yüzde 80’in üzerine çıkacak bir şekilde
1968 yılında temin edilecektir.

Arkadaşlarım, sosyalizasyon bölgesinde Bakanlığın plânı; sağlık ocağı 591’dir. Bunun gerçekleşen
miktarı 567, nisbet yüzde 96 dır ve 24 kadar sağlık ocağının yapılamayışının tek sebebi bu bölgelerde yolun bulunmayışı ve yolun bulunmayışı
sebebiyle de ihalenin yapılamayışındandır. Sosyalizasyon tatbikatı başladığından itibaren 224
sayılı Kanuna göre 15 yıl içerisinde bütün memlekete teşmil edilecektir, bu, kanunun emridir.
Ama biz personel sıkıntımız’ sebebiyle Plânlama
ile de bir mutabakata varmak suretiyle 1968 yatırımlarından bugün vazgeçmiş durumdayız. Bu
itibarla bir senelik bir gecikme içindeyiz.

Arkadaşlarım, biz sosyalizasyon bölgesini bilhassa hekimlerimiz için cazip bir bölge haline
getirmek istiyoruz. Bunun için de 1967 yılında
bu tatbikata başlamış bulunmaktayız. 1 Ekim
1967 yılından itibaren yeni tazminat sistemini sosyalizasyon bölgelerinin mahrumiyet ve
derecelerine göre kabul etmiş bulunuyoruz.
En geri bölge olan Hakkâri’de bir mütehassıs
hekim bürüt olarak 7.300 lira para alacaktır.
Arkadaşlarım bu, milletin, Devletimizin bugün için verebileceği en yüksek bir rakamdır
ve bunu da Türkiye Büyük Millet Meclisi başta
olmak üzere Türkiye Devleti Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığına hattâ bir tefrik yapmak suretiyle tanımış bulunmaktadır.

Sosyalizasyon gerek sağlık hizmetlerinin memleket şartlarımıza uygun olması, gerekse toplumun kalkınması yönünden faydası bakımından
memleketimiz şartlarına en uygun bir sistemdir,
bu sistemin üzerinde Sağlık ye Sosyal Yardım
Bakanlığı olarak her sene göreceğimiz hatalarını, noksanlarını ikmal etmek, telâfi etmek yoliyle mutlaka esaslı bir şekilde üzerinde duracağız.
Arkadaşlarım, sosyalizasyonun dışında tatbik
edilmekte olan bir diğer sağlık sistemimiz vardır, bu da entegrasyon sistemidir. Entegrasyon
sistemi sıtmanın eradike edildiği bölgelerde
sıtma personelinden istifade edilmek ve sıtma
personelini diğer hizmetlere entegre etmek suretiyle tatbik edilen bir sağlık hizmetidir. Bu, bir
yönü ile de sosyalizasyona intikal eden bir sistemdir. Sosyalizasyondaki gibi bunun da kademeleri vardır, istasyonları, şubeleri, merkezleri
bulunmaktadır, köylere kadar intikal etmektedir. Hekimlerimiz ve yardımcı sağlık personelimiz bilhassa mobil ekipler teşkil etmek suretiyle
her ay her köye uğramak suretiyle bulaşıcı sağlık hizmetlerini, ana - çocuk sağlık hizmetlerini, çevre sağlığı hizmetlerini hattâ tedavi edici
sağlık hizmetlerini köyümüzün, köylümüzün
ayağına kadar götürmektedir ve bu hizmet de
vatandaşımız tarafından hakikaten alâka görmekte ve benimsenmiş bulunmaktadır.
Arkadaşlarım, memleketimizin en önemli dâvalarından birisi de veremdir, verem mücadelesidir. Yalnız şurasını bilhassa memnuniyetle ifade
etmek isterim ki, 15 seneden beri çok teşkilâtlı

çalışıldığı ve hakikaten çok güzel çalışıldığı için
verem mücadelesinde fevkalâde güzel neticeler
almış bulunmaktayız. Bilhassa 1966-1967 taramaları bize bütün Türk Milletinin yüzünü güldürecek neticelere ulaştığımızı göstermiştir. Bunları da size birkaç rakamla ifade etmek isterim.
Türkiye, tedaviye muhtaç hasta nisbeti binde 25
- 30 civarında iken bu nisbet binde 15’e düşmüştür. Yani, arkadaşlarım her sene huzurunuza çıkıyoruz, basında beyanlarımız oluyor, diyoruz
ki; “Türkiye’de 800 bin veremli vardır, 1 milyon
veremli vardır.’’ işte bu rakam, 1966 - 1967 taramalarının katî neticeleriyle 500 bine düşmüş
olduğumuzu bize ifade etmiştir. Bunu diğer aldığımız neticelerle de teyidetmek mümkündür.
100. YILA ARMAĞAN

Ayrıca yine bir arkadaşımızın ifade ettiği gibi,
gerçekten üç yıllık mukavele süresi hekimlerimize fazla gelmekte ve hekimlerimizi bu
bölgeye gitmekten alıkoyan bir unsur olarak
karşımızda durmaktadır. Bu itibarla bunu da
ele aldık ve 224 sayılı Kanunun yapacağımız
tadilleri arasında bu müddeti bir yıla indirme
mevzusu da vardır.

0 - 6 yaş grupundaki çocuklarda enfeksiyon
nisbeti yüzde 12 iken bu nisbet yüzde 3,8’e
düşmüştür. Türkiye’de her sene veremden vefiyat yüzbinde 262 iken, bu nisbet yüzbinde 41’e
düşmüştür. Yani arkadaşlarım,

‘‘

1945 Türkiye’sinde, 20 milyonluk
Türkiye’de her sene veremden 550
bin zayiat verilirken, 1967’nin 33
milyonluk Türkiye’sinde bu adet 13.000’e
düşmüştür.

’’

Veremden aldığımız bu güzel neticeler de elbette ki, güzel çalışmaların mahsulüdür. Bakanlığımız ve derneklerimiz yanyana, örnek işbirliği
halinde bu çalışmaların içindedirler. Türkiye’de
vereme her sene 140 milyon lira para sarf edilmektedir. Bunun 100 milyon lirası Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından çıkmaktadır ve BCG
ekibi, 20 verem savaş tarama ekibi, verem savaş
dispanserleri, 1967 yılında 2.700.000 vatandaşı
kontroldan geçirmiş, 2.300.000 vatandaşımızı
da aşıya tabi tutmuştur. Bu aşılama 15 yıldan
beri devam etmektedir, bu kontrol 15 yıldan
beri devam etmektedir. 50 milyonun üstünde
vatandaşımız kontrol edilmiş, 21 milyon vatanYüzyılın
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daşımız da aşılamaya tabi tutulmuştur. Arkadaşlarım şunu yine sarih olarak ifade etmek isterim
ki, Türkiye’de köye ve köylünün yanına en müessir bir şekilde giden hizmet verem mücadelesi
olmuştur ve 21 milyon aşılanan vatandaşımızın
15 milyonu köylü vatandaştır.
Muhterem arkadaşlarım, gezici verem tarama
ekiplerinin sayısını 1968 yılında 22’ye çıkaracağız ve İkinci Beş Yıllık Plânın hedefi 35’tir. 35
rakamına ulaştığımız gün, Türkiye her beş, altı
senede yeni bir taramaya tabi tutulacaktır. İşte
bu, Türkiye’de veremin hakiki mânada eradikasyon safhasının içine girmiş olması demektir.
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Bugün dispanserlerimiz büyük vazife görmektedir. Evinde ve ayakta tedaviyi üzerine alan
bir usuldür, ikinci Beş Yıllık Plân’ın hedefi 170
tir. Biz ikinci Beş Yıllık Plânın ilk ayında 171
rakamına ulaşmış bulunuyoruz. Bu sene bu
rakamı 180 e çıkaracağız ve bu suretle verem
çalışmalarımıza biraz daha hız vereceğiz.
Arkadaşlarım, halen 16 bölge verem lâboratuvarımız vardır. Bunlar çok güzel çalışmaktadırlar, verem mücadelesinde verimi artırmaktadırlar. 30 hastanemiz mevcuttur, Yozgat’ı ilâve
ile bu sene 31 e yükseleceğiz. 10.200 yatağımız
vardır, İkinci Beş Yıllık Plânın hedefi 14.000 dir
ve ayrıca 46 verem savaş derneği mevcuttur.
Bunlar da, biraz evvel söylediğim gibi, gayet güzel çalışmaktadırlar. Bunların elinde 46 verem
savaş derneği, iki sanatoryum, bir göğüs hastalıkları hastanesi, bir aeryum, bir rehabilitasyon
müessesesi, bir eğitim merkezi vardır ve gerçekten Sağlık Bakanlığı ile müessir, güzel örnek bir
işbirliği içindedirler. 15 yıl gibi millet hayatında
uzun olmıyacak bir devrede muhterem arkadaşlarım, çok güzel netice almış bulunmaktayız. Bu
neticeler önümüzdeki yıllarda daha güzel neticelerle tecelli edecektir ve biz Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığı olarak bu çalışmaları daha
hızlı bir tempo içinde devam ettireceğiz.
Yüzyılın
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Arkadaşlarım, sıtma mevzuuna gelince; Sıtma,
Türk Milleti olarak çok sıkıntısını çektiğimiz bir
hastalıktır. Senelerden beri bu vatan toprağı hakikaten bunun ıstırabını çok çekmiştir. Ama bu
mevzuda da gerçekten teşkilâtlı bir çalışmanın
neticesi olarak güzel neticeler alınmıştır ve 1946
yılında 1.180 000 sıtmalı, 1956’da 403.000 sıtmalı, 1966 yılında 3.793 sıtmalı, 1967’de 3.557
ve bugün sıtma artık vatanımızın bir köşesine
sıkıştırılmıştır; Mardin, Siirt, Diyarbakır köşesindedir ve önümüzdeki yıllarda buradan tutulup atılacaktır. Esasen, buraya sıtmanın büyük
mikyasta intikali de Suriye ve Irak topraklarından olmaktadır. Sıtma teşkilâtımız, Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığı, Irak ve Suriye sağlık
teşkilatiyle, orada da sıtmayı öldürebilmek için
bir işbirliği hazırlığı içerisindedir.
Muhterem arkadaşlarım,

‘‘

bulaşıcı hastalıklar mevzusunda Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanlığında güzel
çalışmalar vardır. Büyük bir hassasiyet
göstermekteyiz ve yine bu konuda
önemli sayılabilecek Türkiye’de bir
salgın mevcut değildir.

’’

1965-1966 yıllarında hudutlarımızın hemen
ötesinde zuhur eden kolera vakası karşısında
o zaman Bakanlık çok sıkı tedbirler almış ve
âdeta hudutlarımızı koleraya karşı bir duvar
haline getirmiştir. Bu sıkı tedbirler bugün için
sureti katiyede gevşemiş değildir, aynı şekilde
devam etmektedir. 22 tonluk aşı istihsalimiz
mevcuttur, bu sene 10 tonluk ithal ettiğimiz bir
aşı mevcudiyle de bunu takviye etmiş bulunmaktayız ve bu sene 6 milyona yakın vatandaşımız da aşıya tabi tutulmuştur.
Çocuk felcine gelince; Muhterem arkadaşlarım, çocuk felci karşısında basınımız, halkımız
hakikaten büyük hassasiyet göstermektedir, ye-

1966 yılında 2.073 adedinde olan polio 1967
yılında 794’e düşmüştür ve 1967’de yaptığımız
bu yüksek nisbetteki aşı, 1968 senesine de tesir
edecektir ve tahmin etmekteyiz ki, bu suretle
1968 senesinde bu seviyenin de aşağısına düşeceğiz. Çiçek aşısı sitematik bir şekilde yapılmaktadır, tamamen eradike edilmiş bir hastalıktır.
Her sene 7-8 milyon vatandaşımız bu aşıya tabi
tutulmaktadır. Keza difteri, boğmaca, tetanoz
ve kızamık üzerinde de mücadelemiz devam etmektedir. Kızamık aşısı halen istihsalimiz yoktur. Esasen çok pahalı bir aşıdır, bunu da ithal
yoluyla temin etmekteyiz ve hekimlerimizin,
sağlık personelimizin; zayıflığıyla, şiddetiyle
çocuklar üzerinde bir ayırım yapmak suretiyle
bu aşılar tatbik edilmektedir ve bulaşıcı hastalıklarda da her senekinden daha güzel neticeler alınmıştır. Bunu rakamlarla da size ifade
edeyim: Tifo 5.817 iken 1.489’a düşmüştür,
difteri 4.279’dan 1.730’a düşmüştür, boğmaca
6.372’den 5.149’a düşmüştür, polio 2.073’den
794’e düşmüştür ve bu suretle bulaşıcı hastalıklar mevzusunda da memleketimizde 1967 senesi memnuniyet verici bir yıl olarak geçmiştir.
Muhterem arkadaşlarım, yine memleketimizin
büyük derdi olan ve tevlidettiği körlükleriyle bünyemizde sosyal yaralar açmış bulunan
trahoma geliyorum. Trahom belki de insanlığın tarihiyle başlayan bir hastalık ve memle-

ketimiz diğer büyük hastalıklar gibi bunun da
ıstırabını, çok çekmiştir. Yalnız yine memnuniyetle ifade edeyim ki, 1966 ve 1967 trahom taramalarımızda yüzümüzü güldürerek neticeler
de karşımıza gelmiştir.
Arkadaşlarım,

‘‘

Hatay vilâyetinde yüzde 40 trahom
vardır, nüfusun yüzde 40’ı trahomluydu.
Son taramalarımız bunu yüzde 5
rakamına indirmiştir. Gaziantep,
bilhassa Kilis mihraktır, yüzde 90
nisbetinde idi. Son taramalarımız
bunun yüzde 5 e indiğini göstermiştir
ve Gaziantep’in merkezi bugün trahom
bakımından tamamen sterildir.
Adıyaman 22 vilâyetin en kesif
bölgesidir, heyeti umumiyesiyle yüzde
70, yüzde 80 oranında trahomlu ve bu
rakam da yüzde 13’e düşmüştür
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rinde bir hassasiyet göstermektedir. Ama şunu
derhal ilâve edeyim ki, geçen seneye nazaran
çocuk felcinde büyük bir azalma vardır. Çocuk felcinde mücadele yalnızca aşıdır. İşte biz
de bilhassa 1967 yılında aşı kampanyasına büyük değer verdik ve bu kampanyayı 2.500.000
çocuğa teşmil ederek böyle yüksek bir rakama
ulaştırdık. Maalesef bu aşıyı halen yapma, istihsal etme durumunda değiliz. ama hiçbir zaman
da stokumuz memleket ihtiyacının altına düşmemektedir, daima mevcudu bulunmaktadır.

’’

ve diğer 22 vilâyetin diğerlerinde de yüzde 5 ilâ
yüzde 15 arasında bir nisbettir. 1925 tarihinde
mücadeleye geçilmiştir, bu mücadeleden evvel
Türkiye’de 3.000.000 trahomlu tahmin edilmekte idi. Bu nisbet 1956 yılında 1.500.000 e,
1966 yılında 1 milyona ve 1967 yılında yaptığımız taramalar trahomun 650.000 seviyesine
inmiş olduğunu göstermiştir. Muhterem arkadaşlarım, yine aldığımız neticeler şunu bilhassa
bize göstermiştir ki; nerede yol yapılıyor, nereye
su getiriliyor, nereye okul yapılıyor, burada biz
bilhassa trahom bakımından gayet güzel neticeler alıyoruz. Binaenaleyh, umumi kalkınmamızın aynı zamanda sağlık hizmetlerinde büyük
yardım edici rolü vardır. Trahom 22 vilâyetimizdedir, 22 vilâyetimizde; 22 il teşkilâtımız, 5
bölgemiz, 1 trahom enstitümüz ve 5 hastanemiz
mevcuttur. 168 trahom tedavi evi ve 41 merkezimizde bu mücadele yapılmaktadır. Biz 1968 ve
onu mütaakıp yıllarda trahoma daha büyük bir
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ehemmiyet vereceğiz ve zaman zaman da ifade
ediyoruz; trahom için belki bu sene, belki gelecek sene bir hamle yılımız olacaktır.
Arkadaşlarım; frengide senelerden beri Türkiye’de büyük tahribat yapan, yine bıraktığı
sakatlıklariyle sosyal bünyemizde yaralar açan
bir neticeler almış bulunmaktayız. 1936’da
181.415 frengili, 1946’da 135.000, 1956’da
76.000,1962’de 36.000,1967’de 19.957.
Arkadaşlarım,

‘‘

şunu bilhassa belirtmek isterim ki,
dünyanın her yerinde frengi vardır.
Nerede fuhuş var, nerede seks var, orada
frengi vardır.

100. YILA ARMAĞAN

’’

Bu itibarla yeni yeni vakalara da rastlamaktayız. Ama bu yeni rakamlar, yeni vakalar bizi
endişeye sevk edecek kadar değildir. 1960 yılında yeni vaka 4.159.1963 yılında 1.075 ve
1967 yılında yeni vaka 691’dir. Arkadaşlarım,
frenginin artık katî tedavisi vardır. Binaenaleyh
bünyemiz için, sosyal yapımız için tehlikeli
hastalıklar safından ayrılmış bulunmaktadır. O
bakımdan yeni vakalar daima tespit edilmektedir. Bu sene biz 550 bin kadar vatandaşımızı
kontroldan geçirmişiz ve bu yeni vakaları tespit
etmişiz. Tespit ettikten sonra da elbette ki, tedaviye alınmakta ve takipedilmektedir.
Lepra mevzusunda da 11 dispanserle çalışılmaktadır. Önümüzdeki yıllarda ikinci Beş Yılık
Plân içinde lepra yılı taramasına geçilecektir.
Halen 3.400 kadar lepra tedavi altındadır. 10
binin üstünde lepra Türkiye’de tahmin edilmektedir.
Muhterem arkadaşlarım, şimdi bilhassa 1967
yılının heyeti umumiyesini işgal eden bir mevzua geliyorum. Bu da çevre sağlığı.
Türkiye’de hepimizin bildiği gibi çevre sağlığı
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şartlarına maalesef “iyidir’’ diyecek durumda
değiliz. Ama Bakanlığımız çevre sağlığını sıhhi hale getirmek için büyük gayret ve çalışma
içerisindedir.
İçme ve kullanma suları; 1968 yılında 3.000
in üstünde nüfusu olan belediyeleri içme ve
kullanma sularını klorlama mecburiyetine tabi
tutacağız. Bunun için iller Bankası ile işbirliği
halinde çalışmaktayız. Şimdiden 150 kadar
klornatür cihazları temin edilmiştir. Bunlar bu
kasabalarımıza peyderpey gönderilecektir.
Memba sularının otomatik cihazlanması: Arkadaşlarım, 1965 tarihinde kabul edilmiş olan bir
yönetmelikle Türkiye’de mevcut bütün memba
sularının tam otomatik cihazlanması mecburiyeti konuldu. Ama, bir çok imkânsızlıklar sebebiyle bugüne kadar tehir edildi. Bu imkânsızlıkların başında tam otomatik cihazın pahalı oluşu
ve memleketimize ithal yolu ile girmesi idi. Biz
bu mevzuyu da artık katî olarak hal yoluna koymuş bulunmaktayız. Yerli firmalarımızla temas
ettik ve yerli firmalarımızı Bakanlığın araya girmesi suretiyle memba suları sahipleri ile temasa
geçirdik. Bugün yerli firmalarımız tam otomatik
cihaz imaline geçmişlerdir ve biz bu itibarla 1
Mart 1968 tarihini son bir vâde olarak kendilerine vermiş bulunuyoruz, ve 1 Mart 1968 tarihinden itibaren yerli firmalarımız siparişleri
teker teker memba sularına vermeye başlıyacaklardır. Esasen bu mevzu Bakanlığımızın gayet
yakından takipi ve kontrolü altındadır.
Muhterem arkadaşlarım, memleketimizde gıda
kontrolleri büyük bir dağınıklık arz etmektedir.
Ticaret Bakanlığı gıda kontrolü ve tahlilleri yapar, Tarım Bakanlığı gıda kontrolü ve tahlilleri
yapar, Gümrük Tekel Bakanlığı, belediyeler,
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve her birisi ayrı ayrı kanunlara istinadeden müstakil,
birbirinden habersiz bu kontrol ve tahlilleri
yaparlar, işte o zaman da istediğimiz hizmetler lâyıkı ile görülemez. Buna mukabil yedik-

Yine çevre sağlığı mevzusunda büyük hizmetleri görülecek olan 16 bölge hıfzısıhha enstitülerinin de bir program ve plân dâhilinde inşaatları
devam etmekte ve hizmete girmektedirler. Adana, Diyarbakır Hıfzıssıhha Enstitüleri hizmete
girmiştir. Bu sene izmir ve Erzurum Hıfzıssıhha
Enstitüleri de halkımızın hizmetine açılacaktır.
Yine çevre sağlığı ve gıda mevzusunda mevzuatla ilgili değişiklikler üzerinde de 1967 yılında
çok dikkatle durulmuştur. Bilhassa süt ve sütlü mamullerle ilgili bir kanım tasarımız halen
Yüce Meclisin komisyonlarındadır. Tuzla ilgili
maddeler tüzük tadili Danıştay’dadır, rafinasyona gidilecektir. Yine yeni bir iyotlu tuz çıkarılacaktır. Bu da bilhassa Şimali Anadolu’da
guatrılı hastalar bulunduğu bölgelere sevkedilerek tedavi edici hassası olan bu tuzlar halkımızın gıdası olarak sunulacaktır.
Alkolsüz içkilerin, meşrubatın da bilhassa tüzüğümüzün bâzı boşluklarından istifade ederek hakikaten sereserpe bir şekilde satışı yapılmaktadır. Tüzükteki boşluklar doldurulmak
suretiyle bunlara da bir çekidüzen verilecektir.
Arkadaşlarım, hava kirlenmesi mevzusunda

bilhassa Ankara’mız bundan büyük sıkıntı
çekmektedir. Kanun tasarımız hazırlanmıştır
ve tetkik edilmek üzere ayrı ayrı bakanlıklara
gönderilmiştir.
Gıda tüzüğünde yaptığımız mühim değişikliklerden bir tanesi mama üzerinde olmuştur. Bugün maalesef bâzı reklâmların tesiri ile mama
evsafından uzak preperatlar çocuklarımızın gıdası olarak ailelerimiz tarafından kullanılmaktadır. Biz bunun üzerinde çok dikkatle durduk
ve üniversitelerimizden, veteriner fakültelerimizden, hıfzıssıhha enstitümüzden ve gıda uzmanlarından mürekkep bir ilmî heyete mama
vasfı hazırlattırdık. Bunu bir tüzükle Danıştaya
sevk ettik. Danıştaydan bugün çıkmış bulunmaktadır ve Resmî Gazetede ilânı için sıra
beklemektedir. Meriyet mevkiine girdiği andan itibaren ilk ay içinde Türkiye’de mevcut,
bu vasfa uymıyan bütün preparatlar piyasadan
kaldırılacak ve bu vasfa uyması mecbur tutulacaktır. Bu tahmin ediyorum ki ailelerimiz için
çok emniyetle kullanılacak ve çocuklarımızın
beslenmesinde büyük tesiri olacaktır.
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lerimizin, içtiklerimizin hileli oluşundan tek
sorumlu bakanlık da Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı görülür. Muhterem arkadaşlarım,
işte bütün bunların karşısında Bakanlığımız bir
koordinasyona gitme talebinde bulunmuş ve
bu talep ilgili bakanlıklarca hüsnü kabul görmüş ve bu kordinasyon toplantıları da başlamış
bulunmaktadır. Mecburuz esasen tek elden ve
kolektif bir çalışma içerisine girip gıda mevzuunu halletmeye. Ayrıca Dünya Sağlık Teşkilâtı
ile de çevre sağlığının ıslahı için bir proje hazırlanmış ve bu proje de bütün vilâyetlerimizde
halk sağlığı laboratuvarlarının kurulması, personelinin ve malzemesinin temini yer almıştır
ve biz 1967 nin son üç ayı içinde bunun da hazırlığına geçmiş bulunmaktayız.

Ayrıca yine il hıfzıssıhha merkezlerimizde çevre
sağlığı komiteleri kurulmuştur. Bunlar da bölgelerinde bulunan bütün bölgelerindeki çevre
sağlığı işleri ile meşgul olacaklar ve devamlı
kontrol ve takip altında bulundurulacaklardır.
Muhterem arkadaşlarım, Sağlık Bakanlığı olarak önem verdiğimiz bir diğer konu da ana - çocuk sağlığıdır. Ana - çocuk sağlık hizmetlerine
büyük ümitler bağlamış durumdayız. Bir çocuk
ana rahmine düştükten itibaren okul çağına kadar takipedilecektir, takipedilmektedir. Bu suretle annenin sıhhati de kontrol altına alınmış
bulunmaktadır. Halen bütün Türkiye’de 41 çocuk sağlığı merkezi 46 şube ve 570 köy istasyonu
halinde faaliyet göstermekteyiz. Sosyalizasyon
bölgelerinde bu vazifeyi sağlık ocaklarımız ifa
etmektedir. Yine Çare Teşkilâtından, Uniceften
hibe şeklinde temin ettiğimiz süt tozları, vitaYüzyılın
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minler, nebati yağlar emzikli annelere ve çocuklara devamlı bir şekilde dağıtılmaktadır.
Muhterem arkadaşlarım, bilhassa Halk Partisi sayın sözcüsünün üzerinde durmuş olduğu
sağlık sigortasına geliyorum.
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Sağlık sigortası bu kürsülerde her sene, belki 15
- 20 yıldan beri devamlı şekilde mevzuubahsedilir, bakanlık şöyle bir vaitle gelip geçer, ama
netice yok. Biz bu sene 1967 nin son dört ayı
içerisinde sağlık sigortası mevzusunda çok esaslı çalışmalara girdik. Arkadaşımız dediler M,
“bizim de çok esaslı hazırlığımız vardı. Ama
iktidardan düşünce tatbikata geçemedik.’’ Arkadaşlarım, hazırlıkları işte şu iki sayfa ve bu
iki sayfanın maalesef bizim çalışmalarımıza
mesnet olacak bir tarafı da yok. Sayın Kemal
Demir arkadaşım kusura bakmasın; bunu mevzuubahsetmek mecburiyetinde kaldım. Çünkü
hazırlıklarını bizim ihmalimiz olarak tasvir ettiler, ben de bunu burada mevzuubahsetmek
mecburiyetinde kaldım. Arkadaşlarım; sağlık
sigortası üzerine komiteler halinde çalışmaktayız, devamlı çalışmaktayız. Memleketimizin
sigorta otoriteleri bu mevzuun içine girmiştir.
Raporlarını hazırlamaktadırlar. Bir kanun tasarısiyle da belki önümüzdeki aylar içerisinde Yüce
Meclis huzuruna gelmek imkânını bulabileceğiz.
Biz de sağlık sigortası mevzuunu bu memleketin
istediği bir sistem olarak, gerçekten önem verdiğimiz bir sistem olarak kabul etmekteyiz.
Muhterem arkadaşlarım; bilhassa MP’li arkadaşım mevzuubahsetti; nüfus plânlaması.
Nüfus plânlaması hakkında da bu kürsüde, basında, efkâri umumiyede müspet menfi bir çok
mütalâalar görülmektedir. Arkadaşlarım, şunu
katı olarak ifade edelim ki, nüfus plânlaması sureti katiyede menfi cereyanların söylediği
gibi bir neslin kısırlaştırılması değildir. Nüfus
plânlaması her ailenin istediği zaman, istediği
miktarda çocuk yapabilmesinin fennî yollarıYüzyılın
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nın kendilerine öğretilmesidir. Bunun başka
bir tarafı yoktur. Yine arkadaşıma bilhassa
bildirmek isterim ki, Türkiye’de arkadaşlarım
yıllardan beri nüfus plânlaması yapılmaktadır,
yıllardan beri. Bunun tek işareti de her sene
gördüğümüz 500.000 düşüktür. 500.000 düşük
gayrifennî bir şekil de yapılan, iptidai bir şekilde yapılan, ama bir çok zararlı tesirleri görülen bir nüfus plânlaması şeklidir. Biz bunun
fennî yollarını halkımıza öğretme eğitimi, çabası içindeyiz. Bu hususun bundan başka türlü
mütalâa edilmemesini bilhassa rica edeceğim.
Çünkü bizim 1966 ve 1967 senesinde uyguladığımız nüfus plânlaması hakikaten tesirini
göstermiştir ve 500.000 olan düşük 1967 nin
içinde 250.000’e inmiştir.
Yine burada şunu ifade edeyim ki, nüfus plânlaması bir nüfusun azaltılması değildir. Arkadaşım hepimiz göreceğiz ki, nüfus plânlamasının iyi bir şekilde tatbiki belki de nüfusumuzun
çoğalmasına dahi sebebolabilecektir.
Muhterem arkadaşlarım, halkın sağlık eğitimine büyük ehemmiyet vermekteyiz. Yine MP
sayın sözcüsü buna biraz daha ehemmiyet verilmesini söylemektedir. Haklıdır. Yalnız kendisinin bilmediği bir nokta vardır.

‘‘

Bizim her ilimizde bir halk sağlığı
eğitimi yapan, yaptıran bir memurumuz
bulunmaktadır, her ilimizde filim
makinası vardır. Filimlerimizle,
broşürlerimizle, konferanslarımızla,
seminerlerimizle bu hizmetler
görülmektedir.

’’

1967 yılında 917.000 broşür, 77.000 afiş ve
100 hutbe teşkilâta, taşraya, gönderilmiş bulunmaktadır.
Bu verdiğimiz önemin nişanesi olarak, 1967
yılında yine sizin tasviplerinizle çıkan kadro-

Arkadaşlarım, kanser ile, savaşa gelince: 1967
yılı başında Ahmet Andiçen Kanser Hastanesi,
Derneğin bir müdahalesiyle üniversiteye intikal
etmiştir, tıp fakültesine intikal etmiştir. Bu hakikaten bizler, Bakanlık olarak bizleri büyük bir
boşluk içinde bırakmış ve kanserli bir çok vatandaşlarımıza Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
olarak cevap veremez hale düşmüşüzdür. Bunun
üzerine, Makina Kimya Endüstrisi - huzurunuzda anlayışını takdirle karşılarım - binasını kanser hastanesi yapılmak üzere bize devretmiştir.
Bu hastane halen 150 yatak üzerinden çalışan
ve modern mânada diyebileceğim çalışmasiyle
hizmete girmiştir. 4 tane radyoterapi cihazı, 2
sathi, 2 derin şua tedavisi cihazı ısmarlanmıştır,
gelmiştir ve monte edilmeye başlanmıştır.
Ayrıca,

‘‘

Türkiye’mizde ilk defa olarak (bir iki
üniversitemizde var, fakat bunlar ufak
çaptadır ve gerekli şekilde istifade
edilememektedir) Kobalt cihazı
getiriyoruz. Bunlardan bir tanesini, yeni
açtığımız Kanser Hastanemize, diğerini
de Numune Hastanesine monte edeceğiz.

’’

Muhterem arkadaşlarım, tedavi kurumları,
olarak, halen memleketimizde 239 çeşitli hastane ve 271 sağlık merkezi olmak üzere 510 rakamına varmış bulunmaktadır. Bu, memleketimiz için kifayetsizdir. 42.219 yatağa sahiptir.
Plân hedefi 40.000 dir. Biz, 2.219 adedle plân
hedefini aşmış bulunmaktayız. Bugün ihtiyacımız 125.000 rakamıdır. Halen Türkiye’ de bütün diğer müesseselerle beraber - bu rakam
ancak 75.000 civarındadır. Plân yine her sene
1.900 olmak üzere yatak adedini artırmayı öngörmüş bulunmaktadır.
Muhterem arkadaşlarım, yine 1967 yılının en
aktüel meselelerinden birisi olan ilâç mevzuuna geliyorum. İlâç Sanayii, Türkiye’de bundan
15 yıl evvel, yabancı sermayenin, yabancı fabrikaların, imalâthanelerin Türkiye’ye girmesiyle inkişaf etmiştir. Onun getirdiği teknik, onun
getirdiği modern sistemler, memleketimiz ilâç
sanayiinde çok müspet tesirler yapmıştır. İlâç
sanayiimiz bu İkinci Beş Yıllık Plân içinde büyük bir inkişafa mahzar olacaktır.
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larımızla, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
bünyesinde müstakil bir Akıl ve Ruh Hastalıkları Müdürlüğü ihdas etmiş bulunuyoruz.
Halen, Türkiye’de 3 vilâyetimizde akıl ve ruh
hastalıkları hastanesi vardır: İstanbul, Manisa
ve Elâzığ. Yatak adedi 4.700’dür. 8 ruh dispanserimiz vardır. Bunun 6’sı İstanbul’dadır. Samsun’da ve Gaziantep’te, hastanelerimiz yeni
binalara geçtiği zaman kalan binalara da birer
tane Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesi açacağız.
Yine, Gölbaşı’nda Ruh Hastalıkları Hastanesi
inşa halindedir. Bunun da önümüzdeki seneler
içinde hizmete girmesini bekleyebiliriz.

Arkadaşlarım, biz de isteriz; bütün ilâç sanayii,
bilhassa yabancı ilâç sanayii Türkiye’de iptidai
madde imâl etsin, senteze gitsin. Ama, bunun
bâzı imkânsız olan tarafları var. Evvelâ, Türkiye’de Petro Kimy Sanayii henüz tam manasıyla kurulmadığı için, iptidai maddenin her yönü
ile imâl edilmesi Türkiye’de imkânsızdır. Petro
- Kimya Sanayii de Türkiye’de 1969 tarihinden itibaren tam manasıyla kurulmuş olacaktır.
İşte, Petro - Kimya Sanayiinin kurulması da,
ilâç hammaddesinin Türkiye’de imâlinin başlıca unsuru olarak görülecektir.
Arkadaşlarım, şimdi biz yeni bir fiyat sistemi
uyguluyoruz. Bu fiyat sistemi adetâ bugün bir
fiyat rejimi şeklindedir. Bugüne kadar tamamen götürü usul, keyfî takdir usulü hâkim idi.
Şimdi biz, ilâcı, sinai maliyet esasına istinededen bir fiyat tekevvün sistemi ile halletmek istiyoruz. Yaptığımız uzun tetkikler, uzun araştırYüzyılın
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malar, ilâç sanayicileriyle devamlı temasımız,
görüşmelerimiz, bu yeni sinai maliyet esası
üzerine kurulacak olan fiyat sisteminin modern
bir sistem olduğuna ve bundan sonra artık
Türkiye’de hiçbir şekilde ilâç üzerinde, “ilâç
pahalıdır - ilâç ucuzdur’’ şeklinde münakaşaya
tamamen set çekecek, kesip atacak bir sistem
olarak getirecektir. Artık bu, yerleşmiş bir sistem olarak memlekette kalacaktır.

100. YILA ARMAĞAN

Arkadaşlarım, bizim yaptığımız hesaplar, ilâçlarımızın miktar olarak yüzde 60 olarak ucuzlıyacağıdır. Yeni bir kararname ile, 1 Mart 1968
tarihinden itibaren bunun tatbiki fabrikalarda
yapılacaktır. 1 Nisan 1968 den itibaren depolarda, 1 Mayıs 1968 den itibaren de eczanelerde halkımızın emrine sunulacaktır.
Muhterem arkadaşlarım, yine zaman zaman
söylenen bir söz var, deniyor ki; “Türkiye’de
20.000 ilâç çeşidi var.’’ Arkadaşlarım, Türkiye’de - evet - Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından alınmış 20.000 ruhsat var. Ama, şunu
bilhassa belirteyim ki, bir ilâcın da muayyen
bir ömrü vardır, onun da muayyen bir hayatı vardır: Doğar, yaşar ve ölür. İşte, bu 20.000
ilâçtan bugün ancak 3.000 i hayattadır, 17.000
i piyasadan çekilmiştir.
Türkiye’de 1.768 eczanemiz vardır. Bu eczanelerin yarısı 3 büyük şehirde toplanmıştır ve
341 kazamız bugün eczanesiz bulunmaktadır.
Mamafih, her sene 200 kadar eczacı mezun
olmakta ve bu boşluklar bu suretle tedricî bir
şekilde dolmaktadır.
Muhterem arkadaşlarım, 1968 Yılı Bütçesi yatırımlarına geliyorum: Bakanlığımız, 1969 Yılı
Bütçe Tasarısı, Karma Bütçe Komisyonunda
yapılan kanuna ilâvelerle 795.249.000 cari,
198.295.000 yatırım, 27.590.000 sermaye teşkili ve transfer harcamaları olmak üzere, 1.021
milyon liraya baliğ olmuştur. Bu, her ne kadar
Genel Bütçe’nin yüzde 4,76 sini teşkil etmekle
Yüzyılın
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beraber (ki bir çok arkadaşlarım, grup sözcüleri buraya çok dokunmuşlardır; esasen her sene
burası bilhassa hedef olur) Sosyal Sigortalarda
sağlık hizmetleri vardır, Millî Savunmada sağlık hizmetleri vardır, Devlet Demiryollarında,
PTT de sağlık hizmetleri vardır. Arkadaşlarım,
bu hizmetlerin de, umumi mânada Türkiye sağlık hizmetlerine ilâve edilmesi lazımdır.
Çünkü, dünyada böyle olmaktadır, ve bu suretle dünya sağlık hizmetleri nisbetleri yükselmektedir. Bizde de bu nisbet, bu suretle yüzde 8,78
rakamına ulaşmaktadır ki, memleketimiz için
bu da küçük bir nisbet değildir.

Bu yılki bütçemizin en büyük karakteristik tarafı, her sene yüzde 26 olan koruyucu hekimliğe
ayrılmış olan nisbet, bu sene yüzde 40 a çıkmıştır ve bu da bizim koruyucu hekimliğe vermiş olduğumuz önemi sizlere ifade etmektedir.
1967 yılında hizmete giren tesisler: 22 Devlet
hastanesi, 7 sağlık merkezi, 2 doğumevi ek I
inşaatı, 13 sağlık merkezi, 1 kanser hastanesi...
1968 yılında hizmete girecek tesisler: 4 doğumevi, 1 çocuk hastanesi, 1 göğüs hastalıkları
hastanesi, 5 Devlet hastanesi; 6 ilde 278 sağlık
ocağı, 6 verem savaş dispanseri, 1 sağlık koleji,
4 depo - tamirhane, 2 hıfzısıhha enstitüsü, 1
serum çiftliği, 1 rehabilitasyon merkezi inşaat,
bunlar da 1968 yılında hizmete gireceklerdir.
1968 yılında programa yeni inşaatlar: 23 Devlet
hastanesi, göğüs hastanesi, doğum evi, trahom
hastanesi ve sağlık merkezleri, 6 verem - savaş
dispanseri, 3 verem - savaş dispanseri kat ilâvesi,
1 serum konsantrasyon binası, bölge tamirhanesi, 1 kreş ve gündüz bakımevi, 1 ihtiyarlık bakım
yurdu, 1 rehabilitasyon merkezi, 3 hekim lojman
inşasına da 1968 yılında ayrıca başlanacaktır.
Muhterem arkadaşlarım, Bakanlığımız uluslararası bâzı dost yabancı memleketlerle de bir
işbirliği halinde bulunmaktadır: Dünya Sağlık Teşkilâtı, UNICEF, Gıda Tarım Teşkilâtı,

Yine bu teşekküllerden ayrıca uzmanlar gelmektedir. Konferanslariyle, tertibedilen seminerlerle büyük istifadeler sağlanmıştır. Şu anda
21 uzman halen teşkilâtımızda vazife görmekte, çalışmakta ve kendilerinden hakiki mânada
faydalanmaktayız. Muhterem arkadaşlarım,
sosyal hizmetlere geliyorum: Sanayileşme ve
modernleşme ile ortaya çıkan ve Sosyal Sigortalarla karşılanamıyan sosyal güvenlik hizmetleri, sosyal refah hizmetleriyle karşılanır. Bu,
İkinci Beş Yıllık Plân’ın bir talebi, bir tavsiyesidir. Ama arkadaşlarım, yine bizde de sosyal
hizmetler, sosyal refah hizmetleri büyük bir dağınıklık arz etmektedir. (0-6) yaş arası çocuklara Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bakar. 17
ilâ 18 yaş arasındaki gençlere, çocuklara Millî
Eğitim Bakanlığı bakar. Vakıfların elinde bakılan çocuklar vardır. Çocuk Esirgeme Kurumunun elinde bakılan çocuklar vardır ve hizmetler de istenildiği şekilde görülememektedir. İşte
bunun için hazırlanmış olan bir kanun tasarısı
halen Bakanlar Kurulundadır, kanunlaşmak
üzere Yüce Meclislere şevkini beklemektedir.
Arkadaşlarım, geçen sene Yenimahallede gayet
modern ve hizmetini görmekte olduğumuz bir
kreş açılmıştır, 100 - 150 çocuğa hitabetmektedir ve bu sene de ayrıca yine İstanbul’da ve
İzmir’de programa alınmıştır.
Yaşlıların son yıllarını güven ve huzur içinde
geçirmelerini temin etmek için, yaşlılar bakım
yurtlarının da bir program dâhilinde açılışları devam etmektedir. 1966 yılında Konya’ da,
1967 yılında Eskişehir’de hizmete girmiştir.

Yine Istanbul’da ve İzmir’de bu sene programa
alınmış, temelleri atılacaktır.
Rehabilitasyon çalışmaları : Muhterem arkadaşlarım; rehabilitasyon, hastalık veya yaralanmanın başlangıcından itibaren geride kalan
kudret ve kabiliyetlerin kullanılmasına ve sakatlıklarına uygun bir işe yönelmelerine kadar
geçen bir sosyal hizmettir. Bu sosyal hizmet
Batı memleketlerinde büyük değer verilen bir
hizmettir. Şu anda memleketimizde Bakanlık
bünyesinde, Millî Savunma ve Sosyal Sigortalarda ve özel derneklerde 25 kadar ufak çapta
rehabilitasyon merkezleri vardır. Biz örnek bir
rehabilitasyon merkezinin açılışını önümüzdeki
bir iki ay içinde yapacağız, hazırlığını yapmaktayız. Ayrıca, yine İstanbul’da 1967 yılında temeli
atılan bir rehabilitasyon merkezi de 1969 yılında hizmete girecektir. Muhterem arkadaşlarım,
yine memleketimizin muhtelif yerlerinde depo
ve tamirhaneler açmaktayız, 16 bölge halinde
çalışmalar yapacaktır. Halen hizmete ikisi girmiş, üçü de bu sene girmek üzeredir. Elimizde
mevcut olan 2.000 in üstünde vasıtanın mahallerinde bakımlarının, onarımlarının yapılması
da bu suretle temin edilmiş olacaktır.
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CENTO. Bizim bu teşkilâtlardan temin ettiğimiz yardım 992.000 dolardır, bunlara payımız
ise 352.000 dolardır ki arada lehimize büyük
bir fark vardır ve devamlı olarak ayrıca burs
temin etmekteyiz. 1967 yılında 203 bursla hekimlerimizi ve yardımcı sağlık personelimizi
müstefit kılmış bulunmaktayız.

Personel meselesine gelince: Muhterem arkadaşlarım, şu Türkiye’mizde büyük bir personel
sıkıntısı vardır. Bilhassa hekim sıkıntımız gerçekten had bir safhadetır. Bugüne kadar Türk
üniversitelerinden mezun olmuş 16.926 hekim
vardır. Bunların 11.000 civarında olanı Türkiye’dedir, 1.947 adedi de hudutlarımız dışındadır. Hekimlerimizin % 60’ı mütehassıs, % 40 ı
pratisyendir. Bu, elbette ki, bizim şartlarımıza
uymıyan bir sistemdir. Biz bu şartları giderebilmek üzere bâzı hazırlıklara girmiş bulunmaktayız. Bunlardan bir tanesi de intörn asistanlığın uygulanması mevzuudur, intörn asistanlık
da yine, bilhassa üniversite bünyesinde bâzı reaksiyonlara sebebolmuştur. Yalnız biz bu hazırlığımızı üniversitelerden teşkil ettiğimiz bir heYüzyılın
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yetle yaptık, bir protokol hazırladık ve Türkiye
şartlarında lüzumlu bir müessese olarak gördük. Tıp fakültelerinden sonra bir sene daha
dört ana branşta, çocuk, dâhiliye, cerrahi ve
kadın doğumda hekimlerimiz pratiklerini artıracaklardır ve pratiklerini artırmak suretiyle de
memleket sathına dağılacaklardır. Çünkü biz
memleket sathındaki gezilerimizde hekimlerimizin bâzı mevzularda pratik noksanlığından
büyük sıkıntılara düştüğünü yakînen müşahede
etmiş bulunmaktayız.
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Arkadaşlarım, yine Plân 6 olan tıp fakültesi
adedini 12 ye çıkarma tavsiyesinde bulunmaktadır. İkinci beş yıllık devre içinde de bunun tahakkuk edeceğini tahmin etmekteyiz.
Yardımcı sağlık personeline gelince: Yardımcı
sağlık personeli, açtığımız okullarda yine bir
plân ve program içinde mezun olmaktadır.
Daha başlangıçta söylediğim gibi, her sene
verdiğimiz mezunlarla ve yeniden açacağımız
okullarla 1977 yılına kadar Türkiye’nin memleket çapında bütün ihtiyacı yardımcı sağlık
personeli tarafından karşılanmış olacaktır.
1967 yılında 1.700 civarında yardımcı sağlık
personeli mezun etmiş durumdayız ki, bu her
sene böylece artan bir aded halinde devam
edecektir ve işte böylece her sene biraz daha
ferah bir şekilde bu hizmetleri gördüreceğiz.
Arkadaşlarım, biz teşkilâtı daha iyi çalıştırmanın da aynı zamanda büyük bir gayreti içindeyiz. Bunu bir seneden beri memleket çapında
devam ettirdiğimiz murakabemizle temin etmeye çalışıyoruz. Bu murakabe yalnızca Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı’nın yaptığı bir
murakabe değildir. Bu murakabe tarzı bütün
Sağlık Bakanlığının teşkilâtiyle yapılmaktadır,
müsteşariyle, müsteşar muavinleriyle, umum
müdürleriyle, teftiş heyetiyle ve devamlı bir
murakabenin de büyük faydalarını gördük.
Müesseselerimizin, sağlık hizmetlerimizin
Yüzyılın
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daha müessir, daha iyi çalışır halde, ikinci,
üçüncü gezilerimizde bulunduğunu görmekle
hakikaten memnun olmaktayız. Bu murakabemiz bundan böyle de devam edecektir, bütün
gayemiz Büyük Türk Milletine en iyi sağlık
hizmetini getirebilmektir. Hepinizi saygı ile
selâmlıyorum (AP sıralarından alkışlar).
BAŞKAN - Sayın Bakan, bâzı arkadaşlarımız
zatıâlinizden soru sormak isterler. Bunu temin
sadedinde Meclis Başkanlığını vazifelendirmişler, şimdi zapta geçmesi bakımından Başkanlığa gönderilmiş bulunan yazılarda mevcut
soruyu ifade ediyorum. Bunlara isterseniz zatıâliniz yazılı cevap verirsiniz, isterseniz şimdi
cevaplandırırsınız.

Sayın Ali Karcı, Başkanlığa göndermiş olduğu
bir yazıda şu soruyu sormakta: “Piyasada vitaminli çocuk maması adı altında, çocuk sağlığına zararlı olduğu Bakanlıkça da saptanan
çocuk mamaları satılmaktadır, duyduğumuza
göre Bakanlıkça çocuk maması yapım tüzüğü
hazırlanıp, Danıştaya sunulmuş, hattâ söylendiğine göre, Danıştayca bu tüzük onaylanmıştır.
Ama buna rağmen bu mamaların reklâmları
radyo ve gazetelerde devamlı olarak yayınlanmaktadır. Bu nasıl olmaktadır? Bu tüzük, Danıştayca redde mi uğramıştır? Çocuk sağlığına
zararlı olduğu tıbben tespit edilen bu mamaların yapımına ne zamana kadar müsaade edilecektir? Bakanlık bu konuda başka tedbirler düşünmekte midir? Düşünmekte ise bu tedbirler
nelerdir?’’ Sorunun birisi bu, cevabınızı Meclise şifahen arz edecekseniz buyurunuz.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VE-

Efendim, bu
mevzuyu tahmin ediyorum ki, konuşmamın
başında izah ettim. Hem de etraflı bir şekilde
izah ettim, ama tüzüğü Danıştaydan çıkmıştır.
Resmî Gazetede neşredilmek üzere sıra beklemektedir, ilmî bir heyete de hazırlattırılmıştır.

DAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) -

Hasan Değer, Başkanlığa göndermiş olduğu bir yazıda; “Diyarbakır ilimizin
muhtelif yerlerinde 5 aded sağlık ocağı, 1968 yılında yapılacağından mezkûr sağlık ocaklarının
nerelerde yapılacağına dair ne karar verilmiştir?
2. Beldemizin 150 sağlık evinin yapılması için
zaruretine binaen vilâyetçe durum Bakanlığa
arz edilmiştir. Bakanlık kaç sağlık evini 1968
programına almış ve bunların ne zaman yapılacağı hususunda bilgi ve cevaplarınızı isterim’’
diyor. Yazılı olarak istiyor cevabınızı.
Sayın Nazmi Oğuz: “Bakanlık görevinize başladığınızdan itibaren kamu oyunda rahatlık
uyandıran bilhassa hastaneleri denetlemeniz
sırasında gerek bizzat müşahedeniz gerekse
şikâyetler sonucunda, meslekinde görevini hafife veya suistimal eden doktorlara rastladınız
mı? Bunlar arasında yerlerini değiştirdiğiniz
veya Bakanlık emrine aldıklarınız oldu mu?’’
Şeklinde bir sual tevcih ediyor.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VE-

Efendim, bu
mevzuda böyle doktorların bulunabileceğini,
esasen Sayın CHP sözcüsü arkadaşım ifade etmişti. Biz bu murakabemiz sırasında vazifesini
lâyıkıyle yapmıyan bâzı hekim arkadaşlarımıza
tesadüf ettik ve bunlar hakkında da bâzı yer
değiştirme tedbirleri aldık, 25 kadar sağlık müdürü, 20 - 25 kadar da, hastane başhekimi değiştirilmiş bulunmaktadır.

DAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) -

BAŞKAN - Sayın Kemal Aytaç, yine Başkanlığa

göndermiş olduğu bir yazıda şu soruyu soruyor: “Sıtma sağlık memurlarının intibakları ve
diğer sağlık personelleri gibi tazminat almalarının temini düşünülüyor mu? Düşünülüyorsa
kanun çıkarılması hususunda teşebbüse geçilmiş midir?
2. Sosyalizasyon bölgelerindeki döner sermayenin artırılması zaruridir, artırılması cihetine
gidilecek midir?’’

Zapta geçti efendim, yazılı olarak cevap istiyorlar, lûtfen yazılı olarak cevabını verirsiniz.
Sayın Çataloğlu buyurunuz sorunuzu sorunuz.

Efendim, İtalya
gibi medeni bir memlekete mağşuş zeytin yağı
gönderildiği malûmunuzdur. İtalya gibi bir
memlekete karışık yağ gönderilirse Türkiye’de
ne yapıyorlar acaba diye Sağlık Bakanlığı faaliyete geçti. Neşredilen bültenlerden öğrendiğimize göre % 60 nisbetinde zeytin yağının
karışık olduğu ortaya çıktı. Ondan sonra bâzı
neşriyatta dendi ki, karışık zeytin yağı yenirse
bu, muhtelif yaşlarda muhtelif hastalıklar yapar ve çocuklarda kansere kadar giden ağır
hastalıklar vücuda getirir. Bunları mecmualardan, gazetelerden okuyoruz. Yine gazetelerde
okuduğumuza göre, çocuklarda hemen tezahür
etmeyip on - onbeş sene içinde kendini gösterirmiş. Eğer bunlar doğruysa memleketimizin
üzerinden bir tayyare geçmiş saatli bir atom
bombası atmıştır. Acaba Sağlık Bakanlığı gıda
maddelerinin kontrolü hususunda bir kanun
teklifi hazırlıyor mu? Eğer hazırlanıyorsa memleketi topyekûn kasdeden insanlar bu maddelerde ne gibi cezalara çarptırılacaklardır?

İSMAİL ÇATALOĞLU (İçel) -

100. YILA ARMAĞAN

BAŞKAN - Sayın

BAŞKAN - Sayın Çataloğlu sorunuzda, yani içe-

ride ve dışarıya gönderilmek üzere imal edilen
gıda maddelerinin yapım ve kontrolü hakkında
bir nizamname hazırlanması düşünülüyormu,
diyorsunuz.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) - Şimdi

muhterem
arkadaşlarım, evvelâ şunu ifade edeyim ki,
Türkiye’de, Yaz ayları içinde 4.151 adedinde
zeytin yağı kontroldan geçirilmiştir. Bunun
45’inde madenî yağ bulunmuştur. Binaenaleyh, nisbet % 60 değil % 1 dir.
İkincisi : Karıştırılan, madenî yağ denilen
madde, parafin likittir. Bu fevkâlade fazla isYüzyılın

Sağlık Bakanları

621

tismar edilmiş bir mevzuudur. Bugün, parafin
likit sâf olarak eczanelerimizde ilâç olarak da
satılmaktadır ve yalnız mülâyimlik veren bir
hassası vardır.

100. YILA ARMAĞAN

Binaenaleyh, uzak bir ihtimal olarak dahi, kanser yapar, felç yapar gibi hâdiseler bugüne kadar bundan mütevellidolarak Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığına, hiçbir tedavi müessesemize intikal etmiş değildir. Bundan 8-10 sene kadar evvel Cezayir’de 10 ton kadar bir jet yakıt
maddesi yağı, madenî yağ olarak zeytin yağına
karıştırılmış. İşte parafin likit yağı Türkiye’de
onunla birleştirilerek böyle korkunç ilhamlara kadar varmıştır, maalesef. Bu bakımdan
bu meselede müsterih olunuz. Yalnız elbette ki madenî yağ evsafından uzak parafinlikit
maddesinin yağlara karıştırılması dahi tağşiştir,
cezayı müstelzimdir, bu bakımdan yapılmaktadır ve bunlara dahi Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı olarak müsamahamız, müsaademiz
yoktur. Daha evvel çevre sağlığı mevzusunda
izah ettiğim gibi yeniden bir koordinasyon heyeti teşekkül etmiştir, yeni gıda nizamnameleri,
eskileri tadil edilmek suretiyle tatbik sahasına
gidilecektir. Bu mevzuya biz bakanlık olarak
büyük önem vermekteyiz, elbette ki vatandaşımızın boğazına girecek bir lokma gıda mutlaka
sıhhi evsafı haiz olacaktır.
BAŞKAN - Sayın

Bayıllıoğlu, buyurunuz.

NÂZIM BAYILLIOĞLU (Adıyaman) - Sayın

Bakan, “Mütehassıs hekim olmayan hastanelere
bâzı illerimizden münavebe ile gönderdiğimiz
uzman doktorlarla hizmete devam ediyoruz.’’
diye buyurdunuz. Adıyaman Devlet Hastanesi
de bu cümledendir. Bölgenin her yönden önemi nazara alınarak Adıyaman Devlet Hastanesini biran evvel muvakkat değil de daimî mütehassıs’’ tabiplere kavuşturmak için öncelikle
tedbirler düşünülüyor mu? Teşekkür ederim.
Yüzyılın
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BAŞKAN -

Buyurun Sayın Bakan.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) - Efendim, Adıyaman Devlet Hastanesine de Bursa’dan
arkadaşlarımızı münavebe ile vermiş bulunmaktayız. Bugüne kadar Adıyaman’da bilhassa
operatör arkadaşlarımız güzel hizmet etmişlerdir. Adıyaman sosyalizasyona dâhil bir bölgemizdir. Sosyalizasyonu biraz evvel izah ettiğim
gibi, hekimlerimiz için, bilhassa mütehassıs
hekimlerimiz için arzulu çalışılacak bir vasat
haline getirmenin gayreti içindeyiz. Bunun
için 1 Ekim 1967 tarihinden itibaren yeni bir
tazminat sistemini uyguladık. Adıyaman 6.507
liraya kadar bir tazminatla, mütehassıs hekimlerimize bir imkân tanıyacaktır. Üç yıllık mukavele müddetini de bir yıla indiriyoruz. Şimdilik
yaptığımız ve aldığımız tedbirler ve imkânlar
bunlardan ibarettir.
BAŞKAN -

Sayın Şevki Güler.

Bakanlığın
Afyon’da sıtma ve verem savaşı bakımından
çalışmalarını takviye etmek itibariyle gayet güzel çalışmaları vardır. Acaba, Afyon’a bir gezici
röntgen ekibi verilmesi mümkün müdür, değil
midir?

ŞEVKİ GÜLER (Afyonkarahisar) -

BAŞKAN - Buyurun

Sayın Bakan.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VE-

Gezici röntgen
tarama ekipleri bakanlığımızca sıraya alınmıştır. Afyon’a bu sıra biraz geç gelecektir. Ama
Afyon, taramalarımızdan istifade eden bölgeler arasına girecektir.

DAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) -

BAŞKAN -

Sayın Ekinci.

DR. TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) -

Sayın Başkan, atıl kapasiteli tedavi
kurumlarının tam kapasiteli
çalışmalarını sağlamak için Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığınca bu tedavi
kurumlarının bağlı olduğu müesseselerle
bir anlaşma yapılması düşünülüyor mu?
Bu yönden bir çalışma yapılıyor mu?
Meselâ, Sosyal Sigortalar Kurumuna
bağlı bir hastane
yarı çalışıyor, yarı boş.

BAŞKAN - Buyurun

Sayın Bakan.

’’

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) -

daşlar,

Muhterem arka-

‘‘

1967 yılı içerisinde Çalışma Bakanı
arkadaşımla beraber bütün illere birer
tamim gönderdik. Bu tamimde sosyal
sigorta hastanesi olmayan yerlerde
bu vazifeyi Devlet hastanesi, Devlet
hastanesi bulunmayan yerlerde bu
vazifeyi sosyal sigortalar hastaneleri
görecektir.

’’

Ayrıca hekim bakımından da meselâ göz mütehassısı Devlet hastanelerinde bulunmazsa
sosyal sigorta hastanelerinden, onlarda bu-

BAŞKAN -

Son soru, Sayın Nazmi Oğuz.

Sayın Başkan, yazılı
sorumda bir cümle, özür dilerim, yanlış okunduğu için kasdettiğimin tam aksi bir mâna
anlaşıldı. Bendeniz Sayın Bakanın görevine
başladığından itibaren kamu oyunda rahatlık
uyandıran hastaneleri denetlemesini kasdederek söyledim. Ben Sayın Bakanı irşadetmek
için bu basit telâkki edilebilecek sorumu sormuştum. “Kamu oyunda rahatsızlık uyandıran’’ dediniz, zabıtlara yanlış intikal etmemesini rica ederim.
NAZMİ OĞUZ (Mardin) -

100. YILA ARMAĞAN

‘‘

lunmazsa bizden istifade edilecektir. Böyle bir
çalışma içine girmiş bulunmaktayız. Esasen,
İkinci Beş Yıllık Plân’ın öngördüğü bir tavsiye vardır. Bu da tedavi kurumları koordinasyon kurulu kurulmasını istemektedir. Biz sosyal
sigortalarla böyle bir çalışmanın içine girmiş
bulunmaktayız, tahmin ediyoruz 1968 yılında
bunun hazırlığını yapmış olacağız.

BAŞKAN - Rahatlık

dedim efendim. Rahatlık..
Kaldı ki bu önergeler gayet tabiî zabıtça ayrıca
inceleniyor. Hem ifadeler, hem önergeler kontrol ediliyor.
Tamamdır Sayın Bakan.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR.VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) - Tekrar

lerimi arz ederim. (Alkışlar)

teşekkür-

Yüzyılın
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CUMHURİYET SENATOSU
Konu

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1969 Yılı Bütçesi Münasebetiyle

Yasama Yılı

8

Birleşim

30

Tarih

02.02.1969

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VE-

(Kayseri Milletvekili) - Muhterem Başkan, muhterem senatörler; Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi’nin görüşüldüğü şu sırada grup sözcüleri arkadaşlarım
ve kendi adlarına görüşen, konuşan değerli
hatipler, gerçekten güzel fikirler serd ettiler ve
çalışmalarımızın bugüne kadar olan safhasını
büyük bir vukufla tenkit ettiler, ayrıca ileriye
mâtuf çalışmalarımız için de kıymetli düşüncelerini açıkladılar. Her birisi emek verilmiş bir
tetkik mahsulü ve bakanlığım için değer ifade
eden beyanlardır. Ayrıca şüphesiz ki, bundan
böyle de devam edecek çalışmalarımız için bir
teşvik mâna ve mahiyetini de taşımaktadır. Bütün arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.

100. YILA ARMAĞAN

DAT ÂLİ ÖZKAN

Muhterem arkadaşlarım, Sağlık Bakanlığının
çalışmaları ve sağlık mücadelemizin nereden
başladığı, hangi noktada bulunduğu ve hangi
hedeflere varacağını sizlere bütün bir açıklıkla
ve muhterem Başkanımızın, Senato Başkanımızın da tavsiyelerine uyarak izaha çalışacağım.
Arkadaşlarım, Orta Doğu, dünyanın birinci
değilse ikinci derecede gayrisıhhi bir vasatını,
bir bölgesini işgal etmektedir. Türkiye’mizin de
içinde bulunduğu bu bölgenin bilhassa bundan
50 yıl önceki durumuna bir bakacak olursak
korkunç tahribat yapan bir çok hastalıkların bu
bölgede büyük bir rahatlık içerisinde kol gezdiğini görürüz. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığımızın kurulduğu ilk günden itibaren yani
Yüzyılın
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bundan tam 46 yıl önce başlayan sağlık mücadelemizin bugüne kadar da ısrarlı bir şekilde
takipi neticesi memleketimiz, Orta Doğu’nun
bu gayrisıhhi vasatından kendisini sıyırmıştır
ve bugün Türkiye’mizde o korkunç tahribat
yapan hastalıkların pek çoğu eradike edilmiş,
imha edilmiş ve geride kalan bir kaçı ise sönme
safhasına varmıştır.
Muhterem arkadaşlarım, bütün bu güzel neticeler, bütün bu güzel çalışmalara; 46 yıldır
devam eden bu güzel çalışmalara rağmen hiçbir zaman memleketimizin bütün sağlık davalarının, bütün sağlık meselelerinin halledilmiş
olduğu iddiası içerisine asla giremeyiz, çünkü
daha pek çok meselelerimiz pek çok sağlık
mevzularımız hal için bizim gayretlerimizi ve
çalışmalarımızı beklemektedir.
Arkadaşlarım, Sağlık Bakanlığı olarak gösterilen sağlık hizmetlerinde ve takip edilen sağlık
mücadelesinde bir ana sağlık politikası vardır.
Bu ana sağlık politikası, Anayasamızın gösterdiği ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’muzun tâyin
ve tespit ettiği esaslar içerisinde cereyan eder.
Bu politika Yüce Meclislere sunulmuş olan hükümet programımızda da gayet sarih olarak yer
almıştır. Bu, koruyucu sağlık hizmetlerine, halk
sağlığı hizmetlerine, eğitici sağlık hizmetlerine
öncelik veren tedavi edici sağlık hizmetlerini ise
bunun yanında yürüten bir politikadır. Eğitici,
koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini bütün vatan sathına teşmil edebilmek ancak en

Arkadaşlarım, yıllardır işte böyle bir sağlık hizmeti getirilmesi aranmış, hattâ Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığına gelen muhterem bakan
arkadaşlarımın görüşleri istikametinde de neticesiz kalan bir çok tecrübelere de girişilmiştir.
Nihayet 224 sayılı Kanun’un kabulü ve 1 Mart
1963 tarihinden itibaren uygulanması ile milletimizin yaşayışına, memleketimizin şartlarına
uygun bir sağlık sistemi bulunmuş ve tatbik edilmeye bağlanmıştır. Bu bugün için ismine ‘‘sosyalize sağlık hizmetleri’’ dediğimiz bir sistemdir.
Arkadaşlarım, bu sistem daha henüz kâğıt üzerinde iken başlayan, bugünlere kadar gelen ve
şu kürsüde de devam eden aleyhte bir cereyan
var. Kanaatime göre bu cereyan bu sistemi iyi
bilmemekten daha doğrusu mahalline gidip, yerine gidip derinliğine bu sistemi inceleyip müşahede etmemekten ileri gelmektedir. Hattâ buradan konuşan arkadaşlarımın bâzı çelişme içine
düştüklerini de gördüm. Hem sosyalize sağlık
hizmeti aleyhinde bulunuyorlar, hem de bize ne
zaman getireceksiniz, henüz daha programa almadınız, diye burada hitapta bulunuyorlar. Arkadaşlarım, bir program, bir plân mucibince bu
hizmetler tatbik edilecektir. Pahalı dendi, ileriye
muzaf olarak da pahalı dendi.
Arkadaşlarım, bugün 22 ilde tatbik ediyoruz.
23 ilde yatırımlarını yapmışız, 570 milyon lira
sarf etmişiz, Cihazları ile, araçları ile, malzemesi ile 1 Mart 1963 tarihinden 1960 tarihinin
sonuna kadar geçen beş senelik zaman içinde.
Bunun içinde 765 aded inşaatı tamamen bitmiş sağlık ocakları, 752 aded bir kısım inşaatı
bitmiş, diğer kısmı ihalesi yapılmış sağlık evleri
1.350 kadar da lojman vardır. Hizmeti böylesine yatırım şeklinde getireceksiniz, 22 ilde

köylere varıncaya kadar uygulayacaksınız, ondan sonra da sarf edilen 570 milyon lira için; 5
senede sarf edilen bu 570 milyon lira için pahalı diyeceksiniz. Hayır arkadaşlarım, hiç bir
zaman pahalı bir sistem değildir.
Muhterem arkadaşlarım, Bütçe Komisyonunda da söylemiştim; her köye okul yapıyoruz,
her köye öğretmen götürüyoruz ve bu suretle
eğitimi millîleşen bir tarzda bütün ülke sathında uygulamaya çalışıyoruz. Sağlık hizmetleri
de hemşiresiyle, ebesiyle, sağlık memuruyla,
ilacıyla, hatta hekimiyle her köye girecektir ve
sağlık hizmetleri millîleşen bir tarzda bu memlekette uygulanacaktır.
Arkadaşlarım, personel noksanından acı acı
buralarda şikâyet edildi, hak veriyorum ve bu
tenkitlerine gönülden katılıyorum. Ama bu personel ikmalini de yapabilmek için biraz daha
sabredeceğiz. Esasen personel noksanlığı yalnız sosyalize sağlık hizmetleri bölgesinde değil,
bütün Türkiye sathında kendisini hissettiren
bir noksanlıktır. Sosyalize sağlık bölgesi dışında
Hınıs gibi yok mudur hekimsiz başka kazamız,
çoktur. İşte bunun sıkıntısını biz de çok derinden
hissediyoruz. Ama tedbirlerimiz de var, bunları da düşünüyoruz. Bundan 15 yıl kadar önce
Türkiye’de mezun olan yardımcı sağlık personeli adedi 150’yi geçmiyordu. Bugün mezun ettiklerimizin miktarı 2.100’ü bulmuştur. Açtığımız
ve açacağımız okullarla bu miktar önümüzdeki
üç, dört sene içerisinde üçbinin de üzerine geçecektir ve böylece bugün boş dediğiniz sağlık
evleri, bugün boş dediğiniz sağlık ocakları yardımcı sağlık personeli ile her sene üçer bin, üçer
bin doldurulacak, ikmal edilecektir.

100. YILA ARMAĞAN

büyük şehirlerimizden en kalabalık şehirlerimizden, en uç topluluk olan köye ve köylüye kadar bu sağlık hizmetlerini kademeli bir şekilde
götürülmesi ile mümkündür.

Evet bugün köylümüz şikâyet edecektir. Bir sağlık evi yapılmıştır, bir sağlık ocağı yapılmıştır,
boştur. Şikâyet etmeye haklıdır; ama dolduğu
zaman da o şikâyetler unutulacak yerini memnuniyet alacaktır. Bunu böyle kabul edeceğiz.
Yüzyılın
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Arkadaşlarım, asıl sıkıntımız hekimdir.

‘‘

Bugün dört tane tıp fakültemiz hekim
mezun etmektedir. Ege, İstanbul Tıp
Fakültesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve
Ankara Tıp Fakültesi. Mezun verdiği
aded 600, 601 - 607 civarında. Bu senenin
sonunda Hacettepe buna iştirak ediyor.
Gelecek sene Erzurum Tıp Fakültesi
katılacak. 10 gün evvel Diyarbakır
Tıp Fakültesini açtık, üç seneden beri
talebe almakta. 14 Martta Kayseri
Tıp Fakültesinin temelini atıyoruz.
Önümüzdeki seneden itibaren talebe
almaya başlayacak.

100. YILA ARMAĞAN

’’

Trabzon’da bir diğer fakültenin temeli atılacaktır. Daha üç yerde İkinci Beş Yıllık Plân
icabı, fakülteler kurulacak, temelleri atılacaktır.
Hedefimiz 1.000’in üstüne çıkmaktır ve bu üç,
dört sene içerisinde de kendisini gösterecektir.
O halde arkadaşlarım bu mevzuda da zamanı
bekleyeceğiz, biraz daha sabredeceğiz ve hekim ikmali de böylece kendisini gösterecektir.
Arkadaşlarım, her yıl bir yıl evvelden daha iyiyiz. Sosyalizasyon bölgesinde bu imkânlar kendisini daha çok göstermektedir. Sosyalizasyondan evvel bir hekime isabet eden köy miktarı
66 idi. ve 43 bin nüfus isabet ediyordu. Halbuki
bugün kurmuş olduğumuz her ocağa 20 köy ve
10 bin nüfus isabet etmektedir. Yeterli personel
kalifiye personel, bir hizmetin görülmesi için
başlıca unsurdur. Bunu biz bütün sağlık hizmetlerinde, gördüğümüz sağlık hizmetlerinde
derinliğine duyuyoruz.

‘‘

Sosyalizasyonda, sosyalizasyondan
evvelki devreye nazaran personel
bakımından da büyük imkân
içerisindedir. Bunu size mukayeseli
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rakamlarla vermek isterim:
Sosyalizasyondan önce mütehassıs 168,
sonra 267, pratisyen 224, sonra 461,
diş tabibi 17, sosyalizasyondan sonra
32, eczacı hiç yok, sosyalizasyondan
sonra 10, sağlık memuru 579,
sosyalizasyondan sonra 1.360, hemşire
408, sosyalizasyondan sonra 976, ebe 642,
sosyalizasyondan sonra 2.084.

’’

Muhterem arkadaşlarım bu mukayeseli rakamlara rağmen, eksiklerimiz çoktur. Ama bu noksanlıklarımıza bakarak, sosyalizasyondan evvelki
devreyi aramak hattâ o devreye hasret duymak
zannımca mantıklı değildir. Bu verdiğim mukayeseli rakamın Osman Alihocagil arkadaşımıza
biraz daha açıklık getireceğini ümit ederim ayrıca, burada Erzurum’daki mukayeseyi de yapmak isterim. Bugün Hınıs’ın doktoru vardır, bir
müddet evvel tâyin edilmiştir. Sosyalizasyondan
evvel 16 mütehassıs varken bugün 147 mütehassıs vardır. Elbetteki bu oraya kurulmuş olan
Tıp Fakültesinin tesiridir, işte biz bunun için sosyalizasyon bölgelerine tıp fakültesini götürmek
istiyoruz. Trabzon’da kurulacaktır, mütehassıs
hekimler bütün sahil boyunca faydalı olacaktır.
Diyarbakır’da kurulacaktır, o bölgeyi içine alan
bir şekilde faydalarını göreceğiz. Kayseri keza
sosyalizasyon bölgesinin ortasına düşecektir. Erzurum’da da aynı şeyi görmekteyiz. Pratisyen,
sosyalizasyondan evvel 25 iken, bugün 30 pratisyen vardır. Pratisyen bakımından ocak adedine
göre biraz noksandır. Bunun ikmalini de 1969
senesi içerisine almış bulunmaktayız.
Muhterem arkadaşlarım, ayrıca, sosyalizasyon
bölgesinde araç bakımından da imkân içerisindeyiz. Sosyalizasyondan evvel 325 aracımız
varken bugün bu yekûn 836’yı bulmuştur, ihtiyacımızın %70’idir, hedefimiz bu %100’ü bulabilmektir.
Bugün için mütehassıs hekimlerimiz sosyalizas-

yondan evvelki devreye nazaran fazla olmakla
beraber, yine noksandır. Biz bu noksanlığı Batıdan muayyen merkezlerden münavebeli bir şekilde göndermek suretiyle temin edeceğiz. 1968
senesi içerisinde fıtığı ile, apandisiti ile mide
ameliyatları, kırık çıkığı ile ilk defa, tarihte ilk
defa olarak Hakkâri vilâyetinde de ameliyatlar
başlamış olmaktadır. Bu şekildeki münavebeli
gönderdiğimiz arkadaşlarımızın büyük faydalar
temin ettiğini sizlerin takdirlerine bırakıyorum.

tadır, ayrıca yine üç senelik mukavele müddeti gerçekten uzundur ve personelimizi buraya
sevk etmek için ürkütücü bir şekilde tesir etmektedir, bunun için de bir seneye indiren teklifimiz, tadil teklifimiz Meclise gelmiştir, halen
komisyonlardadır.

İşte Sayın Şevket Köksal arkadaşımız 900
yataklık Elâzığ Akıl ve Ruh Hastalıkları Hastanesinin noksan kadro ile çalıştığını, oraya
niçin daha fazla hekim gönderilmediğinden
bahsettiler. Arkadaşlarım elimizde var da
göndermiyoruz, şeklinde anlaşılmasın. Burası
sosyalizasyon bölgesi, buraya gidecek hekimler mukaveleli olacaklardır; zorla gitmelerine
imkân yoktur. Biz buraya da kendilerinin bol
miktarda bulunduğunu ifade ettikleri Bakırköy
Akıl Hastalıkları Hastanesinden münavebeli
bir şekilde hekim göndermek suretiyle buranın
da ihtiyacını karşılamaktayız.

Arkadaşlarım, Bakanlık olarak, Hükümet olarak sosyalizasyonun imkânlarımız içerisinde
bütün yurda kısa zamanda teşmilinin kararlılığı içerisindeyiz. Geçen sene beş vilâyetimiz,
Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Gümüşane
vilâyetleri beş vilâyet olarak sosyalize sağlık
bölgesine iltihak etmiştir. Bu sene 1 Mart 1969
tarihinden itibaren Maraş ve Edirne vilâyetimiz sosyalize sağlık bölgesine girmektedir.
Nevşehir vilâyetimizin de yatırımları 1969 yılında yapılacaktır. Sivas dâhil olmak üzere 4 - 5
kadar vilâyetimizi 1970 senesi içerisinde plânlamaya teklifini yapacağız.

Muhterem arkadaşlarım, ayrıca

Arkadaşlarım, şuna kati olarak inanıyoruz ki,
sosyalize sağlık hizmetleri bâzı arkadaşlarımızın söylediği gibi yalnız sağlık hizmetleri bakımından değil toplum kalkınmasındaki önemli
ve müessir faydalarıyla vazgeçilemeyecek, ısrarla takip edilecek bir hizmettir. Eğer aksaklıkları varsa, eğer hatalı işleyen tarafları varsa,
noksan tarafları varsa bunu da telâfi etmek,
bunu da ikmal etmek, bunları da gidermek
bize ve hepimize düşen bir vazifedir.

‘‘

sosyalize sağlık bölgesinin hekimler için
cazip hale getirilmesinin de tedbirleri
içine girmiş bulunmaktayız. Evvelâ
madde bakımından düşündük, bugün
taban 4.000 tavan 6.000 olmak üzere
net mütehassıs bir hekimin eline
para geçmektedir. Keza pratisyen
arkadaşlarımızın eline de taban 2.500,
tavan 3.500 olmak üzere net para ellerine
geçmektedir. Devlet sektörü içerisinde
Devlet, en yüksek parayı buraya
vermektedir.

’’

Sonra beş bin nüfustan aşağı bulunan bütün
bölgelerde her personel lojman sahibi olmak-

100. YILA ARMAĞAN

Yine sosyalize sağlık hizmetleri bölgesinde bir
hekimin dışarıda geçen müddetleri hesaba katılmakta ve bu kendisine her ay tazminat şeklinde ödenmektedir.

Muhterem arkadaşlarım, gerek Bütçe Komisyonunda gerekse Meclislerimizde üzerinde
önemle durulan bir mevzu Sosyal Genel Sağlık
Sigortası olmuştur. Hakikaten tedavi hizmetleri
çok pahalı bir hizmettir. Hele bu Devletin elinde ise Devlete hakikaten büyük bir yüktür. Bunu
Amerika, bunu Batı, bunu sağlık hizmetlerinin
Yüzyılın

Sağlık Bakanları

627

100. YILA ARMAĞAN

geliştiği her millet ve Devlet tamamıyla halletmiştir, halletme çaresi olarak da sağlık sigortaları kurmak suretiyle olmuştur. Bunu biz, Sayın
Vehbi Ersü’ye de ifade etmek isterim, zaruri
görüyoruz, memleketimizin sağlık hizmetlerinin
en iyi şekilde bilhassa tedavi hizmetlerinin en
iyi şekilde işlemesi için lüzumlu görüyoruz. Bu
bakımdan Bakanlığımız 1968 yılında üzerine
eğilmiştir. Memleketin sigorta otoritelerinden
mürekkep bir heyeti kurmuştur, kendilerine vazife vermiştir. Bunlar güzel bir rapor hazırlayarak bize kadar gelmişlerdir. Biz bu raporu daha
mükemmel bir kanun tasarısı hazırlamak üzere
ilgili bütün müesseselere gönderdik, bütün parti
gruplarına gönderdik, basına verdik, ilgili dairelere verdik, onlardan tenkitlerini istedik, bu
tenkitler basın yoluyla olsun bizzat olsun bize
kadar gelmiştir ve bu tenkitlerin ışığında da yeni
bir kanun tasarısı yine o heyete hazırlattırılmıştır. Bugün kanun tasarımız bakanlıkların mütalâaları alınmak üzere gönderilmiştir, hepinizin
bildiği gibi 15 günlük bir mehil vardır. Buradan
döndükten sonra belki tekrar ufak tefek tashihlere uğrayacak ve ondan sonra da Yüce Meclislere arz edilecektir. Ben bu mevzuun içine daha
fazla girmek istemiyorum. Kanun buraya gelir,
enine, boyuna bütün gruplar, bütün arkadaşlar
bunun üzerinde görüşürler fikirlerini açıklarlar.
Arkadaşlarım, bizim üzerinde ehemmiyetle durduğumuz bir mevzumuz da veremdir. Verem,
gençlerimizi ve çocuklarımızı pençesine alan,
halk arasında ince hastalık diye mâruf bir hastalıktır. Bunun üzerinde bilhassa 1953’ten beri
fevkalade güzel , bilgili, programlı, teşkilâtlı çalışmalar olmuştur. Bu bilgili, programlı, teşkilâtlı
çalışmalar sayesinde de verem Türkiye’de büyük
ölçüde yenilmiştir. Hele iki seneden beri Batıdan
başlayarak yapmakta olduğumuz taramalar verem mücadelesinde bizim çok büyük mesafeler
aldığımızı göstermiştir. Yıllarca hep milyonların
üzerinde rakamlarla ifade ettiğimiz veremli mikYüzyılın
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tarı, bu sene aldığımız kati neticelerle 400 binin
altına inmiştir. Çocuklarda yüzde 13,8 olan
verem müsaviyeti yüzde 2’ye düşmüştür. Üniversite çağımızda olan gençlerimizde 1952’de
yapılan taramalarla yüzde 80 verem mikrobu
taşıyan gençlerimizin, 1967’de yaptığımız neticelerle yüzde 20 - 25 civarına düştüğü memnuniyetle müşahade edilmiştir. Her sene veremden
50 bin şahıs ölürken, vatandaşımız ölürken bu
miktar 10 bine inmiştir.
Arkadaşlarım, bunlar güzel rakamlardır, hepimizi sevindirici rakamlardır ama biz Bakanlık
olarak bu rakamlara da razı değiliz. Türkiye’de
veremin tamamen kökü kazınıncaya kadar çalışmalarımız bu güzel çalışmalarımız daha da
artan bir şekilde devam edecektir. Verem çalışmalarımızda gezici röntgen ekiplerimiz plânın
hedefini İkinci Beş Yıllık Plân’ın da hedefini
aşmıştır. 35 olması lazım gelirken biz bu hedefe
1968’de 40 olarak varmış bulunuyoruz.
Tüberkülin ekiplerimiz 110’u bulmuştur, plân
hedefi 30 geçilmiştir, Dispanserlerimiz 198’dir,
plân hedefi 35 geçilmiştir.
Arkadaşlarım, bu şekilde gayretli çalışmalarımızla her beş, altı senede bir 32 milyonluk kitle
taramadan geçirilecektir ve böylece verem üzerinde daha güzel neticeler alınacaktır. Verem
mücadelesinde bizlere yardımcı olan unsurlardan birisi de derneklerdir. Bilhassa Ulusal
Verem Savaş Derneği ki, konfederasyon mahiyetindedir, bununla yaptığımız işbirliği bizim
verem mücadelesinde çok tesirli olmamıza sebep olmaktadır. Ben huzurlarınızda bu derneklerin başında bulunan bilgili ve dâvaya inanmış
arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim.
Arkadaşlarım, 1969 yılı, veremin eradike edilmeye başladığı bir yıl olacaktır. Önümüzdeki
bütçe yıllarında Bakanlık olarak sizlere daha
iyi rakamlarla, daha iyi neticelerle geleceğimizi
tahmin etmekteyim.

Arkadaşlarım bulaşıcı hastalıklarla da mücadelemiz her yıl artan bir şekilde devam etmektedir. Hepimizin bildiği gibi bunda da en esaslı
silâhımız, aşıdır. Aşılama faaliyetlerimiz de
yine her sene bir sene evvelinden daha fazladır.
Aşı durumumuz gayet iyidir. Yine Vehbi Ersü
arkadaşıma bu mevzuda biraz cevap vermek
istiyorum. Bilhassa Boğmacadan bahsettiler.
Dediler ki, “Aşı istihsalimiz kifayetsizdir, dışardan ithal ediyoruz.’’
Arkadaşlar, 1963 yılında 255 bin şahsa aşı yapılmış. 1963 yılında bunun 89 bin’i istihsal edilmiş,
1967 yılında 1 milyon 648 bin kişiye aşı yapılmış
ve bunun 1 milyon 113 bini Hıfzıssıhha Enstitümüzde istihsal edilmiş. Aradaki farkı Sayın
Verbi Ersü arkadaşımızın takdirine bırakıyorum. Yine arada dışardan aldığımız vardır ama
görüleceği gibi aşı istihsalimizde bir gelişme vardır. Biz şimdi Hıfzıssıhha Enstitümüze yeni bir
şekil veriyoruz, tevsi ediyoruz. Bugünkü sağlık
hizmetlerinin artan kapasitesi karşısında Hıfzıssıhha Enstitümüz yetersiz kalmaktadır. Bu sene
aşı istihsalini fazlalaştıracak tesislerin temeli atılmaktadır. Yine bu sene Esenboğa yolu üzerinde
serum çiftliği kurulmuştur. Bu da serum istihsalimizi artıracak bir müessesedir ve bu da başlamış
bulunmaktadır. Yine ayrıca serum çiftliği bünyesinde 1969’un ortalarında faaliyete geçecek,
reaksiyon tevlit etmeyen turufiye ve konsantre
serum istihsali yapacak bir ünite de hali inşaat-

tadır. Binaenaleyh bu mevzuda da Bakanlığımız
ciddiyetle durmakta ve rakamların da ifade ettiği gibi bir gelişme içindedir.
Arkadaşlarım, kolera için aynı ciddî ölçüler içerisinde aşılamaya devam edilmektedir. Bu aşılamaya aynı tedbirler içinde, eski tedbirleri muhafaza ederek gelmemizin sebebi Hindistan’da ve
Pakistan’da yerleşen bu hastalığın zaman zaman
intifalarla hudutlarımıza kadar gelmesi ve tehdit
eder bir hal olmasından dolayıdır. Biz daima hazırlıklı bulunmaya mecburuz. Kolerada aşı istihsalimiz yeterlidir. Hattâ bu sene kolera aşısının
bir miktar ihracını dahi düşünmekteyiz.
Çiçek, bildiğiniz gibi eradike edilmiş bir hastalıktır. Kanunen aşılanması mecburidir. Sistematik bir şekilde yapılmaktadır.
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Muhterem arkadaşlarım, yine iyi neticeler aldığımız hastalıklardan birisi sıtmadır. Sayın Vehbi Ersü arkadaşımız sıtmanın arttığından bahsettiler. Katiyen böyle bir şey yoktur. 1966’da
sıtma 3.700, 1967’de sıtmalı 3.500 ve 1968’de
sıtmalı 2.900’dür. Bir düşme vardır. Tam eradikasyon safhasındadır. Çalışmalarımız müessir olmaktadır. Hemen hemen 67 vilâyetimizin
her tarafında sıtmalı varken, 3 vilâyete sıkıştırılmıştır ve birkaç sene içinde de tam manasıyla eradike edeceğimizi tahmin etmekteyiz.

Arkadaşlarım kızamığa geliyorum; Kızamık
hakkında bir parça geçen senelere nazaran
biraz fazla izahat vermek isterim. Bilhassa kış
aylarında gazetelere şu kadar kızamık görüldü,
salgınlar görüldü ve fiyat oldu şeklindeki son
günlerde de bu vuku bulmuştur. Sansasyonel
haberler halinde halka intikal etmektedir. Arkadaşlarım kızamıktan Türkiye’de 500 - 750
bin çocuğumuz her sene hastalanır. %2,5 ölüm
vardır; 10 - 15 bin arasında çocuğumuz vefat
etmektedir. Artık ailelerimiz, vatandaşlarımız
kızamığı normal bir çocuk hastalığı kabul etmektedir. Hepimiz geçirdik, bu hastalığı geçirmeyen hemen hemen yoktur, onun için doktora gitmez. Ne zaman ki, ihtilâtlar başlar, ama
o zaman da iş işten geçmiştir. Arkadaşlarım
bu bütün dünyada böyledir; her yerde böyledir. Yalnız son iki seneden beri kızamık aşısının geliştirilmesiyle, Amerika 2 seneden beri
Batı Avrupa da, 1968’den itibaren aşılamaya
başlamıştır. Aşı, son gelişmiş aşı, tam muafiyet
vermektedir. Bizde bunu nazarı itibare alarak
1969’da 100 bin doz aşı temin edeceğiz ve 100
bin çocuğumuzu aşılayacağız. 1970’ten itibaYüzyılın
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ren de 1 milyon dozluk aşıyla diğer hastalıklarda olduğu gibi aşılama işine tam manasıyla
gireceğiz ve bu suretle kızamığın da Türkiye’de
halledilmiş olduğunu şimdiden ümit edebiliriz,

100. YILA ARMAĞAN

Muhterem arkadaşlarım, tifo, tifüs, boğmaca,
paratifo, difteri, şarbon gibi hastalıkların da geçen senelere nazaran, istatistikî rakamlarımız
bu sene azaldığını göstermektedir. Hepsi hemen hemen azalmıştır. Bunun hakkında vaktinizi almamak için okumayacağım. Yalnız geçen
sene, 1968 yılında bizi en fazla meşgul eden,
üzerek meşgul eden hastalık poliomyelit çocuk
felci hastalığı olmuştur. Geçen senenin bahar
aylarında İstanbul’da bir salgın başlamıştır. Biz
derhal bu salgın üzerine abandık, aşı kampanyalarımızı oraya sevk ettik ve 3 ay içinde yaptığımız kesif ve ev ev yaptığımız aşıyla 3 ay içinde
bunu durdurduk. Bugün İstanbul’un hemen hemen 0 - 4 yaş arasındaki çocukları aşılanmıştır,
500 bin civarında çocuk aşılanmış durumdadır.
Türkiye sathında 4,5 milyon çocuğumuza aşı
yaptık fakat biz bu sene hiçbir çocuğumuz aşı
yapılmamış gibi yeniden bir aşı kampanyasına
girişmek istiyoruz çünkü bu hastalıkta da aşıdan
başka çare yoktur. Tam manasıyla kontrol altına alamamamızın sebebi de hepinizin takdir
edeceği gibi çevre sağlığının maalesef bozuk
oluşudur. Binaenaleyh aşıya bütün gücümüzle
eğilmemiz ve tatbik etmemizden başka hiçbir
çare bu mevzuda yoktur. Bu sene yeni baştan
bunu ele alıyoruz.
Ayrıca çocuk felci hastalıkları için de Zeynep
Kâmilde 100 yataklı, Sami Ulusta 50 yataklı ki,
son rehabilitasyon merkezimizde de 90 yataklı
olmak üzere tesislerle tedavi yollarını aramaktayız, meşgul olmaktayız.
Muhterem arkadaşlarım, yine iyi neticeler aldığımız hastalıklardan birisi de trahomdur.
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‘‘

Trahom bugün dünyanın hemen hemen
her tarafında görülen dünya nüfusunun
1/6’sını teşkil eden 500 milyon insanı
musap eden bir hastalıktır. Trahom
yüzünden 10 milyon dünyalı bugün
görme kabiliyetini kaybetmiştir.
Bizde mücadele 1925’ten beri başlar.
1925’te mücadeleye başlanıldığı
zaman Türkiye’de 3 milyon civarında
trahomlu vardı. Bugün arkadaşlarım
memnuniyetle ifade ederim ki, 400 bin
civarındadır.

’’

Artık Türkiye’de trahom ciddiyetini kaybeden
bir hastalık haline gelmiştir. Her sene bahar ve
yazın görülen oftalmik salgınlar tamamen ortadan çekilmiştir. Hele Türkiye’de artık körlükten
bahsetmeye imkân yoktur. Trahomda tarama
faaliyetlerine girişmiş bulunmaktayız. Hattâ geçen ay içinde Urfa taraması tamamen bitmiştir. 22 vilâyet trahomlu bölge olarak bilinir. Bu
22 vilâyette ki, trahomlular %70’ten, %80’den
nispet, bugün %5-15 arasında değişmektedir.
Bu taramalarımızla tespit ettiğimiz hastalar tedaviye alınmaktadır. Katî olarak tedavisi vardır.
Hele suyun girdiği, okulun girdiği, yolun girdiği
yerlerde trahom mücadelesi daha kolay olmakta
ve daha seri neticeler alınmaktadır.
Yine lepra ve frengi mevzusunda da mücadelesi daha kolay olmakta ve daha seri neticeler alınmaktadır ve mücadelemiz iyi neticeler
vermektedir. 1969 yılında lepra için yeni bir
tarama kampanyası açacağız. Bugün için elimizde mevcut lepra sayısı 3.500’dür, bu tarama sonunda bunun 10.000’e kadar çıkacağını tahmin etmekteyiz. Frengi; arkadaşlarım,
frengi mücadelesinde de iyi neticeler alınmıştır. Hepinizin bildiği gibi frengide katî tedavi
vardır. 100.000’in üzerinde olan frengi bugün

Arkadaşlarım, memleketimizin çevre sağlığı
şartları maalesef yine, huzurunuzda ifade etmek mecburiyetindeyim ki, tatminkâr olmaktan uzaktır. Bu itibarla bakanlık olarak bu mevzuya da çok ciddî şekilde eğilmiş bulunuyoruz.
Her ilde hıfzıssıhha meclisleri vardır. Bu hıfzıssıhha meclisleri bünyesinde çevre sağlığı
komiteleri kurulmuştur, bu çevre sağlığı komitelerinde kurstan geçirilmiş, yahut sağlık kolejlerinden çevre sağlığı teknisyeni olarak mezun
olmuş elemanlarımız mevcuttur, bunlar çevrelerinin sağlık şartlarını düzeltmekle vazifelidirler ve kendilerinden iyi neticeler almaktayız.
Ayrıca içme ve kullanma sularının klorlanması
mevzusu da İller Bankası ile yapılan işbirliği
neticesinde gayet güzel ilerlemektedir. 1968 yılı
içerisinde 25 belediyemiz klornatur cihazları
ile, klorlama cihazları ile teçhiz edilmişlerdir,
işler hale getirilmiştir. 82 belediyemiz de halen
monte safhasındadır. Bu sene, 1969 içerisinde
132 belediyemize daha bu cihazlardan sipariş
edilmiştir, 1970 yılı içinde bütün belediyelerimizi sularını dezenfekte edecek klorlama cihazlarına sahip kılmanın programı yapılmıştır.
Arkadaşlar, yine bu arada yıllardan beri devam
eden menba sularının tam otomatik cihazlanması tamamen temin edilmiştir, tamamen halledilmiştir. Yerli firmalar tarafından imâl edilen,

hakikaten güzel işleyen Avrupa ayarındaki bu
cihazlarla bugün İstanbul’da 8, Ankara’da 4, İzmir’de 3 menba suyu bu cihazlarla halen imalât
safhasındadır, şişeleme safhasındadır ve bu cihazları kullanmayan bütün menba suları; katî
talimat verilmiştir, kapatılmaktadır, hattâ geçen
hafta Eskişehir’e gittiğimde tarafımdan o güzel
Kaplanlı Suyunun şişeleme safhası tarafımdan
görüldü, fevkalâde iptidai bir şekilde doldurma
ve kapsülleme yapıldığı tarafımdan tespit edildi
ve ânında kapatma emri verilmiştir ve bundan
böyle bilhassa büyük şehirlerimizdeki vatandaşlarımız emniyet içerisinde, huzur içerisinde şişe
sularını rahat rahat içebileceklerdir.
Gıda kontrolleri üzerinde çalışmalarımız devam ediyor arkadaşlar, hepinizin bildiği gibi,
maalesef memleketimizde gıda kontrolleri ve
tahlilleri büyük bir dağınıklık arz etmektedir.
Her zaman ifade ediyoruz, Tarım Bakanlığı
Gümrük ve Tekel Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı,
Belediyeler ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kendilerine verilmiş kanuni yetkiler içerisinde, müstakil olarak, birbirlerinden habersiz olarak bu gıda kontrol ve tahlillerini yapmakta ve
neticeler de istenilen şekilde alınamamaktadır.
Biz bunun için talep ettik, koordinasyon toplantıları yapılmaktadır, nihai safhadadır, ısrarla
takip edeceğiz, bir elde toplanmasını, hangi teşkilâtta olursa olsun bir elde bu işlerin yapılmasını Bakanlık olarak takip edeceğiz. Hepinizin
bildiği gibi, gıda kontrollerinde ve tahlillerinde
esas eleman lâboratuvardır. Biz geçen sene angaje olduk, dedik ki, her vilâyette halk sağlığı
lâboratuvarı kurulacaktır. 67 lâboratuvar kurulacaktır, dedik ve arkadaşlar, bunun tatbikine
geçtik. Birkaçı bu aya kalmıştır. 1968 yılı içerisinde 16 lâboratuvar açılmıştır, birkaçı da hizmete bu ay içerisinde girecektir. 18 lâboratuvar
1969 da hizmete girecektir. Bunların elemanları, personeli kurstan geçirilmiştir. Kurstan geçirilmektedir, cihazları alınmıştır, alınmaktadır,
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17.226’ya düşmüştür. Yalnız zaman zaman
yeni vakalar zuhur etmektedir. Yeni vakalar; 1960’da 4.159 vaka, 1963’te 1.075 vaka,
1966’da 596 vaka ve 1968’de 537 vakadır. Yeni
vakalar devamlı şekilde azalmaktadır. Üç sene
içerisinde frengi tedavisi neticesi ihracettiğimiz
hasta 8.433’tür. Yeni vaka 1.824’tür. Devamlı şekilde mesafe almaktayız. Arkadaşlar, yeni
vaka dünyanın her yerinde vardır, her yerde
ifade ettiğim gibi, seks olan yerde frengi olacaktır. Bundan kurtulmaya imkân yoktur ama
mücadelesini yapacağız.
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binaları kiralanmıştır. Ayrıca 16 da daha evvelki lâboratuvarları ilâve edecek olursak iki sene
içerisinde 50 vilâyetimiz halk sağlığı lâboratuvarına kavuşmuş olacaktır ki, arkadaşlarım bu
küçümsenecek bir miktar değildir.

Bakanlığımız bir çalışma içine girmiştir. Hattâ
kanun tasarımız hazırlanmıştır, Bakanlığımızın
koordinasyon kurulunda görüşülmektedir, Bakanlar Kuruluna intikalinden sonra yine Yüce
Meclislere sevk edilecektir.

Yine 1968 yılında hallettiğimiz mevzulardan
birisi de mamalar mevzusudur. Yine hepinizin duyduğu, gördüğü gibi bir çok preparatlar, mama efsafından uzak olan preparatlar
kendisini reklâm yolu ile, propaganda yolu ile
maalesef ailelerimize, vatandaşımıza kabul
ettirmişlerdi. Bunlar tek taraflı bir beslenme
esasına istinad ediyordu ve bu sebeple çocuklarımızın sıhhati üzerinde de zararlı olmaktaydı.
Bunun üzerine biz ilmî bir heyet teşekkül ettirdik, gıda mütahassıslarından, çocuk mütahassıslarından, gıda teknisyenlerinden mürekkep
heyetlere bir mama formülü hazırlattırdık ve
bu mama formülünü de tüzükle tescil ettirip 1
Mart 1968 tarihinden itibaren uyguladık. Arkadaşlarım, uyguladık ama, eski mama sahipleri Danıştaya müracaat ettiler ve Danıştaydan
bizim kararımızın kaldırılması kararını aldılar.
Israr ettik, direndik, müdafaamızı yaptık, nihayet kabul ettirdik ve bu suretle bugün artık
o mama evsafından uzak preparatlar piyasada yoktur, varsa toplanmaktadır, bu mevzu da
tam manasıyla halledilmiştir. Bu arada 1969
Haziran ayı içerisinde Ünicef, Süt Endüstrisi
ile işbirliği yapmak suretiyle 1.000 ton kapasiteli bir mama fabrikası kuracaktır. Bunun için
bize teklif yapılmıştır, halen en ucuz bir şekilde
halkımıza intikal edecek bir mama formülü,
ayrıca bir mama formülü İstanbul, Ankara ve
İzmir Tıp Fakülteleri çocuk kliniklerinde deneme safhasındadır, bu denemeler iyi netice verdiği takdirde bu senenin Haziran ayında da bu
fabrika faaliyete geçecek ve böylece büyük bir
ihtiyaç yine karşılanmış olacaktır.

Yine üç büyük şehirde hızla gelişmekte olan gecekondularımızın sağlık mevzularını halletmek
üzere bu bölgelerde ‘‘gecekondu polikliniği ve
dispanseri’’ adı altında bâzı sağlık tesisleri kurulmuştur; İstanbul’da 12, Ankara’da 11, İzmir’de
3 poliklinik. Bu polikliniklerin hem tedavi edici
vazifeleri, hem de koruyucu hizmetleri olmaktadır, faydalı teşekküllerdir. Plânlama ile mutabık
kaldık, bunları daha yaygın bir hale getireceğiz.

Arkadaşlarım, bâzı arkadaşlar hava kirliliği
mevzusundan bahsettiler. Bunun üzerinde de
Yüzyılın

Sağlık Bakanları

632

Sayın Köksal arkadaşım, İstanbul, İzmir ve
Ankara’daki Hükümet tabipleri emrinde bulunan mütahassıslardan bahsettiler, işte arkadaşlarım, mütahassıs hekimler bu polikliniklerde
vazifelidir, bu polikliniklerde halkın hizmetinde
vazife görmektedir. Bu itibarla Hükümet tabipliği dışında bir vazife yapmaktadırlar.
Ana çocuk sağlığı hizmetleri, Sami Turan arkadaşımın dediği gibi, gerçekten mühim bir hizmettir. Koruyucu hekimliğin temel bir unsurudur. Buna gereken ehemmiyeti vermekteyiz ve
bundan böyle de daha büyük önem atfedeceğim. Belki dedikleri hususta gerçekleştirebiliriz.
Arkadaşlarım nüfus plânlaması işine Senatoda
pek girmek istemiyorum. Çünkü muhterem senatör arkadaşlarım nüfus plânlaması aleyhinde
pek bulunmadılar. Hattâ onu destekleyici bir
şekilde beyanda bulundular. Binaenaleyh, ben
o safhayı burada geçiyorum. Belki Mecliste
mevzubahis olabilir.
Akıl ve ruh hastalıkları mevzusunda büyük
ehemmiyet vermekteyiz. Bilhassa 1969 çalışmalarımız bu mevzuda kesif bir şekilde devam
edecektir. Halen üç büyük hastanemiz vardır.
4.700 yatağa sahiptir. Bunlardan en faali Bakırköy Akıl ve Ruh Hastanesidir. Burada, kad-

Kanserle savaş mevzusunda arkadaşlarım bugün elimizde 150 yataklı bir kanser hastanesi
vardır. Sayın Öztürk arkadaşımıza ifade ediyorum. Makina Kimya Endüstrisine aidolan
hastanenin bir köşesini değil, Makina Kimya
Endüstrisi Hastanesinin tamamını işgal etmiş
durumdayız. 150 yatak olarak vazifededir. Ve
bugün iki sathi, iki derin şua tedavisi halen monte edilir safhadadır, 25 km uzak olması bir mahzurdur. Yalnız, oraya monte edilen bu cihazlar
faaliyete geçerse o zaman uzaklık diye bir şey
mevzubahis olamaz. Çünkü yatan hastaların
tedavileri orada yapılmış olacaktır. Bugünkü
mahzur oradan yatan hastaların tedavilerinin
Numuneye getirilmesinden ibarettir. Ayrıca biz,
kanser mevzuuna büyük ehemmiyet veriyoruz.
Bugün 150 yatakla hizmette bulunan bu hastane, halkın hastaların büyük hücumu karşısında,
kifayetsiz kalmıştır.

‘‘

Biz, İstanbul’ da ve Ankara’da 500
yataklı, her türlü modern teçhizatı,
cihazları haiz iki hastanenin kuruluş
hazırlığına giriştik. Ankara’daki için
arsa temin edilmiştir, İstanbul’da yer
aranmaktadır.

’’

Arsa tamamen temin edildikten sonra, proje
safhasına intikal edecek, ondan sonra plânlamaya teklif edilmek suretiyle

‘‘

tahmin ediyorum ki, 1970 yahut 1971
sıralarında inşaata başlanabilecektir.
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ro fazlalığı yoktur. 3.500 üstünde yatağa maliktir. 15 - 20 kadar hekimin 3.500 yatak için fazla
sayılmamasını tahmin ederim arkadaşlarımız
da takdir edecektir. Yalnız buradaki arkadaşlarımızı münavebeli bir şekilde 900 yataklı ve iki
mütahassıs ile idare edilen Elâzığ Hastanemize
göndermekteyiz. Faydalarını da görmekteyiz.
Manisa Akıl ve Ruh Hastalıkları Hastanemizde henüz bir talep almadık. Esasen bunlar
müzmin hastalar olduğu için o kadar büyük
kadroya da ihtiyaç göstermemektedir. Geçen
ay 300 yataklı modern bir paviyonu Bakırköy
Akıl ve Ruh Hastalıkları Hastanemizde hizmete açtık 200 yataklı yine güzel bir paviyon,
Manisa’da hizmete amade durumdadır. Önümüzdeki ay içinde onu da hizmete sokacağız.
Ayrıca Gaziantep’te ve Samsun’da 300 yataklı bu sene iki akıl ve ruh hastalıkları hastanesi
açılacaktır. Gölbaşında bulunan 500 yataklı ve
halen inşada bulunan Ruh Sağlığı Merkezinin
bâzı tesisleri bu sene hizmete girecektir. Yine
500 yataklı akıl ve ruh sağlığı hastalıkları merkezi, Adana’da bu sene temeli atılacaktır.

’’

Hakikaten kanser memleketimiz için, bilhassa
yakın bir gelecek için büyük bir problemdir.
Buna şimdiden hazır bulunmak mecburiyetindeyiz. Arkadaşlarım yataklı tedavi müesseseleri her geçen gün halkımızın ihtiyaçlarına
cevap verecek bir gelişme içine girmektedir.
Birinci Beş Yıllık Plân içinde 5.800 kadar bir
yatak artışı olmuştur, ikinci Beş Yıllık Plân’da
10.000 yatak daha ilâve edilecektir ve 1968
senesinde plân hedefine varılmıştır. Yataklı tedavi müesseselerinde inşaatlarımızda ağırlık,
yurtta yatak muvazenesini temin etmektir ve
yatağı az olan yerlere götürecek bir istikamette
ele alınmıştır. Bugün için yatak mevcudumuz
Batı standartlarının çok aşağısındadır. 10.000
kişiye ikinci Beş Yıllık Plân’ın sonunda 25 yatağa çıkarılacaktır. Üçüncü plânda bu hedef
10.000 kişiye 30 yataktır. Ondan sonra hedef
45’tir ki, işte biz 45 rakamına vardığımız takdirde, Batı standardına ulaşmış olacağız ki,
bu, daha çok geri kaldığımızı, mesafeler almamız lazım geldiğini ifade eden bir rakamdır.
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Yataklı tedavi merkezlerimizin, müesseselerimizin cihaz bakımından da güçlenmesini istiyoruz ve bu gayretin de içindeyiz. 1967 - 1968
yılları içerisinde 40 milyonun üstünde cihazlanma için para sarf etmişiz. Size misal olarak
vermek isterim. 1967 yılında, 23 röntgen cihazı almışız 25 bin amperlik ile 500 bin amperlik
arasında. 1968 yılında ise, 39 cihaz daha alarak iki senede 62 cihazı, tedavi müesseselerimize göndermiş durumdayız. Bu bakımdan da
bir gayretin içerisindeyiz.
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Tedavi müesesselerimizde üzerinde en çok
hassasiyet gösterdiğimiz bir mevzuda, vatandaşlarımızın tedavi müesseselerinin kapısından
dönmemeleridir. Bilhassa fakir vatandaşlarımızın kapıdan dönmemesi gayreti içerisine büyük
görüşte girmiş durumdayız ve arkadaşlarım,
bunun için bütün bakanlık her gün vazife başındadır. Her gezimizde bilhassa buna dikkat
etmekteyiz. İlmühaber meselesinden başka hal
yolumuz yoktur arkadaşlarım, ilmühaber zengin
olsun, fakir olsun, kimin elinde ise mutlaka o ilmühaber sahibi eğer yatacaksa yatacaktır arkadaşlar. Yatması lazım geliyorsa yatacaktır. Bunu
talimat halinde bütün tedavi müesseselerimize
vermiş durumdayız. Yataklı tedavi müesesemizi
hepimizin bildiği gibi, Bakanlık vazifesine başladığım ilk andan itibaren yaptığım âni teftişlerle
başlamış bulunuyoruz. Sayın, Hüseyin Öztürk
arkadaşım dediler ki, ‘‘Siz geçtikten sonra daha
kötü oldu.’’ Kendilerine Sivas Hastanesini şimdi görmelerini rica ediyorum. Sivas Hastanesini
bir gece sabaha karşı saat 5,30’da gördüm; çok
kötü şeyler gördüm arkadaşlar orada. Burada
anlatırsam teşhir olur ama, şimdi tavsiye ediyorum kendileri görsünler. Sivas Hastanesi, Göğüs
Hastalıkları Hastanesi başta olmak üzere, yeniden kurulmuş hale gelmiştir. Binaenaleyh, biz
geçtikten sonra daha kötü olan bir şey yoktur ve
olamaz. Eğer arzu ederlerse bundan sonraki seyahatlerimde kendilerini yanıma alır bu teftişleri
beraber yapmak isterim.
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Arkadaşlarım, full-time’de arkadaşlarım bâzı
şikâyetler ortaya koydular. Haklı tarafları var.
Biz full-time’nin noksan taraflarını 15 müessesede tatbik edilen bu müesseseyi bir anketle
tespit ettik, bu anket üzerinde halen bakanlığımızda çalışılmaktadır ve bugün full-time hastanelerinde tatbikat ihtiyaridir. Bu ihtiyari tatbikatı kaldırıyoruz. Temmuzdan itibaren, bütün
orada çalışan hekim arkadaşlarımız mecburi
olarak bu tatbikatın içine gireceklerdir ve şayet
girmezlerse ayrılacaklardır. İşte o zaman, Köksal arkadaşıma cevap veriyorum, o zaman orada olan izdiham kendiliğinden halledilecektir.
Bugün hiçbir arkadaşımızı kolay kolay yerinden alamayız, kolay kolay yerinden bir tarafa
nakledemeyiz.
Ben de Şevket Bey arkadaşım gibi ıstırabını
duyuyorum. Bugün Numune Hastanesinde 10
tane dâhiliye şefi, 10 tane operatör var. Bir o kadar da muavin var. Çok... Beri tarafta Doğuda,
memleketimizin başka taraflarında hekim sıkıntısı içerisindeyiz diyoruz, ama nakledebilir misiniz; işte bir tanesini aldık, İzmir’e verdik Vehbi
Ersü arkadaşım derhal burada mevzubahsetti,
nasıl alabilirsiniz dedi, ki İzmir’e veriyorum
arkadaşlar, aynı statü içerisinde, aynı değerde,
aynı kıratta bir hastaneye veriyorum ama, Danıştaya müracaat ediyorlar ve Danıştaydan karar alıyorlar. Teftişle almışım, karar bana aittir.
Çalışamam diyor, gidecek dediğim yerde çalışacaktır, bunun başka yolu yoktur arkadaşlar.
Hizmet başka türlü görülemez. O halde tekaüt
olacaktır, istifaen ayrılacaktır. Gecinden versin
rahmetli olacaktır, ben bir teftişle karar vermişsem tâyin edeceğim ve böylece buraları tasfiye
edeceğiz. Biz tedavi müesseselerinde standart
kadrolar kurduk ama standart kadroyu da bugün için tatbik edemezsiniz. Bugün belki Numune Hastanesi 5 tane dâhiliye mütehassısı ile
idare edilecektir ama 5 tane fazladır. Bu beşe
ininceye kadar bugün beklemek zorundayız.
Onların ayrılmalarını, muhtelif vesilelerle ay-

Arkadaşlarım ilâç mevzusuna geliyorum. Yalnız ilâç üzerinde Sayın Hıfzı Oğuz Bekata’nın
bir sözlü sorusu vesilesiyle burada geniş izahat
vermiştim; kısaca anlatacağım. Arkadaşlar,
ilâçta maliyet esası gelmiştir. Pahalıydı, ucuzdu, ilaç yok; maliyeti ne ise o var, vatandaşa ilacın gerçek değeriyle intikali var. Vatandaşa ilâcın gerçek değeri ile intikali var. Artık ucuzdu
pahalıydı devrini kapadık, arkadaşlar. Bundan
sonra maliyet hesabını ucuz yaptınız, maliyet
hesabını yüksek takdir ettiniz şeklinde şikâyetler olur, bunların da tetkiki gayet kolaydır. Ben
de burada, Sayın Vehbi Ersü arkadaşımızın
burada beyan ettikleri gibi 3 - 4 kalem ilâcı
pahalılaşmış diye burada rakamlar vermektedir, ben de sizlere yüzlerce rakam olarak düşen
ilâçların isimlerini söyleyebilirim ama buna girmiyeceğim. Bugün gerçek fiyatı ile halka intikal
edecek ilâç fiyatı tespit edilmiştir. Bu sınayi maliyet esası üzerine yapılmıştır ve artık fiyat keşmekeşi, yani eş bünyeli ilâçlardaki farklı fiyatlar
artık tamamen tarihe mal olmuştur. Standart
bir şekle ilâçlarımız girmiştir. Bunu böyle yaptık. Bunun başka yolu yoktur arkadaşlar ve bunun İlâç standardımız yüksektir, batı ölçüsünde standarta sahiptir. Fabrikalarımızın esasen
otokontrolleri vardır, otokontrollerinden geçer,
seri numaralar alır, ayrıca biz de Hıfzıssıhha
Enstitümüz lâboratuvarları vasıtasıyla toplarız
muayenelerini yaparız ve vasıfsız bulduğumuz,
formülüne uymadığını gördüğümüz ilâçları da
verdiğimiz talimatla piyasadan çekeriz. Bu da
zaman zaman yapılmaktadır. Zaman zaman
yapılan bu müdahaleler, hiçbir zaman ilâç
standartlarının düşüklüğünün belirtisi değildir,
dünyanın her yerinde bu yapılmaktadır ve yapılması da bizim titiz bir şekilde bunun üzerine eğildiğimizin, hassasiyet gösterdiğimizin bir
işareti olması lazım gelir.

Arkadaşlarım, bütçe ve yatırımlara geliyorum.
Bunu da uzatmayacağım. Hepinizin bildiği gibi
nihayet 60 milyon lira civarında bir artış yapılmıştır. Umumi Bütçe içinde yüzde 4,23 raddelerindedir. Arkadaşlarım bu elbetteki kâfi değildir.
Yeterli değildir. Bunu isteriz ki Batı standartları
ölçüsünde olsun ve yüzde 10’un üzerine çıksın. Yalnız ben yine bir hesap yaptım, bu hesaba göre Sosyal Sigortalardaki sarfiyatı, Silâhlı
Kuvvetlerimizdeki sarfiyatı, iktisadi Devlet Teşekküllerimizdeki sarfiyatı ele aldım ve süratle
Türkiye’mizde şunu gördüm ki sağlık hizmetlerine umumi mânada nispet bütçe içerisinde
yüzde 6,7’dir. Bu da o kadar iyi bir şey değildir.
Yine Bütçe Umumi Heyetine izah ettiğim gibi
arkadaşlar, bugün İsveç yüzde 20’dir bütçesinde. Fransa’da yüzde 15’tir, keza Amerika’da
öyle ama o bölgelerde köyün yolu, köyün suyu,
köyün elektriği derdi yok. Bütün bu altyapı hizmetleri yapılmış, kurtulmuş, biz bu hizmetleri de
memleketimize getirmeye mecburuz. Binaenaleyh, bu hizmetlerin yapıldığı bir bütçede sağlık
bütçesi o kadar büyük bir imkân içinde olmayacaktır. Bunu da sizin takdirlerinize bırakıyorum.
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rılmalarını beklemek zorundayız. Bunun başka
yolu yoktur arkadaşlarım.

Arkadaşlar, sosyal hizmetler mevzusuna geliyorum, bâzı arkadaşlarımız buna değindiler.
Bizim sosyal hizmet çalışmalarımız da, Bakanlığımız dışında da sosyal hizmet çalışmaları
vardır. Bâzı bakanlıklara ait ve bir dağınıklık
arz etmektedir. Bu dağınıklığı giderecek Sosyal
Hizmetler Kurumu Kanun Tasarısı da Bakanlar Kurulundan geçen hafta içerisinde Yüce
Meclislere sevk edilmiştir. Artık bu da tek elde
toplanmak suretiyle daha verimli, daha güzel
bir şekilde, daha istifadeli bir şekilde yakın bir
gelecekte, sizleri Yüce Meclislerin göstereceği
iltifatla meydana gelecektir.

Arkadaşlar, sosyal refah hizmetleri çalışmalarımızda çocuk refahı hizmetleri 0 - 6 yaş bizim
sorumluluğumuza bırakılmıştır. Korumaya
muhtaç çocuklar için vilâyetlerde, illerde teşekYüzyılın
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kül etmiş bulunan koruma birliklerine yardımlarımız gerekli şekilde yapılmaktadır. Ayrıca
kreş ve gündüz bakım evleri de bir program
içinde açılmaktadır. Geçen sene Yenimahallede modern bir kreş ve gündüz bakım evi açılmıştır. Yine gecen sene İstanbul’da bir diğerinin temeli atılmıştır, hali inşaattadır. Bu sene de
İzmir’de yine bir diğerinin temeli atılacaktır ve
hizmete gireceklerdir. Ayrıca koruyucu ailelere
verilen çocukların adedi de 111’i bulmuştur.
Yaşlıların bakımı için huzur evleri ve ihtiyarlık
bakım yurtları da yine bir program içinde ilerlemektedir, Konya’da ve Eskişehir’deki hizmettedir. Bu sene İstanbul’da ve Ankara’da büyük
birer tesisin temelleri atılacaktır. Yine geçen
sene içerisinde Ankara Belediyesinin yaptığı ve
1.500 kapasiteli büyük bir huzur evimin 150
yataklı bir tesisi de hizmete girmiştir.
Rehabilitasyon çalışmalarımız geçen sene 90
yataklı, 150 ayaktan tedavili bir rehabilitasyon
tesisinin, modern bir tesisi hizmete açtık. Fevkalade işleyen, güzel bir tesistir. Ayrıca bunun
dışında 25 kadar rehabilitasyon tesisimiz Sağlık Bakanlığının emrine yine Silâhlı Kuvvetlerimizde, Sosyal Sigortalarda olmak üzere vazife görmektedir. Memleketimizde 500.000’in
üzerinde sakat vardır. Ayrıca 10 sene içerisinde
150.000 trafik kazasından yaralı husule gelmiş,
meydana gelmiş ve bunların 15.000’i sakat kalmıştır, işte rehalibitasyon müesseselerimiz bunlarla meşgul olacaktır. Büyük hizmet yapan,
insani, medeni hizmet yapan müesseselerdir.
Muhterem arkadaşlarım yeterli ve kalifiye personel yetiştirmek bizim prensipimizdir. Bunun
için daha sözlerimin başında ifade etmiştim,
yardım sağlık personeli tatminkâr bir şekilde
yetişmektedir. Hekim mevzuunu da daha evvel
anlatmıştım, yalnız biz asistanların Full - time
tazminattan istifade etmeleri için bir kanun
tasarısını Meclise sevk ettik. Bu kanun tasarısında 1.500 lira kadar asistanlar, hizmetleri sırasında bir ilâve tazminat alacaklardır. Yalnız
Yüzyılın
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ilâve tazminat aldıkları müddet kadar da Bakanlıkta çalışacaklardır. Bu suretle mütehassıs
bulamadığım yerlere böylece bir tedbir olarak
yeni bir teklifte Yüce Meclislere bulunmaktayız. O da sizin iltifatınıza bağlıdır.
Muhterem arkadaşlarım, teftiş ve murakabelerimizden Bakanlık olarak büyük fayda görüyoruz.
Bu teftiş ve murakabeler Bakanlığın alt kademelerine intikal etmiştir. Müsteşarımız başta olmak
üzere teftiş kademelerimizi de içine alan murakabe sistemi, Sağlık Bakanlığı teşkilâtında kurulmuştur. Her sene, her il, her kademe tarafından teftiş görmektedir. İşleyişleri hizmetleri tam
manasıyla kontrol altında bulunmaktadır. Bu
kontrollerimız, bu murakabemiz bundan böyle
de aynı ciddiyet içinde devam edecektir. Bütün
gayemiz, bütün hedefimiz sağlık hizmetlerini en
iyi bir şekilde, en rantabl bir şekilde halkımıza,
onun ayağına kadar götürebilmektir. Hepinizi
saygiyle selâmlıyorum, sağolun (Alkışlar).
SALİH TANYERİ (Gaziantep) - Soru sormak işi-

tiyorum.
Sayın Tanyeri bir dakikanızı rica
edeyim. Daha önce soru sormak isteyenler var,
sizi de kaydedeyim. Sayın Koksal, Ersü, Tanyeri, Koksal Alpaslan, Alihocagil, Turan, Öztürk.
Şüphesiz ki, sorular çok kısa olmak. Sayın Bakan da eğer geniş bilgi verilmesi gerekiyor ve tetkiki de icap ediyor ise, arkadaşlarımızın münasip
mutabakatı ile yazılı olarak da cevaplandırabileceklerini ifade ederler. Sayın Ersü buyurun.
BAŞKAN -

VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) - Efendim, Sayın Bakanın izahlarından sonra soracağım sorum
kalmadı, tatmin oldum. Kendilerine teşekkür
ederim.
BAŞKAN - Sayın

Tanyeri buyurun.

Sayın Başkan,
bir süre önce gazetelerde de ifade edildi. Gaziantep şehir suyunda koli basili olduğu bildi-

SALİH TANYERİ (Gaziantep) -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VEDAT

Bilhassa vilâyetlerde
içme ve kullanma sularının kontrolü devamlı
olarak yapılmaktadır. Bana bu koli mevzusu şu
anda intikal etmektedir, henüz daha gelmiş değildir. Gaziantep’ten de böyle bir intikal vuku
bulmamıştır. Binaenaleyh bu mevzunun halledilmiş olduğu kanaatini taşımaktayım şu anda
ama, üzerinde duracağız.
ÂLİ ÖZKAN (Devamla) -

Tetkik ettirip Sayın Senatöre yazılı
olarak bildireceksiniz. Sayın Köksal.
BAŞKAN -

Sayın Başkan, eğer
durum müsait ise, ben Sayın Bakandan sonra
son sözü istiyorum.

ŞEVKET KÖKSAL (Ordu) -

BAŞKAN - Söz mü istiyorsunuz, Sayın Köksal bir
hayli geç, hakkınız mahfuz, ısrar ederseniz şüphesiz ki, grup adına da isterseniz veririm, şahsınız adına da veririm ancak çok geç yahut çok
erken bir vakit, nasıl tensip ederseniz bilmem,
isterseniz soru haline getirin, isterseniz konuşma
hakkını kullanan, sizin takdirinize bırakıyorum.
DR. ŞEVKET KÖKSAL (Ordu) - Başka arkadaşlar

yoksa rica ediyorum.
BAŞKAN - Sayın

Alpaslan.

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) - Sayın

Başkan, deminden beri önümdeki notuma bakıyorum, bir
kısım ilâçlar, bu işlerle uğraşanlara kâr temin etmediği için getirilmiyor. Meselâ kan kanserine
lüzumlu olan bir ilâç. Hali vakti yerinde olanlar
dışarıdan döviz temin etmek veya adamlarına
buldurmak suretiyle getiriyorlar. Hiç olmazsa
bu şekilde ilâç ithal eden kimseler arada hiçbir
vasıta kullanmıyorlar. Acaba Bakanlığa bu mev-

zu intikal etmiş midir ve Bakanlık dışarıdan ilâç
ithal etmekte olan firmaları az miktarda da olsa
bu ilaçları getirmeyi bir tedbir olarak düşünüyorlar mı? İzah edeyim kan kanseri ile ilgili olan
bu ilâç bir sıkıntı mevzusu halindedir, bir ilâç
İsviçre’den getiriliyor. Bunun tedbiri de şu: Bir
zengin ilâç getirirken biraz fazla miktarda ilâç
getirmek suretiyle ilâç getirtemeyen kimselere
hiç olmazsa bu şekilde faydalı olsun.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VE-

Şimdi dışarıdan
ilâç getirmek sistemimiz şöyle bir usul içerisinde devam etmektedir: Muadili bulunmayacaktır, hayati bir kıymeti olacaktır ve bir de halkın çok üzerine düştüğü bir ilâç olacaktır. Bu
usuller içerisinde biz Bakanlık olarak bu ilâcı
Türkiye’ye temin ediyoruz. Yalnız sizin dediğiniz hususlar bize de intikal etmiştir. Yalnız bu
kanser mevzusunda değil, başka mevzularda
da ilâç üzerinde teklifler yapılmıştır. Biz şimdi Kızılay’ı aracı yapmak suretiyle yeni teklif
hazırladık. Bunu getiriyoruz, Kızılay’a bu vazife verilecektir ve bu gibi ilâçları biz Kızılay
vasıtasıyla temin etmek suretiyle hastalarımızın
emrine vereceğiz ve bu şekilde bize intikal eden
vakıalarda da hastaları katiyen ilâçsız bırakmamış durumdayız bugüne kadar.
DAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) -
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rildi, durumu bir önerge ile Hükümete intikal
ettirdik. Acaba bu havadis üzerine suyun tetkikatı yaptırılmış mıdır, bundan bir netice alınmış mıdır? Az miktarda da olsa koli basilinin
olması tehlikeli midir?

Hocagil.

Sayın Başkan, esas konuşmam da vardı, fakat tam cevap
alamadığım için tekrar sormak lüzumunu hissettim, ilâç fiyatlarını Sağlık Bakanlığı tespit
ediyor, ama hangi usulü kullanıyorsa onu bilmem. Durum böyle olduğuna göre, bir neşriyat
üzerine ilâçlar pahalı satılıyor diye gazetelerde
yazılar çıktı. Bu neşriyattan sonra bakanlık
bir incelemeye başladı ve şimdi anlaşıldığına
göre 100’den fazla ilâcın fazla fiyatla satıldığı
anlaşıldı. Ben şimdi şunu soruyorum: Sağlık
Bakanlığı bu vazifeyi yaptığına göre bu neşriOSMAN ALİ HOCAGİL (Erzurum) -
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yat yapılmasaydı, yine pahalı olarak bu ilâçlar
satılacaktı ve yine vatandaşlar ilâçları, pahalı
olarak alacaktı. Neden bunun üzerinde daha
evvel durulmamış ve neden vazifesini yapmamıştır. Bunun cevabını rica ediyorum.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VEDAT
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ÂLİ ÖZKAN (Devamla) - Muhterem arkadaşlar, Türkiye’de bundan evvel ilâç tespiti henüz
daha Türk ilâç Sanayii fabrikasyona gitmeden
modernleşme safhasına gelmemiş, lâboratuvar
halinde iken tatbik edilen bir sistem içinde tespit ediliyordu. O sistem götürü sistemdi yani
hammadde, ambalaj maddesi ilâve ediliyor ve
bunun üzerine yüzde bir fiyat tekrar ilâvesi yapılıyordu. Böyle götürü bir sistemin. İçinde keyfi
fikir vardır. Bu henüz daha ilâç sanayii gelişmeden tatbik edilen bir sistemdi ama bugün ilâç sanayimiz tam manasıyla gelişmiştir, fabrikasyon
safhasına girmiştir. Artık bu götürü sistemden
çıkması gerekmekteydi, işte biz o gerekçe üzerine bu tatbikatı yapmışızdır. Sınai maliyet esasını getirmişizdir. Belki geç olmuş o başka ama
1964’den beri bunun üzerinde çalışmaktaydı ve
1903 1 Martından itibaren tatbik edilmiştir ve
ilâç sanayiine bir istikrar getirmiştir.
BAŞKAN - Sayın

Turan.

Efendim, iki sualim olacaktır, birisi geri zekâlı çocukların eğitimi meselesidir. Acaba Bakanlık bu hususta
bir şeyler düşünüyor mu? Aslında Millî Eğitim
Bakanlığına ait olan bu eğitimin, sağlık yönünden de Sağlık Bakanlığını ilgilendirdiği kanısındayım. İkincisi full-time dışında kalan sağlık
müesseselerinin bu sene sosyalizasyona dâhil
edileceği söylenmektedir, doğru mudur?
DR. SAMİ TURAN (Kayseri) -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VE-

Bu geri zekâlı
çocukların eğitimi ile hakikaten Millî Eğitim
Bakanlığı meşgul olmaktadır. Onun hakkında
Bakanlığımızın bir teşebbüsü yoktur. AnkaDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) -
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ra’nın, İstanbul’un ve İzmir’in gecekondularının sosyalizasyona alınması mevzusu bir ara
düşünüldü, yalnız plânlama ile mutabık kalınamadı. Bunun üzerine bu gecekondulardaki
kurulmuş olan biraz evvel ifade ettiğim sağlık
tesislerinin daha şümullü bir hale getirilmesi
kararına varıldı. Durum bundan ibarettir.
BAŞKAN -

Sayın Öztürk.

Sayın Başkan,
Sayın Bakandan konuşmamda ona bir sual
yöneltmiştim. Okul sağlığı, bilhassa köy okullarındaki çocukların sağlığı işini nasıl düşünüyorlar ve takip ediyorlar?

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) -

İkincisi, yine konuşmamda geçmiştir. Röntgen
mütehassıslarının durumu: Röntgen mütehassısları günde 3 - 4 hastanın röntgenini çekmek
mecburiyetindedirler veya 5 - 6 hastanın röntgenini. Karanlık oda içerisinde elektrik şuası
altında bütün günlerini geçirmektedirler. Bunlar için Bakanlık olarak bir müspet düşünceleri
var mıdır, maddi veya manevi yönden?
Üçüncüsü, öğrenim süresi sistemi olarak meselâ Hacettepe Dişçilik Fakültesi 6 yıl, şimdiye
kadar 4 yıldı, tıp 6 yıldır. Bu süre bizim gibi
az gelişmiş olan memleketlere uygun bir sistem
midir? Yoksa bakanlık daha çok eleman yetiştirmek için ekonomik yönden bir düşünce içinde midirler?
SAĞLIK VE SOSYAL YADIM BAKANI DR. VE-

Okul sağlığı
mevzusunda bizim her vilâyetimizde sağlık
eğitimcilerimiz vardır. Bunlar hususi şekilde
yetiştirilmişlerdir. Bunlar köy köy dolaşırlar,
kaza kaza dolaşırlar, ellerindeki broşürlerle
projeksiyon cihazları ile gerekli eğitim işlerini
yaparlar. Ayrıca okul sağlığı mevzusunda hekimlerimize düşen vazifeler vardır fakat maalesef hekimlerimiz bildiğiniz gibi arz olduğu
için, çok yüklü vazife gördükleri için, bu vazife

DAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) -

Röntgen mevzularımız: Röntgencilerimiz azdır. Röntgen mütehassıslarımız azdır. Röntgen
mütehassıslarını röntgen teknisyenleri ile takip
etmek suretiyle onların mütehassıslarını teknisyenleri ile takip etmek suretiyle onların va-

zifelerini tahfif ediyoruz. Böylece müşterek bir
çalışma içine giriyorlar.
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) -

Ayrıca bir ücret

vermek mümkün müdür?
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VE-

Şimdi bunlara
tazminat verilmektedir. 472 sayılı Kanun’la
bunlara tazminatlar verilmektedir, bunlar
1.000 liraya kadar tazminat almaktadır, fazla bir şey yoktur. Öğretim süreleri mevzusu,
tamamen üniversitelerin kendi bünyelerinde
halledeceği bir husustur. Bu mevzuda bizim
müdahalemiz olamaz.
DAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) -
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lâyıkı ile hekimler tarafından görülmemektedir. Yalnız bizim yeni bir programımız vardır.
Bu yeni programımız şu: Biz her ilçeye bir diş
tabipi gönderebilmek programı içine girmekteyiz. Her sene 25 - 50 kadar temin edilecek
diş tabipleri ile bilhassa diş hijyeni üzerinde
okullarda büyük bir çalışma içine girmek istiyoruz. Bunu da 1969 içinden itibaren tatbike
geçirmek düşüncesindeyiz.

MİLLET MECLİSİ | 2. DÖNEM
Konu

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1969 Yılı Bütçesi Münasebetiyle

Yasama Yılı

4

Birleşim

56

Tarih

19.02.1969

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VEDAT ALÎ ÖZKAN (Kayseri) - Muhterem Başkan,

muhterem milletvekilleri;
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi,
Yüce Meclisimizde görüşülürken değerli grup
sözcüleri arkadaşlarım, gerçekten güzel fikirler
serd ettiler ve çalışmalarımızı bugüne kadar
olan safhasını büyük bor vukufla tenkit ettiler.
Ayrıca ileriye aidolan çalışmalarımız için de istifade edilir düşüncelerini açıkladılar.
Her birisi emek verilmiş bir tetkik mahsulü ve
bakanlığım için değer ifade eden beyanlardır.
Bu beyanlar aynı zamanda şüphesiz ki, bundan
sonra da devam edecek çalışmalarımın için teşvik edici bir mahiyet ve mâna da taşımaktadır.

Bütün arkadaşlarıma bakanlığım adına teşekkürlerimi arz ediyorum.
Muhterem arkadaşlarım,
Sağlık Bakanlığımızın çalışmaları ve sağlık mücadelemizin nereden başladığı, hangi noktada
bulunduğu ve hangi hedeflere ulaşması gerektiğini huzurlarınızda, gecikmiş olan şu saatleri
de hesabederek, bütün bir açıklık içerisinde
izaha çalışacağım
Arkadaşlarım, Orta Doğu, dünyanın birinci
değilse ikinci derecede gayrisıhhi, bir bölgesidir. Türkiye’mizin de içinde bulunduğu bu bölgenin bundan 50 yıl öncesine bir göz atacak
olursak, burada korkunç tahribat yapan bir
çok hastalıkların büyük bir rahatlık içerisinde
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kol gezdiğini görürüz. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının kurulduğu ilk andan itibaren
yani, bundan tam 49 yıl önce başlayan sağlık
mücadelemizin bugüne kadar ısrarlı takipiyle
memleketimiz, Orta Doğu’nun bu gayrisıhhi
vasıtadan kendisini sıyırmıştır ve bugün memleketimizde o korkunç tahribat yapan hastalıkların pek çoğu, tamamen diyebileceğim bir nisbet içerisinde eradike edilmiş ve geride kalan
bir kaçı ise sönme safhasına alınmıştır.

olan çok değerli bakan arkadaşlarımın da görüşleri istikametinde neticesiz kalan bir çok
denemeler geçirmiştir. Nihayet 224 sayılı Kanunun kabulü ve 1 Mart 1963 tarikinden itibaren de uygulanmasiyle milletimizin yaşayışına, memleketimizin şartlarına uygun bir sağlık
hizmeti sistemi bulunmuş, getirilmiş, ve tatbike
başlanmıştır. Bu sistem, bugünkü adiyle sosyalize sağlık hizmetleri dediğimiz bir sistemdir.

Arkadaşlarım, bütün bu güzel çalışmalara, bütün bu alınan güzel neticelere rağmen hiçbir
zaman memleketimizin sağlık davalarını ve
sağlık meselelerinin çoğu ile halledilmiş olduğunu asla kabul edemeyiz ve bu iddiada da bulunamayız. Daha pek çok sağlık dâvalarımız ve
meselelerimiz hal için bizim çalışmalarımızı ve
gayretlerimizi beklemektedir.

Daha- kâğıt üzerinde iken başlayan ve bugüne
kadar devam eden, hattâ parlâmento kürsülerinden de görülen bu sisteme karşı aleyhte bir
neşriyat vardır. Bu, bu sistemin iyi bilinmemesinden, daha doğrusu bu sistemin mahalline
gidip, yerine gidip, derinliğine tetkik edip müşahede etmemekten ileri gelmektedir.

Muhterem arkadaşlarım,
Sağlık mücadelemizde ve sağlık hizmetlerimizde takipettiğimiz anasağlık politikamız vardır.
Bu anasağlık politikası Anayasamızın gösterdiği ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunumuzun tâyin
ve tespit ettiği esaslar içerisinde cereyan etmektedir ve esasen bu politika Yüce Meclislere sunmuş olduğumuz Hükümet programımızda da
sarahaten yer almış bulunmaktadır.
Bu politika koruyucu sağlık hizmetlerine, eğitici sağlık hizmetlerine, halk sağlığı hizmetlerine
öncelik veren, tedavi edici sağlık hizmetlerini
ise bunun yanında ahenkli bir tarzda götüren
bir politikadır. Eğitici, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini Batı standartları ölçüleri
içerisinde ve arzu ettiğimiz mânada bütün yurda teşmil edebilmek ancak en büyük şehirlerimizden en kalabalık şehirlerimizden en küçük
topluluk olan köye ve köylüye kadar kademeli
bir şekilde götürülmekle mümkündür. Bunun
için yıllarca çalışılmış, uğraşılmış, hattâ Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanlığı makamına gelmiş
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Muhterem arkadaşlarım,

Arkadaşlarım, burada da söylendi, dendi ki;
“Pahalı bir hizmettir.’’ Tetkik ve hesap mahsülü
olmayan bir tenkit. Halbuki 22 ildeki tatbikatımız ve 23 ildeki yatırımlarımız cihaslariyle, malzemeleriyle, araçlariyle gereçleriyle 570 milyon
liraya mal olmuştur ve 1 Mart 1963 tarihinden
1968 tarihine kadar geçen beş senelik bir zaman
içerisinde... Bunun içine inşaatı tamamen bitmiş
752 sağlık ocağı, bir kesim inşaatı bitmiş diğer
kısım inşaatlarının ihalesi yapılmış 765 sağlık
ocağı ve 1.300’ün üzerinde lojman dahildir, Arkadaşlarım 22 ilde bir sağlık hizmetini köylerine
varıncaya kadar uygulayacaksınız, araçlariyle,
gereçleriyle ve beş yıl gibi uzun bir zamanda geçecek 570.000.000 lira sarf edeceksiniz, bu zannedildiği kadar yüksek bir rakam değildir.

Muhterem arkadaşlarım,
Büyük bir iddia ile söylüyorum ki, her yerde de
bunu ifade ediyorum, nasıl ki, her köye (bir okul
yapılıyor, nasıl ki her köye yapılan bu okula bir
öğretmen bulunup da maarif, eğitim, millîleşen
bir tarzda tatbik ediliyorsa, sağlık hizmetleri de
ebesiyle, hemşiresiyle, sağlık memuru ile, ila-

İşte arkadaşlarım, biz bunun, beş yıllık bir tecrübemiz ve 22 ildeki uygulamamızla ancak ve
ancak sosyalize sağlık hizmetleri dediğimiz bir
sistemle tatbik edilmekte olduğunu bizzat müşahede ettik, tespit ettik.
Arkadaşlarımız, sosyalize hizmetler mevzusunda personel noksanlığını bilhassa buradan ifade
ettiler. Fikirlerine katılıyorum, haklıdırlar. Yalnız
bu mevzuun halli için de biraz daha sabırlı olacağız. Tedbirlerimiz vardır. Bundan onbeş yıl
önce memleketimizde mezun ettiğimiz yardımcı sağlık personeli adedi 150’yi ancak bulurken,
1968 yılında mezun ettiğimiz yardımcı sağlık
personeli adedi 2.100’ü bulmuştur. Açtığımız ve
daha da açacağımız okullarla bu rakam üç bini
geçecek ve böylece önümüzdeki üç - dört sene
içerisinde bütün memleket sathındaki yardımcı
sağlık personeli boşlukları süratle dolacaktır. Bizim için asıl sıkıntı hekim mevzusunda. Bugün
her sene verdiğimiz mezun adedi 600’dür. Halen dört tıp fakültemiz bu mezun veren hekimlere iştirak etmektedir, Ege Tıp Fakültesi, İstanbul
Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Ankara Tıp Fakültesi. Hacettepe Tıp Fakültesi bu
sene, Atatürk Tıp Fakültesi’de gelecek sene mezun vermek suretiyle bu rakama iştirak edecek
ve iki sene içerisinde bu rakam 750 yi bulacaktır.

arasında bir hekim mezun edecek bir güce sahipolacağız ki, bu da Türkiye’miz için küçümsenecek bir rakam değildir. Binaenaleyh önümüzdeki
seneler içerisinde hekim sıkıntımızın büyük ölçüde hafifliyeceğini buradan ifade etmek istiyorum.
Muhterem arkadaşlarım, her yıl bir sene evvelden daha iyi bir durumdayız. Sosyalize sağlık
bölgelerinde de durum sosyalizasyondan evvelki devreye nazaran daha imkân içerisindedir.
Sosyalizasyondan evvel bir Hükümet tabipine
66 köy ve 48.000 nüfus isabet ederken bugün
bir ocağa 20 köy ve 10.000 nüfus isabet etmektedir. Sosyalizasyondan evvel 325 vasıta mevcutken bugün bu miktar 836’yı bulmuştur.
Yeterli personel, kalifiye personel bilhassa sağlık hizmetlerinin görülmesinde temel unsurdur.
Yine sosyalize sağlık bölgelerinde imkânımız
personel bakımından da sosyalizasyondan evvelki devreye nazaran iyidir, fazladır. Size bunu
mukayeseli rakamlarla vermek isterim.

100. YILA ARMAĞAN

cıyla, hattâ hekimi ile her köye girecektir ve
millîleşen bir tarzda tatbik edilecektir. (Alkışlar,
“Bravo!’’ sesleri)

Sosyalizasyondan önce mütehassıs hekim 168,
sosyalizasyondan sonra 267, pratisyen hekim
224, sosyalizasyondan sonra 461; diş tabibi 17,
sonra 32; eczacı hiç yok, sonra 10; sağlık memuru 579, sonra 1.360, hemşire ve hemşire yardımcısı 408, sonra 976, ebe 642, sonra 2.084.
Muhterem arkadaşlarım,

Diyarbakır Tıp Fakültemiz hizmete açılmıştır,
Üç seneden beri talebe almaktadır. 14 Mart
1969 tarihinde, yirmi gün sonra Kayseri’de
diğer bir tıp fakültesinin temelini atacağız ve
yine Trabzon Tıp Fakültesi bu senenin programı içerisindedir.

Bu mukayeseli rakamlara göre noksanlarımız
vardır, eksik taraflarımız vardır. Ama bu noksanlığa ve eksikliğe bakarak sosyalizasyondan
evvelki devreyi aramak, hatta o devreye hasret duymak zannımca mantıklı değildir ve şu
mukayeseli rakamlarla bu düşüncede olan arkadaşlarıma biraz açıklık getirmiş olduğumu
ümitetmek isterim.

İkinci Beş Yıllık Plân’ın tespit ettiği üç tıp fakültemiz daha vardır. Onlar için de tıp fakülteleriyle
temastayız, yer aramaktayız. Binaenaleyh dört beş sene içerisinde arkadaşlarım 1.000 – 1.500

Arkadaşlarım, sosyalizasyonda mütehassıs sıkıntısı çekmekteyiz. Sosyalizasyondan evvelki
devreye nazaran yüz kadar fazla mütehassısa
sahipolduğumuz halde yine sıkıntı içerisindeyiz.
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Tarık Ziya Ekinci arkadaşımız söylediler, çünkü burada kurduğumuz kademelerde bizim
800 kadar mütehassıs hekime ihtiyacımız var.
Ama arkadaşlarım buraya hekim gönderebilmek, Lebit Yurdoğlu arkadaşıma da bu suretle
cevap vermiş oluyorum, bir mukaveleye bağlı
olmalıdır. Mukavelesiz hekim gönderemeyiz.
Binaenaleyh bizim yaptığımız ve bulduğumuz
bir tedbir ancak münavebeli bir şekilde âdil ölçüler içerisinde oraya birer ay birer ay, bu hekim ihtiyacını şimdilik karşılamaktan ibarettir.
Ve biz 1968 yılında 246 hekimi böylece oraya
göndermişiz. Yine Lebit Yurdoğlu arkadaşıma
hitabediyorum, diyorum ki aynı çalımla ifade
ediyorum, arkadaşlarım
100. YILA ARMAĞAN

‘‘

1968 yılında ilk defa olarak Hakkâri
vilayetinde fıtık ameliyatları, mide
ameliyatları, apandist ameliyatları, kırık
- çıkıklar yapılmıştır. Tarihinde ilk defa
olarak yapılıyor, ve ben bizzat gözlerimle
müşahede ettim: Orada bir hekimin,
bir mütehassıs hekimin, bir operatörün
bulunması büyük bir imkân oluyor.

’’

Birer birer gitmiş olmakla beraber bu büyük
imkânı biz ancak münavebeli hekimleri göndermek suretiyle yaratmış bulunuyoruz.
Evet oraya, mahrumiyet bölgelerine orada
kalacak, münavebe dışında gidecek hekimler
lazımdır. Bunun titrini de biz ancak full-time
dışında çalışan asistanları full-time içine almak,
ücretlerini yükseltmek ve ondan sonra tazminat aldıkları süre kadar da bir mecburi hizmet
yapmak,.. Bunu yakında Yüce Meclise getireceğiz ve böylece Doğu vilâyetlerimizin mütehassıs ihtiyacını bu suretle karşılamış olacağız.
Tedbir böyle olabilir.
Muhterem arkadaşlarım, ayrıca sosyalize sağlık hizmetleri bölgesini - ki, bu bölge memlekeYüzyılın
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timizim mahrumiyet bölgelerini teşkil etmektedir - bu bölgeyi cazip kılmanın şartlarını da
aramaktayız ve getirmekteyiz. Bunlardan biri
orada çalışacak olan personele maddi bakımdan imkân vermek. Bunu yaptık. Bir mütehassıs hekim dört bin lira ile altı bin lira arasında
net para almaktadır, mahrumiyet değerlendirmeleri içerisinde. Tıbbiyeden yeni mezun olmuş genç bir hekimin eline de 2.500 ilâ 3.500
lira arasında bir para geçmektedir. Bu devlet
sektörü içerisinde, devletin en fazla verdiği bir
ücrettir ve bunu da sağlık personeli almıştır.
Ayrıca üç senelik sosyalizasyon mukavelesi
vardır. Sayın Fehmi Cumalıoğlu arkadaşımız
bundan bahsettiler. Gerçekten bu mukavele
süresinin üç sene kadar uzun bir müddet olması buraya gidecek olan bilhassa hekim arkadaşlarımızı ürkütmektedir. Biz bunun içinde, bu
üç yılık mukavele müddetini bir seneye indiren
kanun tadili tekliflimizi Meclise göndermiş bulunuyoruz. Halen Sağlık Komisyonunda müzakeresi yapılmaktadır.

Bunun dışında yine 5 binin altında nüfusu bulunan bütün sosyalizasyon bölgesinde bütün
personelimize lojman teinin etmiş durumdayız. Yine sosyalize sağlık hizmetleri bölgesinde
hekimin Devlet dışında geçmiş olan hizmetleri
de nazarı itibara alınmakta ve bu hizmetler her
ay hekime tazminat karşılığı ödenmektedir.
Muhterem arkadaşlarım, bu arada yine bâzı
arkadaşlarım, başta Lebit Yurdoğlu arkadaşım, bundan fazlası ile bahsettiler; gerçekten
sağlık evlerini sağlık ocaklarının hattâ bölge
hastanelerimizin bulunduğu yerlerde alt yapı
hizmetleri noksandır. Biz bunun içinde ilgili
bakanlıklarla tam bir işbirliği içine girmiş bulunmaktayız ve her il bünyesinde bu hizmetlerin öncelikle bu bölgelere gitmesi için teşebbüslerimiz olmuştur ve ilgili Bakanlıklarca da
gerekenler yapılmaktadır.

Sosyalize sağlık hizmetleri yalnız sağlık hizmetleri bakımından değil, aynı zamanda toplum
kalkınmasındaki müessir faydası bakımından
da vazgeçilemiyecek, hattâ ısrarla takip edilecek
bir sağlık sistemidir, ama bunun noksanlarını,
ama bunun eksikliklerini görmek, bunun hatalı işleyişini tespit etmek ve bunları telâfi etmek,
gidermek, ikmal etmek bize düşen bir vazifedir.
Bu arada şunu da ilâve etmek isterim ki; Dursun Akçaoğlu arkadaşımızla, Tarık Ziya Ekinci
arkadaşımız umumi heyetin toplanamadığından bahsettiler. Hakikaten senelerden beri
sosyalize sağlık bölgesinin umumi heyeti toplanmamıştır. Biz bu heyetin de Nisan, Mayıs
ayında toplanması için hazırlığımızı yapmaktayız, bu heyet bu aylar içinde toplanacaktır.
Arkadaşlarım, tedavi hizmetleri çok pahalı bir
hizmettir. Hele bu hizmetler devletin üstünde,
Hükümetin omuzlarında ise bunun ağırlığı daha
çok hissedilir. Batı ve Amerika bu mevzuyu tam
mânası ile halletmiştir. Sağlık sigortaları karmak
suretiyle halletmiştir. Bizde bu mevzuun üzerine eğildik. Esasen senelerden beri bu kürsülerde, 20 seneden beri, asgari 20 seneden beri bu
kürsülerde Genel Sağlık Sigortası’nın getirilmesi
daima bahsedilmiştir, iyi niyetle söylenmiştir iyi

niyetle karşılanmıştır, ama hiçbir zaman tatbikata geçilmemiştir. Biz 1968 yılında bu mevzuun
üzerine çok ciddî bir şekilde eğildik. Memleketin
sigorta otoritelerinden tertibettiğimiz bir heyeti
bu vazifeyle tavzif ettik. Altı ay kadar çalıştılar.
Gerek memleketimizin sağlık hizmetleri durumunu, gerekse dış dünyada tatbik edilen bu
sistemleri teker teker tetkik ettiler ve bize güzel
bir rapor getirdiler, ki Dursun Akçaoğlu arkadaşımız bu raporun burada tenkitini yaptılar.
Biz bu rapordan 2 bin tane bastırdık, hattâ
daha fazla bastırdık. Bütün ilgili müesseselere, meslekî teşekküllere gönderdik, partilerin
gruplarına gönderdik, basına gönderdik, bu
mevzu ile uğraşan bütün arkadaşlara gönderdik. Dedik ki, tenkit ediniz; yeni bir sistem ortaya getiriyoruz, bunlardan istifade edelim...

100. YILA ARMAĞAN

Arkadaşlarım, sosyalize sağlık hizmetlerine
hükümet olarak, bakanlık olarak büyük önem
vermekteyiz ve imkânlarımız içerisinde bütün yurda süratle teşmilinin de hazırlığı içerisindeyiz. 1968 yılında Artvin, Rize, Trabzon,
Giresun ve Gümüşhane olmak üzere beş vilayetimiz sosyalize sağlık hizmetleri bölgesine
katılmıştır. Bu sene 1 Marttan itibaren Maraş
ilimiz ve Ağustos içinde de Edirne Vilâyetimiz,
ki yatırımlarım tamamlamıştır, olmak üzere iki
vilâyetimiz sosyalize sağlık hizmetleri bölgesine
katılacaklardır. Yine 1969 yılında, 1970 te sosyalize sağlık bölgesine katılmak üzere Nevşehir
Vilâyetimizin de yatırımlarına başlanacaktır.

Basın yolu ile bir çok tenkitler oldu, bize de, raporların tenkitlerinden ayrıca bir çok mütehassıs
ve profesör arkadaşlarımızın yazıları geldi. Biz
bu tenkitler ışığında ve raporu da göz önünde
tutarak toplattığımız heyete bunun incelenmesi
vazifesini verdik ve bu heyet bunu: inceledi ve
bugün kanun tasarısını hazırladı. Bu kanun tasarısı halen Bakanlıkların tetkikine sunulmuştur.
Yine hazırlanan tasarı muayyen müesseselere
ve meslekî teşekküllere gönderilmiştir. Tahmin
ediyoruz ki, buralardan döndükten sonra belki
de ufak - tefek revizyonla Yüce meclislere sevk
edilecektir ve Yüce meclislerimizde bunların
müzakeresi enine - boyuna yapılacaktır, yapılmasını da istiyoruz. Ve yapıldıktan sonra da kanunlaşacak ve vatandaşlarımızın hizmetine arz
edilecektir.
Muhterem arkadaşlarım, günün saati çok geçtiği için ben bir çok mevzular üzerinden çok
kısa pasajlarla geçmek istiyorum.
Üzerinde yine önemle durduğumuz mevzulardan birisi tüberküloz. Önemle durmamıza
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sebep, Türk Milletinin bu illetten çok çekmiş
olmasıdır. Bilhassa bu hastalık gençlerimizi ve
çocuklarımızı pençesi altına almaktaydı. Yıllardan beri mücadelesi yapılmıştır, bilhassa 1953
tarihinden itibaren bilgili, programlı ve teşkilâtlı
yapılan bir mücadeleyle, bugün gayet memnuniyetle iddia edebilirim ki, tüberkülozu yenecek
bir duruma gelmiş vaziyetteyiz ve iki seneden
beri çok dikkatle yaptığımız verem taramaları
bizim tüberküloz mücadelesinde çok güzel mesafeler almış olduğumuzu göstermektedir.

100. YILA ARMAĞAN

Arkadaşlarım, her sene milyonlarla ifade edilen tüberkülozlu vatandaşlar bugün 400 binin
altına düşmüştür. Her sene tüberkülozdan 50
bin zayiat verirken bu miktar bugün 10 bine
inmiştir. 0 - 6 yaş arası çocuklarımızda verem
müsabiyet miktarı nisbeti % 12 iken bu % 2’ye
inmiştir. Keza gençlerimizde, ki 1953’te yaptığımız üniversite taramalarımızda, % 80 gençlerimizin tüberküloz mikrobu taşıdığı tespit
edilmişti. Bu miktar bugün % 20’ye düşmüştür.
Arkadaşlarım, bunlar güzel rakamlardır, bunlar hepimizi sevindiren rakamlardır, ama biz,
bu rakamlara razı değiliz. Biz Türkiye’de,
memleketimizde tüberkülozun kökünü tamamen kazınıncaya kadar bu mücadeleye aynı
ciddiyet içerisinde devam edeceğiz. 1953’ten
beri 53 milyon vatandaşımıza tüberküloz testi
yapılmıştır ve 23 milyon vatandaşımız da aşıdan geçirilmiştir. Köye en iyi giren hizmet verem mücadelesi olmuştur ve 15 milyon köylü
vatandaşımız BCG aşısından geçirilmiştir. Bu
çalışmalarımız bütün dünyaca takdirle ve dikkatle takipedilmektedir, arkadaşlarım.
Bu arada size bunun bir örneğini okumak isterim.’’
“Türkiye’de uygulanmakta BCG kampanyası dünyadaki en iyi kampanyalardan biridir.
Ekipler memleketin tümünü kapsamakta ve
bilhassa son yıllar zarfında aşılanmamış nüfus
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grupları üzerinde durmaktadırlar. Genelolarak tüm kapsama mükemmel olmuştur ve bu
fevkalâde başarıdan dolayı Türk Hükümetini
ancak tebrik ederiz’’,
Doktor Skof
UNICEF Avrupa Bürosu Müdürü’’
Arkadaşlarım, biz tüberküloz mücadelesinde
bâzı taraflariyle plân hedeflerini de aşmış bulunuyoruz. Gezici röntgen hekimlerimiz İkinci
Beş Yıllık Plân hedefi 35’i bize gösterdiği halde
biz bu hedefi 1968’de 40 olarak 5 ile geçmiş
durumdayız. 1969’da bunu 50 ye çıkaracağız.
BCG ekipleri 110’u bulmuştur. Plan hedefi 35
geçilmiştir, dispanserlerimiz 200 ü bulmuştur,
plân hedefi 30 geçilmiştir.
Arkadaşlarım, plân hedefini böylesine geçmenin müessir bir faydası var, o da her 5 - 6 senede bir Türkiye’yi taramadan geçirmek, bütün
nüfusu tekrar yeniden elden geçirmek imkânına sahipoluyoruz ki, bu tüberkülozun imha
edilme başlangıcının en önemli bir unsurudur.
Muhterem arkadaşlarım, tüberküloz mücadelemizde böylesine başarılı olmamızın bir sebebi de derneklerle olan güzel iş birliğimizdir.
Bilhassa bu derneklerin konfederasyon mahiyetinde olan “Ulusal Savaş Verem’’ Derneğiyle
tam bir işbirliği içerisindeyiz. Bu derneklerin
başında dâvaya kendilerini adamış bilgili insanlar vardır. Ben huzurlarınızda bu insanlara
teşekkürü bir vazife biliyorum.
Arkadaşlarım, tüberküloz tedavisinde ayakta
tedavi 100 liraya mal olmaktadır. Yatarak tedavinin bize maliyeti ise 8 bin liradır. Artık bütün dünyada yatarak tedavi hemen hemen terk
edilmek üzeredir. Ayakta tedavi esas alınmaktadır. Esasen dispanserlerimizin açılış gayesi de
budur. Daha ziyade etrafı enfekte edebilecek
vakalar hastanelere yatırılmaktadır.

Arkadaşlarım, 1969 yılı verem mücadelemizin
yeni safhasının başlangıç yılı olacaktır. Bu, eradikasyona gidişin ilk yılıdır, önümüzdeki yıllarda Yüce Meclislere daha güzel haberlerle Bakanlık olarak gireceğimizi ümit ederiz.
Arkadaşlarım, yine medeniyetler söndüren,
nesilleri inkiraz ettiren hastalık olarak tarihe
geçmiş olan sıtma mücadelemizin de büyük
başarısını burada belirtmek isterim.
1949 yılında 1 milyon 300 bin civarında sıtmalı
ve sıtma şüpheli vatandaşımız vardı. Bu rakam
bugün binlerin içine inmiştir, Hemen hemen
her vilâyetimiz bu hastalığın içinde idi. Bugün
3 vilâyetimiz, Siirt, Mardin ve Diyarbakır’a inhisar etmiştir. 1966 yılında 3.700’e 1967 yılında 3.500’e ve 1968 yılında da sıtmalı rakamı
2.900’e düşmüştür ki, nihayet 3 - 4 sene içerisinde sıtmanın memleketimizden tamamen
eradike edileceğinin büyük ümiti içeresindeyiz.
Arkadaşlarım, bulaşıcı hastalıklarla da mücadelemiz her sene artan bir hızla devam etmektedir. Bunun için esas silâhımız aşıdır. Aşı
imkânlarımız da iyidir. Kolera mücadelemiz
başladığı gibi devam etmektedir. Tedbirlerimizde hiçbir düşme yoktur.
Tedbirlerimizi aynen devam ettirmemize sebep
şudur: Koleranın yerleştiği bölgeler Pakistan ve
Hindistan’dır. Bu bölgelerde zaman zaman indifaların olması ve hudutlarımıza kadar sıçra-

malar yapmak suretiyle tehdit eder durumda
bulunması bizim kolera tedbirlerini aynı şekilde devam ettirmemize sebebolmaktadır. Aşıyı
bol miktarda istihsal etmekteyiz. Hattâ bu sene
bir miktar aşının da ihracı ihtimali vardır.
Çiçek, esasen kanunen mecburi aşılamaya tabidir, sistematik aşılama yapılmaktadır,
Burada kızamıktan bir nebze bahsedeceğim:
Bilhassa kış aylarında gazetelerimizin sayfalarını işgal etmekte, memleketimizin bir çok
bölgelerinde kızamık salgınları olduğundan ve
vefatlardan bahsedilmektedir. Bu, sansasyonel
haberler halinde oluyor.
Arkadaşlarım, şunu kesin olarak hepimizin bilmesi lazımdır: Türkiye’de 500 bin ilâ 750 bin
arasında çocuklarımız her sene kızamığa yakalanır. Bütün dünyada bu böyledir. Bu itibarla her aile kızamığı normal bir çocuk hastalığı
kabul eder. Hemen hemen kızamık geçirmemiş
vatandaşımız yoktur. Hepimiz kızamık geçirdik.
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Bugün 3 sanatoryum ve 32 hastanemiz vardır. Erzurum’da 400 yataklı, Bursa’da 400 yataklı, Yozgat’ta 125 yataklı hastanelerimiz bu
sene katılacaklardır. Ayrıca Elâzığ’da, Muş’ta,
Van’da, Sivas’ta, Ordu’da 200’er yataklı hastanelerimizin de temelleri bu sene atılacaktır.
Samsun, Diyarbakır ve Adana’daki hastanelerimizin de tevsii yapılacaktır, 100 yataklı Afyon’daki bir hastanemizin de inşaatı belki bu
sene sonunda bitirilmeye çalışılacaktır.

Yalnız kızamıklı çocuk doktora ancak ihtilâtlar
vukuunda gönderilmektedir. İhtilâtlar çıkınca
da iş işten çoktan geçmiş, olmaktadır.
Evet, beslenme bozukluğunun bunda rolü vardır. Ama esas mesele kızamığa yakalandıktan
sonra çocuğun iyi bakıma tabi tutulamamasındandır. Bunun üzerinde bütün dünya durmuştur. Çünkü her tarafın derdidir bu.
Lebid Yurdoğlu arkadaşım dikkatle takipetmişler, okumuşlar beyanatlarımı. İki sene evvel
Amerika bu mevzuyu halletmiştir, mevcut olan
kızamık aşısını geliştirmek suretiyle halletmiştir.
Ben bu yaz Amerika’ya gittiğim zaman 1968 yılında Amerika’da 36 milyon çocuğa aşı yapılmış
olduğunu söylediler. Bu, büyük bir rakam. Kemen hemen bütün çocuklar aşıya tabi tutulmuş.
Tutulması lazımdır, çünkü geliştirilmiş olan kızamık aşısı mutlak bir muafiyet vermektedir.
Yüzyılın
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Orada 2,5 dolara bu aşı yapılmaktadır. Herkes
seve seve, çocuğunu gönüllü olarak aşılamaya
götürmektedir. Avrupa’da ise ancak 2 - 3 millet
1968 içerisinde aşılamaya girmiştir; İngiltere,
Fransa ve Belçika. Bunun dışındaki milletler
1969 yılında bu aşılama faaliyetine kesin olarak
geçeceklerdir. Çok yeni bir hâdisedir. Biz de bu
sene 100 dozla bu aşılamaya iştirak ediyoruz.
Aşı dışarda imal edilmektedir. Bize 5 liraya mal
olmaktadır. Türkiye’de imal edilebilmesi düşünülmüştür, tetkik edilmiştir.
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Arkadaşlarım, Türkiye’de imali 20 liranın üzerindedir. Halbuki biz bunu daha ucuz bir şekilde dışardan temin etme imkânlarına sahipiz.
Çünkü büyük kuruluşlara, külfetli kuruluşlara
ihtiyaç göstermektedir. Bu itibarla dışardan almamız bize daha ucuza gelecektir, daha iktisadi
olacaktır. Biz 1969 yılında 100 bin dozla buna
iştirak edeceğiz, aşılama yapacağız. 1970 ten itibaren de 1 milyon dozla diğer rutin aşılar içine
sokmak suretiyle çocuklarımızı artık tamamen
bu kızamık hastalığından kurtarmak istiyoruz.
Arkadaşlarım, tifo, paratifo, dizanteri, difteri,
boğmaca, kızıl, şarbon ve kuduz. Bu rakamları
size teker teker okumıyacağım. Yalnız istatistikler geçen senelere nazaran daha iyi bir durumda olduğumuzu bize göstermektedir. Yalnız
geçen sene bizi hayli üzmüş olan polio salgını
bilhassa İstanbul’da kendini göstermiştir, bir
anda patlamıştır. Biz de yoğun bir şekilde aşı
kampanyalarını götürmek suretiyle bu işin üzerine eğildik ve 3 ay içerisinde de polio salgınını
İstanbul’da önledik. İstanbul’da 500.000 çocuğa, ev ev dolaşmak suretiyle, kapı kapı dolaşmak suretiyle aşı yapılmıştır.
Hepinizin bildiği gibi, yegâne koruma vasıtası aşıdır. Ama, bunun dışında, çevre sağlığı
şartlarını da ıslah etmek elbetteki şarttır. Ama
Sağlık Bakanlığı olarak bizim yapacağımız
yegâne tedbir aşılamadır. Türkiye’nin de maYüzyılın
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alesef çevre şartları bozuk olduğuna göre, aşı
işine, bilhassa 1969 yılında yeni baştan ehemmiyet vereceğiz. Türkiye’de geçen sene 4 - 5
milyon arasında çocuğumuz aşılamaya tabi
tutulmuştur. Ama 1969 yılından itibaren yapacağımız aşı ile, sanki hiçbir çocuk aşılanmamış
gibi, yeni baştan ele almak suretiyle, bu polio
mevzuunu da esaslı bir şekilde kontrol altına
almak istiyoruz ve bu hastalığı en asgari seviyeye memleketimizde indirmek istiyoruz.
Muhterem arkadaşlarım, trahom da, bilhassa
Anadolu’muzun Doğu bölgelerini işgal etmiş ve
hemen hemen tarihin ilk devirlerinden beri işgal
etmiş bir hastalıktır. Bu mevzuda da güzel çalışmalarımız vardır. 1925 yılında başlayan bu mücadelede sırasında o gün 3 milyon trahomlu vardı memleketimizde, 1958 yılında bu 1,5 milyona
düşmüştür. 1966 yılında 1 milyona, 1967 yılında
650.000 e ve 1968 yılında da bu miktar 500.000
e inmiştir. Devamlı şekilde taramalar yapıyoruz.
Trahomun katî tedavisi vardır. Esasen çevre sağlığı düzeldikçe, bilhassa su, yol, okul bir
bölgeye girdikçe, trahom süratle düşme göstermektedir. Yüzde 60 ilâ yüzde 80 arasında olan
bu 22 vilayetimizdeki trahomlu nisbeti, bugün
yüzde 2 ilâ yüzde 15 arasına düşmüştür. Bu
miktar her sene hissedilir bir şekilde azalacaktır.
Arkadaşlarım, lepra bugün 3.500 olarak Türkiye’de görünmektedir. Biz yine 1969 yılında
bütün Türkiye’de bir lepra taramasına geçeceğiz. Bu miktarın 10.000 e çıkacağını tahmin
ediyoruz ve tespit ettikten sonra da elbetteki
tedavisine yönelinecektir.
Fehmi Cumalıoğlu arkadaşımız, frengi mevzusundan bahsettiler.
Gerçekten frengi üzerinde duruyoruz. Bâzı
yeni vahalar zuhur etmektedir. Ama tedavi neticesi ihracettiğimiz hastalar çok fazladır. Bunun size bir rakamını vermek isterim.

‘‘

bir zamanlar Türkiye’de 160 -170 bin
civarında olan frengili, bugün 17 bine
inmiştir ki, bu güzel bir rakamdır, bunun
esaslı mücadelesini yapmaktayız ve
peşini katiyen bırakmamaktayız.

’’

Ama şunu da ben ilave etmek isterim ki, Fehmi Cumalıoğlu arkadaşımız gibi, geçen sene de
buradan ifade ettim: “Seks olan yerde frengi de
olacaktır.’’ arkadaşlarım, bunu kabul edeceğiz,
ama bunun da mücadelesini yapacağız, bunun
başka yolu yoktur.
Arkadaşlar, yine üzerinde önemle durduğumuz bir mevzu, ki Tarık Ziya Ekinci ve Lebit
Yurdoğlu arkadaşlarımız bundan çok bahsettiler, “Çevre Sağlığı’’ mevzusu.
Çevre sağlığı; ben de buradan ifade etmek zorundayım ki, Türkiyemizde tatminkâr olmaktan uzaktır. Bu itibarla, çevre sağlığı mevzuuna Bakanlık olarak biz de dikkatli bir şekilde
eğildik ve bâzı tedbirler de aldık. Bunları size
kısaca izah edeyim :
Evvelâ, il hıfzıssıhha meclislerimiz bünyesinde, çevre sağlığı komiteleri kurulmuştur. Bu
komitelerin içinde de, kurstan geçirilmiş yahut kolejlerden mezun ettiğimiz çevre sağlık
teknisyenlerimiz vardır. Bunlar kendi bölgelerinin çevre sağlığı şartlarının ıslahı ile vazifelidirler. Ayrıca, içme ve kullanma sularımızın
klorlanmasına büyük ehemmiyet vermekteyiz,
İller Bankası ile de bir işbirliği halindeyiz. 1968
yılında 25 belediyemiz klornatür cihazlarına
sahip kılınmıştır, montajları bitmiştir. 82 belediyemizin de klornatür cihazları, yani klorlama

cihazları monte edilmektedir. 1969 programında 150 kadar belediyeyi bu cihazlara sahip kılma, programımız içerisindedir. 1970 sonunda
nihayet 1971 yılında, bütün belediyelerimizi
klornatür cihazlariyle teçhiz etmenin imkânlarını tam manasıyla sağlamış olacağız.
Bu arada yine 1968 yılında hallettiğimiz bir
mevzu vardır. Bu da, memba sularımızın tam
otomatik cihazlarla teçhiz edilmesidir. Senelerden beri bu durum kronik bir hale gelmiştir.
Biz, memba suları sahiplerini yerli firmalarımızla temasa getirdik. Yıkaması, doldurması,
kapsüllemesi, bütün cihazlar yerli yapılmak
suretiyle, bugün İstanbul, İzmir, Ankara, İzmit
gibi büyük şehirlerimizde ve güzel memba suları bulunan yerlerdeki içme suları, şişe suları
bu cihazlara sahipolmuştur ve artık bilhassa
büyük şehirlerimizdeki vatandaşlarımız emniyet içerisinde, güven içerisinde şişe sularını rahatlıkla içebileceklerdir.
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Arkadaşlar, 3 sene içerisinde yeni frengi vakaları adedi 1.824’tür. Buna mukabil, tedaviden
düştüğümüz hasta adedi 8.433’tür. Ve

Arkadaşlarım, memleketimizde gıdalarımızın
kontrolü ve tahlili büyük bir dağınıklık arz etmektedir, bunu her vesile ile ifade ediyoruz.
Tarım Bakanlığı, Gümrük ve Tekel Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı, belediyeler ayrı ayrı ve kanuni müeyyideler içerisinde, kendi başlarına ve birbirlerinden habersiz olmak suretiyle, kontrol ve
tahlilleri yapıyorlar ve neticeler istenildiği gibi
alınmıyor. Biz, koordinasyona gidilmesini talebettik. İlgili bakanlıklarla koordinasyon çalışmaları içerisindeyiz, nihai safhaya gelinmiştir,
bu ısrarlı talebimiz devam edecektir.

Ayrıca, gıda kontrol ve tahlillerinin en önemli
unsuru, lâboratuvarlardır. Biz yine geçen sene,
Türk Efkârı Umumiyesine her ilde bir halk sağlığı lâboratuvarı açılması lazımgeldiğini ifade
ettik ve bunu da açacağız, dedik. O zaman bu
hayal gibi görüldü, ama buna başladık. 1963
yılında 16 ilimizde halk sağlığı lâboratuvarı
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kurulmuştur, vazifeye başlamıştır. 1969 yılında
15 ilimiz daha bu lâboratuvara sahipolacaktır,
personeli kurstan geçirilmekte ve cihazları da
temin edilmektedir. Daha önceden kurmuş bulunduğumuz 16 ildeki lâboratuvarlarla, iki sene
içerisinde 50 vilayetimiz halk sağlığı lâboratuvarlarına kavuşmuş olacaktır. 50 vilâyette iki
sene içerisinde halk sağlığı lâboratuvarı kurulması, az birşey değildir arkadaşlarım.
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Yine Tarık Ziya Ekinci arkadaşım temas ettiler: 1968 yılında hallettiğimiz mevzulardan
birisi de “mama’’ dır. Hepinizin bildiği gibi,
mama evsafından uzak preparatlar kendilerini,
reklâmın ve propagandanın zoru ile maalesef
yuvalarımıza, ailelerimize kabul ettirmişlerdi.
Ve böylece çocuklarımız, tek taraflı bir beslenme içinde, hakikaten sıhhatlerîni kaybetmektedirler. Biz bunun üzerine bir ilmî heyet topladık. Bu heyete bir mama evsafı hazırlattırdık
ve bunu tüzükle de tescil ettirmek suretiyle, 1
Mart 1968 tarihinden itibaren uyguladık: 7
vitaminli, mineralleri havi, proteini, karbonhidratı, yağı muayyen ölçüler içerisinde olan
preparatlar. Bunu gayet ciddi olarak takipediyoruz. Hiçbir zaman Tarık Ziya Ekinci arkadaşımızın dediği gibi (başıboş bırakılmış) değildir.
Varsa toplattırılıyor, adliyeye veriliyor.
Bu mevzuda bizim karşımıza Danıştay çıktı arkadaşlar: “Siz böyle preparatları toplatamazsınız’’ dedi. Gayrisıhhî bir mamanın, bir preparatın toplattırılmasında ısrar ettik, Danıştay
kararına rağmen bu toplattırmaya devam ettik, nihayette de Danıştay bunu aylar geçtikten
sonra kabul etmek zorunda kaldı.
Biz bu mevzuda o kadar ciddîyiz, arkadaşlar.
Yine bâzı arkadaşlarım hava kirlenmesinden
bahsettiler; galiba Fehmi Cumalıoğlu arkadaşım bahsetti, hava kirlenmesinden.
Hava kirlenmesi üzerinde de güzel çalışmalarıYüzyılın
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mız vardır; kanun tasarısını hazırladık, Koordinasyon Kurulumuzdadır, yakında da bakanlıkların tetkikine sunulacaktır, oradan da Yüce
Meclislere sevk edilecektir.
Yine çevre sağlığı mevzusunda bilhassa üç
büyük şehrimizin süratle genişliyen gecekondularının, sağlık meselelerine de eğilmiş durumdayız. Buralarda gecekondu polikliniği,
gecekondu dispanseri adı ile mütaaddit dispanserler açıyoruz. Bunlar koruyucu ve tedavi
edici hekimlik bakımından çok müessir bir şekilde faydalı olmaktadırlar. Plânlama ile mutabakata vardık; bu gecekondu polikliniklerini ve
dispanserlerini daha yaygın ve daha tesirli bir
şekle getireceğiz.
Muhterem arkadaşlarım; ana çocuk sağlığı hizmetlerine büyük önem vermekteyiz. Anaçocuk
sağlığı hizmetlerini koruyucu hekimliğin temeli
kabul etmekteyiz. Çünkü anaçocuk sağlığı hizmetlerinde çocuk ana rahmine düştüğü andan
itibaren okul çağına kadar anası ile beraber
takipedilmekte, gereken gıda yardımları, vitaminler, ilâçlar verilmekte, gezici hemşireler vasıtasiyle de evlerinde kontrol takipleri de ayrıca
yapılmaktadır.

Arkadaşlarım; nüfus plânlamasına geliyorum.
Nüfus plânlaması her sene bu kürsüye getirilir.
Bilhassa Fehmi Cumalıoğlu arkadaşım bunun
üzerinde ısrarla duruyor.
Nüfus planlamasının dışında içeride ve her yerde bunun münakaşası yapılıyor, hattâ neslin kısırlaştırılmasına kadar giden tenkitler yapılıyor.
Arkadaşlar; tekrar ifade ediyorum: Nüfus plânlaması bir ailenin istediği kadar, istediği adette
çocuk sahipi olmasının fennî yollarını öğrenmesidir, bizim tarafımızdan öğretilmesidir. Bunun başka tarafı yoktur.
Memleketimizde istenilmeyen gebeliklerin çok
iptidai usullerle önlenmesi neticesi bir çok yu-

Ben yine gerek Senatoda, gerekse komisyonda şu hususun bilinmesini istedim, dedim ki:
Normal bir ailenin muayyen bir müddet içerisinde sahipolacağı çocuk adedi asgari 12 dir
ama etrafımızda 12 çocuklu olan enderi nadirattandır. Binaenaleyh, hemen hemen her ailemiz - kusura bakmasın, Fehmi Cumalıoğlu arkadaşımıza da söyleceğim - kendileri de dâhil
olmak üzere, kendi bildikleri usuller içerisinde
nüfus plânlamasını yapmaktadırlar. (“Ne biliyorsunuz?’’ sesleri, gülüşmeler) Bu oluyor, ama
biz bu çevrenin karşısına nüfus plânlamasının
fennî usullerini, ilmî usullerini, teknik, tıbbi
usullerini göstermeye çıktığımız zaman onlar
da bizim karşımıza çıkmaktadırlar.
Sonra arkadaşlarımın; nüfus plânlaması yalnız
doğumun kontrolü değildir. Nüfus plânlamasının içinde sterilite içinde bulunan bir ailenin,
yani çocuğu olmayan bir ailenin nasıl çocuk yapabileceği, çocuk olmasının sebepleri ile bunları
incelemesi vardır ve böylece bir çok ailelere biz
çocuk sahipi olma imkânını da bahsetmişizdir.
Yine arkadaşlarım; nüfus plânlaması hiçbir
zaman rahim tahliyesi demek de değildir. Esasen bu, kanunlarımızla da men edilmiş bir husustur. Bunun usulleri ancak ana ve çocuğun
sıhhati tehlikeye düştüğü zaman vârittir, o da
muayyen heyetler tarafından verilecek raporlarla. Ama bugün Türkiye’de kriminal tahliye
dediğimiz kürtajlar olmaktadır. Yalnız nüfus
plânlamasının başladığı andan itibaren kürtajlar da büyük ölçüde azalmıştır.
Arkadaşlarım; nüfus plânlamasını biz Sağlık
Bakanlığı olarak nüfusun azaltılması mevzusunda bir çalışma olarak kabul etmiyoruz. Biz

nüfus plânlamasını Sağlık Bakanlığı olarak
ananın ve çocuğun sıhhatinin korunması bakımından müdafaa ediyoruz. Bu bakımdan nüfus
plânlaması çalışmalarımız her sene artan bir
şekilde devam etmektedir; 17 bölge başkanlığı,
67 il başkanlığı kuruluş hazırlığına geçilmiştir,
305 kadar gezici ekiplerimiz vardır, 426 kadar
da kliniklerimiz bu işte vazifeli kılınmışlardır.
Arkadaşlarım; akıl ve ruh sağlığını da biz 1966
mevzusunda merkez teşkilâtımızda müstakil
bir müdürlük kurmak suretiyle ele almış durumundayız.
Bugün üç vilâyetimizde akıl ve ruh sağlığı hastanesi vardır; Bakırköy, Elâzığ ve Manisa’da.
Bu hastanelerimizin yatak mevcudu 4.700 dür.
Bu sene Gaziantep’te 300, Samsun’da 300
yataklı iki hastanemiz hizmete girecektir, eski
hastanelerin yeni hastaneye nakli suretiyle. 500
yataklı akü ve ruh sağlığı merkezinin Adana’da
temeli atılacaktır. Ankara’da hali inşada bulunan 500 yataklı ruh sağlığı merkezinin de bâzı
tesisleri yine hizmete girecektir.
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valar yıkılmaktadır, bir çok aileler sönmektedir.
Ve esasen Türkiye’de her üç doğuma bir düşük
isabet etmektedir. Bu, Türkiye’de öteden beri
nüfus planlamasının yapıldığını göstermektedir.

Kanser mevzusuna da yeni yeni hamleyi bir
şekilde eğilmiş durumdayız. Makina Kimya
Endüstrisi Hastanesinin 150 yataklı metrûk bir
binasını bugün kanser hastanesi olarak kullanıyoruz. Ama kâfi gelmiyor, fevkalâde büyük
izdiham içinde çalışmaktadır, halen iki sathi,
iki derin şua tedavisi monte edilmektedir, önümüzdeki ay içinde faaliyete geçecektir.
Yine İstanbul ve Ankara’da 500 er yataklı
modem ve her türlü teçhizatı havi, araştırma
merkezleri dâhil olmak üzere, iki büyük tesisin
kuruluş hazırlığına geçilmiştir, arsaları temin
edilmektedir, tahmin ediyoruz ki, 1970 yılından
itibaren bunların da inşasına geçilebilecektir.
Hıfzıssıhha enstitülerimiz yine bir plân mucibince gelişmektedir. 16 bölgede hıfzıssıhha
enstitüleri kurulması lazım gelmektedir. Halen
Yüzyılın
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Adana’daki ve Diyarbakır’daki faaliyettedir. İzmir’de ve Diyarbakır’da kurulmuş olan da hizmete ve açılışa hazırdır.
Merkez hıfzıssıhha teşkilâtımızı bilhassa serum istihsali bakımından Esenboğa yolunda
kurmuş olduğumuz serum çiftliği ile büyük bir
rahatlığa kavuşmuş bulunuyoruz. Ankara’daki
hıfzıssıhha binalarının civarında aşı tevsi inşaatları da bu sene başlıyacaktır.
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Arkadaşlarım; yataklı tedavi müesseselerimizi
halkımızın ihtiyacını karşılıyacak bir nisbette
geliştirmekteyiz. Birinci Beş Yıllık Plân içerisinde 5.800 kadar bir yatak artışı sağlanmıştır. İkinci Beş Yıllık Plânda hedef 10.000’dir,
10.000 daha ilâve edilmiş olacaktır.
1968 yılındaki hedef gerçekleşmiştir.
Dursun Akçaoğlu arkadaşımızın dediği gibi,
hakikaten

‘‘

yatak bakımından geriyiz. Batı
standartlarının çok gerisindeyiz. Bugün
10.000 kişiye 23 kadar yatak isabet
etmektedir.

’’

İkinci Beş Yıllık Plân’la hedefimiz 10.000 kişiye
25 yataktır, üçüncü beş yıllık dönemde hedefimiz 10.000 de 30 yataktır, bundan sonraki hedef 10.000 de 45 yataktır ki, işte biz bu rakama
vardığımız takdirde ancak Batı standartlarına
ulaşabileceğiz.
Yataklı tedavi müesseselerimizdeki politikamız
az yataklı illere yönelmek durumundadır ve
yataklı tedavi müesseselerimizin bilhassa asgari
olan malzeme ihtiyaçlarını temin etmenin büyük
gayreti içerisindeyiz, 1967 ve 1968 yıllarında yataklı tedavi müesseselerimize 40 milyon liranın
üzerinde malzeme temin etmiş durumdayız.
Size bir misal vermek isterim: 1967 de 25 mili
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amperlikle 500 mili amperlik arasında 23 cihaz
temin ettik, 1968’de yine 25 mili amperlikle
500 mili amperlik, arasında 30 - 32 cihaz temin
ettik. Bu suretle 60 i bulan bir röntgen cihazı
temin etmiş oluyoruz ki, bu hiç de azımsanmıyacak bir husustur.
Arkadaşlarım; yataklı tedavi müesseselerinde
önem verdiğimiz bir husus vardır, o da; fakir
vatandaşlarımızın hastane kapılarından dönmemesi. Zaman zaman oluyor, arkadaşlarım;
ama bunun mücadelesini yapıyoruz.
Lebit Yurdoğlu arkadaşımız dediler ki, döner
sermayesi olan müesseselerde bu döner sermayeye kazanç temin etmek için parasız, fakir
olan vatandaşlarımız mutazarrır olmaktadır.
Arkadaşlarını; bu ancak belki full-time için
söylenebilir. Diğer bütün müesseselerimizde
istatistiklerimiz şudur: Tedavi müesseselerimizde genelrakam; yüzde 12’si ücretli, yüzde 88’i
ücretsiz muamele görmektedir. Ve bu bilhassa
sosyalizasyon bölgesinde ücretli, yüzde 6, ücretsiz yüzde 94’tür.

Binaenaleyh sosyalizasyonun genişlemesinin,
memlekete yayılmasının işte fakir hastalarımızın göreceği istifade bakımından da faydasını
size arz etmek isterim.
Arkadaşlarım; Genel Sağlık Sigortası’nı bütün
yurda önümüzdeki yıllarda teşmil edebilirsek
o zaman bütün tedavi müesseselerini tek elde
toplryacağız ve işçi arkadaşlarımızın, işçi kütlesinin bizim karşımıza çıkıp da; biz sosyal sigorta içerisindeyiz, siz de bu yok, dedikleri zaman
işte bu ihtiyacı karşılamak suretiyle onlarla
aynı seviyeye geliyoruz ve böylece bütün tedavi
müesseselerini bir araya toplıyacak şartları da
memleketimizde yaratmış oluyoruz. Böylece
daha rasyonel, daha verimli bir tedavi hizmetleri safhası başlıyacaktır.

Arkadaşlarım; buradan şuraya geçmek istiyorum. Üç büyük şehrimizde hekim izdihamı
vardır. Ben bunu Bakan olarak da gayet açık
şekilde görüyorum.
Lebit Yurdoğlu arkadaşımızın dediği gibi, 10
yatağa bir hekim düşüyor. Halbuki 200 yataklı
hastanelerimizde tek doktor bulunuyor. Ama
buradaki hekim arkadaşlarımızı nasıl o taraflara sevk edeceğiz, bu imkânı nasıl bulacağız?
Bu, o kadar kolay değil.
Biraz evvel Tarık Ziya Ekinci arkadaşım buradan ifade ettiler, dediler ki, tedavi müesseselerimizin bilhassa büyük şehirlerimiz hastanelerinden doktor arkadaşları idari tasarrufla bir tarafa
gönderirken çok dikkat ediniz, yetişmiş arkadaşlarımızı sağa, sola göndermeyiniz, dediler.
Neyi kasdettiklerini biliyorum. Arkadaşlarım,

‘‘

bir yere göndermek benim hakkımdır. Yalnız
Ankara Numune Hastanesini değil, ben İzmir’deki hastaneyi, Muğla’daki hastaneyi, Antalya’daki hastaneyi, Hakkâri’deki hastaneyi de
düşünmek mecburiyetindeyim. Binaenaleyh,
bâzı mevzularda ben bâzı kararları dinlemiyeceğim, arkadaşlarım. Haklı olduğuma inandığım şekilde dinlemeyeceğim, arkadaşlarım.
Arkadaşlar; yine Tarık Ziya Ekinci arkadaşım
ilâç mevzusu üzerinde durdu.
İlâç üzerinde ben fazla izahata girişmiyeceğim.
Yalnız burada şunu ifade ediyorum; ilâçta yeni
bir sistem deniyoruz, yeni bir sistem tatbik ediyoruz. Bu sistem; ilâcın gerçek değeri ile halka
intikalini temin eden bir sistemi getirmektir.
Artık Türkiye’de ucuz ilâç, pahalı ilâç yok.
Türkiye’de maliyetine satılan bir ilâç var ve
maliyet değeri ile halka intikal eden bir ilâç var.
İşte biz bu sistemle bunu temin ettik.
Bundan sonraki şikâyetler maliyetin üstünde
tespit edildi, yahut maliyetin altında teribit
edildi, gibi olacaktır. Bunlar zaten bize zaman
zaman intikal etmektedir. Tetkitlerimizi yapıyoruz, haklı bulduklarımızı değiştiriyoruz, haksız bulduklarımızda ısrar ediyoruz.

Ankara Numune Hastanesinde 10 tane
şef var, 10 tane muavin var. Her birisine
5 - 10 yatak düşüyor. İdari bir tahkikatla,
hattâ teftişle almış olduğumuz bir
arkadaşı aynı seviyede, aynı sistem
içerisinde çalışan İzmir’deki bir
hastaneye gönderdik. Derhal Danıştaya
gittiler ve Danıştaydan karar aldılar.

İlâç standardımız Batı ölçüleri içerisindedir.
Zaman zaman piyasada kontrol yapmaktayız.
Bu kontrollerimizde evsafına uygun olmayan
ilâçları toplatıyoruz. Bu toplatılma bütün dünyada yapılmaktadır. Geçen sene 17 kalem kadar bir ilâcı piyasadan toplattık, yer yerinden
oynadı ve dediler ki, işte görülüyor ki, Türkiye’deki ilâç vasfı fevkalâde düşüktür.

Arkadaşlarım; ben Bakan olarak hizmetimi
en iyi çalıştırmak mecburiyetindeyim, bu takipi yapmak mecburiyetindeyim. Binaenaleyh,
idari bir tahkikat neticesi, teftiş raporlarına da
istinadetmek suretiyle bir arkadaşı bir yerden

Değil, düşük ama, bu, bizim kontrolümüzün
ciddiyetini ve bizim bu hususa vermiş olduğumuz hassasiyeti göstermektedir ve bu kontrole
devam edeceğiz. Esasen ilâç fabrikalarının da
devamlı bir şekilde kendilerinin otokontrolleri
vardır, bu otokontrollerinden geçer, buradan

’’

100. YILA ARMAĞAN

Full-time çalışmaları faydalı bir çalışmadır, arkadaşlarım. Çünkü full-time çalışmalarında
hekim tamamen müessesesine bağlanmaktadır.
Biz 1969 Temmuzundan itibaren full - time’i
mecburi hale getiriyoruz. Full - time’i mecburi
hale getirmek suretiyle ihtiyari sistemi içerisinde olan karışıklık tamamen ortadan kalkacaktır.
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seri numarası alır, biz de zaman zaman bu ilâçları Hıfzıssıhha Enstitümüze göndermek suretiyle tahlillere sunmak suretiyle evsafına uygun
olmayanları toplattırırız.
Yalnız gelişen ilâç sanayiimiz karşısında bugün
Hıfzıssıhha Enstitümüzün lâboratuvarları kâfi
gelmemektedir. Bunun için yeni bir hazırlığa
giriştik; Türkiye’de İlâç Kontrol Enstitüsünü
ve lâboratuvarlarını açmak hazırlığına giriştik.
Tahmin ediyoruz ki, bunu da 1970 içerisinde
gerçekleştirebileceğiz.

100. YILA ARMAĞAN

Arkadaşlarım; bütçe ve yatırımlara geliyorum;
bilhassa Dursun Akçaoğlu arkadaşımız bu işin
üzerinde fazla durdu. Lebit Yurdoğlu arkadaşım da bir nispet verdi ve dediler ki, Türkiye’de
Genel Bütçe’ye nazaran yüzde 3,5’tir.
3,5 değil, bir defa yüzde 4,23’tür.
Ben böyle bir
nispet vermedim, efendim. Rakamlara dikkat
ederim, çünkü.

DR. LEBİT YURDOĞLU (İzmir) -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VE-

Bir dakika efendim, bakayım; Seyfi Güneştan arkadaşımız
vermiş, affedersiniz, yüzde 3,5.
DAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) -

AHMET ŞENER (Trabzon) -

yükleyin... (Gülüşmeler)

Hepsini CHP’ye

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) - Arkadaşlar; Türkiye’de Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının
Bütçesi 1923’ten 1969 yılına kadar nispet yüzde 1 - 30 arasında değişmiştir.

1963 yılında Sağlık Bakanlığının bütçesi 38
milyon liralık bir artış göstermiştir, ama umumi bütçe içerisinde 4.8 gibi bir nispete yükselmişti. Halbuki bugün bu bütçede Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığının bütçesi 67 milyon
liralık bir artışa sahip olduğu halde yüzde 4.23
gibi bir nispet göstermektedir.
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Bu, arkadaşlar şundan ileri geliyor: Bugünkü
bütçemiz 5 milyar liralık bir artış göstermiştir,
bir anda fırlamıştır. Sağlık bütçesi buna uyamazdı. Bu, muayyen yatırımlara sevk edilmiştir.
Batı dünyası ile mukayese edecek olursak Batı
dünyasının yüzde 10 dan aşağı nisbeti yoktur.
Ama, arkadaşlarım Batı dünyası okul meselesini halletmiş, su meselesini, yol meselesini, elektrik meselesini halletmiş, barajını halletmiş, her
şeyini halletmiş. Binaenaleyh bizim bütçemiz
içerisindeki %4’ün üstündeki nispet hiçbir zaman küçük bir nispet değildir ve bizim %4’ün
üstündeki nispetler içerisinde programımız var,
o programımızı gerçekleştiriyoruz.
Hattâ size misaller verdim, plânın bâzan hedefinin de üstüne aşıyoruz. Esas mesele, bizi
şöyle tenkit edeceksiniz; siz, az para alıyorsunuz, nispetiniz düşüktür. Bu nispetle hangi işi
yapacaksınız, diyeceksiniz. Bizim programımız
aksamayacaktır arkadaşlarım.
Gelecek bütçemizde karşımıza çıkın, ‘‘Siz böyle
söylemiştiniz ama şu şu işleri yapmadınız’’ deyin. Bunu diyemeyeceksiniz, çünkü o işleri fazlasıyla yapmış olacağız.

Arkadaşlar, sosyal hizmetler çalışmasına geliyorum.
Sosyal hizmetler çalışmaları gerçekten Türkiye’de büyük bir dağınıklık arz etmektedir. Arkadaşlarımız da söylediler; Vakıflar, Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Sosyal Yardım Bakanlığı,
Çocuk Esirgeme Kurumu, her birisinin ayrı
ayrı kendi çapında bu hizmetlerle meşgul olması var. Sosyal hizmetler Kanun Tasarısı, Bakanlar Kurulu Kararnamesi imzadadır, bu imzadan sonra Yüce Meclise sevk edilecektir ve
Yüce Meclislerde Sosyal Hizmetler Kurumu
Kanun Tasarısı kabul edildikten sonra artık bu
dağınıklık da ortadan çekilmiş olacaktır.

Rehabilitasyon müesseseleri; geçen sene modern ve örnek bir rehabilitasyon tesisini hizmete açtık. Rehabilitasyon tesisleri, medeni, insani hizmetler yapan güzel tesislerdir. 90 yataklı
ve 150 ayaktan tedavili olan bu örnek rehabilitasyon merkezi gerçekten büyük fayda göstermektedir. Türkiye’de 500.000’in üstünde, hattâ
1.000.000’na yakın sakat mevcuttur, on senede
150.000, trafik kazasından 15.000 kadar sakat
kalmıştır. Bu adedler de rehabilitasyon müesseselerinin büyük lüzumunu bize göstermektedir.
Arkadaşlarım, kısaca personel durumundan da
bahsetmek isterim. Daha evvel, sözlerimin başında personel durumundan bahsetmiştim, yardımcı sağlık personeli, açtığımız okullarla, iyi bir
safhadadır. Halen 27 sağlık okulu, 27 sağlık koleji vardır. Bunu biz 35 sağlık koleji ve 35 sağlık
okuluna çıkaracağız ve böylece 3.000’in üzerinde yardımcı sağlık personeli mezun vereceğiz.
Hekimlerin durumundan bahsettim. Dışarıda arkadaşlar, bugün 1943 tane hekim vardır.
Bunun 797’si Amerika’da, 197’si Afrika, Asya
tarafında ve 1.040’ı da Avrupa’dadır.

Geçen seneki yekûnumuz 2.000 idi. Demek ki
bir sene içinde 70’e yakın arkadaşımız gelmiştir.
Bunlardan 40’ı ki üç ay içerisinde Bakanlık bünyemizde vazife almış durumdadır. Bizzat kendileriyle giderek görüştüm. Arkadaşlarımızın büyük dönme arzuları vardır ve 2-3 sene içerisinde
tahmin ediyorum ki büyük ölçü içerisinde memlekete döneceklerdir. Esasen gerek Almanya’da,
gerek Amerika’da yabancı hekimlere karşı bir
reaksiyon başlamış bulunmaktadır, çünkü orada
da külliyetli miktarda hekim yetişmeye başlamıştır. Yerli hekimler artık vazife istemektedirler,
bunun karşısında mesleki teşekkülleri harekete
geçmiş ve yabancı hekimleri memleketlerine
iade etmenin oralarda bizi de memnun eden
hareketi başlamış bulunmaktadır.

100. YILA ARMAĞAN

Geçen sene kreş açtık, Tarık Ziya Ekinci arkadaşım bilhassa bu mevzuda durdular, Yenimahalle’de modern bir kreş açıldı. İstanbul’da
yeni bir kreş ve gündüz bakımevinin inşaatı devam etmektedir. Bu sene İzmir’de de bir kreş ve
gündüz bakımevinin temeli atılacaktır. Ayrıca
ihtiyarlık bakım yurtları, Konya’da ve Eskişehir’deki faaliyettedir, 1969 yılında İstanbul’da
ve Ankara’da beşer milyon liralık kapasiteli büyük iki ihtiyarlık ve bakım yurdunun yine temelleri atılacaktır. 1968 yılında 1.500 yatak kapasiteli Ankara Belediyesinin 150 yataklı yeni
bir tesisi de faaliyete geçmiş bulunmaktadır.

Arkadaşlarım, Bakanlık bünyesinde, bütün teşkilâtımız üzerinde yeni bir teftiş ve murakabe sistemini kurmuş bulunuyoruz. Bu teftiş, artık kademelerimize intikal etmiştir, teftiş kadememize
müsteşarlık ve umum müdürlük kademelerimize intikal etmiştir. Her bölge, her müessesemiz,
her sene bir kaç defa teftiş görmektedir, bunun
büyük faydalarını görüyoruz. Hem müessese
temizlik ve bakım, yönünden iyi işleyiş haline
geliyor, hem de hastalara iyi muamele yapılıyor.
Bunu devamlı bir şekilde takipedeceğiz.
Muhterem arkadaşlarım, tenkitlerinizle güçlendik, takdirlerinizle teşvik edildik, tavsiyeleriniz
ise irşad edici bir şekilde bize tesir etmiştir, yol
göstermiştir. 1969 yılında da millî iradenin tecelligâhı olan Yüce Meclislere ve onun muhterem
mensuplarına daha iyi hizmetlerde bulunacağımız inancı içinde olmanızı istirham ediyorum
Hepinizi saygıyla selamlıyorum (Alkışlar).
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CUMHURİYET SENATOSU
Konu

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1970 Yılı Bütçesi Münasebetiyle(*)

Yasama Yılı

9

Birleşim

35

Tarih

01.02.1970

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VE-

Muhterem Başkan, muhterem senatörler; Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığı bütçemiz Senatomuzun Yüce çatısı altında görüşülürken, gerçekten takdire değer bir tenkite tabi tutuldu.

DAT ÂLİ ÖZKAN (Kayseri Milletvekili) -

100. YILA ARMAĞAN

Grup adına konuşan arkadaşlarım, şahısları
adına konuşan arkadaşlarım memleketimin
sağlık mevzuları ve sorunları üzerinde vukufla
durdular, kıymetli tenkitleri, teklifleri ve tavsiyeleriyle Bakanlığımın önümüzdeki devre çalışmaları ve faaliyetleri için yapıcı, teşvik edici
yol gösterici bir katkıda bulundular. Senatomuzun değerli üyelerine Bakanlığım adına teşekkürlerimi arz ediyorum.
Muhterem arkadaşlarım, Dünyanın en eski
hastanelerine, Dünyanın en eski tıp fakültelerine sahibiz. Bu topraklar üzerinde yüz yıllar
boyunca yaşamış bütün hükümetler, bütün,
devletler kendi camiasına ve halkına en iyi sağlık hizmetlerini götürebilmenin büyük gayretini
göstermişler. Bütün bunların nişanelerini, işaretlerini âsârını memleketimizin bir çok köşelerinde iftiharla seyrediyoruz. Yalnız Cumhuriyet
idaremiz bu memleketi hepimizin bildiği tarihî
sebepler yüzünden maalesef geri kalmış olarak
gerilemiş olarak devralmış bulunmaktadır.

Arkadaşlarımın tenkitlerine ve konuşmalarında
büyük hakikat payları var. Kendileriyle beraberim. Ancak şu hususu kabul etmek mecburiyetindeyiz ki, memleketimizin sağlık mevzularını
ıslah babında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
kurulduğu ilk günden beri yani hemen hemen
50 yıla yakın bir zamandan beri büyük gayret
gösterilmiştir, büyük mesai verilmiştir. Ve bir
çok sahalarda da başarılı noktalara varılmıştır.
Bir zamanlar korkunç tahribat yapmış tifüs,
çiçek, kolera, veba gibi hastalıklar bu memleketten tamamen yok edilmiş. Verem hemen
hemen kontrol altına alınmış, sıtmanın ömrü
birkaç seneye indirilmiş ve trahomun tehdidedici hali bertaraf edilmiştir ve geride kalan bulaşıcı hastalıklarda ise büyük gerilemeler vuku
bulmuştur. Bugün yeni bir safha başlamıştır. Bu
çevre sağlığının ıslahı, sıhhi gıda temini, sağlık
hizmetlerinin en uç topluluklara, köylük bölgelere kadar ulaştırılabilmesi ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin ise modern ölçüler içerisinde
yerine getirilebilmesi,
Arkadaşlarım, bütün bu gayretlere bütün bu
çalışmalara rağmen Batı ile medeni ülkelerle bir mukayese yaptığımız takdirde yine de
aramızda maalesef büyük mesafelerin, büyük
farkların bulunduğunu müşahede ediyoruz. Bu
fark bugüne kadar niçin kapatılamadı, bu me-

*Millet Meclisindeki ilk görüşmesi 11.02.1970 tarihli 45’inci Birleşimde yapılan bütçe, tümü üzerinde yapılan görüşmeler sonrası reddedilmiş ve Senatoda ikinci kez görüşülmüştür.
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Arkadaşlarım bu zihniyeti terk etmek mecburiyetindeyiz, bu zihniyetten tamamen kurtulmak
mecburiyetindeyiz. Tedavi edici sağlık hizmetleri önemli bir hizmettir. Bunu kabul ediyoruz
ama yardımcı bir sağlık hizmetidir, tamamlayıcı
bir sağlık hizmetidir. Asıl hizmet koruyucu sağlık
hizmetidir, hele Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına düşen asli görev koruyucu sağlık hizmetidir. Maksat hastalandırmamak, gerek çevreyi,
ortamı gerekse insanı en sıhhi şartlar içerisinde
bulundurmak ve yaşatmak ve her türlü hastalıklara karşı da mukavim bir hale getirebilmektir .
Arkadaşlarım, böyle bir sağlık hizmetini Türkiye’ye getirecek bir sistemi de bulmak mecburiyetindeyiz. Sosyalize sağlık hizmetleri
sistemi bulunup tatbik edilmeye başlandığı
andan itibaren bu maksat tahakkuk etmiştir,
bu maksat tahassul etmiştir. O güne kadar
derme çatma devam eden sağlık hizmetleri
bilhassa sosyalize sağlık hizmetlerinin tatbika
başladığı yerlerde bütün şikâyetlere rağmen
derli toplu bir hale gelmiştir.
Arkadaşlarım, hizmet, en uç topluluğa kadar girecektir. Köyün içine, köylünün arasına inerek
kendisini hissettirecektir ve o en uç topluluk-

tan en büyük şehirlere kadar kademe kademe
uzanmak suretiyle yerleşecektir. İşte sosyalize
sağlık hizmetleri sistemi bize bunu getiriyor. 45
seneden beri Cumhuriyet devrimizde her köye
öğretmen, her köye okul göndermenin her Hükümet olarak büyük gayretini gösterdik. Hâlâ
da gösteriyoruz ama hâlâ yüzlerce köyümüz
bu müesseselerden mahrumdur. İlkokul tahsili
mecburidir, diyoruz ama hâlâ yüzbinlerce köylü
çocuğumuz bu tahsilden yoksun bulunmaktadır.
O halde arkadaşlarım, asırların ihmaline uğramış olan bir memleketle hizmetleri bir anda ve
topyekûn hedeflere götürmemize imkân yoktur,
Sağlık hizmetlerinde de böyle. Her köye sağlık
hizmetini götüreceğiz diyoruz. Ebesiyle, hemşiresiyle, sağlık memuru ile, ilacıyla hattâ hekimi ile götüreceğiz diyoruz. Ama arkadaşlarım
bunlar hedeftir. Bunların gittiği yerler yok mu?
var fakat biraz evvel söylediğim gibi arzularımızı tam manasıyla hizmetlerimizi bu sağlık
hizmetlerini istediğimiz hedeflere götürebilmenin büyük imkânsızlığı içerisindeyiz. İşte bizim
çalışmalarımız, bizim gayretlerimiz bu imkansızlığı yenme ve yenebilme üzerinedir.
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safe niçin istediğimiz gibi daraltılamadı? Bunun
başlıca sebebi, bugüne kadar koruyucu sağlık
hizmetlerine gereken önemin verilmeyişi hattâ
ihmal edilir bir durumda bırakılmış olmasıdır.
Ve arkadaşlarım burada bazı arkadaşlarımın
beyanlarından da gayet yakinen müşahede ettim, biz bir itiyadın, bir alışkanlığın da içinde
bulunuyoruz. Bu itiyat ve alışkanlık nedir? Bu,
herhangi, bir yerde mütehassıs bir hekim yoksa,
siz o bölgeye ne kadar koruyucu sağlık hizmetini
götürürseniz götürünüz, o bölgenin çevre sağlık şartlarını istediğiniz ölçülerde ıslah ederseniz
ediniz aşılarla bulaşıcı hastalıkları gerilettiniz
yine de sanki hiçbir sağlık hizmeti girmemiş gibi
bir hissin altında bulunmaktır.

Arkadaşlarım, köylerden, obalardan, mezralardan vatandaşlarımızın il merkezlerine hattâ ilçe
merkezlerine dahi gelmelerini beklemeyeceğiz.
Hizmetleri her yönüyle oraya götüreceğiz ve
böylece geri kalmışlıktan kurtulacağız ve geri
kalmışlıktan kurtaracağız. Size bunu bir misalle
anlatmak isterim. 1967 yılında ABD’de geliştirilmiş kızamık aşısının kütlevi olarak tatbikatı
mevzubahisti. İlân ediliyor ve deniliyor ki; ‘‘çocuklarınızı şu şu şu merkezlerde kızamık aşısı ile
aşılattırabilirsiniz’’ ve 1967 yılının sonunda 33
milyon ABD’li çocuğun aşılanmış olduğu görülüyor. Bunu bizim memleketimizde yapmamıza
imkân var mı? Biz köylümüzle, kasabalımızla,
şehirlimizle hasta olmadan hattâ hastalığı bütün şiddetiyle üzerimizde hissetmeden kolay
kolay sağlık merkezlerine, sağlık tesislerine müYüzyılın
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racaat etmeyiz. Müracaat etmiyoruz diye bu
büyük kütleyi bu hikmetten yoksun bırakabilir miyiz? O halde bu kütlenin içine gireceğiz,
hizmetle beraber gireceğiz. İşte sosyalize sağlık
hizmetleri sistemi sağlık hizmetlerinde Türkiye’ye böyle bir hizmet getiriyor.

100. YILA ARMAĞAN

Arkadaşlarım, sağlık evleriyle, sağlık ocaklarıyla programa alınmış olan illerimizde yatırımlar
bir plân içerisinde yapılmaktadır. Bunlar bir
müddet boş da kalabilir. Bâzı arkadaşlarımız
bu mevzuda şikâyette bulundular. Bir müddet
de bu imkânsızlık içerisinde boş da kalacaktır.
Ama, arkadaşlarımın ve vatandaşlarımızın biraz
daha sabırlı olmaları lazım. Yalnız burada derhal ilâve edeyim ki, halen 24 vilâyetimizde 829
sağlık ocağı ve 1.314 sağlık evi vardır. Bunların
% 80’inde personel vardır, ebe, hemşire, sağlık
memuru vardır, hattâ bazen doktor da vardır.
Bu iyi bir neticedir. Şüphesiz ki tamamen personelle dolmuş olması en şayanı arzudur ama
bu da zamanla olacaktır. Bugün pratisyen olsun,
uzman olsun hekim sıkıntımız çoktur, büyüktür.
Yalnız mahrumiyet bölgelerinde değil, memleketimizin her tarafında hekim sıkıntısı çekmekteyiz. Bunun için de arkadaşlarım kati tedbirler
istediler haklıdırlar. Bunun için de belki uzun
olmayan önümüzdeki günler içerisinde size bâzı
kesin tedbirlerle geleceğiz. Bakanlığım bunun
hazırlığı içerisindedir.
Muhterem arkadaşlarım, sosyalize sağlık bölgesinden şikâyetlerimiz çok ama mukayesesini yaptığımız zaman sosyalizasyondan evvelki
devreye nazaran daha iyi durumdayız. Bunu
size bâzı rakamlarla arz etmek isterim. Sosyalizasyondan evvel mütehassıs hekim 201,
sonra 341; pratisyen hekim sosyalizasyondan
önce 249, sosyalizasyondan sonra 464; diş tabipi18, sosyalizasyondan sonra 40; eczacı hiç
yok, sosyalizasyondan sonra 16; sağlık memuru
665, sosyalizasyondan sonra 1.638; hemşire ve
hemşire yardımcısı 453, sonra 1.234; ebe 782,
sonra 2.638.Arkadaşlarım ayrıca sosyalizasYüzyılın
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yondan önce bir hekime isabet eden nüfus 16
bin iken bu rakam bugün 9.500.000’dir.
Araç durumu, sosyalizasyondan evvel 381 iken
bu rakam bugün 981’e yükselmiştir. Arkadaşlarım, hekimi bilhassa mahrumiyet mıntıkalarına celb edebilmek için orada imkânlarımız
içerisinde hekime o bölgeyi cazip kıImanın da
şartlarını yerine getirmeye çalışıyoruz. Bugün
sosyalize sağlık bölgelerinde mütehassıs bir hekimin eline net olarak geçen ücret her ay 4 - 6
bin lira arasındadır. Pratisyen bir hekimin ise
eline geçen miktar 2.500-3.500 lira arasındadır.
Üstelik lojmanlarını da veriyoruz ve hekimin bu
bölgelerde dışarıda geçen hizmetlerini de ayrıca
mahsup ediyoruz.

Alt yatırım hizmetleri de keza sağlık evleri ve
sağlık ocakları bulunan yerlerde ilgili bakanlıklarla Bakanlığımızın çok sıkı teması neticesi
yol, su, elektrik ve okul gibi muhabere gibi hizmetler için öncelik tanınan bir çalışma içerisine girilmektedir.
Arkadaşlarım, geçen sene sosyalize sağlık hizmetlerinde ilk defa olarak kanunun emrettiği
bir vecibeyi yerine getirdik. Bu da umumi heyet toplantısıdır. Mayıs ayında umumi heyet
toplantısı yaptık, ilgili bakanlık temsilcileri 24
ilimizden de delegeler, meslekî teşebbüslerden
davet edilen arkadaşlarımız Parlâmentonun
davet ettiğimiz arkadaşlarla güzel bir toplantı
yaptık. Burada sosyalize sağlık hizmetleri enine
boyuna tenkit edilmiştir. Enine boyuna gözden
geçirilmiştir. Rapor hazırlanmıştır. Biz bakanlık olarak bu rapordan fevkalâde büyük istifadeler temin etmiş durumdayız.
Arkadaşlarım, sosyalize sağlık hizmetleri mevzusunda bu izahatımdan sonra bilhassa şunu derim
ki: Sosyalize sağlık hizmetleri sistemi hastaların
ve hastalıkların takipi, çevre sağlığının kontrolü, doğumların ehil yetkili ellerde yapılması ve
takipi öğretmenin yanında ebenin, hemşirenin,

Arkadaşlar, tedavi hizmetleri hepinizin bildiği
gibi pahalı bir hizmettir. Devletin omuzunda
külfetli bir hizmettir. Bu hizmetler Batıda medeni dünyada sigorta teşkilâtı kurulmak suretiyle
esaslı bir sisteme bağlanarak halledilmiştir. Türkiye’mizde biz de bu sistemi getirmek mecburiyetindeyiz. Hiç olmazsa Devletin omuzundan
tamamen alamıyorsak bile bunu Devletin omuzundan hafifletmek suretiyle bu işe girmek mecburiyetindeyiz. İkinci Beş Yıllık Plân bu mevzu
üzerine eğilmiştir. İkinci Demirel Hükümeti
de programında sarih bir yer vermek suretiyle
“yine sağlık sigortası kademeli bir tatbikat görecektir’’ şeklinde yer almak suretiyle bu mevzuya önem verdiğini göstermiştir. Bakanlık olarak
2 senedir bunun büyük hazırlığı içerisindeyiz.
Memleketimizin tanınmış isim yapmış sigorta
otoritelerinden mürettep bir komisyon kurduk.

Bu komisyon bize güzel bir rapor hazırladı ve
bu rapor bütün partilerimize, meslekî teşekküllerimize, ilmî müesseselere göndermek üzere
tekrar yeni baştan gözden geçirildi ve ikinci defa
olarak bu komiteye kanun tasarısı hazırlanması
vazifesi verildi. Bu kanun tasarısı hazırlanmıştır
ve halen Yüce Meclislerimizin komisyonlarında
görüşülmek üzere sevk edilmiştir.
Muhterem arkadaşlarım, sayın tabiî senatör
arkadaşımız Vehbi Ersü Bey bunun tenkitini
yaptılar. 30 seneden beri memleketimizde müspet olarak münakaşası yapılan, daima tavsiye
edilen ve âdeta memleket sağlık hizmetlerinin
sağlık dâvasının kurtarıcısı olarak görülen bir
mevzuda ben Türkiye’mizde ilk defa olarak
bir senatör arkadaşımızın bunun aleyhinde bulunduğunu görmüş bulunuyorum. Kanun gelmiştir, Senatörlerimizin ve milletvekillerimizin
görüşlerine sunulmuştur. Değerli fikirlerinizde
değerli görüşlerinizle şüphesiz ki, son şeklini
alacaktır. Daha mükemmel olarak tahmin ediyorum ki; bir şekil içerisinde Türk Milletinin
emrine sunulacaktır; ama şunu buradan kesin
olarak ifade ediyorum ki, sağlık sigortası bütün
medeni âlemin üzerinde önemle durduğu ve
artık tedavi edici hizmetlerin hiçbir şekilde dert
olarak görülmediği ve görülmeyeceği bir sistemdir. Bende şu kürsüden bu sistemin memleket sağlığı üzerinde fevkalâde müspet ve müessir tesirlerinin olacağını ifade etmek isterim.
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sağlık memurunun hattâ hekimin köylere kadar
gönderilebilmesi ve bütün bunların dışında da
sosyalize sağlık hizmetleri sisteminde eğitici bir
vasfın bulunması bakımından kalkınan Türkiye’mizin vazgeçemeyeceği üstelik ayrıca ısrarla
takip edeceği bir sağlık hizmeti sistemidir. Şüphesiz ki, bunun aksak taraflarını bunun hatalı
işleyen taraflarını, bunun noksan taraflarını gidermek telâfi etmek bize düşen bir vazifedir. Arkadaşlarım bizim bunun dışında memleketimizde tatbik ettiğimiz bir diğer sistem entegrasyon
sistemidir. Entegrasyon, sosyalize sağlık hizmeti
sistemine bölgesine bir intikal sistemidir. Burada
da istasyon şube ve merkez gibi kademeler vardır. Burada mobil ekipler hizmet eder ve bugün
İçel, Niğde, Kayseri, Ordu, Tekirdağ ve Kırklareli’nde tatbik edilmektedir. Yatırımlar mahallî
teşekküllerle bir işbirliği içerisinde yapılır ve
yatırımlarının %50’sini tamamlayan illerimiz
sosyalize sağlık hizmetleri bölgesine programın
dışında intikal edebilir. Bunun en güzel örneğini
geçen sene 24’üncü vilâyet olarak intikal eden
Edirne ilimiz göstermiştir.

Arkadaşlarım, verem hastalığı yıllarca memleketimizde hemen hemen genç nesillerimizin üzerine abanmış, tahribatını göstermiş bir
durumda idi. 17 seneden beri yapılan kesif ve
güzel çalışmalarla bu hastalık üzerinde güzel
neticeler alınmış ve halen bu hastalık medeni
dünyada olduğu gibi Türkiye’mizde de ileri yaşlılığa doğru itilmiş ve ileri yaşlılık hastalığı haline
getirilmiştir. Her sene yaptığımız taramalarla
her sene, bir sene evveline nazaran daha güzel
neticeler önümüze serilmektedir. Bir zamanlar
Yüzyılın
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bir buçuk milyonun üzerinde olan veremli sayısı
bugün hepimizi memnun edecek milletçe sevineceğimiz 300 bin gibi bir rakama inmiştir. Bu
verem mücadelesinde çalışmalarımızdaki başlıca prensip, koruma hasta bulma ve tedavi etme
üzerinedir. Korumada bütün dünyada tatbik
edilen en önemli unsur BCG aşısıdır. BCG aşısı
bizde dünya milletlerinin otoritelerinin takdirlerini celbedecek bir tatbikat içerisindedir. 1953
yılından beri Türkiye 4 defa elden geçirilmiş
57 milyonun üzerinde vatandaşımız tüberkülin
testine tabi tutulmuş, 24.400.000 vatandaşımıza
BCG aşısı tatbik edilmiştir. Halen 120 BCG ekibi 36 verem röntgen mobil tarama ekibi vardır.
36 rakamını bu sene 45’e çıkaracağız ve böylece her bir senede bir Türkiye yeni baştan elden
geçirilmiş olacaktır. Bu sene ilk defa olarak yeni
doğmuş çocuklara çiçek aşısı ile birlikte BCG
aşısı yapılması da öngörülmüştür ve kısa zamanda başlıyacaktır. Bu gezici röntgen ekiplerimizde
son 8 sene içerisinde 6 milyon vatandaşımız radyolojik tetkikinden geçirilmiş, bulunan 70 bin
hasta da tedaviye alınmıştır. Bu gezici ekiplerin
yanında verem mücadelesinde çok esaslı, müessir bir çalışma içerisinde bulunan verem savaş
dispanserlerimiz vardır. Bunlar bugün 214 adede baliğ olmuştur ve 1969 plân hedefini 50’nin
üzerinde bir rakamla geçmiştir. Verem dispanserlerimizde son sekiz sene içerisinde 14 milyonun üzerinde vatandaşımız muayene edilmiş,
12.500.000 vatandaşımız radyolojik tetkikten
geçirilmiştir. Arkadaşlarım bu güzel çalışmalarla
güzel neticelere ulaştık; bu üniversitelerimizde
yaptığımız anketler neticesidir. Verem, tedaviye
muhtaç veremli sayısı binde ondört buçuktan
binde ikiye düşmüştür. 0 - 3 yaşlarında çocuklarımızda yaptığımız anket neticesi tedaviye muhtaç çocuklar yüzde 12’den yüzde ikiye inmiştir
ve her sene de yüz binde 262 kadar nisbetinde
bir zayiat verirken bu nisbet yüzbinde 30’a inmiştir, yani her sene 50 bin vatandaşımızı verem
Yüzyılın
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dolayısıyla kaybederken bu rakam 3.500 gibi
çok düşük bir seviyeye inmiştir.
Arkadaşlarım, bu mücadelede verem savaş
derneklerinin, mahallî verem savaş derneklerinin ve ulusal konfederasyon mahiyette olan
verem - savaş derneğinin büyük gayretleri
görülmüştür, büyük yardımları olmuştur. Bu
çalışmada, mücadelede büyük payları vardır,
huzurlarınızda kendilerine teşekkürü bir borç
biliyorum. Tedavi sahasında hastaneler olarak
geçen sene Heybeli Sanatoryumuna yüz yatak
ilâve ederek yediyüze çıkardık. Yedikule Göğüs
Hastalıkları Hastanemize 400 yataklı bir ilâve
yapıyoruz, bu sene proje safhasında. Atatürk Sanatoryumuna geçen sene 150 yatak ilâve ettik,
güzel çalışan bir müessese, hâlâ vatandaşlarımız
üç, dört ay sıra almak mecburiyetinde kalıyor,
bu sene ikiyüz yataklı kat ilâvesi programdadır. Bursa’da ve Erzurum’da dört yüzer yataklı
göğüs hastalıkları hastanemiz hizmete girecektir. Trabzon’da ve Diyarbakır’da göğüs hastalıkları hastanemizin tevsii inşaatları devam
etmektedir. Ordu’da 200, Sivas’ta 400, Muş’ta
200, Van’da 200, Elâzığ’da 200 yataklı göğüs
hastalıkları hastanelerimiz ihale safhasındadır.
Verem mücadelesinde fevkalâde güzel bir çalışma içerisindeyiz. Neticeler de hepimize bunu
göstermektedir. Tahmin ediyorum ki nasip de
olursa önümüzdeki sene sizlere daha güzel rakamlarla gelmek imkânını bulacağız.
Muhterem arkadaşlarım, sıtma çok eski devirlerden beri bilhassa üzerinde yaşadığımız topraklar üzerinde tahribatıyla insanları yok eden
ve medeniyetleri söndüren bir hastalık olarak
tarihe geçmiştir ve son yıllara kadar da milletimiz bu hastalıktan büyük zarar görmüştür. Bu
hastalıkla da yıllardan beri büyük mücadele
içerisindeyiz. Teşkilâtlı, bilgili ve programlı bir
mücadele içindeyiz. Bunun için de sıtmada da
fevkalâde güzel neticeler aldık. Sıtma hastalığı

Arkadaşlarım, bulaşıcı hastalıklarla olan mücadelemiz devam ediyor. Bu mevzuda elimizde
en kuvvetli silâh aşı. Onun için 1969 yılı geçmiş senelere nazaran aşı faaliyeti bakımından
en kesif bir yıl olarak kaydedilmiştir. Bilhassa
1989’un son altı ayı içinde Irak’ta istihbar ettiğimiz kolera vakaları karşısında bütün hudut
boyları tamamen kolera aşılanmasından geçirilmiştir. Âdeta bu boylarda, hudut boylarında
aşılanmamış tek şahıs dahi bırakılmamıştır. Bu
arada 1968 yılında 2.046 rakamına kadar yükselmiş olan fulyo miktarı, ki bir salgındı, 1989
da yaptığımız çok sistematik bir aşı neticesi 375
gibi güzel bir rakama inmiştir, biz bu rakamı
dahi büyük görüyoruz, önümüzdeki 1970 yılında bu rakamın da altına düşeceğimizi aynı
tedbirlerimizin daha kesif şekilde devam ettirmek suretiyle düşeceğimizi ümit etmekteyiz.
Difteri 1.700 den 900’e inmiştir. Tifo 3.000’den
2.000 rakamına inmiştir. Boğmaca 11.000’den
9.000 rakamına inmiştir. Arkadaşlar, bizim bu
sene ayrıca tatbik ettiğimiz, yeni tatbik ettiğimiz,
bir aşı vardır ki, bu da kızamık aşısıdır. Geliştirilmiş kızamık aşısı esasen bütün dünyanın 2 - 3
sene içinde tatbik ettiği bir mevzudur. Biz fazla
gecikmeden bu sene 500 bin doz aşıyı tatbik et-

miş bulunuyoruz. 100 binlik ayrıca bir siparişimiz var ve her seneden daim güzel kızamık neticeleri alınmıştır. Gazetelerden son zamanlarda
sağda, solda görülen 25 - 50 vaka, bunlar gayet
normaldir çünkü normal olarak Türkiye’mizde
her sene 750 bine varan kızamık vakası oluyordu ve 10 - 15 bin çocuğumuzu da maalesef kaybediyorduk. Biz bunun ürerine 1969’da 500.000
doz aşı tatbiki suretiyle esaslı şekilde eğilmiş bulunuyoruz, bu rakamı tekrar ifade ediyorum,
1970’de 1 milyon rakamına çıkartmak suretiyle
kızamığı da esaslı surette eradike edilen hastalıklar arasına sokmak istiyoruz.
Arkadaşlarım, bâzı arkadaşlarımız burada
kuduz mevzusundan bahsettiler. Bilhassa Güven Partisi sözcüsü, kendisiyle beraberiz. Artık
medeni dünyada Batıda kuduz yoktur, halledilmiştir. Yalnız kuduz tek başına Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığının halledeceği bir
mevzu değildir. Bizim Sağlık Bakanlığı olarak
vazifemiz ısırılan vakaları aşıya almaktır ve
bunu gayet güzel yerine getiriyoruz. Memleketimizin bir çok bölgelerinde açmış olduğumuz 400 istasyonla bu vazifeyi de gayet güzel
yapıyoruz. 1938’de 50 kuduz vakası vardı, bu
rakam 1989’da 40 olmuştur ve tabiî ki hepsi
de kaybedilmiştir. Kuduz için asıl mücadele
kuduzun rezervuarlarını ortadan kaldırmaktır.
Kuduzun rezervuarı ise kurt, çakal, tilki gibi,
yarasa gibi vahşi hayvanlardır. Binaenaleyh
evvelâ vahşi hayvan mücadelesi yapılacaktır.
Sonra da o vahşi hayvanlarla temas etmesi ihtimali bulunan bütün ehlî hayvanların aşılanması üzerinde durulacaktır. Biz ilgili bakanlıkla
bu mevzuda çok sıkı bir temas halindeyiz ve
artık kuduzun da Türkiye’mizde halledilmesi
zamanı çoktan gelmiştir.
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Türkiye’mizde yakın bir geçmişte bir milyonun
üzerinde bir hasta olarak karşımızda idi fakat
bugün binlerin içindedir. 1958 yılında 100 binin
üzerinde sıtmalı bulunuyordu, bugün arkadaşlarım, 1969 yılında 2.117 rakamına inmiştir. Bu
rakam önümüzdeki sene yarıdan da daha aşağıya inecektir. Suriye, Irak, iran’la, oralardaki furayyelerden bize intikal eden vakalar karşısında
sıtma işbirliği içindeyiz, zaman zaman toplantılar yapıyoruz ve bu toplantıların neticelerini,
güzel neticelerini bu sene bilhassa görmüş bulunuyoruz. Gayemiz sıtmayı en kısa bir zamanda
memleketimizden yok etmek, eradike etmektir.
Tahmin ediyoruz ki, birkaç sene içerisinde de bu
güzel neticeye mutlaka ulaşacağız.

Arkadaşlarım, memleketimizi yine çok eski
devirlerden beri işgal eden trahom hastalığı
vardır. Trahom hastalığı bugün beşeriyeti de
önemli şekilde işgal etmektedir. Bugün dünyaYüzyılın
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da 500 milyon insan trahomludur ve 10 milyon
insan da trahomdan mütevellit kördür. 1925
te memleketimizde bu mücadele başlamıştır.
O zaman 3 milyon kadar, o zamanki nüfusu
düşünürseniz, 3 milyon kadar trahomlu bulunuyordu, fevkalâde korkunç bir rakam, fakat
bunun mücadelesi gayet güzel bir şekilde yapılmıştır ve bugün trahomlu miktarımız 400 bin
adedine inmiştir, süratle inmektedir.
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Trahom esasında sosyal bakımdan geri kalmış
topluluğun hastalığıdır. İktisadi bakımdan, eğitim bakımdan, gelişme içinde bulunan memleketlerde Trahom da süratle gerilemektedir.
Bizim 22 vilâyetimizde de, Güneydoğu vilâyetlerimizde de bu netice gayet süratle alınmaktadır. Esasen kati tedavisi vardır. Bir zamanlar
bu 22 vilâyette yüzde 40 ilâ 80 neticesinde olan
trahomlu nispeti bugün yüzde 2 ilâ 14 oranına düşmüştür. Her sene bir iki vilâyeti içerisine
alan tarama faaliyetlerimiz yapılmaktadır ve
bu tarama faaliyetlerinde de cidden güzel neticeler istihsal edilmektedir.
Arkadaşlarım, Batıdan bize gelen hastalıklardan birisi de frengidir. Bilhassa Profesör Ragıp
Bey buna temas etti. Bir zamanlar Sağlık Bakanlığını hayli meşgul etmiş, sosyal bünyemizi
de bir hayli tehdit etmişti. 1935 sıralarında 160
bin kadar frengili vardı. Bugün arkadaşlarım
1969 yılında bu rakam 16 bine düşmüştür ve
bu sene esaslı bir şekilde kütükler üzerinde bâzı
çalışmalar yapılacaktır. Bu çalışmalar neticesinde tahmin ediyoruz ki 16 bin rakamı 1970
içerisinde çok daha aşağıya düşecektir. Frengi
her seferinde ifade ediyorum ki frengi, seks bulunan yerde frengi olacaktır. Memleketimizde
her sene 300 ilâ 600 arasında yeni frengiler
çıkmaktadır ama buna mükabil 1.500 ilâ 3.000
arasında da tedavi edilip kayıttan düşen vakalar vardır. Bu rakamlardan bize devamlı bir
şekilde frenginin Türkiye’mizde de düşmekte
olduğunu göstermektedir. 10 bin kadar lepramız vardır, Dünya Sağlık Teşkilâtı Ankara Tıp
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Fakültesi, Cüzzam Savaş Derneği ile müşterek
bir çalışma içerisindeyiz, ve bir tarama programı hazırlamaktayız. Bu mevzu üzerinde de
ciddi çalışmalarımız olmaktadır.
Arkadaşlarım, memleketimizin çevre sağlığı
maalesef yine bu sene de tatminkâr olmaktan
uzaktır. Bu en büyük şehirlerimizden en uzak
en küçük bölgelerimize kadar uç topluluklarımıza kadar böyledir. Yalnız bu durumu gören
bunu bilen bir bakanlık olarak çevre sağlığı
üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Tekrar ifade
ediyorum, Sağdık Bakanlığının esas vazifesi
işte bu çevre sağlığı ile meşgul olmak, koruyucu
hekimlikle esaslı bir şekilde üzerinde çalışarak
bu mevzuyu benimsemektir.
Bakanlığımız son senelerde çevre sağlığı ve koruyucu hekimlik üzerindeki çalışmalara ağırlığını koymuştur. Bunun için de uzun ve kısa
vadeli olmak üzere programlar yapmıştır. Modern normlar esas alınarak çevre sağlığı çalışmaları yapılmaktadır ve bir uygunluk temin etmek için de Dünya Sağlık Teşkilâtı ve UNICEF
ile de temas halindeyiz. Bir proje hazırlıyoruz.
Arkadaşlarımız burada bahsettiler, arkadaşlar
proje hazırlamadan bir mevzunun hele böyle
ciddî bir mevzunun mücadelesi yapılmaz. Bir
proje hazırlıyoruz, bu projede Dünya Sağlık
Teşkilâtı ve UNICEF’le beraber hazırlıyoruz, 7
pilot bölge ayrılacaktır ve bu 7 pilot bölge neticeler alındıktan sonra da genişletilecektir. Şüphesiz ki bu çalışmalarda esas olan personeldir.
Sağlık mühendisleri, yüksek çevre sağlığı teknisyenleri çevre sağlığı teknisyenleri ve sağlık zabıtası bunları yetiştirmek ve yetiştirdikten sonra
da sahaya göndermek esastır. Bu personelden
elimizde 1969 yılında bir miktar vardır ama,
bu kâfi değildir. Bu personelin vazifesi nedir?
Bunların vazifesi kanalizasyonlar üzerinde durmak, kullanma ve içme sularının kirliliğini tespit etmek, mücadelesini yapmak okul hijiyeni,
endüstri hijiyeni, gıda hijiyeni, gürültü ile mücadele hava kirlenmesi işte bütün bu personelin

Hıfzıssıhha Kanunu’muzun 9’ncu maddesinde
bu başta saydığım sağlık personelini bu çevre
sağlığı teknisyenlerini personelleri getiriyoruz.
Ayrıca belediyelerin kendi bölgelerindeki çevre
sağlığı çalışmaları yetersiz olduğu için 181’inci
maddeye ilâve ettiğimiz bir hükümle bir bir paragrafla Sağlık Bakanlığının fiilen belediye bölgelerinde de görevli kılıyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızın yeterli ve dengeli beslenmesi mevzusu
içinde bir millî beslenme konseyi getiriyoruz.
Arkadaşlarım, son senelerde gıdalar üzerindeki yaptığımız kontroller neticesi bu seneki
lâboratuvar tahlilleri bize gıdalarımızın nisbî
bir düzelme içinde olduğunu göstermektedir.
Bu şüphesiz ki memnuniyet verici bir gidiştir.
Mamalar mevzusunu hemen hemen hallettik.
Vasıflı ve ilmî bir heyetin hazırladığı formülüne
uygun mamalar piyasada satıştadır ve bunun
devamlı kontrolünü yapmaktayız. Şişe içinde
satılan menba suları hemen hemen 20’ye yakın
adette menba suyu olarak tam otomatik cihazlanma sistemine girmiştir. Yıkanması, doldurulması, kapatılması el değmeden yapılmaktadır.
Bununda devamlı şekilde kontrolleri yapılmaktadır. 3 binin üzerinde bulunan kasaba ve şehirlerimizin sularının klorlanma mecburiyeti 1
Mart 1970’ten itibaren yürürlüğe girmektedir.
Çevre sağlığı, ve koruyucu sağlık hizmetlerinin
kontrollerinimüessir bir şekilde yapabilmek için
de bundan evvel ilân ettiğimiz üzere her ilde bir
halk sağlığı lâboratuvarı kurulması bir program
içerisindedir, yürümektedir. 1968 yılında 17
lâboratuvar 17 ayrı ilde faaliyete geçmiştir ve
1969 içerisinde programa alman 16 ayrı ilde 16
lâboratuvanmızın kurulması hazırlıkları başlamıştır, bir çokları ihale edilmiştir, önümüzdeki
birkaç ay içerisinde bunlar da hizmete girecek-

tir. Bu lâboratuvarlar küçük fakat müessir hizmet gören temel müesseselerdir.
Arkadaşlarım, istediğimiz şudur: Vatandaşlarımızı en uç bölgelerden en uç topluluklardan
en büyük şehirlerimize kadar en sıhhi şartlar
içerisinde yaşatmak, gıdası, yiyeceği, giyeceği
ve ortamı ile en sıhhi şartlar içerisinde yaşatmaktır. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bu
idrakin içersinde olarak bir çalışma içindedir.
Ana çocuk sağlığı hizmetlerimiz koruyucu sağlık hizmetlerinizin temel hizmetleridir. Ana çocuk sağlığı hepimizin bildiği gibi, çocuğun ana
rahmine düştükten itibaren okul çağına kadar
takipini, beslenmesini, eğitimi, aşılanmasını
yapar, annenin sıhhati ile beraber. Bu hizmetleri genişletiyoruz, imkânlar nisbetinde memleketimizin bir çok bölgelerinde yeni kuruluşlar
halinde faaliyete geçiriyoruz ve buna her sene
artan bir önem vereceğiz.
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üzerinde çalışacağı mevzular bunlardır. Çevre
sağlığı üzerindeki çalışmalarımıza daha büyük
bir müessiriyet vermek için de mevzuat üzerinde de bâzı çalışmalarımız vardır.

Nüfus plânlamasına bâzı arkadaşlarımız temas
ettiler. Nüfus plânlaması 557 sayılı Kanun gereğince vatandaşlarımızın istediği adette istediği
zamanda çocuk yapabilmesinin fennî, sıhhi, tıbbî
yolunu öğrenmekten başka bir şey değildir. Menfî cereyanların aksine hiçbir zaman neslin kısırlaştırılması değildir. Hattâ nüfusun azaltılması
bile değildir. Bizdeki tatbikat seneler ilerledikçe
arkadaşlarımız görecekler ki - bilhassa Alâeddin
Beye bunu söylemek isterim - nüfus fazlalaşacaktır. Biz Türkiye’deki nüfus plânlaması tatbikatı
ile kriminel doğumların önüne geçmek istiyoruz.
Annenin ve çocuğun hayatını kurtarmak istiyoruz. Bunun yanında nüfus plânlamasının takipettiği bir yol var o da sterilize içinde bulunan yani
çocuğu olmayan ailelere de çocuk yapabilmenin
yollarının tedavisini; tavsiyelerini yapacaktır. İste
bizim çalışmalarımız budur.
Memleketimiz için yenidir. Onun için eğitimi
icap etmektedir.
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Arkadaşlarım, sağlık eğitim çalışmalarımızda,
Tıbbi İstatistik ve Propaganda Genel Müdürlüğü tarafından takip edilmektedir. Her ilde bir
sağlık eğitimcimiz, bir sağlık istatistikçimiz vardır, sağlık müdürlüklerinin emrindedir. Neşriyatları ile, filimleri ile, sergileri ile, sağlık müzeleri
yolu ile ve gezici ekiplerle bu eğitim vazifesi görülmektedir. Bunu daha kifayetli hale getirmenin bâzı hazırlıkları içerisinde bulunmaktayız.
Memleketimizin ki -umumiyetle her toplumun
- ruh sağlığı esaslı bir unsurudur. Biz ruh sağlığı
üzerinde de bâzı çalışmalar içindeyiz.

‘‘
100. YILA ARMAĞAN

Halen 8 kadar ruh sağlığı dispanserimiz
vardır. İstanbul’da, Manisa’da ve
Elâzığ’da olmak üzere 5 bin yatağa varan
3 hastanemiz bulunmaktadır. Bu sene
Adana’da 400 yataklı bir hastanenin
temelini atıyoruz.

’’

Gaziantep’te yeni hastaneye taşınmış, eski
hastanemizi 300 yataklı bir akıl ve ruh sağlığı
merkezi haline getirmenin tamirat çalışmaları içerisindeyiz. Samsun’da yapılmış olan yeni
hastanemize intikal ettiği takdirde eski hastanemizin akıl ve ruh sağlığı merkezi haline gelip
gelmiyeceği etüt safhasındadır.

1970 sonunda nihayet 1971’in içerisinde açılacağı ümidi içerisindeyiz.

’’

Hıfzıssıhha enstitülerimiz, müesseselerimiz koruyucu sağlık hizmetlerimizin temelidir. Onun
için 5 - 10 seneden beri bir program içerisinde
16 bölgemizde bunun, bu müesseselerin kurulması kararlaştırılmıştır. Halen Adana, Diyarbakır ve İzmir’de hizmete açılmıştır. Erzurum’da
bina tamamlanmış, fakat maalesef personel
bulamadığımız için beklemektedir. Ankara’daki
Merkez Hıfzıssıhha binamız yeni gelişme içerisindedir. Modern bir aşı servisi ihale edilmiştir.
Geçen sene Esenboğa’da açtığımız serum çiftliği gayet güzel bir çalışma içerisindedir ve önümüzdeki ay külfe ve konsantre serum istihsal
edecek bir ünite de faaliyete geçecektir.

Arkadaşlarım, bâzı arkadaşlarımız temas ettiler.
Kanserle savaş hakikaten beşeriyet için bugün
çok önemli, prehistorik tarihî zamandan kal-

Arkadaşlarım, yataklı tedavi müesseselerimiz
her geçen yıl yenilerin ilâvesi veya mevcutların
da tevsii suretiyle halkımızın ihtiyacına cevap

‘‘

Yine bu sene Bakırköy Akıl ve Ruh
Sağlığı Merkezine 200 yataklı modern
bir pavyon ilâve edilecektir. Ankara’da
da 500 yataklı bir akıl ve ruh sağlığı
merkezimiz inşasının son safhasına
gelmiştir.
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ma, devirlerden kalma kemiklerde dahi tesirini
ve tahribatını göstermiş olan bu hastalık bugün
bütün dünyayı en fazla işgal eden bir hastalık
olarak ortadadır. Tıp bu mevzuda büyük bir
çalışma içerisindedir. Bugün için erken teşhis
ve erken tedavi. Memleketimizde son yıllarda
güzel bir çalışma içerisine girdik. Sayın Faruk
Kınaytürk arkadaşımızın bahsettiği gibi, Kanser Hastanemiz 175 yatakla bugün hakikaten
ilâç, cerrahi ve radyoterapi gibi üçlü bir tedaviyi
gayet güzel tatbik etmektedir ama kifayetsizdir,
şu bakımdan kifayetsizdir; 175 yatak kâfi gelmemektedir. Daha çok yatağa ihtiyacımız vardır.
Onun için İstanbul ve Ankara’da beşer yüz yataklı iki yeni modern hastanemizi bu sene proje safhasına alıyoruz. Tahmin ediyoruz ki 1970
içerisinde bunun temellerini atabileceğiz. Ayrıca Ankara, Numune Hastanesinde bir Radyo
- Terapi müessesesi kurduk. Binası hazırlanmış,
kobalt sezyum ve radyoizotop cihazları sipariş edilmiştir. Önümüzdeki bir iki ay içerisinde
monte edilecek ve vatandaşlarımızın hizmetine
sunulacaktır. Bu suretle istediğimiz, kanser için
dışarıya dahi hasta göndermemek gayemizdir.

yoruz. Keza hastanelerden çıkmış fakir hastalar
eğer hemen memleketine gitme imkânını bulamamışsa ve bir iki gün içinde dönme imkânı
yoksa biz, bir iki gün içinde de o misafirhanede
bu hasta ve fakir vatandaşı misafir ediyoruz ki,
hakikaten güzel müesseselerdir, iyi çalışmaya
şimdiden başlamışlardır. Biz bütün büyük şehirlerimizde bilhassa izdiham içinde çalışan hastaneleri bulunan büyük şehirlerimizde bu hasta
misafirhanesi ve bakım evlerini kurmanın kararını verdik ve bir program içerisindeyiz.
Arkadaşlarım, yine bâzı arkadaşlarımız bu
mevzuya dokundular ilâç ve ilâç sanayiine geçmek istiyorum. Bizim ilâç ve ilâç sanayii üzerinde bakanlık olarak takip ettiğimiz politika
şudur; vatandaşımızın menfaati ve vatandaşımızın sağlığı. Bunun için hiçbir şekilde taviz
vermiyoruz. Hiçbir şekilde müsamaha göstermiyoruz. Evvelâ ilâç fiyatları üzerinde durduk
ve ilâçları sınai maliyet sistemine bağladık.
Bugün ilâçların pahalılığı ilâçların ucuzluğu
münakaşası yoktur artık, olamazda. Ancak kurmuş olduğumuz heyetlerin, fiyat tespit heyetlerinin takdir hatası olabilir. Bu takdir hatasına
itirazlar yapılır, itirazlar tetkik edilir, varsa düzeltilir. Bu ilâç üzerinde bakanlık olarak bizim
açtığımız ilk merhale olmuştur. İkinci olarak
ilâçlarımızın formülüne uygun, vasıflarından
hiçbir şey kaybetmeden vatandaşımıza intikali
üzerinde duruyoruz. Bunun için de ilâç lâboratuvarları, ilâç imalâthaneleri ve fabrikaları tam
kontrolümüz altındadır. Bunda da hiçbir müsamaha tanımıyoruz. Bundan birkaç ay evvel 30
kadar ilâç lâboratuvarını işte bu kontrollerimız
neticesi tamamen kapattık, 451 kalem ilâcına el
koyduk, bunları tahlil altına aldık ve maalesef
arkadaşlarım, 451 kalem tahlili altına alınmış
ilâçların % 25 - 30’u kadar formüle uymayan,
bozuk olarak çıkmıştır. Bu da, bu müdahalelerimizin ve bu kontrollerimizin ne kadar isabetli
olduğunu bize göstermiştir.
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verecek bir gelişme içerisindedir. Plân, İkinci Beş Yıllık Plân 10 bin kişiye 25 yatak düşecek bir hedef tâyin etmiştir. Üçüncü Beş Yıllık
Plân’da bu 10 bin kişiye 30’dur. Batı’da asgari
nisbet 10 bin kişiye 50’dir. Bu daha çok gerilerde olduğumuzu göstermektedir. Bizim İkinci
Beş Yıllık Plân’ın üçüncü yılına girerken eriştiğimiz nokta 10 bin kişiye 24 yataktır. Tedavi
müesseselerimizde bugün bakanlığımıza bağlı
tedavi müesseselerimizde, 45 bin yatağımız vardır ve bütün Türkiye’mizdeki tedavi müesseselerindeki yatak adedi 85 bindir. 1969’dan 1970
yılına intikal eden yatak adedi, inşaa halinde
bulunan yatak adedi 7.555’dir. 1970 içerisinde
de 1.270 adedlik yeni ilâve programımız vardır. Gayemiz yeterli yatak adedini elde etmek,
bunun yanında bütün tedavi müesseselerimizi
standart malzeme ve cihazlanmasını ayrıca sağlamaktır. Yine de üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir mevzu vardır o da; ödeme kabiliyeti
bulunmayan vatandaşlarımızın bütün tedavi
müesseselerimizde bilhassa bakanlığımıza bağlı
tedavi müesseselerimizde ücretsiz tedavilerini
sağlamaktır. Bunun üzerinde bakanlık olarak,
Hükümet olarak, hattâ Parlâmento olarak hassasiyetle duruyoruz. Bizim bu sene Türkiye’de
ilk defa açtığımız bir müessese var. Bu müessese
hasta misafirhanesi ve bakım evidir. 50 yatakla
hizmete girmiştir. Arkadaşlarım bu hasta misafirhanesinin vazifesi şudur. Bir hasta Ankara’ya
geldi, uzak bir yerden geldi, fakirdir, Numune
Hastanesine müracaat etti yer bulamadı, sıra
verdiler bir hafta bekleyecek, kalacak yeri yok,
dönmesine imkân yok. İşte biz bu fakir hastayı
bu misafirhanede misafir etmek suretiyle iaşesini yapmak suretiyle, sırası gelinceye kadar orada
yatırıyor, bakıyoruz. Bir hasta yine büyük merkezlerimizde bir hastaneye müracaat etmiş, yatmasına lüzum yok ayaktan tedavi olacak ama
hasta fakir ayaktan gidip gelme kudreti içinde
değil. İşte biz o hastayı bu misafirhanede bakım
altına almak suretiyle ayaktan tedavisini sağlı-
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Gayemiz şudur: Dedikodusu zaman zaman
yapılmaktadır. Artık, bu dedikodulardan kurtulmak ve vatandaşlarımızın ilâç üzerinde, eczanelerde satılan, raflarda bulunan bütün ilâçlar üzerinde bir güven sahipi olmasını temin
etmektir. İşte, biz bu yoldayız. Bu da, bizim
ikinci merhalemiz olmuştur. Arkadaşlarım,
şimdi 3’üncü merhale başlamıştır. Mevcut, 15
- 20 bin ruhsatlı ilâcımız var. Satılan ilâçlar ise,
3.500 kadar. Şimdi, ufak bir mevzuat değişikliği yapıyoruz ve bu mevzuat değişikliğine göre
ilmî bir heyet kuruyoruz. Bu ilmî heyet, 15 - 20
bin ruhsatı elden geçirecektir. Demode olmuş
olanları, ömrünü tamamlamış olanları tamamen ayıklayacak ve piyasada artık ayıklanmış
ve bugün geçerli olan ilâçlar satılacaktır. Her 5
senede bir de, bu ilmî komisyon bu ayıklamayı, devamlı bir şekilde yapacaktır. Bu mevzuat
değişikliği de, tahmin ediyorum ki, yakın günlerde huzurlarınıza gelecektir.
Arkadaşlarım, mevzuat değişikliğinde, ayrıca
üzerinde durduğumuz, cezaları şiddetlendirmektir. Bugün bakıyoruz ki, bir lâboratuvarı
kapatıyorsunuz veya ilaçları piyasadan kaldırıyorsunuz, Adliyeye intikal ettiriyorsunuz, ufak
tefek cezalarla kurtuluyor ve bu cezaları göze
alan bir çok müesseselerde, faaliyet sahasına
çıkabiliyor. Biz, bu cezaları şiddetlendiriyoruz,
onbin liraya kadar çıkan para cezaları koyuyoruz ve bir seneden başlayan hapis cezaları getiriyoruz. Tahmin ediyorum, bunlarda müessir
bir işleyiş içersine girecektir.
Arkadaşlarım, dış münasebetlerde de bakanlığımız, bâzı dost yabancı ülkelerle ve teşekküllerle iş sağlığı bakımından, devamlı bir işbirliği halindedir. İşbirliği yaptığımız teşekküller,
Dünya Sağlık Teşkilâtı (UNICEF) Dünya Gıda
Tarım Teşkilâtı, CENTO, Almanya, İngiltere,
Fransa, Amerikan Barış Gönüllüleri, bunlarla
devamlı bir işbirliği halindeyiz.
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‘‘

Dünya Sağlık Teşkilâtına katılma
payımız 200 bin dolar civarındadır.
Buna mukabil, oradan bize gelen yardım
500 bin dolar civarındadır. UNICEF’e
katılma payımız; 2 milyon liradır. Buna
mukabil, oradan bize gelen yardım; 400
bin doların üzerindedir.

’’

Ayrıca, yine dışarıdan temin ettiğimiz burslarla,
72 kadar sağlık personelini dışarıya eğitim için
göndermiş bulunuyoruz. Kendi imkânlarımızla, 62 sağlık personeli ayrıca, dışarıya gönderilmiştir ve dışarıdan bugün, sıhhi müşavir olarak
bâzı şubelerimizde 22 kadar yabancı uzman
çalışmaktadır. Arkadaşlarım, memleketimizde
sağlık teşkilâtı, en uç topluluklara kadar gelişmektedir. Gelişirken, bu kuruluşlarımızın, bu
müesseselerimizin cihazlarını, malzemelerini
göndermek ve o malzemelerin, cihazların mahallerinde bakımlarını yapmak, hakikaten büyük bir mesele olmaktadır. Bunun için, memleket sathına yayılmış, anadepo ve tamirhaneler
kuruyoruz. İstanbul, İzmir, Ankara, Adana ve
Diyarbakır anadepo ve tamirhanelerimiz hizmettedir. Ayrıca, 1969 içinde, Bursa ve Malatya’da hizmete girmiştir. Trabzon, Kayseri,
Konya’da 1970 içerisinde hizmete girecektir.
Biz, bu sene yine (bâzı arkadaşlarımız belirttiler,
dedikoduları çok yapıldı) yeni bir ihale sistemine girdik. Bu ihale sistemi, direkt ithalât ve bu
ithalâtta fevkalâde güzel neticeler aldık. Hem cihazlarımızı en ucuz bir şekilde temin ettik, hem
de, en iyi cihazlara sahip olma imkânını bulduk.
Ayrıca, bilhassa yeni müşahede ettim, bu direkt
ithalât mevzusu, bâzı firmaları, Türkiye’de yerli
imalâta teşvik etmiş bulunmaktadır. Bir aspiratör
cihazı bana kadar getirilmiştir ki, biz bu aspira-

Arkadaşlarım, sosyal hizmet çalışmalarımızda
bilhassa, mahallî sosyal derneklerle, bir işbirliği
içinde devam etmektedir. Yalnız, bu çalışmalar
büyük bir dağınıklık arz etmektedir. Bu dağınıklığı giderecek Sosyal Hizmetler Kurumu
Kanun Tasarımız, Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmiştir, tek elde toplanacaktır ve
bu dağınıklık giderilmek suretiyle müessir bir
çalışma temin edilecektir.
Bakanlık olarak bizim çalışmalarımız, 0 - 6 yaş
çocukları üzerindedir. Mahallerinde, illere bağlı
olan koruma birlikleriyle işbirliği içindeyiz. İaşe
ve idame masrafları tamamen tarafımızdan görülmektedir, halen 16 kadar yuvamız; vardır. Bu
16 yuvada, 1.893 çocuğumuz bulunmaktadır.
Çocuk Esirgeme Kurumunun elinde de 2.026
kadar çocuk vardır. Bunların 758 kadar olanının masrafları yine tarafımızdan görülmektedir.
157, koruyucu aileler rakamı yükselmiştir. Ayrıca, çalışan hanımların gündüz çocuklarına bakmak üzere, kreş ve gündüz bakım evlerimiz bir
program dâhilinde yapılmaktadır. 2 sene evvel,
Yenimahalle’de kurulmuş olan kreş, gayet güzel
bir çalışma içerisindedir. Bu sene, İstanbul’da
bir diğer kreş hizmete açılacak, İzmir’de de, bir
diğerinin temeli 1970 içerisinde atılacaktır. Huzur evleri, ihtiyarların son günlerini bakım ve
huzur içinde geçirmelerini temin etmek üzere
bunların da, bir program içerisinde yapımına
devam edilmektedir. Konya’da ve Eskişehir’de
bulunanlar güzel bir işleyiş içerisindedir. İstanbul’da ve Ankara’daki bu sene ihale safhasın-

dadır. Adana’da da bir diğer huzur evi, mahallî
dernekten devralınmak suretiyle, bizim tarafımızdan inşaatı devam ettirilecektir.
Rehabilitasyon müesseselerimiz; Ankara Rehabilitasyon müessesemiz gayet güzel bir çalışma
içerisindedir. İstanbul’daki Rehabilitasyon müessesemiz, bu sene hizmete girecektir ve diğer
bölgelerimizde, Zonguldak, Kayseri, İzmir,
Adana’daki Rehabilitasyon müesseselerimiz bir
program içerisinde zamanla hizmete girecektir.
Arkadaşlarım, Bakanlığımızın personel politikası, personeli bütün yurt sathına âdil dengeli bir
şekilde tevzi etmektir ama, bir çok arkadaşlarımız da buna temas ettiler, maalesef, bu politikayı tam manasıyla yerine getiremiyoruz. Evvelâ,
personelimiz noksandır, yardımcı sağlık personeli noksandır, pratisyen hekim noksandır, mütehassıs hekimimiz noksandır. Bunun için alınmakta olan tedbirlerimiz vardır. Yardımcı sağlık
personelimiz ise, 58 kadar okulumuz vardır (Sağlık okulu ve sağlık koleji olarak) 15 sene evvel bu
okullardan 150 kadar mezun verirken, bu sene
2.000’e yakın mezun vermiş oluyoruz. Yine, bu
sene bu okullarımıza 3.000’in üzerinde talebe
aldık. Bu da gösteriyor ki, birkaç sene içerisinde
mezun adedimiz, 3.000’e doğru gidecektir.
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tör cihazlarını, direkt ithalâtla 8 bin liraya mâlettik. Halbuki, piyasada satılan militan 16 bin
liranın üstünde. Yerli imalât bunu 6 bin liraya temin ediyor. Demek ki, direkt ithalata gitmemiz,
bakanlığımızın böyle bir sistemi kabul etmesi,
ayrıca memlekette ayrı bir sanayinin kurulmasına, dışarıya dövizin gitmesine, kaybına mâni
olmaktadır ki, bu bizim için yeni bir kazançtır.

Binaenaleyh, yardımcı sağlık personeli bakımından önümüzdeki birkaç sene içerisinde
boşluklarımız süratle dolacaktır. Yardımcı sağlık personeli bize bu sebeple büyük bir sıkıntı
olmamaktadır ama, hekim sıkıntımız büyüktür.
Bunun için de devamlı bir şekilde tıp fakültelerimizin açılışını teşvik etmekteyiz ve tıp fakültelerimize daha fazla öğrenci aldırabilmenin
de büyük gayreti içerisindeyiz. Bu sene 8 tıp
fakültemiz, 1.200 üzerinde öğrenci almıştır.
Bu rakam, bu seneye kadar varılan en yüksek
rakamdır, rekor seviyede bir rakamdır ve fakültelerimiz, ki, 4 tane daha fakülte yapılması
İkinci Beş Yıllık Program içerisindedir, yeniden
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açıldıkça ve mevcut fakültelerin de kapasiteleri genişledikçe, bu rakam 2.500-3.000’e kadar
çıkacaktır. Her sene verilen mezun adedi de
2.000’i bulacaktır. Bu itibarla, daha 3-5 sene
bu sıkıntıyı çekeceğiz.
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Mütehassıs hekim sıkıntımız, bilhassa mahrumiyet bölgelerinde çoktur. Biz, mütehassıs
hekim sıkıntısını o bölgelerde kati bir tedbir olmamak üzere, rotasyon usulü ile, birer ay göndermek suretiyle nispeten telâfi etmeye çalışıyoruz. Bu arkadaşlarımızın ifade ettikleri gibi,
kati bir tedbir değildir ama, yine de faydalı olmaktadır. Gönderdiğimiz yerler, hekim gitmediği takdirde, “Aman biran evvel bu rotasyon
hekimi gelsin’’ demektedirler. Biz, mütehassıs
hekimler mevzusunda daha kati tedbirler almak zorundayız ve bunun için de biraz evvel
söylediğim gibi, böyle bir hazırlık içerisinde
bulunmaktayız. Önümüzdeki uzun olmayan
günler içerisinde, bu tedbir huzurlarınıza gelecektir.
Arkadaşlarım, dışarıdaki hekimler mevzusuna
geliyorum:
“Sağlık Bakanı geçen sene Amerika’ya gitti,
doktor getirecekti getirmedi’’ hattâ, Şevket
Köksal arkadaşım, “Bir tane gösterebilirlerse
memnun olurum’’ dediler. Şimdi yanımda, demek ki, Sayın Şevket Köksal arkadaşım, Parlâmentoya geçtikten sonra Sağlık Bakanını unutmuş. Kendileri bize diyor ki, “Dışarda kıymetli
arkadaşlarımız var, mesleki teşekküller var, bunlarla istişare etmiyorsunuz’’ Peki, Sayın Şevket
Köksal, siz burada grup sözcüsü olduğunuz halde, niye gelip te bizden biraz malûmat almıyorsunuz? Size rakamları da verebilirim, isim isim
okuyabilirim. Bir sene içerisinde Bakanlığımıza
Amerika’dan, Almanya’ dan 49 kadar doktor
arkadaş gelmiştir. Bir sene içerisinde yurda dönen hekim adedi 90’ı bulmuştur, isimler, bilhassa Bakanlığıma ait olan isimler yanımızdadır,
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isterlerse okuyabilirim, kendilerine de malûmat
olarak ayrıca verebilirim. Dışarıdaki doktor sayısı 2.000’e yakındır. Kendileriyle temas ettim.
Memlekete dönme arzusundadırlar. Esasen bulundukları hükümetler, Devletler kendilerini artık dışarıya doğru sevk ediyor, dışarı çıkmalarını
zorluyor. Amerika’da, bilhassa meslekî teşekküller harekete geçmiştir. Bugün Amerika’da
300.000 hekim var ve her sene 10.000 hekim
mezun oluyor. Artık, Amerika Birleşik Devletleri kendi hekimine yer bulmak güçlüğü içerisindedir. Onun için, yabancı hekimleri daima
yurt dışına sevk ediyor ve yurt dışından kendilerine gelecek olan hekimlere de bir imtihan barajı kurmuştur. Arkadaşlar, bu imtihan barajını
aşmak kolay değildir. Almanya’da öyle... Aynı
mevzu Almanya’da da var. Bugün artık Almanya içeriye almadığı gibi, mevcut olan yabancı
hekimlerin mukavelelerini de yenilemiyor ve bizim istatistiklerimize göre, Türkiye’den yurt dışına çıkan hekim sayısı geçen sene 10-15 arasındadır, buna mukabil yurda giren hekim sayısı
90’dır. Demek ki, yurt dışından yurt içine doğru, memnuniyet verici bir akım artık başlamıştır. Esasen, benim Amerika’dan döndükten sonra beyanatım şu olmuştur: “Yabancı diyarlarda
bulunan Türk hekimleri, Türkiye’ye dönmenin
büyük arzusu içindedirler. Mukaveleleri icabı,
anlaşmaları icabı hemen dönmek imkânına sahip değiller. 6 ay ile 4 sene içerisinde yurt dışında bulunan hekimlerimizin büyük adedi, yurt
içine gireceklerdir.’’ demiştim ve bu akım da arkadaşlar başlamıştır. Biz, yurt içine girebilmeleri için bâzı şartları da hazırlamaktayız. Bilhassa
Lûtfi Bilgen arkadaşım burada bahsettiler. Yurt
dışında, yalnız yurt dışında değil, Sağlık Bakanlığı dışında her nerede geçerse geçsin, hizmetlerini sayacağız, kıdemlerine mahsup edeceğiz ve
10 senelik kadar müddetleri de emekliliklerine
mahsup edeceğiz. Bu kanun teklifimiz halen
Bütçe Komisyonundadır. Bugün saat 10,00’da
eğer Bütçe Komisyonu imkân bulursa bu mev-

Arkadaşlarım, memleketimiz büyük bir kalkınma içerisindedir. Devletin her sektörü bu kalkınmaya uygun bir çalışmaya arzuludur ama
maalesef imkânlarımız mahduttur. Bunun için
bu imkânların üzerinde bir iş yapabilmek için
mutlaka kendi gayretimizi, kendi çalışmamızı,
kendi mesaimizi son haddinde buna katmak
mecburiyetindeyiz. Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı bütün mensuplarıyla en alt kademesinden, en üst kademesine kadar böyle bir
idrakin içerisindedir. Kısaca arkadaşlarıma cevaplar vermek isterim.
Sayın Şevket Köksal arkadaşım ‘‘Manisa’da
akıl hastanesinde 2 hekim olurken, büyük şehirlerimizde 18 yataklı bir hastanemizde 15
hekim vardır’’ dedi. Ben büyük şehirlerimizde
böyle 15 - 20 yataklı bir hastanemizin bulunduğunu hatırlamıyorum. Öyle bir hastanemiz
yok. Hatta biz büyük şehirlerimizdeki hastanelerimizi şimdi 500’ün, 1.000’in, üzerine çıkaran büyük gayretlerin içerisindeyiz. Ama kendisiyle beraberim. İzdiham vardır.
ŞEVKET KÖKSAL (Ordu) -

taklı servis dedim.

Sayın Bakan 18 ya-

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VE-

Büyük şehirlerimizde izdiham var, ama şunu buradan ifade
etmek mecburiyetindeyim ki, hiç bir doktoru
arzusu hilâfına hiçbir yere gönderemezsiniz.
Elinizde kanunî bir müeyyide yok. Ya cezai
olacak, ya teftiş kuruluna istinadeden bir hâdise olacak, gönderebileceksiniz. Başka türlü
gönderemezsiniz. Esasen gönderdiğiniz takdirde karşınıza Şûrayı Devlet çıkar. Bu itibarla mevcut olan hükümlerinizi bir yerden
bir yere ne kadar izdiham içinde bulunursa
bulunsun göndermenize imkân yoktur. Şûrayı
DAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) -

Devletin önlediği böyle bir kaç vaka, tahmin
ederim ki, sizin de malûmatınız vardır. Kadro
Kanunumuz: Bazı arkadaşlarımız bahsettiler
hakikaten terfi edemeyen doktor arkadaşlarımız var. Yine bâzı arkadaşlarımız bahsettiler,
Faruk Kınaytürk arkadaşımız bahsettiler. 600
kadar Sağlık memurunu hizmete alamıyoruz, kadro bulunmadığından. Ama bu Kadro
Kanunu’muzu da evvelki gün Bütçe Komisyonundan geçirdik, Meclislere sizin önünüze
gelecektir. Biz de sizden yardım rica ediyoruz.
Biran evvel çıksın, kadrosuzluktan terfi edemiyen, kadrosuzluktan vazife verilemiyen arkadaşlarımız da bu surette bu vazifelere ve bu
terfilere kavuşsunlar.
Sağlık savaş memurlarımızın intibakları yapılmaktadır. Yalnız Sağlık Savaş memurlarımızın
- ki eski sıtma savaş memurlarımızın - sosyalizasyondan alacakları tazminat mevzusunda
çalışmalarımız vardır. Bir yönetmenlik hazırlanmıştır. Maliye Bakanlığına sevk edilmiştir.
Ve tahmin ediyoruz ki, 1 Marttan itibaren de
bu temin edilecektir.
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zuyu görüşecektir. Bu itibarla böyle bir imkânı
da kendilerine vermiş bulunmaktayız.

Sami Turan arkadaşımızın cevaplarına umumi
konuşmalarımda zannediyorum ki, cevap vermiş bulunuyorum. Zaten kendisi de konuşmasını yapmış ve gitmiştir.
Arkadaşlarım, Vehbi Ersü arkadaşımız bilhassa
full-time’ye temas ettiler. Full-time kararı ki, bizim full-tim’de tatbik ettiğimiz karar şu: Devam
ettiriyoruz. Zaten ihtiyarî olarak başlamış olan
full-time sistemi ihtiyarî olarak devam ediyor, üstelik mevcut sistemden çıkmak isteyen doktor arkadaşlara da bir serbesttiyet verdik. Binaenaleyh
bu kararımız Vehbi Ersü arkadaşımızın dediği
gibi doktorlarımızın aleyhine olmamıştır. Aksine lehine olmuştur ve bütün meslekî teşekküller
(başta merkez konseyi olmak üzere) tebliğleriyle
bizim kararımızın yanında olduklarını belirtmişlerdir. Sadece bir müessesemiz bir reaksiyon
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göstermiştir, bir lüzumsuz alınganlık olmuştur. O
mevzu da halledilmiş esasen.
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İlâç hammadde mevzusunda bir sorunuz oldu.
Bu esas Maliye Bakanlığına sorulması lazım
gelen bir soru idi ama bizim elimizde şöyle
bir rakam var: Yabancı fabrikaların kâr transferleri 1967’de 85 bin dolar, 1968’de 59 bin
dolar, 1969’da 51 bin dolar. Arkadaşlarım bu
rakamın 85 bin dolardan 51 bin dolara inmesi
aldığımız, tatbik ettiğimiz yeni fiyat sistemi ile
olmuştur. Sınai maliyet sistemi uygulanması,
bilhassa yabancı sermaye üzerine kurulmuş
olan fabrikaların fiyatları üzerinde düşürücü
mahiyette büyük bir tesiri olmuştur ve bu kâr
transferlerine kadar tesir etmiştir.
Ragıp Üner arkadaşımızın bir mevzuları var.
Yalnız bu arada şuna temas etmek istiyorum:
Hava kirliliği, Hava kirliliği bilhassa Ankara’mızda çok rahatsız edici bir durum tevlid
etmektedir. Bunun için bir kanun tasarımız hazırlanmıştır ve Meclislere sevk edilmek üzere
de Başbakanlığa sunulmuştur. Ayrıca Ankara
Belediyesi bir İngiliz şirketi ile anlaşmıştır. Halen proje safhasındadır. 7 aylık bir proje devri vardır. Bu proje devrinin 4 ayı gitmiş 3 ayı
kalmıştır. 250 milyon tesisat ve 150 milyonluk
merkezi teshin şebekesi kurmak suretiyle, Ankara’da hava kirliliğinin böyle bir proje de halledileceği artık tatbikat sahasına da çıkmış durumdadır. Bunu da bilginize arz etmek isterim.
Nâzım İnebeyli arkadaşımızın sosyalizasyondan bâzı şikâyetleri oldu. Arkadaşlarım onu
şu maksatla kaydetmiş bulunuyorum: “Sosyalizasyon hiçbir devletten ayni ile alınarak
tatbik edilen bir sistem olmamalıdır’’ demek
istedi. Sosyalizasyon hiçbir devletten ayni ile
alınmış değildir. Türkiye’de tatbik edilmekte
elan sosyalizasyon sistemi Türkiye şartlarına
uydurulmuş bir sistemdir. Geçen sene İngiltere de bu mevzuyu tetkik ettim. İngiltere’de
bizim sisteme benzer yeni tatbikat içerisine
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girmektedir. İngiltere’de sağlık ocağı ve sağlık
evi yoktur, İngiltere’de en uç hizmet mahalle
hekimliğidir, kariyer hekimliktir. Şimdi onlar
da sağlık ocaklarını ve sağlık evlerini kurmak
üzere yeni bir program içersindedirler ve geçen sene 200 kadar sağlık ocağını kurmuş olduklarını bizzat müşahede ettim.
Reçetesiz ilâç satışına temas ettiler. Haklıdırlar.
Reçetesiz ilâç sattırmıyacağız arkadaşlar. Yalnız
bunun bir hazırlık devresi vardır. Hazırlık devri şu olacaktır: Kuracağımız ilmî bir komisyon
bütün ilâçların hangisinin reçeteli, hangisinin reçetesiz satılması lazım geldiğini tam bir ayırıma
tabi tutacak. Ondan sonra diyeceğiz ki, ‘‘bundan
sonra reçetesiz ilâç sattırmayacağız’’ diyeceğiz
ve böyle bir yola ancak bundan sonra gireceğiz.
Faruk Kınaytürk’ün kadro konununu bahsettim. Personel Kanunu’nda ek görev mevzusu
var. Artık bu Personel Kanunu geldiği takdirde
burada münakaşaları yapılır. Elektronik atölyeden bahsettiniz. Biz Ankara’da kurduğumuz
atölyede böyle elektronik cihazlarını anlayacak
teknisyenleri yetiştiriyoruz. Bunları açtığımız
ve açacağımız ana depo ve tamirhanelere göndereceğiz.
Ekmeğe patetes mevzusundan bahsettiniz.
Arkadaşlar Hıfzıssıhha Enstitümüzdeki gıda
şubemiz bu mevzunun araştırması içindedir.
Ekmeğe yalnız patetes değil, ekmeğe patetes,
ekmeğe şeker, ve ekmeğe soya fasulyesinin ilâve
edilip en randımanlı bir şekle sokulması üzerinde büyük çalışması vardır, önümüzdeki aylar
içersinde bunu tahmin ediyorum ilân edeceğiz.
Hazerdağlı arkadaşımız gitmişler. Sağlık evi ve
sağlık ocağı yapılması, yerlerinin tespiti bugüne kadar yapılan bu ocaklarda bâzı yanlış yer
tekitleri olduğunu bende müşahede etmiş bulunmaktayım. Bunun üzerinde esaslı duruyoruz, illere talimat verilmiştir. Sağlık müdürleri,
veteriner müdürleri, maarif müdürleri, YSE
müdürü, Bayındırlık Müdüründen mürekkep

Ebeler vilâyet emrine tahsis edilir. Ebeler her
hangi bir köy ismine tâyin edilmez. Ebeler
vilâyet emrine tahsis edilir ve vilâyet onu istediği yerde kullanır. Sosyalizasyonda ise ebeleri
sağlık evlerine tevzi etmek bizim de yukarıdan
yapacağımız tavsiyelerle olabilir ama, bu sosyalizasyon dışındaki ebelerin yerlerinin tespiti
ve tâyini tamamen İller Kanunu’na göre vilâyetlere bırakılmıştır.
Ahmet Karayiğit arkadaşım ağız hıfzıssıhha
diş sağlığı mevzuuna ehemmiyet verilsin dediler. Arkadaşlar

‘‘

bugün Bakanlığımızın emrinde 136 adet
diş tabibi vardır. Bu miktar bundan 8 - 10
sene evvel 15 - 20 adeddi.

’’

Kadro Kanun’unda 30 kadar diş tabipi arkadaşımız bu kadroya iltihak edecektir. Benim şahsen üzerinde durduğum mesele her kazaya bir
diş tabibi arkadaşımızı gönderebilmektir. Bu her
sene alacağımız 20-30 kadro ile nihayet 8-10
sene içerisinde bunu temin edeceğimiz ümiti
içerisindeyiz ve gerçekten diş sağlığı, ağız sağlığı
hakikaten mühim bir mevzudur. Ayrıca diş tabiplerini rahatlaştıracak, bilhassa teknisyenlerin,
kalfaların cenderesinden kurtaracak olan kanun
maddemizin tadili Başbakanlığa gönderilmiştir.
Hattâ Meclise verilmiş bulunmaktadır.
Gündüzlü sağlık memurlarını arkadaşlarımız
şikâyet ettiler, haklıdırlar çünkü her sene mezun ettiğimiz gündüzlü sağlık memurlarına yer
bulabilmek için mutlaka kadro olması lazımdır.
Onun için biz gündüzlü sağlık okullarını tedrici

bir şekilde kaldırıyoruz. Gündüzlü sağlık okulları 8 adetti, bu sene dörde inmiştir ve talebe de
alınmamaktadır. Ancak bu sene 2 tanesine aldık
ve bunları tedrici bir şekilde kaldıracağız ve tamamen mecburi hizmetli yatılı hale getireceğiz.
Ahmet Karayiğit arkadaşım özel hastanelerin
kapatılmasını tenkit etti. Arkadaşlar gayri sıhhi
çalışan hiçbir müesseseye tâviz yok. Gayrisıhhi
çalışan hiçbir müesseseye müsamaha yok. Bu
itibarla bizim bu mevzuda hassasiyetimiz fazladır ve biz esasen bu hastaneleri kapatmadık. Bir
ay müddet verdik. Bu bir ay müddet içersinde
hasta kabullerine mâni olduk. Bu bir ay içerisinde de gösterdiğimiz şartları yerine getirmiyenlere mutlak mânada kapatacağız ve ruhsatlarını alacağız. Bunlar 25 kadardır. Bunlardan 12
kadarını kanuni şartları yerine getirdikleri için
açılmasına müsaade edilmiş, 31 adedine de ihtar verilmiştir. Yani hiçbir şekilde, hissi sebepler
içersinde, karşısına çıkıp “sen hasta kabul etmiyeceksin’’ denmemiştir.
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bir heyet kurulmuştur. Tarafsız olarak bu arkadaşlar o bölgenin coğrafyasını ve mahallî
şartlarını göz önüne alarak en münasip yerleri
tesbit edip bize bildirmektedirler. Sonradan yapılmakta olan şikâyetlerde esaslı şekilde nazarı
itibara alınıyor.

Alâaddin Yılmaztürk arkadaşımızın trafik kazaları üzerindeki teklifleri gayet yerindedir. imkânlarımız nispetinde bu mevzu üzerinde duruyoruz. Keza adlî tababet eğitiminin ve kursun
bende lüzumlu olduğu kanaati içersindeyim.
Yalnız ‘‘teftiş kadroları iyi çalışmıyor’’ dediler.
Arkadaşlarım biz teftiş kadrolarını en iyi çalıştırmanın bir çalışması, gayreti içersindeyiz. Hele
lâboratuvarlarda görmeden rapor verilmesi
mevzusu var ki, biz bu lâboratuvarların açılması
için 1 kişilik değil, 3 kişilik bir heyet tespit ettik.
Bu 3 kişilik heyetin içine bir de eczacı arkadaşımızı koyduk. Raporları çok dikkatle tetkik edilmektedir ve bana gelmektedir. Bu şekilde eğer
açılışı icap ediyorsa, açılışı tarafımdan doğrudan doğruya raporların son tetkikinden sonra
emirle yapılmaktadır. Bâzı şikâyetler olmuştur.
Şikâyetler üzerinde ikinci, üçüncü müfettişler
heyetini oralara gönderiyoruz. Geçen sene teftiş
heyetini ben Avrupa’ya gönderdim. Avrupa tefYüzyılın
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tiş sistemini yerinde incelesin diye gönderdim.
Hakikaten bugün teftiş heyeti güzel bir çalışma
içersindedir ve Avrupai metotları da yavaş yavaş
kullanmaya başlamıştır.
Arkadaşlarım, benim konuşmam tamamlanmıştır. Başta değerli Başkan olmak üzere senatör arkadaşlarımızın Bakanlığım çalışmalarına
ve Bakanlığım mensuplarına göstermiş olduğu
teveccühten, iltifattan dolayı teşekkürler ediyo-

rum. Bakanlık olarak yalnızca Türk Milletine
lâyik hizmetler içinde bulunuyoruz ve o büyük
milletin iradesinin yegâne tecelligâhı olan Senatoya ve Millet Meclisine lâyik olmaya çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız bu iki Büyük Müessesenin ve kütlenin bize gösterdiği teveccüh ve iltifat
devam ettiği müddetçe de aynı büyük hızla şevk
içinde, heyecan içinde devam edecektir.
Hepinizi saygı ile selâmlıyorum (Alkışlar).
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CUMHURİYET SENATOSU
Konu

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1970 Yılı Bütçesi Münasebetiyle

Yasama Yılı

9

Birleşim

69

Tarih

11.05.1970

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VE-

Muhterem Başkan, Muhterem senatörler, 3 ay gibi
kısa bir fasıladan sonra Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı Bütçesi tekrar huzurlarınızda. Yeniden Yüce Senatonun tenkitlerine tabi tutuluyoruz. Bakanlık olarak Yüce Senatonun tekrar
tenkitine tabi tutulmanın büyük memnuniyeti
içerisindeyiz çünkü biz bu tenkitlerden, yapılan
tavsiyelerden, tekliflerden daima kuvvet almışızdır, daima irşat almışızdır. Bu bakımdan arkadaşlarımın buradaki tenkitlerinden fevkalâde
memnunuz ve kendilerine teşekkür ediyoruz.

DAT ÂLİ ÖZKAN (Kayseri Milletvekili) -

Arkadaşlarım, bundan evvelki görüşmelerimizde sağlık politikası olarak tatbikatımızı enine
boyuna bu kürsüden izah etmiştik. Bu itibarla
bir tekrardan kaçınmak maksadıyla yeniden
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aynı politikayı bir izah sadedinde sizleri işgal
etmeyeceğiz. Daha ziyade arkadaşlarımın burada beyanlarına cevaplarımı hasredeceğim.
Yalnız bu arada 3 ay gibi bu geçen bir kısa bir
zaman içerisinde Bakanlıkça aldığımız bâzı
tedbirlerden sizlere kısaca bahsetmek isterim.
Evvelâ bundan evvelki görüşmede gerek komisyonda ve gerekse Senatomuzda şikâyetleri
çok yapılmış olan kadrosuzluk terfi ettirilemiyen hususlar, kadrosuzluktan vazifeye alınamıyan sağlık memurları, hekimler, bu 3 ay içerisinde Yüce Meclislerin yardımı ile çıkartmış
olduğumuz Kadro Kanun’u ile tamamen telâfi
edilmiştir ve dışarıda bulunan 600 kadar sağlık
memuru vazifeye dâvet edilmiştir, müracaatlarında vazifeye alınmaktadır. Ayrıca gerek teknik, gerek idari memurlarımızın da terfileri bu
kadro kanunları ile sağlanmıştır.

Ayrıca bu 3 ay gibi kısa bir müddet içerisinde sizlere Türkiye’mizdeki bulaşıcı hastalıkları
geçen senenin 4 ayı ile mukayeseli rakamlarını arz ediyorum. Geçen sene tifo 4 ayda 717
miktarında idi. Bu sene bu rakam 554’e inmiştir. Dizanteri 159’dan 152’ye inmiştir. Difteri
528’den 424’e inmiştir. Boğmaca 2.335’den
1.296’ya, kızıl 812’den 681’e, kızamık 237 binden 14.956, çocuk felci 114’den 57’ye ve enfeksiyon sepetetatip, ki, sarılık vakası 2.724’den
1.640’a düşmüştür.
Muhterem arkadaşlarım, geçen seneki bulaşıcı
hastalıklar durumu memleketimizde fevkalâde memnuniyet verici rakamlar içerisindeydi.
Bu rakamların bu sene daha da aşağı düşmesini görmek şüphesiz hepimizi sevindirecektir.
Bilhassa kızamık mevzusu hepinizin dikkatine
çarpmıştır. 37 binden 14 bine düşmüştür.
Muhterem arkadaşlarım, geçen sene biz bütün Türkiye çapında 500 bin çocuğu aşılamış
olduk, ilk defa olarak Türkiye’de bu tatbikat
yapılmıştır. 500 bin çocuğumuz aşıdan geçirilmiştir. Kızamık vakaları büyük ölçüde düş-

müştür. Bu rakamı biz bu sene 1 milyon doza
çıkaracağız ve Batı dünyasının 3 seneden beri
uygulamış olduğu bu tatbikatı memleketimizde geçirmek suretiyle artık kızamık mevzusunu
Türkiye’de tamamıyla halletmek istiyoruz.
Arkadaşlarım, Şevket Köksal arkadaşımız
bakanlıklar arası bir koordinasyon noksanlığından bahsettiler. Kendileri ile beraberim.
Gerçekten bakanlıklararası müesseseler arası
koordinasyon sıkıntısı ve imkânsızlığı içerisindeyiz. Yalnız böyle bir koordinasyonu temin
edebilmenin de hummalı bir çalışması içerisine de bakanlık olarak girmiş bulunuyoruz. Bilhassa besin kontrol ve murakabesini üretimden
tüketime kadar olan bu kontrol ve murakabeyi
bir elde toplamanın gayreti içerisindeyiz. Bugün Türkiye’nin bir numaralı mevzusu; şahsi
kanaatim olarak ifade ediyorum, besindir. Halbuki bunu bu kürsüden birkaç defa ifade ettim.
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Yine Yüce Meclislerden, tasvipleri ile geçirdiğimiz bir kanunla, idari, yardımcı ve hekim
olmak üzere bütün personelin dışarıda geçen
hizmetleri sayılmaktadır. Mektepten mezun
olan bir hekim Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında vazife aldığı andan itibaren bütün geçmiş hizmetleri terfiine, kıdemine mahsup edilmektedir. Bu kanun bundan kısa bir müddet
evvel tatbike konmuş ve bakanlığımız bu kısa
bir müddet içerisinde bilhassa dışarıdan gelen
hekim arkadaşlarımızın müracaatı karşısında
gerçekten faydalı bir kanun çıkarılmış olmasını görmüştür. Sağlık Sigortası Kanunu’muzda
bundan evvelki görüşmemiz henüz daha Meclise sevk edilmemişti. Bugün ise Sağlık Sigortası Kanunu’muz TBMM’nin komisyonlarında
ve müzakere safhasındadır.

‘‘

Besin kontrolü ve murakabesini Tarım
Bakanlığı yapar, Ticaret Bakanlığı yapar,
Gümrük ve Tekel Bakanlığı yapar,
belediyeler yapar, Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığı yapar. Böyle büyük
bir dağınıklık arz eden bir mevzunun hiç
şüphesiz istenilen şekilde ifa edileceği
imkânsızdır. Bu itibarla şimdi biz bir besin
kontrol enstitüsünün, bir besin kontrol
müessesesinin tek elde kurulmak suretiyle
imkânlarını temin etmenin bir çalışması
ve hazırlığı içerisine girdik ve bu tabiatıyla
bir kanun mevzusu olacaktır.

’’

Tahmin ediyorum hazırlıklarımız bittikten
sonra Yüce Meclislere bir kanun tasarısı hazırlamak suretiyle müracatta bulunacağız.
Ayrıca bir çok bakanlık bünyesinde bulunan tedavi edici hizmetler, koruyucu sağlık hizmetlerinin de şüphesiz yine bir elde toplanması icap
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eder. Bunda hepinizin bildiği gibi başlangıçta bir
teşebbüsümüz oldu. Ama, bâzı mâni sebepler
yüzünden bunda başarı gösteremedik. Şimdi,
TBMM ne sevk etmiş olduğumuz Genel Sağlık
Sigortası bu işi halledecektir, bütün tedavi. Hizmetlerine ve sigortayı bir elde toplamak suretiyle
bu imkânı temin edecektir. Genel Sağlık Sigortası da halen, biraz evvel bahsettiğim gibi TBMM
komisyonlarındadır.
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Şevket Köksal arkadaşım zaman zaman, hemen
hemen her bütçe vesilesi ile büyük şehirlerdeki hekim izdihamından bahseder, haklıdırlar.
Bundan bir müddet evvel bunun için harekete
geçtik. 1 - 2 arkadaşımızı Ankara Numune Hastanesinden kanunların uyduğu şartlar içerisinde
başka taraflara tâyin ettik ama bu tâyinlerimiz
Danıştay tarafından reddedildi ve biz de buna
uymak zaruretinde kaldık. Yalnız burada şu hususu bilhassa belirtmek istiyorum: Arkadaşlarım,
biz Numune Hastanesini tevsi ediyoruz. Bugün
Numune Hastanesi önünde bulunan bütün dağınık servisler, istediğimiz hizmeti görmeyen ve
eskimiş olan bu servisler tamamen kaldırılacaktır. Yerine büyük binanın önündeki sahaya 500
yataklı yeni bir bina yapılacaktır. Ayrıca büyük
bir poliklinik yapılmaktadır, halen iameliyathane departmanlarıyla beraber inşaat halindedir.
Ankara Hastanemiz proje safhasına alınmıştır.
400 yataklı bu hastane 700 yatağa çıkarılacaktır.
Tahmin ediyoruz ki, bunun için de 1971’de harekete geçilecektir. Yüksek İhtısas Hastanemizin
tevsiine başlanmıştır. 100 yatak ilâve edilecektir. Keza Belediye Hastanemiz tevsi halindedir.
Bununla şunu demek istiyorum ki; bugün için
bu hastanelerimizde izdiham halinde görülen
hekimlerimize bu inşaatlar bittikten sonra belki
de daha ihtiyaç karşısında ilâve etmek zaruretinde kalacağız. İstanbul’da da böyle; Haydarpaşa
Numune Hastanesini tevsi ediyoruz, proje safhasındadır ve Şişli Çocuk Hastanemizin 1.000
yataklı bir kapasiteye çıkarılması için inşaatı devam ediyor.
Yüzyılın
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Yine Şevket Köksal arkadaşımın Dünya Sağlık
Teşkilâtından bir mümessilin verdiği rapor üzerindeki tenkitleri üzerinde bir miktar durmak
istiyorum. Arkadaşlar, ‘‘Prokinkton Raporu’’
dediğimiz bu rapor memleketimizin gerçeklerine temas etmiştir. Biz memleketimizin gerçeklerine temas eden ister yabancı, ister yerli her
türlü tenkitin ve tavsiyenin daima yanındayız
ve yanında olacağız. Bunlardan istifade etmek
mecburiyetindeyiz. Esasen Bakanlığımız bir süreden beri bu yolu takipetmektedir. Geçen sene
ilk defa olarak Sosyalizasyon Genel Kurulunu
toplamıştır. Sosyalizasyon Genel Kurulunda
Parlâmentodaki arkadaşlarımızdan bâzıları, ilgili bakanlıklar mümessilleri, üniversitelerden
dâvet ettiğimiz temsilciler, meslekî teşekküllerden gelen temsilciler hepsi bulunmuşlardı ve bir
kongre havası içerisinde sosyalizasyonun işleyişi
esaslı şekilde ele alınmıştı. Biz o kongreden aldığımız teklifler ve tavsiyeler uyarınca şimdi bir
çalışmaya geçmiş bulunuyoruz ve zaman, zaman da gerek üniversite bünyesinden, gerekse
meslekî teşekküllerden bâzı arkadaşlarımızı dâvet ederiz, toplantılar yaparız ve takip edeceğimiz sağlık politikası hakkında onların fikirlerini
alırız. Binaenaleyh, biz verilmiş bu raporlara ve
raporun dışında da tavsiyelerin daima yapıcı
mahiyette olduğu takdirde yanında olmuşuzdur ve onların yolu üzerinde de yürümüşüzdür.

Muhterem arkadaşlarım, İbrahim Etem Karakapıcı arkadaşımıza cevapa geçiyorum. Bütçemiz, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kurulduğu günden beri her sene kifayetsiz olmuştur.
Kurulduğu günden beri yalnız bu sene değil.
Ama biz bütçenin imkânları içerisinde vazife
görmeye çalışıyoruz. Ben bu kürsüden birkaç
defa ifade ettim. Memleketimizin yolu yok,
memleketimizin suyu yok, memleketimizin
okulu yok, memleketimizin ışığı yok. O halde
memleketimizin imkânlarını, bütçe imkânlarını
buralarda da tevzi etmek mecburiyetindeyiz. Bi-

Bu sene 1.250 yatak kapasiteli hastanelerimizin temeli atılacaktır. 7.055 yatak kapasiteli
sari inşaatımız 1969’dan ve daha evvelki senelerden gelmiş olan inşaatlarımızın yapımına da
devam edilecektir.
Sağlık Bakanlığının takındığı tavırlar hekimleri
tedirgin ediyor... Hangi tavır tedirgin ediyor?
Bunu bilmek isterdim. Niçin Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığına gelmiyorlar. Tedirgin ediyormuşuz... Böyle bir şey yok, arkadaşlar. Aksine bugünlerde diğer müesseselerden Bakanlığımıza doğru bir akım başlamıştır. Tedirgin şöyle
dursun biz, biraz evvel söylediğim kanunlar
muvacehesinde hekimlerimize yeni imkânlar
sağlıyoruz. Düşünün ki, bir hekimin mektepten çıktığı andan itibaren bütün dışarda geçen
hizmetleri Bakanlığımda vazife aldığı takdirde
sayılıyor, on senesi emekliliğine mahsup ediliyor, terfiine, kıdemine mahsup ediliyor.
Full-time meselesi tedirgin etmiş... Böyle bir
şey yok, arkadaşlar. Bilâkis full-time ile biz hekime imkân tanıdık. Dedik ki, full-time’de mecburiyeti tatbik etmiyoruz. Mecburiyeti tatbik
etseydik işte o zaman hekimi tedirgin ederdik.
Diyecektik ki, hekime, ‘‘sen 750 lira maaş alıyorsun. 2.500 lira da sana tazminat veriyorum,
o halde burada çalışmaya mecbursun...’’ Arkadaşlar, 3.000 liraya bir hekim Ankara’da çalışır
mı? Buna imkân var mı? Bunun tedirginlik neresinde? Üstelik yeni bir imkân daha tanıdık,
dedik ki, ‘‘full-time’de çalışan hekim eğer çalış-

maktaysa, ihtiyariliği ona da tanıyoruz, isterse
full-time’den çıkabilir’’ dedik. O halde hekime
bir rahatlık, bir kolaylık getirmiş olduk. Bunun
tedirginlik neresinde?
Sosyalizasyonda, arkadaşlarım, hekim yok.
Sizinle beraberim. Sosyalizasyona hekim gönderecek elimizde bir mecburiyet yok. Nasıl
gönderebileceksiniz? Yalnız burs verdiğimiz
talebeleri mezun olduktan sonra işte diyoruz
‘‘sen şuraya gideceksin, sen buraya gideceksin.’’ O da gayet az, nihayet 1.800 kadar arkadaşımız. Bunu bu sene bize vereceğiniz imkânlarla 2.000 çıkarıyoruz. Ama şimdi ben yeni bir
kanun teklifi yaptım. Ve Başbakanlığa da sevk
ettim. Bu sevk ettiğim kanunla mütehassıs hekimlerimizi de bir sene için yeni mezun olan
arkadaşlarımızı da, her nereden mezun olursa
olsun, Bakanlığın isteği yere gönderebilme imkânını verecek bir kanun. Bunu da Başbakanlığa sevk ettim, huzurlarınıza geldiği takdirde
onun da desteğini sizden rica ediyorum.
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naenaleyh, bize verilen bu miktarı yapılan yollar,
yapılan sular muvacehesinde imkânlarımız içerisinde görüyoruz ve çalışmalarımızı da buna göre
ayarlıyoruz. Buradan şuna geçmek istiyorum,
yatırımlarımız, İbrahim Etem Karakapıcı’nın
dedikleri gibi hiçbir zaman azalmayacaktır, yatırımlarımızdan bir kısmı yapılmamıştır. Yatırımlarımız devam edecektir, devam etmektedir.

Arkadaşlarım bugün hekim yoktur diyoruz sosyalizasyon bölgesinde, ama sosyalizasyondan
evvelki devreyi mukayese edersek, yine görüyoruz ki, sosyalizasyondan evvelki devreye nazaran hekim yine de fazla, personel yine de fazla.
Size İbrahim Ethem Karakapıcı’nın bölgesi
Urfa’dan misâl vermek isterim. Bugün Urfa’da
mütehassıs hekim olarak 6 arkadaşımız var.
Sosyalizasyondan evvel de 6 imiş. Buna mukabil pratisyen hekim sosyalizasyondan evvel 16
iken, bugün 28’e varmış. Sosyalizasyondan evvel diş tabibi bir iken, bugün 3 varmış, eczacı
hiç yokken, bugün 1 adet. Sağlık memuru 15
kadarken, bugün 78’e varmış. Hemşire 6’dan
24’de çıkmış, hemşire yardımcısı 13’ten 23’e
çıkmış, ebe 29’dan 131’e gelmiş.
Arkadaşlarım görüyorsunuz; bu nispet bize,
sosyalizasyonda hizmetin halkın ayağına, köylünün ayağına götürüldüğünü söylüyor.
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Ben burada geçen sefer de izah etmiştim. Demiştim ki, ‘‘hizmet maalesef en aydınımızdan,
en cahilimize kadar bir memlekette, bir bölgede bulunan mütehassıs hekimle ölçülüyor.
Mütehassıs hekim var mı, orada hizmet görülüyor, isterse sağlık memuru olsun, isterse ebe
olsun, olmasın. Mütehassıs hekimle ölçülüyor.
Ama mütehassıs yok mu, orada hizmet yok.’’
Arkadaşlarım böyle bir zihniyet eskimiş bir
zihniyettir. Bizim vazifemiz Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığı olarak, koruyucu sağlık hizmetidir. Köyün ayağına gideceksiniz, doğumu
yapacaksınız. Köylünün ayağına gideceksiniz,
aşısını yapacaksınız, çevre sağlığını yapacaksınız, işte sosyalizasyon bunu getiriyor.
100. YILA ARMAĞAN

İster misiniz ki Sayın Karakapıcı sosyalizasyonu ortadan kaldıralım? Siz Urfa’nın hudutlarından içeriye giremezsiniz, kaldırırsak
DR. İ. ETEM KARAKAPICI (Urfa) - Memnun olu-

rum.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) - Giremezsiniz
oradan içeri, köylü ayaklanır, kazalar ayaklanır.
Oradan içeri giremezsin. Bugün sosyalizasyona girmeyen illerimiz sıraya girmişler, ‘‘bizi
ne zaman sosyalizasyona dâhil edeceksiniz?’’
diyorlar. Yozgat’ı, Kayseri’si, Niğde’si, Nevşehir’i, Sivas’ı, Ordu’su, Ferda Güley sözlü soru
veriyor, Tokat sözlü soru veriyor bizi ne zaman
sosyalizasyona alacaksınız diye. Eğer köylünün
içine hizmeti götürmek istiyorsanız, sosyalizasyona gireceksiniz. Ama, arkadaşlarım şunu
ifade edeyim. Bugünkü personel sıkıtımız muvakkattir. Bir gün gelecek ki bu sıkıntıyı biz tamamen gidereceğiz. Sosyalize sağlık hizmetleri
bir reform hizmetleridir. Bunu her yerde ifade
ediyorum.
BAŞKAN - Sayın

Bakan, 5 dakikanız kaldı, ona
göre toparlamanızı istirham ediyorum.

HİLMİ SOYDAN (Maraş) -

yok.
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Beyefendi doktor

Lûtfen efendim müdahale etmeyin
Sayın Soydan.

BAŞKAN -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VE-

Bir reform hizmetidir. Bugün kademeleri kurmuşuz, sağlık
evi, sağlık ocağı, bölge hastanesi, hastaneler.
Bugün için belki hastanelerimiz, sağlık ocaklarımız doktordan mahrum olabilir, ama arkadaşlarım ebe için de böyle söyleniyordu, sağlık
memuru için de söyleniyordu, hemşire için de
böyle söyleniyordu. Bunlar bugün % 80 nisbetinde tatmin edilmiştir. Bir gün gelecek, doktor
da böyle olacaktır. Doktor yalnız Doğu’nun sıkıntısı değildir, Batı’da da bir çok yerlerde doktor bulamıyoruz. Batı’nın da sıkıntısı doktor,
işte onun için ben böyle bir kanun getiriyorum,
bu kanunun bir sene bana hizmet etmek için,
bu kanuna sizin desteğinizi rica ediyorum.

DAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) -

Sıtma savaş ve trahom savaş sağlık memurları
mevzusunda tazminat teklifimiz halen Sayıştaydadır, oradan çıkmasını bekliyoruz.

İlâç mevzusunda Lütfi Bilgen arkadaşımıza
cevapa geliyorum. Arkadaşlarım, ilâç mevzusunda, ithal mevzusundaki usul şu: Bir bilimsel heyet kuruyoruz, üniversitelerden alıyoruz,
diğer karşımızdaki müesseselerden alıyoruz.
Bizim arkadaşlarımızla beraber oturuyorlar
ve Türkiye’ ye hangi ilâcın girmesi hususunda
karar veriyorlar. Yalnız Türkiye’ye girecek olan
ilâçların mutlaka ruhsatlı olması lazım. Türkiye’ye ruhsatsız ilâçlar giremez ama ihtiyaç var,
ihtiyaç karşısında da biz, Kızılay yolu ile bu
ruhsatsız olan ilâçları ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Bugün söylediğiniz ilâçlardan, lösemi
ilâçlarından Onkolin, Velde ve Vincristisin ilâçları halen mevcuttur, Bakanlığımız tarafından
getirilmiştir ve vatandaşın hizmetine amadedir,
bunlar hazırdır. Yalnız burada ben de bir serzenişte bulunmak isterim, doktor arkadaşlarımız
reçete yazıyorlar, bu reçete muhteviyatı memlekette yok. Vatandaşı zora koşuyorlar. Ben üni-

Sayın Faruk Kınaytürk arkadaşımızın sorularına geliyorum. Personel rejiminde hekimlerin
durumu, biz bunlarla alâkadar oluyoruz, ilgileniyoruz. Yalnız şüphesiz ki buraya kanun gelecektir, arkadaşlarımın da bu mevzuda biraz
ilgilenmesini ben de kendilerinden rica edeceğim. Atölyelerin kuruluşu, plân ve program
içerisinde devam ediyor. Bilhassa dediğiniz gibi
elektronik cihazların hakikatte bakımı çok mühimdir. Bu mevzuda yetiştirdiğimiz arkadaşlarımız var daha da yetiştiriyoruz.
Özel Hastaneler Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarındadır, görüşme safhasındadır.
Ekmeğin gıdai durumu mevzusunda Hıfzıssıhha Enstitümüzde bulunan besin enstitümüz bu
mevzuda ciddî bir çalışma içine girmiştir.
Sayın Mehmet İzmen’in hakkımdaki intibaına teşekkür ediyorum. Reorganizasyon, ancak
ben sağlık hizmetlerinde şöyle görüyorum.

Sosyalizasyonun tüm olarak memlekete teşmili
ve Genel Sağlık Sigortası’nın tatbikidir. Bu ahvalde gerek hekimin, gerek vatandaşın rahatladığını hep beraber göreceğiz. Tekrar ifade ediyorum, sosyalizasyonda bugün için en büyük
sıkıntımız personel sıkıntımızdır yoksa sistem
kurulmuştur ve işliyor. Sağlık ocaklarının yerlerinin tespiti mevzusunda, gerçekten büyük
hatalar olmuştur ama o günkü hataları bugün
için düzeltmeye imkân yoktur. Bundan sonra
kuracağımız sosyalizasyon bölgelerinde bu hataların tekerrür etmemesi için büyük bir gayretin içerisindeyiz. Mahallinde sağlık müdürleri,
millî eğitim müdürü, bayındırlık müdürü, YSE
müdürü gibi bir heyetin, yerinin tespitinden
sonra bu sağlık ocaklarının kuruluşlarının ayrıca yerlerine karar veriyoruz. Arkadaşlarım,
tenkitleriniz başta söylediğim gibi bizim için
şevk vericidir, kuvvet vericidir, cesaret vericidir.
Daima tenkitlerinize ve tavsiyelerinize yalnız
burada değil, Bakanlığımıza kadar gelmek suretiyle yapmanızı rica ediyorum çünkü onlardan biz ilham alıyoruz. Bugünkü tenkitler de
aynı mahiyette ve aynı mânada olmuştur. Bakanlığımıza karşı göstermiş olduğunuz teveccühe tekrar teşekkür ediyorum. Yüce Heyetinizi saygı ile selâmlıyorum. (Alkışlar)
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versitedeki arkadaşlarımdan bilhassa şunu rica
ediyorum. Zaman zaman da kendilerine söylemişimdir, istediğiniz ilâçları bana bildirin, ben
getiririm ve bu usul üzerinde bu da devam edecektir, bugün dediğiniz ilâçlar memleketimizde
vardır ve hastaların emrine sunulmuştur.
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MİLLET MECLİSİ | 3. DÖNEM
Konu

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1970 Yılı Bütçesi Münasebetiyle (*)

Yasama Yılı

1

Birleşim

89

Tarih

26.05.1970

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Kayseri) - Muhterem Başkan,
muhterem milletvekilleri, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçemiz Millet Meclisimizin
yüce çatısı altında görüşülürken cidden takdire
değer bir tenkite tabi tutuldu.
100. YILA ARMAĞAN

Grupları adına konuşan arkadaşlarım ve şahsı adına konuşan Baha Müderrisoğlu, memleketimizin sağlık sorunları ve sağlık konuları
üzerinde vukufla durdular ve Bakanlığımın
bundan böyle devam edecek çalışmaları üzerinde de yol gösterici, teşvik edici, bir kelime ile
yapıcı bir mâna içerisinde katkıda bulundular.
Kendilerine ve Büyük Meclisin muhterem üyelerine teşekkürlerimi arz ediyorum.
Muhterem arkadaşlarım,
Memleketimiz dünyanın en eski hastanelerine, dünyanın en eski medreselerine, tıp fakültelerine sahiptir. Bu topraklar üzerinde asırlar
boyunca gelip geçmiş, yaşamış bütün devletler
ve hükümetler kendi bölgelerindeki sağlık hizmetlerine büyük önem vermişlerdir. Görebildiğimiz kadarıyla ve iftiharla memleket sathında
tespit ettiğimiz asarla tıp sahasında 760 sene
önceye kadar gidebiliyor. Ancak, Cumhuriyet
idaremiz, hepimizin bildiği tarihî sebeplerle, diğer sahalarda olduğu gibi tıp sahasında da bu
memleketi maalesef geri kalmış olarak devralmış bulunmaktadır.

Arkadaşlarım bu kürsüde bir çok acı gerçekleri
dile getirdiler, kendileriyle beraberim. Yalnız
şu hususu kabul etmek mecburiyetindeyiz ki,
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kurulduğu
ilk günden itibaren, yani tam 50 sene evvelinden itibaren başlayan bir süre müddetince
memleketimiz sağlık şartlarını ıslah edebilmenin büyük gayretini göstermiş ve büyük mesaisini vermiştir ve hâlâ da böyle gayretli bir
mesai içerisindedir. Yalnız, buna rağmen Batı
ile bir mukayese yaptığımız zaman aramızda
büyük hoşlukların ve büyük mesafelerin yine
de bulunduğunu görüyoruz. Bu çalışmaların
neticesi olarak güzel, başarılı hedeflere ulaşılmıştır. Bir zamanların korkunç tahribatını
yapan hastalıklardan tifüs, çiçek, kolera, veba
gibi hastalıklar bugün artık memleketimizden
tamamen dışarılara atılmış, yok edilmiş, tüberküloz kontrolümüz altına girmiş, sıtmanın
ömrü bir kaç seneye indirilmiş ve trahomun
büyük kitleleri tehdit edici durumu bertaraf
edilmiştir. Şimdi yeni bir safha başlamıştır. Bu
safha çevre sağlığının ıslahı, türlü gıda temini,
sağlık hizmetlerinin uç topluluklara, köylük
bölgelere kadar götürülebilmesi ve tedavi hizmetlerinin de daha mükemmel temini...
Arkadaşlarım, bu neticeler ve bu çalışmalarla
niçin hâlâ Batıdan geriyiz, niçin hâlâ Batı ile
aramızda büyük mesafeler var?
Bunun başlıca unsuru, burada biraz evvel ko-

(*) İlk görüşmesi 11.02.1970 tarihli 45’inci Birleşimde yapılan bütçe, tümü üzerinde yapılan görüşmeler sonrası reddedilmiştir.
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Arkadaşlarım, maksat insanı hastalandırmamaktır. Gerek çevreyi, ortamı, gerekse insanı
sıhhi şartlar içinde bulundurmak, yaşatmak ve
her türlü hastalığa karşı da mukavim bir hale
getirebilmektir.
İşte memleketimiz üzerinde böyle bir sağlık
hizmetini getirecek, yerleştirecek bir hizmeti
mutlaka kurmamız gerekmektedir. Sosyalize
sağlık hizmetleri bu memlekette kabul edilip
tatbik edilmeye başlanıldıktan sonra bu maksat
tahakkuk, tahassül etmiş ve bir zamanlar bu
hizmet bölgesinde derme çatma olarak devam
eden sağlık hizmetleri, sağlık işleri bugün derli
toplu diyebildiğimiz bir hale gelmiştir.
Muhterem arkadaşlarım,
45 seneden beri gelmiş geçmiş bütün hükümetler memnuniyetle göreceğimiz bir gayret içerisinde her köye, öğretmeni, okulu götürmenin
büyük çalışmasını göstermişlerdir, ama, hâlâ
daha binlerce köyümüz bugün müesseseden
yoksundur. “İlkokul tahsili mecburidir’’ diyoruz, ama bugün hâlâ binlerce çocuğumuz bu
tahsilden mahrumdur. O hâlde asırların ihmaline uğramış olan bir memlekette hedeflere bir
anda ve topyekûn ulaşmaya imkân yoktur.
Sosyalize sağlık hizmetlerinde de “Her köye
sağlık hizmetini götüreceğiz’’ diyoruz, “ebesiyle, hemşiresiyle, sağlık memuruyla, ilâcıyla hattâ hekimiyle götüreceğiz’’ diyoruz, ama, bunlar
hedeftir. Giden yerlerimiz yok mu, var; fakat istediğimiz mâna ve ölçü içerisinde bu hizmetleri

bu müesseseleri hedeflerine ulaştırmanın bugün için imkânsızlığı içerisindeyiz. İşte, bizim
çalışmalarımız, gayretlerimiz bu imkânsızlığı
yenme ve yenebilme üzerindedir.
Köylük bölgelerden, mezralardan, obalardan,
vatandaşlarımızın il merkezlerine hattâ ilçe
merkezlerine gelmesini beklemeyeceğiz. Hizmetleri her yönüyle mutlaka o aziz topluluğun
arasına götürmek mecburiyetindeyiz; götürdüğümüz zaman biz geri kalmışlıktan kurtuluruz. Geri kalmışlıktan bu vatanı kurtaracağız.
Bunun başka bir yolu yoktur. Size bunu bir
misalle anlatmak isterim, ben bu misali Bütçe
Komisyonunda da verdim.
1967 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde,
geliştirilmiş bir kızamık aşısının tatbikatı mevzubahis, ilk defa kütlevî bir tatbikat yapılacak
ki, ki, Amerika’da böyle uç topluluklara kadar
giden bir hizmet yok ve bütün hizmetler de ücretli filân veriliyor, deniliyor ki, “Bir kızamık aşısı
temin edilmiştir, bu kızamık aşısını şu şu merkezlerinizde çocuklarınıza aşılattırabilirsiniz.’’
1 senenin sonunda Amerika Birleşik Devletleri’nde 36 milyon Amerikalı çocuğun aşılanmış
olduğu görülüyor. Bunu bizim memleketimizde
yapmaya imkân var mı; buna imkân yok. Biz,
şöyle bir zihniyet içerisindeyiz Ne zaman hastalığın ağırlığını omuzlarımızda ailemiz üzerinde
hissedeceğiz, ancak o zaman bir sağlık merkezine, bir sağlık tesisine müracaat edeceğiz. Bu aziz
kitle böyle bir zihniyet içindedir diye, ona hizmeti götürmeyecek miyiz? O halde, hizmetleri
Türkiye’nin şartlarında, milletimizin yaşayışında mutlaka onun ayağına götürmek mecburiyetindeyiz. İşte, sosyalize sağlık hizmetleri böyle
bir sistem halinde vatandaşın ayağına götürülür.
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nuşan arkadaşlarımın da dile getirdiği gibi,
son yıllara kadar koruyucu sağlık hizmetlerinin memlekette ihmal edilmiş olması, ağırlığın
daha ziyade tedavi edici hizmetlere kaydırılmış
olmasındandır. Halbuki, asıl sağlık hizmeti koruyucu sağlık hizmetidir, çevre sağlığı hizmetidir, hele Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının
asli görevi işte budur.

Arkadaşlarım, sosyalize sağlık hizmetleri programına alınmış olan illerimizde, ocaklarımızın
ve sağlık evlerimizin yatırımlarına bir plân içerisinde devam edilmektedir. Bu ocaklar ve sağlık
evleri bir müddet boşta kalabilir. VatandaşlarıYüzyılın
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mızın ve arkadaşlarımızın biraz sabırlı olmaları gerekir. Şunu da ilâve edeyim ki, bugün o
ocakların ve sağlık evlerinin yüzde 80 i (ki, 2 - 3
sene evvel bütün arkadaşlarımın bu mevzuda
şikâyetleri bir hayli fazla idi) ebesiyle, hemşiresiyle, sekreteriyle, sağlık memuruyla doludur ve
vazifesini ifa etmektedir, yüzde 40’ı da hekimle
vazifeye devam etmektedir.
YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) -

diyemediniz...

Doktoru

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VE-

Hekim de yüzde
40 doludur, ama, bugün için arkadaşımızın dediği gibi, hekim sıkıntımız vardır. Bugün oralara hekimi göndermek bizi biraz müşkülâta
sokuyor, ama bunun da tedbirleri içerisindeyiz,
sırası geldikçe bunu da izah edeceğim.
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DAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) -

Arkadaşlarım, yardımcı sağlık personeli sıkıntısı önümüzdeki 2 - 3 sene içerisinde tamamen
zail olacaktır. Bugün 58 kadar yardımcı sağlık
personeli mezunu verebilecek okullarımız kurulmuştur, vazifededir ve bu sene 2 bin civarında bir mezuniyet yılı göstermiştir bize. Bu sene
aldığımız öğrenci adedi 3.138 dir. Birkaç sene
içerisinde sağlık memuru, ebe, hemşire sıkıntımız, bizleri oldukça rahatlığa kavuşturacaktır.
Hekim mevzuuna gelince;

‘‘

bu sene 900 kadar hekim mezun ettik.
Ne kadar mezun verirsek,
Bakanlığımızda bunlardan o kadar
istifade edecektir. Yeni açılmış olan
fakültelerimiz de mezun vermeye
başladıktan sonra bu miktar 1.500-2.000
hattâ 2.500 rakamına ulaşacaktır.

’’

Bir diğer sıkıntımız mütehassıs hekimdir. Mütehassıs hekimlerimizi bilhassa mahrumiyet
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bölgelerimize göndermenin büyük sıkıntısı
içerisindeyiz. Bunun için de, yeni tedbirler getiriyoruz. Başbakanlığa sevk etmiş olduğumuz,
mütehassıs hekimlerimizi mahrumiyet bölgelerimizde bir sene çalıştırma gibi bir mecburiyet
getiren kanun tasarısı yakında huzurlarınıza
gelecektir, tasviplerinize sunulacaktır.
Arkadaşlarım, sosyalize sağlık hizmetleri sistemi memleketimiz şartlarında ve memleketimiz
yaşayışında - her zaman iddia ediyorum - en
uygun sistemdir ve bunu en kısa zamanda imkânlarımız içerisinde bütün Türkiye’ye teşmil
etmek de bizim vazifemizdir. Yalnız Vefa Tanır
arkadaşımız, bugünkü bütçe içerisinde dört ilimizin daha alınmasını mahzurlu olarak burada
ifade ettiler. Bu sene yalnızca Nevşehir ilimiz, o
da, yatırımlarını yaptığı için sosyalize sağlık hizmetleri bölgesine girecektir. Başka ilimiz bu sene
için programda değildir. Gelecek seneki programımızda, Sivas, Kayseri, Niğde ve Kırşehir
illerimiz katılacak, ondan sonra program içerisinde diğer illerimiz bunu takip edecektir. Sosyalize sağlık hizmetleri sistemi, hastaların takipi,
hastalıkların takipi, doğumların en sıhhi ve en
ehliyetli ellerde ve şartlarda yapılması, takipi ve
öğretmenin yanında hekimi, ebeyi, hemşireyi ve
sağlık memurunu köylük bölgelere göndermek
suretiyle, eğitici bir vasfı bulunması bakımından memleketimizin vazgeçemeyeceği, ısrarla
takip edeceği bir sistemdir. Şüphesiz, bunu en
iyi şekilde yürütmek, daha da ıslah ederek çalıştırmak da, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
bünyesinde bizlere düşen vazifedir.
Muhterem arkadaşlarım,
Tedavi hizmetleri Devletin omuzlarına binmiş
külfetli bir yüktür, ağır bir yüktür, pahalı bir
hizmettir. Bu hizmetleri Devletin omuzundan,
Batıda tatbik edilen usuller içerisinde sistemleri
getirmek suretiyle kaldırmak, hiç değilse tahfif
etmek mecburiyetindeyiz İkinci Beş Yıllık Plâ-

Arkadaşlarım, memleketimizde bilhassa genç
yaştakilere tahribatiyle büyük zayiat verdiren
verem üzerindeki çalışmalarımız bilhassa 17
seneden beri ilgili, gayretli ve programlı bir
şekilde, başarılı olarak devam etmektedir. Bu
başarı Dünya Sağlık Teşkilâtı ve dünya tıp otoritelerince de tespit ve teslim edilmektedir. O
kadar ki, bu sene Türkiye’miz verem çalışmaları saha tatbikatı ve eğitimi olarak Dünya Sağlık
Teşkilâtı tarafından bir bölge memleketi ilân
edilmiştir, bugün halen Türkiye’mizde bu mevzuda eğitilen ve dünyanın bir çok yerlerinden
gelmiş verem savaş mütehassısları bulunmakta
dır, saha çalışmaları ve eğitimi görmektedirler.
Bu eğitim bunlar gittikten sonra birbirini takipeden heyetler halinde devam edecektir.
Her sene muayyen bölgelerde taramalar yapmaktayız. Türkiye 17 seneden beri dört defa
taranmış, elden geçirilmiştir. Bu sene beşin-

ci tarama olarak tekrar ele alınmıştır, Bir zamanlar Türkiye’mizde 1,5 milyonun üzerinde
tüberkülozlu bulunduğu halde, bugün şunu
huzurunuzda kesin olarak ifade etmek isterim
ki, çok sevindirici, hepimizi memnun edici bir
rakama inmiştir, bugün Türkiye’mizde tüberkülozlu adedi 200 bin civarındadır.
Bizim, tüberküloz savaşında takip ettiğimiz
prensip; koruma, hasta bulma, tedavi etme
üzerinedir. Koruma mevzusunda değerli bir
silâhımız var, bu BCG verem aşısıdır. BCG
verem aşısı tatbikatı da Türkiye’mizde fevkalâde başarılı olmuş ve umumi başarının başlıca
unsuru hâlinde kendisini göstermiştir. Bugün
tekerrürler dâhil olmak üzere 57 milyon vatandaşımız tüberküloz testinden geçirilmiş, 25
milyondan fazla vatandaşımız BCG aşısıyla
aşılanmıştır. 120 BCG ekibimiz ve 36 röntgen
verem tarama ekibimiz vardır ve bu ekiplerin
yaptığı çalışma ile 8 sene içerisinde, 6 milyon
vatandaşımız köylük bölgelerde röntgenden
geçirilmiş ve bunlardan 70 bin vatandaşımız
da tedavi altına alınmıştır, Bunun yanında merkezler halinde çalışan 214 kadar dispanserimiz
mevcuttur. Bu dispanserlerimiz de, verem savaşının temel unsurlarından birisidir. Bunlar
da 8 senede 14,5 milyon vatandaşımızı muayene etmişler, 12 milyon vatandaşımızı röntgen
muayenesinden geçirmişler ve bulunan bütün
hastalar da tedaviye alınmıştır. Muhterem arkadaşlarım, verem mücadelesinde bizlere yardım eden mahallî verem savaş derneklerine
ve onların konfederasyonu mahiyetinde olan
Ulusal Verem Savaş Derneğine de huzurunuzda teşekkür ederim. Çünkü, büyük vazife
görmektedirler ve bu başarıda büyük payları
ve hisseleri bulunmaktadır. Biz, tedavi müesseselerinden göğüs hastalıkları hastanelerine
de gereken ehemmiyeti vermekteyiz. 1969 yılında Heybeli Sanatoryumuna 100 yatak ilâve
edilmiştir ve Heybeli Sanatoryumunda bugün
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na bu girmiştir ve Demirel Hükümetinin huzurlarınızda okunan programında da, “Yine1
sigortası, kademeli bir şekilde tatbik edilecek
denilmek suretiyle, bu mevzu ciddî bir şekilde
ele alınmıştır. İki seneden beri Bakanlığımız
bu mevzuda gayretli bir çalışma göstermiştir.
Memleketimizin sigorta otoritelerinden mürekkep bir heyet, bu mevzuda güzel mesai vermiştir, hazırlanan kanun tasarımız bugün Yüce
Meclisler komisyonlarındadır. Ben de, arkadaşlarımın bazıları gibi bu komisyonların toplanmamasından şikâyetçiyim. İki buçuk aydan beri
toplanıp bir başkanı dahi seçmemiştir. Şunu bilhassa huzurlarınızda ifade etmek isterim ki, bu
sosyalizasyonlardan sonra gelmiş ve hakiki manasıyla reform mahiyetinde olan bir tasarıdır,
Bu tasarı huzurlarınızda değerli fikirlerinizle
olgunlaştıktan ve tekemmül ettikten sonra Türk
Milletinin emrine sunulacak ve gerek hekimlerimiz, gerekse milletimiz sağlık hizmeti mevzusunda büyük bir rahatlığa kavuşacaktır.
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artık sıra mevzubahis değildir. Yedikule Göğüs
Hastalıkları Hastanemiz 400 yataklı ilâve bir
pavyona, önümüzdeki yılda temel atılmak suretiyle kavuşacaktır.

‘‘

Atatürk Sanatoryumuna 1969 yılında
150 yataklı bir pavyon ilâve edilmiştir,
200 yataklı bir katın ilâvesi de 1971
programımızdadır.

’’

100. YILA ARMAĞAN

Bursa ve Erzurum’da 400 yataklı hastanemiz
hizmete, hazırdır. Ordu hastanemizin inşaatı
devam ediyor. Trabzon tevsi inşaatımız hemen
hemen bitmiştir. Elâzığ, Muş ve Van hastanelerimizin ihaleleri tamamlanmış, temel atma
safhalarına gelmiştir. Sivas’taki 400 yataklı hastanemizin durumu da ihale safhasındadır.
Muhterem arkadaşlarım, bu çalışmalar daha
da artan ve hızlanan bir tempo içerisinde devam edecektir. Nasip olursa, önümüzdeki sene
sizlere bu mevzuda daha iyi haberler vereceğimi ümit ederim.
Muhterem arkadaşlarım,
Bu topraklar üzerinde insanları yok eden ve
medeniyetleri ortadan kaldıran bir hastalık olarak sıtma da, milletimize hayli zarar vermiştir.
Sıtma çalışmalarında da programlı ve teşkilâtlı
bir çalışma içerisindeyiz. Başarılı neticeler alınmıştır. Bir zamanlar bir milyonun üzerinden
bulunan sıtmalı adedi bugün binlerin içine inmiştir. Türkiye’mizde sıtma artık birkaç senelik bir ömür içerisinde kalmıştır. Bugün 2.500
civarında sıtmalı vardır ve bu rakamı 1970
içerisinde bin civarına indireceğimizi tahmin
ediyoruz. Çalışmalarımız tek sıtmalı kalmayıncaya kadar aynı hız içerisinde devam edecektir.

1968 yılında memleketimizde 2.026 civarın da,
salgın diyebileceğimiz adet içerisinde çocuk felci hastalığı çıkmıştır. Bunun üzerine kapı kapı
dolaşarak yegâne silah olan aşılamayı uyguladık ve bu uygulamanın neticesinde 1969 yılında vaka adedini 384’e düşürmek suretiyle gördük. Yalnız şunu huzurlarınızda ifade edeyim
ki, 384 rakamı da küçük bir rakam değildir,
bunun da altına inmek mecburiyetindeyiz. Aşılamamız aynı sistematik ölçü içerisinde devam
ediyor. Bu sene, dört aylık istatistik rakamlarımız bizim bu 384 ün epey altına düşeceğimizi
şimdiden göstermektedir.
Bu arada bilhassa Baha Müderrisoğlu arkadaşım kuduz mevzusundan bahsettiler.
Arkadaşlarım,

‘‘

Muhterem arkadaşlarım:

1969 yılındaki kuduz adedi 40’tır. 40
rakamı küçük bir rakam değildir, büyük
bir rakamdır. Medeni milletlerde,
medeni dünyada artık kuduz hastalığı
görülmüyor.

1969 yılında bulaşıcı hastalıkların vukuuna
ve yayılmasına karşı aldığımız tedbirler güzel

Kuduzdan ölenler yoktur, ama tek başımıza
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı olarak bu-
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sonuçlar vermiştir. Bilhassa Irak’ta çıktığını istihbar ettiğimiz kolera hastalığı üzerine bütün
hudut boylarımız kolera aşısından geçirilmiş ve
hemen hemen yüzde 90 - 98 arasında bütün
vatandaşlarımız bu aşılamaya tabi tutulmuştur.
Arkadaşlarım, bizim kolera için alınmış olan
tedbirlerden sureti katiyede, memleketimizin
bulunduğu coğrafi bölge bakımından vazgeçmemize imkân yoktur. İşte birkaç gün evvel
yine radyolardan, gazetelerden öğrendiğiniz
üzere, bugün Hindistan’da koleradan ölenlerin
yekûnu yüzleri aşmaktadır. Binaenaleyh, her an
bir sıçrama ihtimali karşısında biz kolera tedbirlerimizi aksatmadan devam ettirmek mecburiyetindeyiz ve bunu da devam ettiriyoruz.

’’

Bu sene,

‘‘

1969 yılında ilk defa olarak
memleketimizde 500 bin dozla kızamık
aşısı yaptık. Bundan güzel netice aldık.
Kızamık memleketimizin büyük bir
problemidir. Her sene 700 bin civarında
çocuğumuz kızamığa yakalanmakta
ve 5 - 10 bin kadarı da maalesef bu
hastalıktan kaybedilmektedir.

’’

Medeni âlem kızamık aşısı ile bunun tedbirini almış ve önlemiştir. Bu sene 500 bin dozluk
aşıyı bir milyon doza çıkarmak suretiyle biz de
esaslı bir şekilde bununla mücadeleye gireceğiz
ve tahmin ediyorum ki, kızamık artık memleketimizde bir problem olmaktan çıkacaktır,

‘‘
Tifo 1968’de 2.900’den 1.800’e inmiştir,
difteri 1.800’den 900’e düşmüştür,
boğmaca 10 binden 7 bin rakamına
inmiştir.

’’

Tekrar ifade edeyim ki, bu hastalıklar bu senenin
dört aylık istatistikî rakamlarında daha da büyük

düşüşler göstermektedir, bunun da mücadelesi
şüphesiz aşılamadır. Aşılama yapıldığı müddetçe
bu hastalıklar düşmeye devam edecektir.
Muhterem arkadaşlarım;
Tarihin çok eski devirlerinden beri mevcut
olan ve bugün de beşeriyeti önemli bir şekilde işgal eden hastalıklardan birisi de trahomdur. Bugün dünya nüfusunun 1/6’sı olan 500
milyon insan trahomludur. Trahomdan mütevellit, yine dünya sathında 10 milyon insan
kör bulunmaktadır. Memleketimiz trahomun
yerleştiği bölgelerden birisidir. 1925 yılında o
zamanki nüfusumuzun 12 milyon olduğunu
düşünürsek, bunun 3 milyonu trahomlu olarak
bulunuyordu. Bu rakam şüphesiz korkunç bir
rakam, ama o zamandan beri büyük bir mücadele verilmiştir. Bilhassa son yıllarda yapılan
taramalarla bugün trahom artık kütleleri tehdit eden bir hastalık olmaktan çıkmış, her sene
sonbahar ve yaz aylarında görülen trahom oftalmi salgınları tamamen ortadan çekilmiştir.
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nun mücadelesini yapamıyoruz. Bizim yaptığımız şu; Türkiye’nin bir çok yerlerinde 500’e
yakın açtığımız aşı istasyonu vasıtasıyla kuduzla
temas etmiş olanları aşılamak. Bunu yapıyoruz, ama, kuduzun asıl mücadelesi bu değildir.
Kuduzun asıl mücadelesi, rezervuarların imhasıdır. Rezervuarların imhası da ancak vahşi
hayvanların, kurt, tilki, çakal gibi hayvanların
imhası ve bunun yanında da bunlarla temas etmesi ihtimali bulunan bütün ehli hayvanların
aşılamaya tabi tutulması ile olur. Biz zaman
zaman ilgili bakanlık nezdinde bu mevzuda teşebbüslerimizi ve duyurularımızı yapmaktayız.

1958 yılında bir buçuk milyon trahomlu vardı.
Bu rakam 1966’da bir milyona, 1967’de 650
bine, de 500 bine ve 1969 yılında da 400 bin
rakamına inmiştir. Kati tedavisi vardır. Bilhassa bir bölgeye okul, yol, su gibi unsurlar girdikçe bu hastalık hemen hemen kendiliğinden
sönmeye doğru gitmektedir. Binaenaleyh, sosyal yapıyla, bünyeyle ve ekonomik durumla bu
hastalığın büyük ilgisi vardır.
Halen 22 Doğu ve Güneydoğu bölgemiz
trahomlu bölgedir. Bir zamanlar nüfusun
%80’i trahomlu olan bu bölgelerde bugün
trahomlu nispeti %14 civarına düşmüştür.
Buralarda 5 hastanemiz ve 168 tedavi müessesemiz mevcuttur. Her sene taramaya alınan
illerimizde bu mücadeleye çok ciddî bir şekilde
devam edilmektedir.
Arkadaşlarım; Batı’dan memleketimize gelen
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hastalıklarından birisi de frengidir. Bir zamanlar
Bakanlığımızı hayli meşgul eden ve sosyal bünyemizi zaman zaman tehdit eden bu hastalıkla da
mücadele, programlı ve teşkilâtlı bir şekilde başlamış ve bugün dahi devam etmektedir. Frengi
memleketimizde bir zamanlar 160 binin üstünde idi, bugün 16 bin civarına düşmüştür. Biz bu
sene yeniden bütün kütükleri ele aldık, hastaları
tek tek takip ve tespit ediyoruz. Frenginin de kati
tedavisi vardır. Ümit ediyorum ki, 1970 yılının
sonunda bu rakam bir hayli aşağıya inecektir.
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Yalnız, bütün dünyada olduğu gibi bizde de
yeni frengi vakaları maalesef zuhur etmektedir.
Her sene zuhur eden frengi vakaları ki, zaman
zaman gazete sayfalarını işgal eden vakalar
300 ilâ 600 arasındadır. Yalnız, her sene yine
1.500 ilâ 3.000 arasında tedaviye alınmış vakaların tedaviden düşürülmesi neticesi bu yekûn
bir yükseklik göstermemektedir.
Arkadaşlarım, her zaman bu kürsüden ifade
ediyorum, seks olan yerlerde frengi vardır, frengi
olacaktır. Binaenaleyh, mücadele aynı zamanda
seksle de mücadeledir. Bunu beraber yürütmek
mecburiyetindeyiz. Bu, esasen Amerika’da da
aynı derttir, Fransa’da da aynı derttir, Almanya’da da aynı derttir, İngiltere’de de aynı derttir.
Lepra mevzusuna gelince; halen 10 bin kadar
lepralı vardır. Ankara Tıp Fakültesi Cüzzam
Savaş Derneği ile iş birliği halinde bir tarama
programı hazırlıyoruz. 3.826 kadar hastamız,
Elâzığ ve Bakırköy’deki ufak çaptaki hastanemizde tedavi altındadır.
Muhterem arkadaşlarım;
Memleketimizin çevre sağlığı şartları maalesef
tatminkâr olmaktan uzaktır. Bu en uç topluluktan en büyük şehirlerimize kadar böyledir.
Bunu gören, bunu bilen bir teşkilât olarak, bu
mevzu üzerine de çok ciddî bir şekilde eğilmiş
bulunuyoruz. Sözlerimin başında ilâve ettiğim
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gibi, çevre sağlığı şartlarını ıslah ve bununla
beraber koruyucu hizmetler mevzusu Bakanlığımın asli görevidir. Biz, bu mevzuya bilhassa
son yıllarda Bakanlık olarak ağırlığımızı koymuş bulunuyoruz.
Çevre sağlığı ve koruyucu sağlık hizmetlerinde
başlıca unsur personeldir. Sağlık mühendisleri,
yüksek çevre sağlığı teknisyenleri, çevre sağlığı teknisyenleri, kimyagerler, bakteriyologlar,
ziraat mühendisleri, veteriner hekimler, sağlık
zabıtaları, bunların hep beraber koordine bir
çalışmaya girmesi lazımdır. Biz böyle bir hazırlık içerisindeyiz.
Bugün burada da ifade ediyorum; gıda sorunu
memleketimizin, Sağlık Bakanlığımızın tek sorunudur, en önemli sorunudur. Buna gereken
önemi fazlasıyla vermek mecburiyetindeyiz.
Sayın Salih Zeki arkadaşımızın ifade ettiği gibi,
bu konu bugün büyük bir dağınıklık arz etmektedir. Gıda ile Tarım Bakanlığı, Gümrük Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, belediyeler, Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanlığı alâkalıdır. Bu dağınıklık içerisinde bu hizmeti görmeye imkân
yok. Binaenaleyh, bunları bir elde toplamaya
mecburuz. İşte biz, bu hamlığın içerisindeyiz
ve ümit ediyorum ki, yakın günlerde bunları
bir elde toplayan bir tasarı ile huzurunuza gelmek imkânını bulacağız,
Bir kaç seneden beri memba suları üzerinde
çalışıyoruz, şişe suları üzerinde çalışıyoruz.
Bugün yüzde 90 ölçüde bunu başarı ile neticelendirdik ve bugün 20 kadar memba suyunun Ankara, İstanbul, İzmir, İzmit, Eskişehir,
Adana gibi yerlerimizde doldurması, yıkaması
ve kapatması hiç el değmeden yapılmaktadır.
Bunun takipi de Bakanlığımız tarafından çok
sıkı bir şekilde yapılmaktadır.
Memleketimizin bir mama problemi vardır.
Bundan iki sene evveline kadar çocuklarımız
maalesef yalnız nişasta ile besleniyor ve bu

Arkadaşlarım, çevre sağlığı ve koruyucu sağlık hizmetlerinde temel unsur lâboratuvardır.
Lâboratuvarı bulunmayan memleketlerde,
bölgelerde çevre sağlığı ve koruyucu sağlık
hizmetlerinin kontrolü ve esaslı bir şekilde kurulması mümkün değildir. Bu itibarla biz, yine
1968’den beri, “Halk sağlığı lâboratuvarları’’
adı altında, bütün vilâyetlerimizde bir müessese kurmanın çalışmasına girdik. 1969 yılında
18 ilimizde 18 lâboratuvar faaliyete geçirilmiştir, 1970 yılında da 16 ilimizde 16 lâboratuvar
buna ilâve edilecektir ve böylece her sene muayyen bir program içerisinde, bunu bütün vilâyetlerimize teşmil edeceğiz.
Muhterem arkadaşlarım; yine koruyucu sağlık hizmetlerinin esaslı unsurlarından birisi de
anne çocuk sağlığıdır. Ana çocuk sağlığı hizmetleri - Baha Müderrisoğlu arkadaşım bunun
üzerinde durdular - çocuğu ana rahmine düş-

tüğü andan itibaren okul çağına kadar takip
eder, besler, sağlığı ile ilgili bütün muayene ve
tedavileri yapar, eğitir, ananın ve cocuğun sağlığı ile çok yakından alâkadar olur. Bu müesseselerin bütün yurt sathında çalışması için bir
hazırlığın içerisindeyiz ve halkımız da hu müesseselere gerçekten memnun edici bir rağbet
göstermektedir.
Nüfus plânlaması - yalnız Salih Zeki arkadaşım
buna temas ettiler - bir ailenin istediği zaman,
istediği adedde çocuk sahipi olabilmesinin fennî
yollarnı öğrenmesinden başka bir şey değildir.
Zaman zaman ortada dolaşan sözler sureti kafiyede doğru değildir ve hiçbir zaman Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığı, çocuk ve nüfus plânlamasını, nüfusun artış hızını azaltan bir unsur olarak görmemiş ve ele almamıştır. Aksine,
Türkiye’de mevcut kriminolojik düşüklerle mücadele için bunun savaşını yapmaktadır. Bugün
her 3 doğuma 1 düşük isabet etmektedir, bu da
esasen, nüfus plânlamasının memleketimizde
maalesef gayrifennî bir şekilde tatbik edildiğini
bize sarahaten göstermektedir. Nüfus plânlaması çalışmalarımız daha ziyade köylük bölgelere,
gecekondu bölgeleri gibi maddi bakımdan zayıf
olan bölgelere intikal ettirilmektedir. Çalışmalarımız hu istikamette inkişaf etmektedir.

100. YILA ARMAĞAN

sebeple sağlık bakımından büyük zararlar görülüyordu. Şunu burada ilâve etmek isterim
arkadaşlarım, mama beslenmesi geri kalmış
memleketlerin çocuk beslenmesidir. Hakiki beslenme sütledir, ama bugün süt endüstrimizin
istediğimiz ölçü içerisinde gelişmemesi dolayısıyla ve çocuklarımıza sütü istediğimiz mânada
götüremediğimiz için, süt beslenmesinde bugün
muvaffak olunamamaktadır. O halde, mama
üzerine büyük ehemmiyet vermek gerekmektedir. İşte biz iki sene evvel bu mevzuyu ele aldık
ve mamalarımızı vasıflı hale getirdik; mineralleriyle, vitaminleriyle, proteinleriyle bunları zenginleştirdik ve bugün piyasada satılmakta olan
mamaları bu durumda olmaya mecbur tuttuk.
Bunun da yine Bakanlığımız tarafından takipi
yapılmaktadır. Mamaların aynı vasfı muhafaza
edip etmedikleri zaman zaman sondaj mahiyetinde olmak suretiyle piyasadan, zaman zaman
bunları istihsal eden müesseselerde yaptığımız
kontrollarla toplattığımız numunelerin tahlilleri
neticesi takipini yapmaktayız.

Memleketin sağlık sorunları üzerinde, “Akıl ve
Ruh Sağlığı’’ önemlii bir yer işgal etmektedir.
Sayın Vefa Tanır arkadaşımız bilhassa bu mevzu üzerinde çok durdular, haklıdırlar. Bugün
memleketimizde, Bakırköy Akıl ve Ruh Sağlığı Merkezi, Manisa ve Elâzığ olmak üzere 3
hastanemiz mevcuttur. Bu 3 hastanemizde ise
5 bin yaltak vardır. Bunun büyük bir kısmına
Bakırköy Akıl ve Ruh Sağlığı sahiptir. Halbuki
bugün Türkiye’de 30 bin akıl ve ruh sağlığı yatağına ihtiyaç vardır. Şüphesiz bu yatak sayısı
da gayrikâfidir ve onun içindir ki 3 bin küsür
yatak olan yerde 4 bin hasta yatmaktadır.
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Yalnız, şu noktayı burada bilhassa ifade etmek
isterim, Sayın Vefa Tanır arkadaşım belki mahallinde de incelediler, bir çok pavyonlarımızda, Bakırköy Akıl ve Ruh Sağlığın’daki pavyonlarda hastalar yatmamaktadır, yatakları dahi
bozulmamaktadır. Bu durum, onların o hastalıklarının bir icabı olarak olmaktadır.
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Akıl ve Ruh Sığlığı mevzuuna da biz son senelerde biraz fazla ehemmiyet verdik. Gölbaşı’nda 500 yataklı Akıl ve Ruh Sağlığı Merkezimizin inşaatı son safhaya gelmiştir, en geç
1972’nin içerisinde hizmete açılacaktır. Bu
sene Adana’da 500 yataklı bir akıl ve ruh sağlığı merkezimizin temeli atılacaktır. Gaziantep’teki eski hastane 300 yataklı bir akıl ve ruh
sağlığı merkezi haline getirilmesi için yapılan
restorasyon çalışmaları son safhadadır. Bu senenin sonunda en geç 1971 yılı içinde temelinin atılacağını tahmin ediyorum. Samsun’da
bu mahiyette eski hastanemizi böyle bir müessese haline getirmenin tasavvuru içerisindeyiz.
Bakırköy Akıl ve Ruh Sağlığı Merkezi, 1.000
yataklı, modern yeni pavyonlara kavuşacaktır,
bunun ilk temeli 1971 yılı içerisinde atılacaktır.
Keza, Manisa Akıl ve Ruh Sağlığı Merkezine
240 yataklı, modem tesisler ilâve edilmiştir.
Muhterem arkadaşlarım;
Prehistorik devirden kalma kemiklerde dahi tesirini gösteren ve bugün dahi önemini muhafaza edip, beşeriyet için büyük tehlike olan kanser
üzerinde de çalışmalarımız bir hayli hızlanmıştır.
Bugün için kanserde yapılabilecek şey; kanseri
bulabilmektir, kanseri erken yakalayabilmektir.
Bu itibarla, eğitimin ve propagandanın kanser
mevzusunda büyük önemi vardır. İki sene evvel,
Etimesgut bölgesinde açmış olduğumuz ve bugün 190 yatakla çalışan kanser hastanemiz, ilâç,
cerrahi ve röntgen gibi üçlü bir tedaviyi başarıyla
yerine getirmektedir. Ankara’da ve İstanbul’da
500’er yataklı yeni iki modern hastanemizin bu
sene proje safhası başlamıştır, tahmin ediyoruz
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ki, 1971 yılında temellerini atma imkânı bulabileceğiz. Keza, Ankara Numune Hastanemizde,
kurmakta olduğumuz Radyoterapi Müessesemizin inşaası son safhaya gelmiştir. Kobalt, sezyum ve diğer tedavileri yapabilecek radyumu ile
bütün tedavileri yapabilecek bir müessese haline
getireceğimiz bu müessese, bir iki ay içerisinde
vazifeye girecektir ve böylece artık kanserli vatandaşlarımızın yurt dışına gidip tedavi olmaları
da önlenmiş olacaktır.
Hıfzısıhha Enstitülerimiz; koruyucu hizmetlerimizin, çevre sağlığı hizmetlerimizin temel
taşlarıdır. Bunun için, uzun vadeli bir program
içerisinde bu mevzular da ele alınmıştır. Memleketimizin 16 bölgesinde 16 Hıfzısıhha Enstitüsü
kurulması programımız içerisindedir. Bunlardan Adana, Diyarbakır ve İzmir hizmete girmiş, vazifeye başlamıştır. Erzurum inşaat, yani
bina olarak tamamlanmıştır, ancak daha henüz personel bulamadığımız için bu müesseseyi
açma imkânına sahip olamadık. Ankara Refik
Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitümüzü geliştiriyoruz. Aşı istihsal edecek büyük ünitelerin
temelleri, bundan bir ay kadar evvel atılmıştır.
İki sene evvel hizmete girmiş olan serum çiftliğimiz güzel bir çalışma içerisindedir. Yine bu
serum çiftliği bünyesinde, Baha Müderrisoğlu
arkadaşımızın gayet yerinde olarak işaret ettiği
gibi, pürifiye ve konsantre serum istihsal edecek
bir ünitenin inşaası devam etmektedir, monte
safhasındadır; önümüzdeki günlerde bu ünite
faaliyete geçerek arkadaşımızın hakikaten güzel
işaretiyle, purifiye ve konsantre serum istihsali de, medeni memleketlerde olduğu gibi, artık
memleketimizde de temin edilmiş olacaktır.
Tedavi kurumlarımız; eskilerinin tevsii, yenilerinin ilavesi suretiyle vatandaşımızın ihtiyacına
cevap verecek bir gelişme içerisindedir. İkinci
Beş Yıllık Plânı’mız, 10.000 kişiye 25 yatak düşecek bir hedef göstermiştir. Üçüncü Beş Yıllık
Plân hedefi, 10.000 kişiye 30 yataktır. Halbuki,

‘‘

Bakanlık bünyesinde 45.870 yatak
vardır; bütün yatak mevcudu 84.658’dir.
Halbuki bugün 150.000 yatağa -mutlak
mânada- ihtiyacımız bulunmaktadır.
1969’dan 1970’e devredilen inşa halindeki
yatak adedimiz 7.555’tir. Bu seneki
programımızda 1.250 yatak ilâvesi
derpiş edilmiştir,

’’

yeni temel atmalarla bunu da gerçekleştireceğiz.
Ayrıca, tedavi müesseselerimizde standart model ölçüler içerisinde cihazlanmanın çalışmaları içerisindeyiz ve dışardan yaptığımız ithaller
ve içerden yaptığımız alımlarla bu müesseseleri, hekimlerimizi memnun edecek bir cihazlandırmaya doğru gidiyoruz.
Ayrıca, bütün hastanelerimizde, ödeme kabiliyeti bulunmayan vatandaşlarımızın ücretsiz
muayene ve tedavileri üzerinde fevkalâde hassas davranıyoruz.
Sayın Vefa Tanır arkadaşımızın dediği gibi,
full-time hiçbir zaman ödeme kabiliyeti bulunan vatandaşlarımız için bir mâni sınır değildir.
İşte bunun misali, Ankara Numune Hastanesidir. Arkadaşımız diyor ki, “Ankara Numune
Hastanesi full-time’de muvaffak olmuyor’’,
sebebi şudur: Kapılarını fakir vatandaşlarımıza ardına kadar açmıştır, sebep budur. Yoksa,
Ankara Numune Hastanemiz huzurlarınızda
şunu bilhassa ilâve etmek isterim ki Türkiye’nin en hummalı faaliyet gösteren hastanesi,
en güzel çalışan hastanesi haline getirilmiştir.

Sayın Bakan, hastane
muvaffakiyetsiz, demedim, full-time meselesinde muvaffakiyetsizdir, dedim.

VEFA TANIR (Konya) -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) - Sebebi işte buradan geliyor. Hastane fakir vatandaşlara
kapılarını açmıştır, onları ücretsiz bir şekilde
muayene etmektedir. Tabiî full-time bundan
zarar görüyor. Sebep bu..

Daha ziyade bina darlığından bahsetti efendim.

BAŞKAN -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VE-

Arkadaşlarım,
oraya da geleceğim. Biz, tedavi müesseselerini
bütün yurdumuzun her bölgesine, vatandaşın
ayağına götüren bir program içerisindeyiz. Her
vilâyetimizde ya yeni bir tesisin temeli atılmıştır, ya yeni bir müessesenin kapısı vatandaşlara
açılmıştır. Konya’dan bahsedeyim: Senelerden
beri 200 yatak, dedikleri Konya Hastamemizde, bu sene 200 yataklı bir ilâve pavyonun açılışını yapacağız.

DAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) -

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) -

man’da mütehassıs hekim yoktur.

100. YILA ARMAĞAN

Batı standartlarının asgari seviyesi 10.000 kişiye
50 yataktır. Binaenaleyh, daha çok uzun yol almak mecburiyetindeyiz. İkinci Beş Yıllık Plan’ın
3’ncü yılına girdiğimiz şu sırada biz 10.000 kişiye 24 yatak seviyesine gelmiş bulunuyoruz, Arkadaşlarımızın burada da belirttikleri gibi,

Adıya-

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VE-

Adıyaman’da
esas hastanemiz var, hastanemiz orada mevcuttur.
DAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) -

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) - 5

tane hastanenin bir tane mütehassıs hekimi var.
BAŞKAN - Sayın Yusuf

nızı kullanmış sayarım.

Ziya Yılmaz, söz hakkı-

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) - O ayrı. Şimdi ar-

kadaşlar ben ne diyorum: Mütehassıs hekimi..
YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) -

hekim de gelmiyor.

Mütehassıs
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SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) - Şimdi bunda Siz
haklısınız, bunda sizinle beraberim. Doktoru
oralara götürmeye hep beraber mecburuz.
Doktor gitmiyor, ne yapacaksınız?
SÜLEYMAN MUTLU (Afyonkarahisar) -

buri tutalım, Sayın Bakan.
BAHRİ KARAKEÇİLİ (Urfa) -

ederler.

Mec-

Ona da itiraz

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VE-

tasarısını
getiriyorum, Başbakanlığa sevk ettim. Yakında, huzurunuza gelecektir ve bunun başka bir
yolu yoktur. Bugün her hangi bir mütehassıs
arkadaşımızı, memleketimizin her hangi bir
bölgesine zorla gönderebilmek için elinizde bir
müeyyide var mıdır? Kimi itham ediyorsunuz?
Gitmiyorlar. O halde, hem onu götürecek, şartları yerine getirmeye, hem de onları mecbur
tutacak müeyyideleri kurmaya mecburuz. İşte
biz bunu kuruyoruz, bunun başka yolu yoktur.

100. YILA ARMAĞAN

DAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) - Kanun

Ayrıca, yine Vefa Tanır arkadaşıma cevap vermek isterim, büyük merkezlerimizi büyütüyoruz. Bugün Ankara Numune Hastanemizin
- ki siz oradan yetiştiniz - hastanenin önünde
yapılmakta olan büyük bir poliklinik binasının ve ameliyathane departman inşaatını her
halde görmektesiniz. Keza önünde bulunan
Refik Bey Pavyonu, İntaniye Pavyonu ile Acil
Pavyonun hepsi yıkılacak, bunların yerine 500
yataklı modern bir pavyon yeniden meydana
getirilecektir. Bugün Ankara Hastanemiz 400
yataklıdır, kâfi gelmiyor. 300 yataklı polikliniklerle beraber yeni bir pavyon ilâve edilecektir,
yerleri istimlâk edilmiştir.
Haydarpaşa Numune Hastanemiz, eski ve 70
senelik bir binadır, işe yaramıyor. Bunu bütünüyle beraber içine alan bir proje safhası bu
sene başlamıştır. Şişli Çocuk Hastanemiz 1.000
yataklı hale getirilmektedir, inşaası bir hayli ilerYüzyılın
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lemiştir. Beykoz’da yeni bir hastane kuruluyor.
Arkadaşlar, bütün vilâyetlerimizde yeni bir müessese ya açılmakta, ya da kurulmaktadır. Vatandaşlarımızın ayağına bütün hizmetleri götürmenin büyük çabası ve gayreti içerisindeyiz.
Arkadaşım haklı olarak, personel noksanlığından bahsettiler ve âdil tevzi edilmediğini burada ifade ettiler; bunun bir misali olarak da
Göğüs Cerrahisi Merkezi ile Bakırköy Akıl ve
Ruh Sağlığı hastanelerini verdiler.
Personel noksandır, bunu kabul ediyorum. Yalnız mukayese ettiğimiz iki müessese arasındaki
çalışma farklarını burada belirtmek lazımdır.
Bir taraf kalp ameliyatı yapıyor, göğüs ameliyatı yapıyor. Ameliyathane ekibi lazımdır, rikavorum ekibi lazımdır, hastalara bakım lazımdır,
bakım ekibi lazımdır. Siz bunları vermezseniz
bir göğüs cerrahi merkezine, bu göğüs cerrahi
merkezinden randıman alabilir misiniz, alamazsınız. Buraya bunun için verilmiştir, ama
buna mukabil Akıl ve Ruh Sağlığı Merkezinde
de noksandır, ama orada bu kadar önemli değildir. Bunu burada bilhassa kaydetmek lazımdır.
Muhterem arkadaşlarım, Salih Zeki arkadaşımızın temas ettiği bir noktaya geliyorum, ilâç
ve ilâç sanayii mevzuu:
Biz Bakanlık olarak ilâç ve sanayii hakkındaki
politikamızı vatandaş menfaati ve sağlığı esas
alarak takip ediyoruz ve bunu tavizsiz ve müsamahasız takip ediyoruz ve bunu böyle de takip
etmeye devam edeceğiz.
Bugüne kadar ne yaptık;
İlâç fiyatları üzerinde bir sistem getirdik, maliyet sistemi getirdik. Fransa’dakine benzer bir
sistem getirdik ve tekrar burada iddia ediyor ve
diyorum ki, ilâç üzerindeki, bilhassa ilâç fiyatları üzerindeki münakaşa artık kalkmıştır çünkü maliyet esas alınmıştır, maliyeti esasından
üzerine muayyen kârlar konulmuştur. Bana

Binaenaleyh, bugün ilâç fiyatları maliyet esası
üzerine istinaden bir sistemle bir istikrara kavuşmuştur ve o kadar kavuşmuştur ki 1967 yılında yabancı firmaların 84 bin dolâr civarında
olan dışarıya kâr transferleri 1969 yılında 51
bin dolâra düşmüştür ki bu da kendi cirolarında büyük bir azalmanın meydana geldiğini ve
ilâç fiyatlarında vatandaş lehine bir fark olduğunu göstermektedir.
Bu ilâç fiyatlarını ayarlama mevzusu memleketimiz için bir merhaledir.
Arkadaşlarım, ikindi merhale şu olmuştur: Bizim yine takipettiğimiz politikada ilaçların vasıflı olarak ve formüllerine uygun olarak vatandaşa intikali çalışmaları vardır. Bu mevzuda da
çok ciddî bir murakabe kurmuş bulunuyoruz.
Bundan 4 - 5 ay kadar evvel 107 lâboratuvar
üzerine yaptığımız kütlevî bir kontrol neticesi
hepimizin malûmudur ki 30 kadar lâboratuvarı kapatmış bulunuyoruz. Bunlardan hâlâ
şartlarını yerine getiremeyen 15-16’sı kapalı
bulanmaktadır. Bunların 451 kalem ilâcına da
el koyduk, kontrollerini yapıyoruz ve maalesef
zaman zaman açıklıyorum, bu 451 ilâcın da
%25 ile % 30’u bozuk çıkmaktadır. Bozuk çıkan ilâçlar için de derhal toplatma kararı alıyoruz, piyasadan tamamen toplatıp mesullerini
de adliyeye sevk ediyoruz.
Biz bütün ilâç imal eden müesseselere ve lâboratuvarlara oto kontrol lâboratuvarları niteliğinde
olma mecburiyetini koyduk. Yani diyoruz ki; sen
evvelâ kendi ilâcını piyasaya çıkarırken kontrol
edeceksin... Böyle bir kontrol lâboratuvarı bu-

lunmadan ilâç imâl eden müesseselerin sureti
katiyede sanat icrasına müsaade etmiyoruz.
Ayrıca Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitümüzdeki kontrol şubemizi de tam bir şekilde harekete
geçirdik, ama yeterli değil, yeterli olmadığı için
de bu sene programımızdadır, bir ilâç müstakil
kontrol enstitüsünün temeli atılacaktır. Bu seneki
imkânlar içerisinde paramız da ayrılmıştır.
Arkadaşlarım, bu kontrol mevzusunu bu şekilde
yapmak da ikinci merhale olmuştur. Gayemiz
vatandaşa alacağı ilâç için bir teminat vermek,
bir güven yaratabilmektir; bunun peşindeyiz.
Memleketimizde bugüne kadar ruhsatı alınmış
15 bin kalem ilâç vardır arkadaşlarım, ama bugün eczane raflarında satılan ilâçların adedi,
3.500’dür. Yeni bir mevzuat değişikliği hazırlıyoruz. Bu mevzuat değişikliğine göre, teknik
bir heyet kuruyoruz. Bu teknik heyet bu 15 bin
ruhsatı yeni baştan elden geçirecek ve tedavi
kabiliyetini kaybetmiş olan bütün ruhsatlar iptal edilecektir ve böylece ilâç piyasası tam bir
ayıklanmaya, tam bir rahatlığa kavuşmuş olacaktır. Bu ayıklama ve bu tetkik de her 5 senede
bir devam edecektir.
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ancak şunu diyebilirsiniz; “Bunların tespitleri
hatalı olabilir’’ Bu olabilir bunu diyebilirsiniz.
Bu şikâyetler zaten zaman zaman yapılmaktadır ve bizim tekrar tetkikimiz karşısında da bu
şikâyetlerin haklı olduğu yerlerde hak teslim
edilmekte, haksız olduğu yerlerde reddedilmektedir. Bu yapılmaktadır.

Arkadaşlarım, dış münasebetlerde de yabancı
teşekküllerle ve dost yabancı milletlerle sağlık
mevzusunda daimî bir işbirliği içerisindeyiz.
Bilhassa Dünya Sağlık Teşkilâtı, UNICEF,
RCD, İngiltere, Fransa, Amerika, Dünya Gıda
Tarım Teşkilâtı; bunlarla daimî temas halindeyiz. Bunlara muayyen katılma paylarımız var,
onlardan da aldığımız yardımlar var. Yardımlar daima, katbekat katılma paylarımızın üstünde gerçekleşmektedir.
Memleketimize sağlık kuruluşları, sağlık teşkilleri, tedavi müesseselerimiz yayılmaktadır. Bu
yayılma muvacehesinde bu müesseselerimizi
cihazlandırma ve bu cihazların mahallerinde
bakımları bizleri hayli meşgul etmektedir. BuYüzyılın
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nun için yine memleketimizin muhtelif bölgelerinde anadepo ve tamirhaneler kurmaktayız.
Bunlardan İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve
Diyarbakır inşaatları tamamlanmıştır; Malatya, Bursa hizmete girmiştir, Trabzon, Kayseri,
Konya da bu senenin sonunda tahmin ediyoruz ki, hizmete girecektir.

100. YILA ARMAĞAN

Donatım mevzusunda geçen sene uyguladığımız direkt ithalâtı bu sene de aynen uygulayacağız ve bundan büyük faydalar temin etmiş
bulunuyoruz. Bu faydaların yanında istediğimiz
kaliteli, vasıflı cihazı alma imkânını da buluyoruz. Ayrıca, direkt ithalâtın Bakanlığımız tarafından uygulanmasının getirdiği büyük bir fayda
da şu olmuştur: Bir çok kuruluşlar Türkiye’de
tıbbî ve cerrahi cihaz imâline geçmişlerdir. Biz
hunları kontrol ediyoruz. Gerçekten bunlar vasıflı imalât yapacak şekilde işe başlamıştır.
Muhterem arkadaşlarım, yine Bakanlığımızın
üzerinde hassasiyetle durduğu, ama bugün bir
dağınıklık ifade eden bir hizmet de sosyal hizmetlerdir.
Bugün Sağlık Bakanlığı 0 ilâ 6 yaş arasındaki çocuklara bakar, 7 ilâ 18 yaş arasındaki çocuklara, gençlere Millî Eğitim Bakanlığı bakar, Çocuk Esirgeme Kurumunun elinde bir
hayli çocuklarımız vardır ve bu hizmetler de
istediğimiz mânada görülmüyor. Bunun için
bu hizmetleri de tek elde birleştirecek “Sosyal
Hizmetler Kurumu’’ kanun tasarısı Meclislere
sevk edilmiştir ve arkadaşımızın dediği gibi bu
hizmet müstakil bir tesis olacaktır ve belki de
Başbakanlığa bağlı bir müessese halinde faydalı bir kuruluş hizmeti verecektir.
Vefa Tanır arkadaşımızın sağlık merkezlerimiz
mevzusundaki yaptığı şikâyetler fevkalâde yerindedir. Yapmış olduğum seyahatlerde ben,
hekimi olduğu halde kilitli bulduğum sağlık
merkezleri görmüşümdür. Yalnız bu sağlık
Yüzyılın

Sağlık Bakanları

688

merkezleri sosyalize sağlık hizmetlerinde yataklı sağlık ocakları olarak çalışmaktadır ve
faydalı hizmetler görmektedir. Biz sağlık merkezlerini murakabe içerisinde daha iyi çalışan
bir şekle sokmanın gayreti içerisindeyiz.
Edirne’deki entegrasyon mevzuu:
Arkadaşlar entegrasyon sosyalizasyona girmeden evvelki bir intikâl devridir. Binaenaleyh,
Vefa Tanır arkadaşımızın dediği gibi Edirne’deki entegrasyon tatbikatı yarıda kalmış bir tatbikat değildir. Aksine Edirne’de entegrasyon vazifesini yapmış ve yatırımlarını kendisi kurarak,
kendisi yaparak sosyalizasyona intikâl etmiştir.
Binaenaleyh, Edirne’deki entegrasyon tatbikatını başarılı bir tatbikat olarak görmek lazımdır.
Sosyalizasyon pahalı bir hizmet değildir. Bugüne kadar yedi seneden beri, sekiz seneden
beri 24 vilâyetin, (hattâ Nevşehir’in yatırımları
dâhil) işleyişi, araçlarının, gereçlerinin bütün
yekûnları dâhil 742 milyon liraya çıkmıştır.
Yedi seneden beri bu 24 vilâyetin sağlık hizmetlerine verilen bu para pek de yüksek bir
miktar değildir.
Sonra yine arkadaşımız ‘‘Gümüşhane’de 30 35 bin vatandaşa bir hekim düşüyor’’ dedi. Bu,
sosyalizasyondan evvelki devreye ait bir rakam.
Bugün Gümüşane’de 15 bin şahsa bir hekim
düşmektedir, keza Adıyaman’da 18 bin şahsa
bir hekim düşmektedir. Sosyalizasyondan evvel
bu miktar 28 bin idi.
Sayın Bakan, tamamsa bâzı sualler
var onları sorayım.

BAŞKAN -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VEDAT
ÂLİ ÖZKAN (Devamla) - Cevap vereceğim.

Sayın Baha Müderrisoğlu’nun tek elde toplama mevzuu...
Bu, gerçekten bundan üç yıl evvel kadar önce
tarafımdan ortaya tez olarak atılan bir durum-

dur. Yalnız, bütün müesseselerini tek elde toplamak hususu, Genel Sağlık Sigortası Türkiye
sathına uygulanmaya başladıktan itibaren gerçekleşecektir. Bunu da bilhassa arkadaşımıza
söylemek isterim,

pi Enstitüsü tamamlanıyor. Kobalt, Sezyum,
Radyo izotop tedavisi yapacak cihazlar sipariş
edilmiştir, geçen seneki direkt ithalât içerisindedir, bir iki ay içerisinde gelip de vazifeye başlayacaktır.

Ben arkadaşlarımın suallerine hazırım.

SÜLEYMAN MUTLU (Afyonkarahisar) - Bunlar

cağım.

Arkadaşlar adına sualleri ben sora-

VEFA TANIR (Konya) - Bir sualim de benim var!
BAŞKAN - Peki

efendim.

Zatıâliniz bâzılarına yazılı cevap verebilirsiniz,
yazılı cevap vereceklerinize, lûtfen “yazılı cevaplarımı vereyim’’ dersiniz.
Sayın Süleyman Mutlu 1’inci sorusunda

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VEDAT ÂLİ (Devamla) - Şimdi muhterem arkadaş-

larım, biraz evvel izah ettim, biz Etimesgut’ta
190 yataklı bir hastane açtık, tıklım tıklım dolu.
Maalesef ıstırap içerisinde, kendilerini yatıramadığımız için biraz daha mesafeli günler veriyoruz. Onun için İstanbul ve Ankara’da iki
tane büyük, beşer yüz yataklı modern kanser
müessesesinin kuruluşuna karar verdik.

yok Sayın Bakan.
BAŞKAN - Sayın

yın!

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VEDAT

Kanser Hastanesinde ayrı tedavi usullerimiz var. Bunları bilhassa
ayakta tedavi yapacak ünite halinde Numune
Hastanesine getiriyoruz ve Kanser Hastanemizde de bunlara ihtiyacı olan hastalar zaman zaman oraya sevk edilerek tedavi edilecektir.
ÂLİ ÖZKAN (Devamla) -

BAŞKAN -

“Kanser gibi, tümör tedavilerinin sadece bir
hastanede teksif edilmesi hem tatbikat bakımından kolay hem de malî yönden daha az
külfetli olacağı kanaatini taşıyoruz, Sayın Bakan ne düşünür?’’ diyorlar.

SÜLEYMAN MUTLU (Afyonkarahisar) -

Kanser Hastanesinde mi kurulacak Sayın Bakan?

Cihaz

Mutlu, rica ederim konuşma-

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) - Bunu da biraz
evvel izah ettim. Ankara Numune Hastanemiz
kuruluşu bitmek üzere bulunan Radyotera-

dim:
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BAŞKAN -

2’nci suali takdim ediyorum efen-

“Veteriner gıda lâboratuvarlarının Sağlık Bakanlığınca takviyesi düşünülmekte midir?’’
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VE-

Veteriner gıda
lâboratuvarlarının Bakanlığımızla hiçbir ilgisi yotur. Ancak bu lâboratuvarlar bize saygı
göstererek kendi kucaklarını açmışlar ve gıda
mevzusunda bizim tahlillerimize cevap vermektedirler. Bunlar 12 kadar lâboratuvardır ve
kâfi gelmemektedir, bunları kendi kurduğumuz
lâboratuvarlarla ve belediye laboratuvarlarıyla
takviye etmiş durumdayız.
DAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) -

Sayın Vefa Tanır buyurunuz. Sual
çok kısa, kesin ve sual şeklinde olsun mutlaka!
BAŞKAN -

Sayın Başkan, bir
yanlış anlaşılmayı sualimin arasında çok kısa
olarak vaz’etmek isterim.

DR. VEFA TANIR (Konya) -

Sayın Bakan “Full-time tatbikatına devam
edeceğiz’’ dedi. Hastane full-time midir bu?
Yani, bir hastanede bütün hekimler toptan
mı full-time yapacak, yoksa memleketin fakir
Yüzyılın
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hastalarına çok faydalı olan Numune Hastanesinde gelir getirecek hekimler part-time, gelir
getirmiyecek hekimler full-time olarak mı tatbikat görecek? Binaları da müsait değil, yoksa
Numune Hastanesindeki doktorların hepsine
elimden gelse madalya veririm.
Sormak istediğim sual şu: Part - time bir hastanede doktor full-time, çalışacak; full-time böyle
mi devam edecektir?

100. YILA ARMAĞAN

İkinci sualim: Full-time, özel hastanın yatacağı
bina yapısı olmayan yerlerde döner sermaye
ile karşılanması zor bir şey oluyor. Bunu genel
karşılama imkânı var mı? Karşılama imkânı yoksa, bir gün Siyami Ersek, Timur Aker,
Kemalî Bayazıt full-time’den çıkarlarsa aynı
hastane full-time’ye devam edecek mi? Bu iki
sualimi lûtfen cevaplandırsınlar.
BAŞKAN - Buyurun

efendim.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) - Muhterem

arkadaşlarım, evvelâ hiç şüphesiz full-time’nin bir
müessesece tam uygulanması lazımdır ama
full-time’in bir müessesece tam uygulanması
için de, orada bulunan hekimlerin tatmini gerekir. Bugün biz döner sermayeden bir hekime
ancak 1.800 lira kadar para verebiliyoruz, maaşının üstünde. Maaşının üstünde bu kadar bir
parayla bir hekimi çalıştırmak imkânına sahip
misiniz, değilsiniz. Binaenaleyh, bugün için
bu şartlar içerisinde full - time’i ihtiyari olarak
devam ettirmeye mecburuz. Yalnız Personel
Kanunu komisyonlarda görüşülüyor. Personel
Kanunu’nda full - time biraz müphem geçmiştir, arkadaşlarımız bu mevzu ile meşguldürler,
biz full-time’ye Personel Kanunun’da gereken
önemin verilmesini istiyoruz. Şu esastır arkadaşlar; bir müessese eğer bir şahsa güvenerek
çalışıyorsa, o müessesenin geleceğinden şüphe
etmek lazım. Binaenaleyh; Siyami Ersek kıymetli arkadaşımızdır, Siyami Ersek yetişmiş

Yüzyılın

Sağlık Bakanları

690

arkadaşımızdır, ama o müessese Siyami Bey ile
beraber ekibinin hastanesidir. Bunu böyle kabul etmek lazım. O halde biz hastaneleri tek
şahsın hastanesi değil, bir ekip hastanesi ve
kapıcısından başhekimine kadar vatandaşlara
hizmet edecek bir müessese haline getirmek
mecburiyetindeyiz. O halde ben müesseseyi
böyle bir mütalâa içerisinde düşünüyorum.
BAŞKAN - Sayın

Reşit Ülker, buyurunuz.

Sayın Başkan, çocuk
felci hastalığı Türkiye’nin kaç ilinde görülmektedir? Ölüm sayısı nedir, sakat sayısı nedir? Bir
çok uzmanlar mecburi aşıyı salık vermektedirler.
REŞİT ÜLKER (İstanbul) -

Bakanlık mecburi aşıyı getirmeyi düşünmekte
midir, değilse gerekçesi nedir?
SAĞLIK VE SOSYAL YARDM BAKANI DR. VE-

Şimdi muhterem
arkadaşlarım, çocuk felci hastalığı memleketimizin büyük problemidir. Bunun da yegâne
tedbiri aşılamadır. 1969 yılında 384 vâka vardı.
Arkadaşlar, 384 vâka da felçli vâkadır. İlmen
her felçli vakanın arkasında 10 ilâ 1.000 arasında felçsiz cereyan eden çocuk felci hastalığı vardır. Binaenaleyh 1969’da 384 vâka şöyle böyle
150 - 200 bin vâka demektir. Biz aşıyı mecburi
tutacak bir halde yapıyoruz. Ben mecburi olmasına şahsen taraftarım, aşı mecburi imiş gibi
uyguluyoruz, kapı kapı dolaşıyoruz. Bunun
başka yolu yoktur. Ancak çocuk felci daha bir
müddet memleketimizin önemli problemi olmakta da devam edecektir. Yaptığımız aşlama
ve tedbirler sonucunda bilhassa bu sene, dört,
aylık istatistiğimiz çocuk felcinin büyük ölçüde
azalmakta olduğunu göstermektedir.

DAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) -

BAŞKAN - Sayın

İlhan Açıkalın, buyurun.

Efendim, Sayın
Bakanımız Şark illerimize bir seneliğine mütehassıs hekim göndermekte fayda ümit ettiklerini söylediler. Halen bir aylığına Şark illerine
İLHAN AÇIKALIN (Denizli) -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VE-

Şimdi muhterem
arkadaşlarım, biz muvakkat olarak, bir aylığına
gönderdiğimiz arkadaşlarımızı, mahrumiyet
bölgelerine hiç mütehassıs hekim bulamadığımız için ve ihtiyaç kendisini bütün açıklığı ile
gösterdiği için gönderiyoruz. Şüphesiz bu bir
aylık zaman içerisinde istediğimiz karşılığı alamıyoruz, istediğimiz faydayı temin edemiyoruz, ama yine de faydadan hali değildir. Onun
içindir ki, biz şimdi bir senelik mecburi hizmet
şeklinde bir kanun tasarısı getirmek suretiyle arkadaşlarımızı gönderiyoruz. Bu bir nevi,
bir sene bir sene gitmek suretiyle devamlı bir
hizmet şeklinde olacaktır ve böylece, giden arkadaşlarımızın aynı zamanda ekiplenmelerini,
cihazlanmalarını da temin edeceğiz.

DAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) -

Bunun başka yolu yoktur.
BAŞKAN -

Buyurun, Sayın Asutay.

Sayın Bakandan ilk noktanın açıklanmasını istirham edeceğim.

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) -

BAŞKAN - Evvelâ

bir noktayı lûtfedin.

BURHANETTİN ASUTAY (Devamla) - Peki efen-

dim.

Ziraatta kullanılmış olan, dış memleketlerin bir
çoklarında yasak edilen ilâçların Türkiye’ye ithal edilmesi tespit edilen hâdiselerdendir. Bunlar gerek zehirlenme, gerekse ölüm vâkalarını
çoklaştırmaktadır. Mevsimin yanaşmış olması
hususunda Bakanlığın ne düşündüklerini açıklamalarını istirham ederim.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) - Muhterem arkadaşlarım, zirai ilâçlar konusu esas olarak Tarım
Bakanlığının vazifesidir, Tarım Bakanlığının
işidir ve bu mevzuda Tarım Bakanlığı ile devamlı bir işbirliği halindeyiz ve zirai ilâçların
kullanılmasını tespit edecek bir yönetmelik
üzerinde de müşterek bir çalışma yapmaktayız.
BAŞKAN - Sayın

Kırıkoğlu, buyurunuz.

DR. KÂMİL KIRIKOĞLU (Adıyaman) - Efendim,

montaj sanayii firmalarından bâzılarının reeksportla fiyatları yükseltilen ilâç hammaddesi ithal ettiklerinden Bakanlık haberdar mıdır,
haberdarsa hangi firma hakkında bugüne kadar bir tedbir alınmıştır?

100. YILA ARMAĞAN

mütehassıslar gönderilmektedir, ama ekipsiz,
âletsiz mütehassıs gönderilmektedir. Bu tutum
doğru mudur? Rotasyon denilen sistemden
fayda sağlanmış mıdır ki, ikinci bir sene mütehassıs gönderilmesi düşünülmektedir?

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VE-

Şimdi muhterem
arkadaşlarım, ilâç hammaddelerinin memleketimize, her hangi bir firma tarafından ithali, tam
manasıyla kontrolumuz altındadır, bilhassa fiyat
bakımından kontrolümüz altındadır. Binaenaleyh, dışarda fiyatları yükseltilmiş olan ilâçların
yurdumuza bizim kontrolümüz dışında girmesine imkân yoktur. Biz dışarda imal edilen bütün
hammaddeleri de esaslı şekilde mahallerinde bulunan ticaret ataşelerimiz vasıtasıyla tespit ediyoruz, elimizdeki dokümanlarla, Türkiye’ye aynı
vasıfta en ucuz hammaddenin girmesi yolunda
büyük bir gayret içerisinde bulunuyoruz. Bu meyanda şunu bilhassa ifade etmek isterim ki;
DAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) -

‘‘

yabancı firmaların ithal ettikleri
hammadde karşılığı kadar ilâç ihraç
etmelerini de bu sene şart koştuk ve ilk
ihracat da 500 bin dolâr olarak Mısır’a
yapılmıştır. Bu, bu sene 3,5 milyon
dolârı bulacaktır,

bilhassa ifade etmek isterim.

’’
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BAŞKAN - Sayın Bakan, ben elimde bulunan
bâzı yazılı soruları zatıâlinize soracağım. Bunların bir kısmı zannediyorum mahallî konularla ilgilidir, isterseniz burada cevap verirsiniz,
isterseniz yazılı olarak cevap verirsiniz.

Sayın Yılmaz Alpaslan, “Çorlu Devlet Hastanesi için 130 bin lira onarım giderine ihtiyaç
var, bunun 35 bin lirası yollanmış, kalan ne zaman yollanacaktır?’’ der.
İkinci sorusunda, “Çorlu ve Tekirdağ Devlet
Hastanelerinde doktor eksikliği ve özellikle personel eksikliği ne zaman giderilecektir?’’ der.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VE-

arkadaşlarım, 40 bin liranın üzerinde bulunan bir
tamiratın Plânlamadan geçmesi lazım. Biz bu
itibarla 135 bin liralık bir miktarın, kendi yetkimiz altında tutarak, 35 bin lirasını göndermişiz. Büyük onarıma alınmıştır, üst tarafı da
büyük onarımda yapılacaktır.

100. YILA ARMAĞAN

DAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) - Muhterem

Doktor mevzusu da; bulduğumuz zaman göndereceğiz.
BAŞKAN - Antalya milletvekili Sayın Hasan Âli
Gülcan şu soruları sormaktadır :

“Antalya Devlet Hastanesi kifayetsiz olup, ilâve
ek gibi tesisi düşünülmekte midir?’’
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) - Antalya Devlet
Hastanesi gerçekten kifayetsizdir. Bunun için
geçen sene istimlâk edilen “Konyaaltı Plajı’’
denilen yerin hemen üzerinde bir yere 400 yataklı bir modern hastanenin yapılması bu sene
proje safhasındadır, ümit ediyorum ki 1971 senesinde temeli atılacaktır.
BAŞKAN - “Serik İlçesi hastane olmak üzere bir

bina inşa etmiş, fakat şimdiye kadar el sürülmemiştir. Hastane veya sağlıkevi ve dispanser
olarak açılması düşünülmekte midir?
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SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) - Muhterem

arkadaşlarım, Serik ilçesindeki dernek tarafından
yaptırılan müessesede tapu temini güçlüğü vardır; tapusunu temin edemiyorlar. Biz kendilerine şunu söyledik: Dedik ki, ‘‘tapusunu derhal
temin edin ve bize devredin, açılışını, teçhizini
ve çalıştırmasını yapalım.’’ durum budur

Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk,
“Maraş ve Elbistan Devlet Hastanelerinin doktor, yardımcı personel ve araç - gereç durumları hakkında Sayın Bakanın Meclise bilgi vermesini rica ederim.’’ diyorlar.
BAŞKAN -

Her milletvekili kendi bölgesine ait Bakandan
izahat isterse o zaman müzakere günlerce devam eder. Onun için Sayın Bakan lütfen bâzı
sorulara yazılı cevap veriniz. Rica ediyorum,
bizim de görevimizi kolaylaştırınız.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) - Yalnız şunu ifade
edeyim, Maraş Devlet Hastanesi sosyalizasyona girdikten sonra mütehassıs hekimlerinde
bâzı noksanlıklar olmuştur, ama biz geçen ay
iki nisaiye mütehassısı ve bir operatörü Doğumevi ve Devlet Hastanesine tâyin ettik, vazifelerine başlamışlardır.

Şimdi muhterem arkadaşlarım, şu
ana kadar sorulan sualler muvacehesinde üç
arkadaşımızın ikinci soruları var; onlara da
soru sorduracağım, ondan sonra müzakereye
devam edeceğim.

BAŞKAN -

Buyurun Sayın Ülker, sorunuzu kısaca sorunuz.
REŞİT ÜLKER (İstanbul) - Sayın

Başkan, Sayın
Bakandan şu noktayı öğrenmek istiyorum; Bulaşıcı sarılık Türkiye’nin muhtelif yerlerinde
görülmektedir, şu anda da İstanbul’da yaygın
bir haldedir. Yani bir mahallede üç - beş kişinin
bulaşıcı sarılığa tutulduğunu işitebilirsiniz. Bu
korkunç hastalığı, önlemek için ne gibi tedbirler düşünmektedirler?

DAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) - Muhterem arkadaşlarım, size dört aylık enfeksiyon sarılık hakkındaki istatistik rakamlarımızı vermek isterim:
Ocak, Şubat, Mart, Nisan... 1969 yılında 2.724
kadar vaka görülmüştür, 4 ay içerisinde; bu rakam 1970 yılının 4 ayında 1.640’a düşmüştür.
Binaenaleyh geçen seneki rakamlardan aşağı
doğru iniyoruz. Yalnız size şunu ifade etmek isterim ki, bulaşıcı, enfeksiyon sarılık çevre sağlığı
ile ilgilidir, çevre sağlığının ıslah tedbirleri ile ilgilidir. Binaenaleyh, buna karşı alınacak başka
türlü bir tedbirimiz, aşımız vesairemiz yoktur,
ancak olduktan sonra tedavi altına alıyoruz.
BAŞKAN -

Sayın Açıkalın, buyurun.

Efendim, bugün
bir çok hastanemiz muattal vaziyettedir.

İLHAN AÇIKALIN (Denizli) -

Lütfen soru kısmını söyleyin yalnızca; yani bir şeyi belirtmekten ziyade soracağınız şeyi sorun.

BAŞKAN -

İLHAN AÇIKALIN (Denizli) - Şimdi

bugün Türkiye’de bir kıymetli alet mezarlığı halindedir
hastanelerimiz.
BAŞKAN -

nuz.

O da bir fikir, bir beyan, soru soru-

O zaman siz konuşun! daha kolay olur. Eğer ben bunu yazılı
verseydim, hepsini okuyacaktınız; müsaade buyurun da söyleyeyim. Umumi konuşuyorum ve
şahsi ilim için konuşmuyorum.

İLHAN AÇIKALIN (Denizli) -

Anladım efendim, biliyorum, hüküm yerine soru sorun; çok kısa olsun ve sorulacak şey ne ise ondan ibaret olsun.
BAŞKAN -

Efendim, bugün
Antakya Hastanesinde operatör var, narkoz yok.
Bugün Silifke Hastanesinde 200 yatak boş durur, rontgen cihazı çalışmaz. Bugün bütün hastanelerimizde katküt yolktur, ama buna mukabil
Sosyal Sigortalar hastaneleri çok bol katküt ve
çok bol imkânlar içindedir, istirhamım şu: Bu
İLHAN AÇIKALIN (Denizli) -

kıymetli alet zayiatını önlemek için teknik eleman yetiştirilmesi acaba düşünülüyor mu?
Sonra, Sosyal Sigortalar hastanelerine nazaran diğer hastanelerdeki malzeme eksikliğinin
sebebi nedir?
BAŞKAN - Soru bu, Sayın Açıkalın; bunu sorsa-

nız kâfi gelirdi...
SAĞLIK VE SOSYAL YAEDIM BAKANI DR. VE-

Muhterem arkadaşlarım, arkadaşımızın dediği gibi bir çok
hastanelerimizde bâzı cihazlarımız işlemez
durumdadır. Bunun için de bu meyanda yetiştirilmiş teknik heyetlerimiz devamlı bir şekilde
dolaşmakta, sırası geldikçe bu müdahaleleri,
tamirleri yapmaktadırlar.
DAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) -

100. YILA ARMAĞAN

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VE-

Ayrıca, teknik heyetlerimiz noksandır. Bunların yetiştirilmesi mevzusunda da bir çalışmamız vardır.
Sosyal Sigortalar hastaneleri daha mahdut
hastanelerdir, muayyen bölgelerde bulunan
hastanelerdir. Bizim elimizde 547 tane tedavi
müessesesi vardır. Binaenaleyh, Sosyal Sigortalar elindeki 9 bin yatakla benim elimdeki 45
bin yatak arasında her halde bir fark olacaktır.
Ayrıca onlar yeni müesseselerdir, verilen cihazlar yenidir. Binaenaleyh mukayese yaparken bu
unsurları da nazarı itibara almak lazımdır.
BAŞKAN - Dr. Küçük; buyurun sorunuzu sorun.

Efendim; Bakanlığın bâzı özel hastalıklar için kullanılan ilâçlar
için firmalar arası verdiği bir müsaade vardır;
Bakanlığın tasdikiyle bu firmalardan ilâç temin
etmek mümkün. Şimdi, meselâ Ankara’da bir
hasta bu ilâca ihtiyaç duyduğu zaman bakanlığa gidiyor, reçetesini tasdik ettiriyor, ondan
sonra İstanbul’a gidip ilâcı alıyor. Madem ki
Bakanlığın kontrolü altında bu müsaade verilmiştir; bu ilâcın kullanılacağı mıntıkalarda temini imkânı yok mudur?

CEVAT KÜÇÜK (Trabzon) -
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SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VEDAT

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye’ye ithal edilecek olan ilâçların tespiti muayyen bir teknik komiteden geçer. Mütehassıslardan müteşekkil bu komitemin tetkik
ettiği bütün ilâçlar her yerde bol miktarda satılır;
çünkü ithalleri ona göre yapılır. Bunun dışında
bâzı ilâçlar vardır ki, bunları bizim tespit ettiğimiz teknik komite kabul etmiyor; ‘‘bunların tedavi kıymeti, tedavi kabiliyeti yoktur,’’ diyor. Ama
biz Bakanlık olarak, bize müracaat eden vatandaşların çokluğu karşısında, (hasta inandırılmış;
o ilâcı kullanacak) bu mecburiyet karşısında biz
o ilaçları muayyen nisbetler dâhilinde ve ihtiyaçları ucuzca karşılayacak nisbetlerde ithal etme
zorunda kalıyoruz ve firmasına getirtiyoruz. Firması bunu ithal fiyatına, bizim müsaademiz altında tevzi ediyor. Eğer biz bu ilâçları eczanelere
tevzi edersek, o takdirde bu ilâçlar başka şekilde
ele geçer. Bunun endişesi içinde bu tedbiri almış
bulunuyoruz. Bunun başka bir sebebi yoktur.

100. YILA ARMAĞAN

ÂLİ ÖZKAN (Devamla) -

BAŞKAN - Sayın Bakan; son suali intikal ettiriyo-

rum, yazılı veya sözlü olarak cevap verebilirsiniz:

Sinop milletvekilli Sayın Hilmi İşgüzar; “Doktorlarımızın, genellikle tıp mensuplarımızın
büyük bir ihtiyaç duydukları ve temini oldukça
zor ve külfetli olan ilmî kitapların gümrüksüz
şekilde yurdumuza ithali düşünülmekte midir?’’ diye bir sual sorarlar.
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İkinci soruları da: “İlmî tıp kongrelerinde alınan kararların tebliğ ve zabıtları bütün etıbba
mensuplarının istifadelerine, bedeli mukabilinde dahi olsun, bastırılmak suretiyle neşri ve
tevziinden fayda bulunmakta, umulmakta mıdır; umuluyorsa bu yol teamül ve prensip haline getirilecek midir?’’ şeklindedir.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) - Arkadaşımızın
sözleri gerçekten faydalıdır. İlmî neşriyata büyük ehemmiyet vermek lazımdır ve biz ilmî
olarak tertibedilmiş bütün kongrelerin zabıtlarını kitap halinde toplatmayı, o kongreleri tertibeden tertib heyeti ve derneklere zorluyoruz ve
kendilerine de bu mevzuda yardım ediyoruz.

Ayrıca, gümrük mevzusunda da teşebbüsümüz
vardır, Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile temas
halindeyiz.
BAŞKAN -

Teşekkür ederiz Sayın Bakan.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) - Muhterem

arkadaşlarım, çalışmalarımız Türkiye Büyük Millet
Meclisine ve Türk Milletine lâyık gayretlerdir.
Bu gayretlerde bize destek olduğunuz için hepinize teşekkür ediyor, hepinizi saygı ile selâmlıyorum. (Alkışlar)
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Muhterem
Başkan, muhterem senatörler, Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığı bütçemiz Yüce Senatonun
Umumi Heyetinde değerli senatörlerimiz tarafından cidden vukufla tenkit edildi. Sağlık meseleleri ve sorunları üzerinde dikkatle ve hassasiyetle duruldu. Büyük çapta vasıflı olan tenkitler,
teklifler ve tavsiyeler Bakanlığım için fevkalâde
oldu. Bu yıl da irşadedici, teşvik edici bir mâna
ve mahiyet içerisinde bulunuyordu. Konuşan
bütün arkadaşlarıma, muhterem Divana ve Senatonun değerli üyelerine Bakanlığım adına teşekkürlerimi ve saygılarımı arz ediyorum. Muhterem arkadaşlarım, teknitler acı olur, yumuşak
olur, bâzılarında takdir vardır, bâzıları kırar
geçirir. Şayet samimiyet unsuru taşıyorsa, politikanın ve particiliğin kapkara gözlüğü arkasından bakılmıyorsa, hislerin değil mantığın hâkim
bulunduğu görülüyorsa o zaman her ne şekilde
olursa olsun bir değer ifade ediyor demektir.
Biz, bugünkü Bakanlığımın bütçesinin müzakereleri sırasında arkadaşlarımın konuşmalarında
bunu büyük ölçüde müşahede ettik, tespit ettik.
Bu itibarla konuşan hatiplerle beraberim.
ÂLİ ÖZKAN (Kayseri Milletvekili) -

Muhterem arkadaşlarım; Sağlık ve Sosyal Yardım. Bakanlığı kendisine verilmiş olan bütün
imkânları her devirde en iyi şekilde kullanmış,
değerlendirmiş ve müspet sonuçlara da ulaştırmıştır. Verem, bugün hemen hemen kontrolümüz altına girmiş, sıtmanın kökünün kazınması gibi son bir safhaya gelinmiş, trahomun

tehdit edici hali tamamen bertaraf edilmiştir.
Tedavi edici hizmetlerde ise ileri memleketler
seviyesinde bir mevkiimiz vardır. Bugün Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanlığını en ziyade işgal
eden, önemle işgal eden, ilgilendiren konu ise
memleketimizin toplu yaşanılan her yerinde en
sıhhi şartların yerine getirilebilmesidir.
Arkadaşlarım, geri kalmış memleketlerin ve
ülkelerin sağlık sahasındaki durumları, hiç
şüphesiz, pek iç açıcı değildir. Oralarda yalnızca düşünülen ve ele alınılan konu tedavi edici hizmetlerdir. Hiç ummadığımız, ismini hiç
duymadığımız memleketlerde ve ülkelerde en
modern müesseseleri, tedavi müesseselerini,
en modern, en mükemmel hastaneleri görmek
mümkün. Bu, Pakistan’da böyledir, Irak’ta böyledir, İran’da böyledir, Habeşistan’da böyledir,
hattâ Afrika’nın Katanga’sında böyledir. Ama
buralarda koruyucu sağlık hizmetleri tümü ile
ihmal edildiği için, bulaşıcı ve salgın hastalıkların her türlüsünü görmek mümkündür. Sıhhi
su şubesi bulunmayan, kanalizasyonu olmayan,
çöplerinin, katı artıklarının imhası fennî şekilde yapılmayan, içtikleri, yedikleri bütün gıdaların hijiyenik şartlarda hazırlanması olmayan ve
koruyucu sağlık hizmetleri cemiyetin en uçtopluluklarına kadar götürülemeyen bölgelerde
ne kadar mükemmel, ne kadar modern sağlık
tesisleri, tedavi müesseseleri bulunursa bulunsun, oralarda yirminci asır anlayışı içerisinde
sağlık hizmetlerinden, onun mevcudiyetinden
bahsetmeye imkân yoktur. İşte biz bu anlayış
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içerisinde, böyle bir mesaiyi gerek zihinlerde
yaptığımız mücadele ile, gerekse sahadaki uygulamalarımızla yerine getirmeye çalışıyoruz.

100. YILA ARMAĞAN

Muhterem arkadaşlarım, tedavi edici hizmetlerle koruyucu sağlık hizmetleri mutlaka beraber yürüyecektir. Tedavi edici hizmetlerin
yardım edici, destekleyici, takviye edici fonksiyonu daima koruyucu sağlık hizmetlerinin
yanında olacaktır. Bu lüzumludur, işte bu iki
hizmeti böylesine bir anlayış içinde bünyesinde meczetmiş bir sistemin getirilmiş olmasının,
memleketimizin en makbul ve muteber bir
uygulaması olarak kabul edilmesi gereğine bilhassa sayın senatörlerimizin dikkatini çekmek
isterim. Arkadaşlarım; bu, 1963’te başlamış
sosyalize sağlık hizmetleridir. Biz, buna millî
sağlık hizmetleri de diyebiliriz. Bu hizmetlerde, bu sistemde sağlık hizmetlerinden topyekûn
topluluğun faydalanması esası mevcuttur. Arkadaşlarım bu mevzuda bâzı tenkitlerde bulundular. Haklıdırlar ve burada memnuniyetle
şunu müşahede ettim ki, geçen senelerde olduğu gibi, sosyalizasyonun aleyhinde bulunan
bir arkadaşımız bu kürsüye çıkmadı. Bundan
evvelki senelerde bu kürsüden sosyalizasyonun
aleyhinde bulunan arkadaşlarımız da söz alıp
konuşuyorlardı halbuki şimdi sosyalizasyonun
iyi tatbik edilmediğinden ve eksiklerinin giderilmesinden bahsettiler ki; bu, gerçekten bizim
için de çok faydalıdır ve artık bu sistemin zaruretinin anlaşılmasının da güzel bir örneğidir.
Arkadaşlarım, sosyalizasyonda bir çok noksanlarımız var. Bunun en başında geleni personel
ikmalidir. Şunu daha evvelden bilhassa belirtmek isterim, ki, asırlardan beri gelen büyük
dertlerin karşısındayız. Hepsi gelmiş, birikmiş,
karşımızda. 45 seneden beri her devirde vatansever bir düşünce hâkim olarak, bütün imkânlar seferber edilerek çalışılıyor, ama hâlâ okulu olmayan, öğretmeni olmayan köy var, hâlâ
suyu gitmeyen, yolu gitmeyen köy var. O halde
arkadaşlarım, 7 senelik bir tatbikat içinde buYüzyılın
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lunan bir sistemde bir çok noksanlıkların olabileceğini de kabul etmek mecburiyetindeyiz.
2.500 nüfusa bir sağlık evi, içinde ebesi var.
7-10 000 nüfusa bir sağlık ocağı, içinde ebesi,
hemşiresi, sağlık memuru, sekreteri, ilâcı, doktoru var. Onun üstündeki kademede, 50.000
nüfusa hitap eden kademede bir bölge hastanesi; yardımcı sağlık personelinin dışında,
dâhiliye mütehassısı, operatörü, nisaiye mütehassısı, çocuk mütehassısı var. Onun da üstündeki bölgede ve kademede tam teşekküllü
bir hastane. Böylesine güzel kademelenmiş bir
sistemde elbette hizmet de güzel olur. Arkadaşlarım diyeceklerdir ki; hani personel? Biz de isteriz, hemen temin edelim ve hemen bütün bu
kademeleri dolduralım. Ama, bir hemşire, bir
yardımcı sağlık personeli ortaokuldan sonra 4
senede, bir hekim liseden sonra 6 senede yetişiyor ve hem de binbir güçlükler içerisinde. Biz
bunun da hazırlığına geçmiş durumdayız. Şu

‘‘

son 4 senede artırdığımız okulların,
yardımcı sağlık personeli yetiştirecek
okulların adedi 60’ı bulmuştur. 1970
yılında 2.500’ün üzerinde mezun verdik.
Bu mezuniyet sene be sene artacak
3.500’ü bulacaktır.

’’

Her sene böylesine büyük miktarda verdiğimiz
mezunlarla yardımcı sağlık personeli boşlukları süratle dolmaktadır. Tıp fakültelerini, 1970
yılı içerisinde Bursa’nın ilâvesi ile, 9’a çıkardık,
İkinci Beş Yıllık Plân bunu 12 olarak hedef göstermiştir. 1970’de 900 civarında mezun verdik.
Yeni fakültelerin açılması, mevcut fakültelerin
kapasitelerinin genişlemesiyle bu miktar hedef
olarak, 3 - 5 sene sonra 2.500’e varacaktır ve
2.500’e vardıktan sonra da, arkadaşlarım, biz
hekim boşluklarını süratle dolduracağız ama,
bunun bir anda olmasına, şu anda yapılmasına
imkân yok.

Arkadaşlarım, sosyalize sağlık hizmetleri bütçesinin düşüklüğünden, azaldığından bahsettiler.
1970’de 20.500.000 lira olan bütçe 1971’de
19.445.000’dur. Doğru. Kâğıt üzerinde 1
milyonun üzerinde bir noksanlık var, ama arkadaşlarım, geçen seneki 20 milyonluk bütçemizde biz 3 milyonluk bir tasarruf yaptık, Bu
tasarruf, tedavi hizmetlerine, koruyucu sağlık
hizmetlerine aktarıldı. Fiilen sarfedilen para 20
milyonun altında olduğu için gerçek bir bütçe
hazırlama durumunda olan iktidar, şüphesiz
ki, gerçek rakamları huzurlarınıza getirecektir.
(AP sıralarından “bravo’’ sesleri) Ayrıca, sosyalize sağlık hizmetleri bölgesine yalnız Sosyalize
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü masraf
yapmamaktadır. Buraya koruyucu sağlık hizmetlerinin eli uzanmaktadır, buraya tedavi hizmetlerinin eli uzanıyor. Bu paraya en azından
10 milyon lira daha diğer şubelerin ilâvesini de
hesap etmek lazım. Ayrıca,, meselâ bu sene Sivas’ı, Kayseri’yi, Niğde’yi ve diğer üç vilâyeti bu
tatbikat içersine alacağız, diyoruz. Bu yatırımlar yapılırken ayrıca, kademelerin malzemeleri
de alınıyor. Kademelerin alınan malzemeleri,
şüphesiz ki, sosyalizasyon bütçesinin üzerinde
de mutlaka önemli bir tesir yapacaktır.
Arkadaşlarım, sosyalize sağlık hizmetleri bölgesinde bugün personel sıkıntısı içindeyiz. Sağlık

ocaklarının % 40 - 50’si ancak hekimle işgal
edilmektedir. Sağlık evlerinin % 75 - 80’i ebe ve
yardımcı sağlık personeliyle işgal edilmektedir.
Mütehassıslarımızın işgali ise % 30 civarındadır.
Bu, her personelde ne kadar büyük açığımız olduğunu gösteriyor. Ama, ben yine size daha evvelki, sosyalizasyondan evvelki devirden burada
mutlaka bahsetmek mecburiyetindeyim çünkü,
her sene ileriye doğru gidiyoruz. Sosyalizasyondaki personel miktarı her sene bir kademe daha
ileri gitmekte, gerek hekim, gerek mütehassıs,
gerek pratisyen, gerekse yardımcı sağlık personeli bakımından her sene bir sene evvelkini geride bırakmaktayız. Bu, gayet açıktır ama, ben de
memnun değilim, çünkü esas kadrolarım tam
manasıyla işgal edilmemektedir, ikmal edilmemektedir. Bunun için ne yapıyoruz, rotasyonla
arkadaşlarımızı yolluyoruz. Buna mecburuz.
Ben burada birkaç defa naklettim. Bir Hakkâri
seyahatimde orada bulunan, rotasyonla gönderilmiş bir operatör arkadaşımızın bir ay içerisinde otuzun üzerinde vakaya müdahale ettiğini
gördüm. Hepsi de âcil vaka idi. Mide perforasyonu, boğulmuş fıtık, kırıklar, yaralanmalar;
hepsi âcil vaka idi. O halde rotasyonun o kadar
da faydasız olduğundan burada bahsedemeyiz
ama, istenilen randımanı belki vermez. Bugün
için yapacağımız budur.
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Sosyalizasyonda AP iktidarının ve Bakanlığın hızının kaybolmuş olduğundan bahsedildi. “Halk Partisi zamanındaki sürat yoktur’’
dediler. Arkadaşlarım, biz sosyalize sağlık hizmetleri bölgesini altı ille devraldık, bugün 25
ile çıkmıştır ve 1970 yılında bu miktar Sivas’ın
Kayseri’nin, Niğde’nin, Kırşehir’in, Tekirdağ’ın
ve Kırklareli’nin de yatırımlarının başlamasıyla
31’e yükselecektir. Biz süratle bu kadar güzel bir
sistemin bütün Türkiye’ye yayılmasını isteriz
ama, bu sistemi bütün Türkiye’ye yayarken ve
teşmil ederken, şüphesiz ki, işleme aksaklıklarında ıslâhı üzerinde çalışmak mecburiyetindeyiz,

Sayın Hazerdağlı burada dediler ki, “getirin
tedbiri de burada beraberce çıkaralım.’’ Arkadaşlarım, tedbiri getirdik, Komisyonlarınızda.
Hekimlerimize mecburî hizmet getirdik, bunun başka yolu yok.
SÂLİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) -

Hükümet getirecek.
EKREM ÖZDEN (İstanbul) -

darın elinde.

Bekliyoruz.

Komisyonlar ikti-

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VE-

Bu, artık Sağlık
Bakanlığından çıkmış, TBMM’ye mal olmuş-

DAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) -
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tur. Gidiniz komisyonlara yardım ediniz ve
bunu çıkarınız. Ben, sizden rica ediyorum. İki
seneden beri buradadır.
SÂLİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) - Burada iki gün-

de bir kanun çıkarıyoruz.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) -Buradadır, getirdik. Komisyonlarda vazifeyi yapmaya arkadaşlarımı dâvet ediyorum. Biran evvel çıksın ve bu
suretle de bu boşluklar dolsun.

Sayın Vehbi Ersü arkadaşım Van - Hakkâri ve
Ağrı’da mukayeseli bir noktaya işaret ettiler.
Onu rakamlarla vermek istiyorum.
100. YILA ARMAĞAN

Dediler ki, “Sosyalizasyondan evvel Van’da,
Ağrı’da, Hakkâri’de personel sayısı daha çoktu, şimdi azaldı.’’
Afedersiniz Sayın
Bakan, sosyalizasyondan önce 1963 rakamlarını verdim, bir de 1970 rakamlarını verdim,
özür dilerim.

VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) -

BAŞKAN - Sayın

Ersü rica ederim.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) - Şimdi, ben, Ağrı’nın önümde 1963 rakamlarıyla 1970 rakamları var, onları arz ediyorum.

Ağrı: Bütün personel, yardımcı sağlık personeli
ve hekim yekûnu; 1963’te 49, 1970’te 177. Neresi azalmış arkadaşlar? Mütehassıs hekim 3
iken 2 olmuş, bir orada azalma var; pratisyen
hekim 8’den 15’e çıkmış; diş tabibi hiç yok, şimdi 1 tane var; eczacı, o zaman hiç yoktu, şimdi
bir tane var; sağlık memuru 21’den 47’ye çıkmış; hemşire 6’dan 12’ye çıkmış, hemşire yardımcısı 1 iken 12 olmuş, ebe 10 iken 84 olmuş.
Hakkâri; Mütehassıs hekim yok, bugün bir
tane var; pratisyen hekim 5 iken 8 olmuş; diş
tabibi yoktu, şimdi 2 tane; sağlık memuru 3’ten
18’e çıkmış; hemşire 1 iken 4 olmuş; hemşire
Yüzyılın
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yardımcısı 1 iken 7 olmuş ve ebe 17 iken 25
olmuş. Umumi yekûn; 27’den 66’ya çıkmış.
Van; mütehassıs hekim 5 iken 7 olmuş; pratisyen hekim 8’den 20’ye çıkmış; diş tabibi 1 iken
2 olmuş; sağlık memuru 15’ten 46’ya çıkmış;
hemşire 3 iken 21 olmuş; hemşire yardımcısı 2
iken 25 olmuş ve ebe 19 iken 84 olmuş. Yekûn
53 iken 214’e yükselmiş.
Muhterem arkadaşlarım, ben bâzı arkadaşlarımda da bunu müşahede ediyorum, bu kürsüye çıkıp Sağlık Bakanlığı Bütçesi üzerinde yahut başka bütçeler üzerinde tetkikler yaparken,
yahut konuşmalar yaparken, evvelâ gelip benim Bakanlığımdan malûmat alsınlar. Ben, her
zaman bunu söylüyorum. Benim Bakanlığımın
kapısı ardına kadar açık, arşivlerim kendilerine açık, gizli tarafımız yok bizim. Gelsinler
görüşsünler ve ondan sonra da burada gerçek
rakamlar üzerinde tenkitlerini yapsınlar.
Muhterem arkadaşlar, tedavi edici hizmetlerimizden halkımızın da şikâyetleri var, benim de
şikâyetlerim var. Bu, bugünkü sistem içerisinde bir şikâyet. Zaman zaman vatandaşlarımız
maddi bir zorlanma içerisine giriyor, maalesef
oluyor bu. Ayrıca, tedavi edici hizmetler Devletin omuzuna yüklenmiş, ağır külfetli bir yük.
Tedavi hizmetlerinden vazgeçemeyeceğimize
göre, bu hizmetlerin lüzumunun idraki içinde
bulunduğumuza göre, o halde tatminkâr bir
sistemi mutlaka getirmek mecburiyetindeyiz.
Bu sistem, İkinci Beş Yıllık Plân’da ve ikinci
Demirel Hükümetinin programında yer almıştır, Genel Sağlık Sigortası kademeli bir şekilde
getirilmek kaydıyla. Arkadaşlarım, bunun üzerinde Bakanlığım iki üç sene büyük çalışmalar
yaptı. Memleketimizin bu mevzuda yetişmiş
otoritelerini davet etti. Bir kanun tasarısı hazırlayıp Hükümet tasarısı olarak da TBMM’ye
sevk ettik. Bugün Millet Meclisinin Umumi
Heyetindedir. Partilerüstü bir tutumla ele aldık, bütün partiler arasında özel bir komisyon

Yine Vehbi Ersü arkadaşım, her halde tahmin
ediyorum ki, bu tasarıyı pek tetkik etmediler.
Rica ediyorum, okusunlar ve bize iletecek fikirleri varsa, onu da memnuniyetle kabul edelim.
Esasen bu, artık TBMM’nin malı oldu, buraya da gelecektir. Burada esas olan fakir vatandaşımın korunmasıdır. Fakir vatandaşım, ilâç
dâhil hiçbir tedavide ücret ödemeyecektir, bu
memleketin ama %70’i ama %80’i, ne kadar
nispette olursa olsun. Bu tasarı onu ele almıştır.
Her tarafıyla hazırlanmış, tetkik edilmiştir; bütün dünyanın bu mevzudaki sistemleri ayrı ayrı
etüt edilmiştir, memleketimizin şartları etüt
edilmiştir ve bu tasarı öylece hazırlanmıştır.
Ben Sayın Millî Birlik Grubuna bu tasarıdan
gönderdim. Bu tasarıyı iyi tetkik etmelerini bilhassa rica ediyorum.
Arkadaşlarım, yıllarca öncesinin en fazla
tahribat yapan ve bilhassa genç çağlarda bu
tahribatını sürdüren hastalık, şüphesiz, verem
hastalığı idi ama, verem hastalığı üzerindeki
çok müessir çalışmalarla bu hastalık memnuniyet verici bir gerileme göstermektedir. Bilgili, dâvaya inanan, yurt çapında gayret eden;
aşılamasıyla, taramasıyla ve tedavisiyle müessir çalışan bu teşkilât; gerçekten bu hastalık
üzerinde çok güzel neticeler almıştır. Bilhassa koruyucu tesiri büyük bir değer olan BCG
aşısının Türkiye’deki tatbikatı dış tıp âleminde de çok müspet tesirler bırakmış ve Türkiye’nin bu mevzudaki çalışması Türk mucizesi
olarak vasıflandırılmıştır. Bu mevzudaki neşriyat, tahmin ediyorum ki, bu Genel Müdürlük
tarafından tercüme ettirilmek suretiyle bütün
parlömanter arkadaşlarımıza takdim edilecektir. Bir zamanlar 1,5 milyonun üstünde
bulunan bu hastalığa yakalanmış olanların
adedi, bugün, fevkalâde memnuniyet verici
bir rakam ki, 200.000’e düşmüştür. Bu has-

talıktan ölüm oranı yüz binde 262 iken bugün yüz binde 22’ye, hattâ İstanbul, Ankara
gibi şehirlerimizde bu rakam yüz binde 10’a
inmiştir. Böyle güzel neticenin alınmasında
verem savaş dernekleriyle Bakanlığımızın işbirliği yapmasının büyük bir tesiri olmuştur.
Bugün elimizde 13.000 kadar verem yatağı
vardır. Bu sene Sivas ve Bursa’nın 400 yataklı üniteleri açılışa hazırdır, hizmete girecektir. Ayrıca, Elâzığ’da, Muş’ta, Van’da ve Ordu’daki 200 yataklı hastanelerimizin inşaatı
devam etmektedir, Kayseri ve Malatya’daki
üç yüze yataklı hastanelerimizin ihalesi de bu
sene yapılacaktır.
Muhterem arkadaşlarım, Vehbi Ersü arkadaşımıza yine burada cevap vermek isterim. Kronik hastalar için bâzı tedbirlerin alınmasından
bahsettiler. Bu sene kronik hastaların tedavisi
için 3 milyon lira ayrılmıştır ve kademe kademe bunlar her sene tedavi edilmek suretiyle
cemiyete sıhhatli olarak iade edileceklerdir. Verem mücadelesindeki aynı başarıyı sıtmada da
fazlasıyla almış bulunuyoruz. Sıtma, hepinizin
bildiği gibi, tarihte insanlar üzerinde en büyük
tahribatı yapmış bir hastalıktır, üzerinde yaşadığımız bu topraklarda da medeniyetleri söndüren bir mertebeye yükselmiştir. Türk milleti bu
hastalıktan büyük ıstıraplar çekmiştir. Bu sıtma
mücadelesinde de güzel, plânlı, programlı ve
teşkilâtlı bir çalışma yapılmıştır ve 1 milyonun
üstünde bulunan sıtmalı adedi bugün binlerin
içine inmiştir. 1966’da 3.700, 1967’de 3.500,
1968’de 2.500, 1969’da 2.100 ve 1970’de de
1.250 rakamına inmiştir. Tahmin ediyoruz ki,
önümüzdeki senelerde Bakanlık olarak sizlere
binin altında bir rakamı büyük bir memnuniyet içerisinde takdim edeceğiz. Rakamlar çok
küçük, ama arkadaşlarım yapılan, mücadele hâlâ fevkalâde geniştir. 1970 içerisinde 12
milyon 400 bin vatandaşımızın muayenesi yapılmış, 2 milyonun üstündeki vatandaşımızın
kanları tahlil ettirilmiş ve ayrıca da geniş bir
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yapıyoruz ve bunu bu sene mutlaka çıkartmanın gayreti içerisindeyiz.
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pülverizasyon sahası içerisinde mücadele yapılmıştır. Artık sıtma memleketimizde son devrini
yaşayan bir hastalık halindedir.
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Muhterem arkadaşlarım, bugün daha ziyade
arkadaşlarım bulaşıcı hastalıklar üzerinde konuşmalarını teksif etmiş bulunuyorlar. Bunda
haklılar çünkü, hepimizin bildiği gibi, 1970
yılı memleketimiz için ve Bakanlığım için çok
büyük hacimde bir çalışmayla geçmiştir. Bozuk
çevre sağlığı şartları içerisinde bu çalışmalar
hayli yorucu olmuş, ama ben bu sağlık teşkilâtının başında bulunan bir şahıs olarak şunu
ifade etmek isterim ki, arkadaşlarımın ifadeleri dışında, fevkalâde başarılı olmuştur. Kolera
mevzusunda arkadaşlarım Senatoda bir Meclis
araştırması açılması talebinde bulundular, tabi
ki bu araştırma dolayısıyla bunun müzakeresi
enine boyuna yapılacaktır.
Nitekim bu müzakereler Millet Meclisinde enine boyuna yapılmıştır. Bu mevzuda iki saate
yakın bir cevabım olmuştur. Aynı mahiyette
cevaplarımı vereceğim. Yalnız, bâzı hususları
burada kısaca anlatmak isterim.
Kolera, 1965’te İran’a gelmiş, 1966, 1967,
1968, 1969 ve 1970’in Temmuz ayına kadar
çepeçevre etrafımızda dolaşmıştır. Arkadaşlarım, işte biz kolera tedbirlerini, kolera İran hudutlarında bizi tehdit etmeye başladığı zaman
almaya başlamışızdır. İsraf edilmiş zamanımız
yoktur. Tedbirlerimiz fevkalâde güzel alınmıştır,
1965’e kadar her sene 50 bin olan aşı istihsalimiz, 1965’ten sonra milyonların üzerine çıkarılmıştır. Bütün hudut bölgelerinde kolera için 40
adet bakteri teşvik üniteleri kurulmuştur.
Arkadaşlarımız Pakistan’a, İran’a, Hindistan’a eğitim için gönderilmiştir. Çevre sağlığı
teknisyenleri o zaman kolera ve bulaşıcı hastalıklar için yetişmeye başlamıştır. Ayrıca, aşılamalarımız bütün hudut bölgelerinde mükerrer bir şekilde beş seneden beri, altı seneden
beri yapılmaktadır. Çevre sağlığı şartlarının
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ıslahı mevzusu o zamandan itibaren çok ciddî
bir şekilde ele alınmıştır. Tekrar ifade ediyorum, bu arkadaşlarımız burada bu konuşmaları yaparken gelsinler, bizim arşivlerimizde
bunu tespit etsinler, görsünler. Temmuz ayında Rusya’da hastalık görülmeye başladığı andan itibaren, biz bu alınmakta olan tedbirleri
büsbütün yoğunlaştırdık. Memleketimizin bir
çok bölgelerini, hudut bölgelerini, hava meydanlarını hepsini hassas bölge olarak ilân ettik. Kapı kapı dolaştık, hudut köylerini adım
adım dolaştık, bütün teşkilâtımızla, ama bu
EL - TOR mikrobu öyle kabiliyetli bir mikrop
ki, bir insanda yaşıyor, hiçbir ârâz vermiyor,
hudut tanımıyor, kapı tanımıyor.
Kolera mikrobu, Sağmalcılar bölgesinde su epidemisi şeklinde infilak etmiştir. Şimdi arkadaşlarımın, bu mevzudaki iddialarına teker teker
cevap vermek isterim. Sağmalcılar’da ortaya
çıktıktan sonra da 13 gün gibi kısa bir zamanda söndürüldü. Kendi kendine mi söndü? Hayır
arkadaşlarım, sağlık teşkilâtımın insanüstü feragat ve fedakârlığıyla söndü. Gelip burada bunun
için bir tek teşekkür edemez miydiniz, hele Şevket Köksal arkadaşım hekimdir, hekim arkadaşlarım bu mevzuda bir teşekkürü niye esirgedi
acaba? Sebebi şu arkadaşlar; çünkü, salgın
sırasında orada değillerdi, o salgının nasıl
bir mücadele içinde yapıldığını görmediler.
Ekrem Özden arkadaşım diyor ki, “ben küpürleri biriktirdim’’ Evet, hepsi baştan aşağı
yalandır, ben bunu izah ettim, teker teker. O
küpürlerdeki yazılanların hepsi baştan aşağı
yalandır. Hele bir gazete aynen şöyle söylüyor.
“Tedbirler alınmıyor, aşı yoktur, herkes kendi başının çaresine baksın, bütün Türkiye’ye
hastalık yayıldı’’. Küpürlerinizde vardır. Böyle bir şey oldu mu, böyle bir şeye rastladınız
mı? Nerede gördünüz?
Arkadaşlarım aşı mevzusu; 4 günde 4 milyon
aşı İstanbul’da tatbik edilmiştir. Dört günde
4 milyon aşı; bu, Dünyanın hiçbir tarafında

Aşı bir defa mı yapılır, 2 defa mı yapılır, arkadaşlarım? Aşı ilminin tanıdığı bir hedef vardır,
nokta vardır, aşı, bir defa yapılır. Ben bunu bir
defa olarak söylemişim de bir profesör 2 defa
yapılır, demiş. Bana inanın arkadaşlar. Ben,
Sağlık Bakanlığının ve bu teşkilâtının başında
bulunan bir insanım. O gazetelerinizde, o küpürlerinizde vardır, o profesör arkadaş şöyle diyor: “Bir santimetreküpte 4 milyar jerm vardır,
8 milyar jerm olması lazımdır. Binaenaleyh, 2
defa yapılması lazım.’’ Arkadaşlarım, o, tarihe
karışmış, 10 sene evvel tarihe karışmış. Bugün
için standart olarak bir santimetreküpte 8 milyar jerm vardır, bir defada yapılacaktır. Bilmiyen insanlarla, boş insanlarla, hattâ biraz daha
ileri giderek söylüyorum, cahil insanlarla biz o
zaman mücadelesini yaptık, arkadaşlar.
Profesörlüğü ne
olacak? (CHP sıralarından “adam profesör
yahu’’ sesleri)

EKREM ÖZDEN (İstanbul) -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI VEDAT

Maalesef öyle. Maalesef öyle. Bu, böyle. Onu ben bilmem. Onun
için, küpürlere inanıp, buraya gelip, indî mütalâalarda bulunmamayı arkadaşlarımdan çok
rica ediyorum, yapmasınlar. Hakikaten bu münakaşalar vatandaş üzerinde menfi reaksiyon
uyandırmıştır. Bakın, ne olmuştur? Bir haftada
4 defa aşı olan arkadaşa rastladık. Yazık değil
mi? Vatandaşa yazık, bizim personelimize yazık, aşının israfına yazık. Arkadaşlar, bunlar olmamalı. İşte bunlar, basının, sizin, o elinizdeki
küpürlerin yüzünden olmuştur.

ÂLİ ÖZKAN (Devamla) -

EKREM ÖZDEN (İstanbul) - Avrupa 2 aşı istiyor.
BAŞKAN - Lütfen efendim, karşılıklı konuşma-

yalım.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI VEDAT
ÂLÎ ÖZKAN (Devamla) -

edeyim.

Hayır, onu da izah

Sayın Bakan, cevap vermeyin efendim, siz de o müdahalelere.
BAŞKAN -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI VEDAT ÂLİ
ÖZKAN (Devamla) - Avrupa neden 2 aşı istiyor?

Biz de 2 aşı istiyoruz. Yurda gireceklerden 2 aşı
istiyoruz çünkü, koleranın tefrik müddeti 5 gündür. Ben o 5 günü garanti altına almak için 1’nci
aşı ile, 2’nci aşı arasındaki o 6 günü istiyorum.
Bana garanti versin, beni tatmin etsin diye istiyorum. Bütün memleketler bunu istiyor. Bunun
sebebi, budur. Tekrar ediyorum, bunun münakaşaları bu kürsüde yapılacaktır.
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görülmüş değildir. Nasıl yapıldı? İstanbul’un
1.000 merkezinde 1.000 istasyon kurduk. Bu
1.000 istasyonda 4 günde 4 milyon aşıyı tatbik
ettik.

Şimdi, Sayın Ersü’nün bir sözüne cevap vermek istiyorum:
“Tecrit yapılmadı, karantinaya alınmadı’’ dediler. Arkadaşlarım, işte Vehbi Ersü arkadaşım, bu
mesleğe mensup olmadığı için bunu söylüyor.

‘‘

Kolerada tecrit yoktur. Kolera çıkan bir
yerde karantina yoktur, İran’da yapılan
tecrübeler, Pakistan’da ve Rusya’da
yapılan tecrübeler bunu tamamen ifna
etmiştir, kaldırmıştır, böyle bir şey
yoktur, vazgeçilmiştir çünkü, salgın
ortaya çıktıktan sonra artık bu tecridin
faydasızlığı ortaya çıkmaktadır.

’’

Mecliste anlattım. Astıragan bölgesinde, Rusya’da, salgın çıkıyor, 1969 senesinde. Derhal
çepeçevre sarıyorlar. Hem de nasıl? Bakın, anlatayım: Etrafını ateş çemberine alıyorlar, bunun
etrafında da silâhlı kuvvetler, hastalık, başka tarafa yayılmasın, diye. Akabinde hastalık 1970’de
Odesa’da çıkıyor ve aynı tecridi Odesa’da yapıyorlar, derhal Kerç’e atlıyor, aynı tecrit orda yapılıyor, Viyapapora’ya atlıyor ve arkadaşlarım, 2
ay sonra da Çekoslovakya’da görülüyor.
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Onun için, tecrit, diye bir mevzu yoktur ama
Türkiye’nin bu havası içerisinde ben bunu da
teminat altına aldım. Şu bakımdan:
Memleketimizin tanınmış otoritelerinden, üniversitelerinden, Vilâyet Tıp Akademisinden,
Hıfzıssıhha Enstitüsünden mütehassısları topladım, onlara rapor yazdırdım. Tecride alınmasına lüzum yoktur diye, ilmen tecridin faydasızlığına dair rapor aldım, dosyalarımda vardır.
Onun için, bunları iddia ederken, yine gazete
küpürlerine dayanıyoruz, gazete küpürlerine
saplanıyoruz. Yoksa...
VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) 100. YILA ARMAĞAN

ları’na göre yaptım.

Hıfzıssıhha Kanun-

Lûtfen efendim, müdahale etmeyin,
Sayın Ersü.

BAŞKAN -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VE-

Hıfzıssıhha Kanununda yalnız tifo vakası var...
DAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) -

BAŞKAN - Sayın Bakan, cevap vermeyin, efendim.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VEDAT

...Hıfzıssıhha Kanunu’nun bu maddeleri 20 - 30 sene evvel çıkmıştır.
ÂLÎ ÖZKAN (Devamla) -

BAŞKAN - Sayın Ersü, bir dakika Sayın Bakan.

Sayın Ersü, zatıâliniz konuşurken sözünüzü
hakarete varan bir dereceye vardırdığınız halde Umumi Heyetten hiçbir sayın üye müdahale etmediler. Onun için istirham ediyorum,
Sayın Bakan konuşurken müdahale etmeyin.
VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) - Ben müdahale etmi-

yorum, düzeltiyorum.
BAŞKAN - Lûtfen

efendim!

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) -

daşlarım.
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Muhterem arka-

ENVER IŞIKLAR (Samsun) -

telim.
BAŞKAN -

Sizi de biz düzel-

Lûtfen efendim!

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VE-

arkadaşlarım, kolerayı bu kadarcık ile kesiyorum
çünkü, nasıl olsa burada uzun uzun konuşacağız ve cevaplarımızı da arz edeceğiz.
DAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) - Muhterem

Yalnız burada Hac mevzusuna kısaca dokunmak istiyorum. Bu mevzuya 1-2 arkadaşımız
temas ettiler.
Arkadaşlarım, biz 13 günde söndürdük, hastalığı. Belki daha kısa bir zamanda sönebilirdi. 6 aydan beri Suriye bu hastalığın içinde,
İran’dan hastalık hala çıkmamıştır, hâlâ mevcuttur. Orada da 1965’ten beri devam diyor.
Irak, öyle.
Binaenaleyh, karayolundan Hac’a gidişi tamamen menettik çünkü, yollar enfekte. Havayolundan Hac’a müsaade verdik, vermemizin
sebebi de şu:
Arkadaşlarım, eğer siz karantina tedbirlerini
hudutlarda veya hava meydanlarında mükemmel uygulayabilirseniz Hac’dan dönenler büyük bir tehlike göstermez. Yalnız, mükemmel
uygulayabilmek lazımdır. Biz bu imkânsızlığı
hudut kapılarında gördük. 40 - 50 bin kişinin
dönüşte tevrit edilmesine, karantinaya alınmasına imkân yok, mümkün değil. Bunun için orayı tamamen kapattık. Hava meydanlarından
nihayet 10-12 bin kişi kadar vatandaşımız gitmektedir, bunların karantinaya alınma imkânlarını tamamen temin ettik. Bugün İstanbul’da
4.000’e varan yatağımız hazırdır, yerleşme durumundayız. 4.000 yatak. Ayrıca, Bakırköy Tropikal Hastalıkları Hastanesinde günde 1.000
kişinin portörlük muayenesini yapacak bir ekip
teşekkül etmiştir, lâboratuvarı ile, personeli ile.
Ayrıca Hicaz’dan 600-750 kişiden fazla hacı-

Onun için Hac’ca gidişin bu şekildeki bir müsaadesi bize büyük bir mahzur getirmeyecektir.
Çok dikkatli bir kontrolden geçirilmek şartı ile.
Muhterem arkadaşlarım, Sayın Hazerdağlı bir
köydeki kızamık vakalarından bahsetti.
Kızamık, bugün Türkiye’mizin en başta gelen
problemlerinden bir tanesidir. 1970 yılında ilk
defa Türkiye’de kütlevî bir şekilde kızamık aşısı yaptık, 500.000 çocuğumuza. Artık bugün
medenî dünya kızamıktan bahsetmiyor çünkü,
öyle tekemmül ettirilmiş kızamık aşıları ile artık
kızamığı ortadan kaldırmış. 500.000 çocuğumuzun aşılanması gayet güzel bir netice vermiştir. İstatistikî rakamlarımıza göre, bu sene
ihbarlar yarı yarıya düşmüştür. 1971 senesi içerisinde ihaleye verdiğimiz ve yakında gelecek
olan aşı ile 1 milyon çocuğu aşılıyacağız. Bu
suretle biz de artık memleketimizde kızamığın
bir problem olmaktan çıkarılması yoluna gidiyoruz. Eğer, 1971 uygulamamızda 1 milyon
dozluk aşı kâfi gelmezse bunu daha da yükseltmek kararındayız.
Diğer enfeksiyon hastalıklarında nisbî bir azalma vardır, 1970’e nazaran. Difteri, boğmaca,
kuduz, bunlarda azalma mevcuttur, ayrıca 10
vilâyetimizde yapılmakta olan bağırsak kurtları ile mücadele de gayet müessir neticeler
vermektedir. Kuduz da 442 aşı istasyonumuz
vardır ve geçen sene 20.000’in üstünde şüpheli
ısırıklardan vatandaşlarımız aşı yolu ile tedaviye alınmış durumunda olmuşlardır.

Muhterem arkadaşlarım, bir arkadaşımız da
trahomdan bahsettiler.
Trahomla mücadelede memleketimizde başarılı neticeler veren bir husus arz etmiştir.
Trahom, tarihin derinliklerine kadar inen
ve hâlâ da dünya üzerinde problem olmakta
devam eden bir hastalıktır. Memleketimizde
1925 yılında 3 milyon trahomlu mevcuttu.
1930’dan sonra teşkilâtlı bir çalışmaya geçilmiş
ve bu teşkilâtlı çalışmanın sonunda, bilhassa
son 4 - 5 yıldan beri yapılan tarama faaliyetleri ile trahom bugün 300 - 350 bin rakamına
indirilmiştir. Artık trahomun baharda, yazda
görülen oftalmik salgınları tamamen kalkmıştır
ve % 75, % 80 olan trahomlu miktarı Doğu’da
ve Güneydoğu’da bugün % 1 - 14 ün içine düşmüştür. Trahomla 22 il başkanlığı, 4 bölge başkanlığı, 5 hastane ve 158 trahom tedavi evi ile
mücadele yapılmaktadır.
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mızın dönmesine de müsaade etmiyoruz. Yani,
gelecekler, muayeneleri yapılacak, portörlük
durumları tam tetkik edilecek, ellerine her birisinin, ayrı ayrı “Salimdir’’ raporu verilecek,
ondan sonra da evlerine dönebileceklerdir. Biz,
bu imkânı hava meydanında, havayolu ile gidecekler için gördüğümüzden havayolundan Hac’a gitmeye müsaade ettik. Yeğane sebep budur.

Muhterem arkadaşlarım, çevre sağlığı şartları
memleketimizde bozuktur. Buna arkadaşlarımız
da konuşmalarında temas ettiler. Yetersizdir ve
bu şartlar altında da Bakanlığımın yaptığı mücadele gerçekten zor olmaktadır. Bilhassa son
yıllarda biz Bakanlık olarak çevre sağlığı şartlarının ıslahı mevzusuna büyük bir ağırlık verdik.
Şimdi, Şevket Bey arkadaşım, işte, bu ihmal
edilmiştir, falan diyor ama, ihmal edilen bizim
devrimizde değil. Çevre sağlığı şartlarının ıslahı
mevzusunda çalışmalarda asıl ihmal edilen devreler bizim devirden evvel gelen devirlerdir. Bu
alanda icracı ve yatırımcı kuruluşlarla devamlı
bir işbirliği halinde, bir çevre sağlığı projesi hazırlıyoruz ve bu proje son safhaya gelmiştir ve bu
projenin tamamlanmasından sonra bölge bölge
çevre sağlığının şartlarının ıslahı mevzusunda
esaslı çalışmalar yapılacaktır.

Arkadaşlarım, biliyorsunuz, çevre sağlığı şartlarının ıslahının başında su gelir. Şunu size bilhassa ifade etmek isterim, ben bunu her yerde
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söylüyorum; bilhassa Şevket Köksal arkadaşıma bunu ifade etmek isterim; 1950 tarihine
kadar 9.880 köyün içmesuyu getirilmiştir. Arkadaşlarım, şunu evvelâ ifade etmek isterim ki,
ben Sağlık Bakanlığı mevzusunda konuşmalara politika sokmak istemem, ama bazen mecbur oluyorum. Bu misallerde de rica ediyorum,
politikanın kokusunu aramayın. 9.880 köye
içme suyu gitmiştir fakat, bir tek köye Devletin
bir kuruşu nasip olmamıştır, her köy kendi imkânları ile bunu yapmıştır. 1950-1960 arasında
2.700 köye, 1960-1965 arasında 4.600 köye su
gitmiştir. 1965 - 1970 arasında, 1970’in sonuna
kadar 20.522 köye su gitmiştir. İşte çevre sağlığı
çalışmaları bu. Suyu götüreceksiniz. Aynı şekilde, 1.300’e %90 su mevzusu yine son 5 senede
halledilmiştir.
Su mevzusundan sonra kanalizasyona geliyoruz.
Suyu olmayan bir yere kanalizasyon yapamazsınız. Boş kalır, akmaz, kupkuru kalır. İşte şimdi,
artık kanalizasyon devri başlıyor demektir. Evvelâ suyu bulacaksın, suyu getireceksin, suyu
temin edeceksin, ondan sonra da kanalizasyona
başlıyacaksın. Şimdi, memlekette kanalizasyon
safhası başlamıştır ve kanalizasyon mevzusunda
da Bakanlığımız gerekli bütün ağırlığını koymuştur ve koymaya da devam edecektir.
--SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VE-

Muhterem Başkan, muhterem senatörler; çevre
sağlığı durumumuz yurdumuzda maalesef
yeterli olmaktan uzaktır. Çevre sağlığının ıslah
şartları üzerinde Bakanlık olarak müessir bir
çalışmamız vardır. Bilhassa ilgili yatırımcı ve
icracı dairelerle müştereken hazırlamakta olduğumuz bir proje son safhasına gelmiştir, bu
hazırlık tamamlandıktan sonra bölge bölge bu
sağlık şartlarının ıslâhı mevzusu çok ciddi bir
şekilde ele alınmış olacaktır ve tatbikata baş-

DAT ÂLİ ÖZKAN (Kayseri Milletvekili) -
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lanacaktır. Çevre sağlığı şartlarında en önemli
mevzu bilindiği üzere su mevzusudur. Biz de
bakanlık olarak içme ve kullanma suyu mevzusunu gerçekten önemli bir şekilde ele aldık.
Bilhassa menba sularının şişe imlası yapan
tarafını, tam otomatik cihazlanmasını temin
ettik. Bugün şişelenmiş bütün menba suları
tam otomatik cihazlarla yıkanmakta, doldurulmakta ve kapsüllenmektedir. Bu sene ayrıca
şişelerin fırınlanmış etiketlerinin de mecburiyetini getiriyoruz. Bu son kolera sebebiyle su
mevzusunun ne kadar büyük önem kazandığı hepinizce malumdur. Sağmalcılar’da çıkan
son kolera salgını, bir su epidemisi şeklinde
çıkmıştır ve asıl büyük tehlike de budur. Bu itibarla bütün belediyelerin, su şebekesine sahip
bütün kasabaların sularının klorlanması mecburiyeti konulmuştur ve bunun çok ciddî bir
şekilde takipi yapılmaktadır. Salgından sonra
bu mevzu biraz gevşemiştir. Artık bir daha salgın çıkmayacak gibi, hastalık görünmeyecek
gibi bir havaya girilmiştir. Halbuki arkadaşlarımız da burada belirttiler, gerçekten hudut
komşularımızda bu hastalık olduğu müddetçe
Türkiye daima bu hastalığın tehdidi altındadır. Binaenalyh, bilhassa en başta çevre sağlığının içinde önemli olarak sularımıza sahip
olmamız gerekmektedir. Sulara sahip olma
mevzusunda evvela sıhhi su şebekesinin temin
edilmesi ve onun da başında bu sıhhi su şebekelerinin klorlanması gelmektedir. Biz bütün
vilâyetlere yaptığımız tamimlerle belediyelerimize, su şebekelerinin klorlanması mevzusunu
her 15 günde bir Bakanlığımıza rapor edilmesi
mecburiyetini de getirmiş bulunuyoruz.
Bunu çok ciddî bir şekilde tâkip edeceğiz, etmekteyiz bilhassa bu şartlara uymayan belediyeler
üzerinde son derece baskımız olacaktır; basında
teşhir etmek ve icabında ceza yollarına kadar
gitmek bizim bir nevi tedbirimiz içine girmektedir. Çevre sağlığı çalışmalarının halk sağlığı

Çocuk mamaları artık memleketimizde itimat edilir bir hale getirilmiştir. Bakanlığımızın
çocuk mütehassıslarına, gıda teknisyenlerine
hazırlattırmış olduğu çocuk mama formüllerini, yapılan tecrübelerden sonra, bütün mama
imal eden müesseselere tatbik etme mecburiyeti konulmuştur. Ayrıca 1970 senesi içerisinde
UNİCEF ve Süt Endüstrisiyle birlikte yine bir
mama fabrikasının temeli atılmıştır. 1971 yılı
içerisinde bunun açılışı yapılacaktır. 1.000 ton
kapasitelidir, ucuz imâlat yapacaktır ve bu suretle ödeme kabiliyeti az olan ailelerimiz bundan istifade edeceklerdir.
Hava kirliliği mevzusunda, bilhassa Ankara’mızın, bu mevzuda büyük bir sıkıntısı mevcuttur.
Ankara Belediyesi Ankara’nın hava kirliliği
mevzusunda bir İngiliz firmaıyla anlaşmıştır,
bir proje yapılmaktadır, proje son safhasına
gelmiştir. Ayrıca bakanlığımızın hazırlamış bulunduğu hava kirliliği mevzusundaki bir kanun
tasarısı komisyonlarda görüşülmektedir.
Arkadaşlarım, çevre sağlığı hizmetleri, burada
arkadaşlarımın belirttiği gibi, medeni toplumların en önde gelen, riayete en mecbur oldukları hususlarıdır. Bu mevzuda bakanlığımız bu
idrakin içinde olarak gerekli vazifesinin ifası
yolunda çalışmaktadır.
Şevket Köksal arkadaşım, bu mevzuda biraz
durdular. Gerçekten çevre sağlığı mevzusunda
sağlık mühendislerinin, çevre sağlığı teknisyenlerinin sanitarianların büyük rolü vardır.
Sağlık mühendisi halen Bakanlığımızda bir
aded mevcuttur. 4 tane de sağlık mühendisi

Amerika’da Bakanlığımız hesabına eğitim görmektedir. İmar ve İskân Bakanlığında da sağlık mühendisleri vardır. Arkadaşımız “yoktur’’
dedi ama artık sağlık mühendisleri devri memleketimizde başlamıştır ve sağlık mühendisleri çevre sağlığı şartlarının ıslahı mevzusunda,
yeni şartların getirilmesi mevzusunda en esaslı
unsurlardan birisidir.
Vehbi Ersü arkadaşımız, burada yok, “Halk sağlığı lâboratuvarları kuruluyor ama, nerede olduğu belli değildir’’ dedi. Biraz evvel izah ettim, 17
il halk sağlığı lâboratuvarı kurulmuştur, 16 tane
de bu sene ilâve edilecektir, 33’e çıkmaktadır.
Toplumun yarınının teminatı olan nesillerimizi sağlam ve sıhhatli yetiştirmek için ana-çocuk
sağlığı hizmetleri başta gelen hizmetlerindendir, Bakanlığımızın ve buna gereken önem verilmektedir. Köylerden itibaren en büyük şehirlerimize kadar istasyon, şube, merkez halinde
büyük bir teşkilât içerisinde çalışmaktadır. Çok
faydalı bir teşkilâttır. Çocuk anarahmine düştüğü andan itibaren okul çağına kadar ananın ve
çocuğun takipi yapılmakta, beslenmesi üzerinde çalışılmakta gerekli ilâçları, vitaminleri verilmektedir ve halkımızın büyük rağbet ettiği bir
teşekküldür. Bu teşekküle daha büyük ehemmiyet vermek ve bunu bir Genel Müdürlük halinde toplamak da bizim hazırlıklarımız içindedir.
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mevzusunun temeli laboratuvarlardır. Bu mevzuda 1968’de 17 ilde halk sağlığı laboratuvarları
açmış bulunuyoruz. Elimizdeki imkânlarımızla
bunu, 16 ilde halk sağlığı laboratuvarı ilâvesiyle
33’e çıkaracağız. Ayrıca entro - bakteriyel ünitelerimizin miktarı 38’den yine bu seneki programımız içinde 56’a yükseltilecektir.

Nüfus plânlaması, 557 sayılı Kanun hükümlerine göre, bir ailenin istediği zaman istediği
aded çocuk yapabilmesinin fennî yollarını ve
usullerini öğretmekten ibarettir. Biz nüfus plânlamasını hiçbir şekilde nüfus artış hızını kesmek
mahiyetinde anlamıyoruz. Türkiye’de her üç
doğuma, bir düşük isabet etmektedir. Yani bu
şunu gösteriyor ki, Türkiye’de, gayrifennî bir
şekilde nüfus plânlaması tatbik ediliyor ve bu
sebeple gerek annenin gerek çocuğun hayatı
üzerinde bâzı kötü akıbetler husule geliyor. İşte
biz, bu çalışmalarımızla annenin ve çocuğun
Yüzyılın
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sıhhatini koruma mesaisi vermekteyiz. Ayrıca
nüfus plânlamasının diğer bir vazifesi de, sterilite içinde bulunan yani çocuğu olmayan bir
ailenin eğer tedavisi kabilse bu tedaviyi yaptırmak da vazifesi cümlesinde bulunmaktır.

100. YILA ARMAĞAN

Bir toplumun sağlık seviyesi ne kadar yüksekse o toplumda sağlık hizmetleri o kadar güzel
görülür. Bu itibarla sağlık eğitiminin, sağlık
hizmetlerinde büyük önemi vardır. Biz bunu
ayrı bir Genel Müdürlük hailinde ele aldık ve
çalışmalar bu Genel Müdürlüğün yönetiminde
devam etmektedir. Gerek mobil ekiplerle gerek
sabit merkezler halinde köyden itibaren büyük
şehirlere kadar bu eğitim çalışmaları devam
ediyor. Bu çalışmalar konferanslarla, broşürlerle, hoparlörlerle, filmlerle, müzelerimiz vasıtasiyle, hattâ camilerde Bakanlığımız tarafından
tertip edilmiş hutbelerle devam etmektedir. Bilhassa son kolera epidemisinden sonra biz bu
eğitime fevkalâde hız verdik. Geçen ay Türkiye’nin bütün bölgelerinde bölge bölge yapılmış
seminerlerimiz fevkalâde faydalı neticeler vermiştir. Ayrıca bu seminerler il il bundan böyle
de devam edecektir.
Toplumun sağlığının en önemli konularından
birisi de akıl ve ruh sağlığı şubesidir. Akıl ve ruh
sağlığı şubesinde üç dört seneden beri hızlanan
bir çalışma içerisindeyiz. Halen İstanbul, Manisa, Elâzığ’da 4.900 kadar yatağımız vardır. Bu
sene Samsun’da 300 yataklı, Gaziantep’te 300
yataklı eski hastanemizin restorasyonundan
sonra ilâve edeceğimiz tesisler olacaktır. Yine
bu sene Adana’da 500 yataklı akıl ve ruh sağlığı
merkezinin temeli atılacaktır. Gölbaşı’ndaki akıl
ve ruh sağlığı merkezimizin inşaatı hemen hemen son safhaya gelmiştir, bu senenin sonunda,
nihayet 1972 yılında bu da hizmete girecektir ve
bakanlığımızda geçen sene kurulmuş olan müstakil bir şube de o faaliyeti yönetmektedir.
İnsanların hayatını şu anda en fazla tehdit eden
ve bundan sonra da tehdit etmeye devam edeYüzyılın
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cek olan kanserle olan savaşta da çalışmalarımız geçen seneye nazaran biraz daha iyi safhadadır. Bilhassa Faruk Kınaytürk arkadaşım
bu noktaya temas etmişti. İki sene evvel açmış
olduğumuz 200 yataklı Etimesgut Kanser Hastanesi, Radyaterapi, Kemoterapi ve Şirürjikal
olmak üzere üçlü tedaviyi güzel bir şekilde devam ettiriyor. Biz ayrıca bu sene, ki halen montaj safhasındadır, Numune Hastanesinde bir
Radyoterapi Müessesesi kuruyoruz ve dış âlemde mevcut en güzel cihazları buraya getirmiş
bulunuyoruz. Kobalt, sezyum ve radyoizotop
cihazları ile bir ay içerisinde bu montaj bitecektir. Bu montaj bittikten sonra Türkiye’de kanser
tedavisi, kanser üzerinde çalışmalar yeni bir seviye kazanmış olacaktır. Ayrıca, İstanbul, İzmir
ve Ankara’da temin etmiş olduğumuz arsalarda
500 yataklı tedavi müesseseleri, araştırma merkezleri de proje safhasındadır. Tahmin ediyoruz
ki, en geç gelecek sene bunlardan bir kaçının
temelini atma imkânına sahip olabileceğiz.
Muhterem arkadaşlarım, oldukça uzun ve başarılı mazisi bulunan Hıfzıssıhha Enstitümüz
de verimli bir çalışma içerisindedir. Bu enstitüye yeni üniteler ilâve ediyoruz, 13 milyon
civarında bulunan bu ünitelerin inşa masrafı
hemen hemen yarılanmış durumdadır. Ayrıca
Etimesgut ve Esenboğa’daki serum çiftliğimiz
de güzel bir çalışmaya girmiştir ve buradaki
prüfiye ve konsantre serum istihsali 1970 senesinde başlamış bulunmaktadır. Biz bütün
memleketin diğer tarafındaki lâboratuvarlarla merkezi müşterek bir çalışmaya girecek ve
daha verimli bir mesai verecek hale getirmenin
de hazırlıklarına girmiş bulunmaktayız.
Yataklı tedavi müesseselerimiz her geçen yıl
vatandaşlarımızın ihtiyacına cevap verecek bir
gelişme içerisindedir. Yenileri ilâve edilmekte,
mevcut olanlar tevsie tabi tutulmaktadır. İkinci
Beş Yıllık Plân, 10 bin nüfusa 25 yatak olarak
bir hedef tâyin etmiştir. Biz İkinci Beş Yıllık
Plân’ın üçüncü senesinde 10 bin nüfusa 24 ya-

‘‘

1970 senesinde 1.160 yatak hizmete
açılmıştır. 750 yatak da hazırlıkları
bitmiş, inşaatı bitmiş açılışa hazır
beklemektedir.

’’

1970’ten 1971’e, 72 hastane, 9.980 yatak inşa
halinde devredilmiştir. Ayrıca 1971 yılında da
950 yataklık yeni bir kapasitenin temelleri atılacaktır.

‘‘

Bugün memleketimizde bütün kamu
teşekküllerinde 87 bin yatağımız
mevcuttur. Bunun 47 bin yatağı
tamamen Bakanlığımıza aittir ve son
üç senede 13.130 yatak ilâve edilmiştir
ki, bu fevkalâde büyük bir rakamdır.
Her sene 4.500 rakamına ulaşan bir
kapasitedir.

’’

Bu tedavi müesseseleri faslında Sayın Şevket
Köksal arkadaşımız, ‘‘Ankara ve İstanbul’da
yeni tâyinler yapılmaktadır, halbuki memleketimizin diğer taraflarının da doktora ihtiyacı vardır’’ demektedir. Ankara, İstanbul ve İzmir’e
arkadaşlarım, kadroların dışında yeni tâyinler
yapılamamaktadır, yapılmamaktadır. Esasen
bu prensibimiz dışındadır ama, mevcut boş
kadrolara şüphesiz tâyin yapılacaktır. Tahmin
ediyorum ki, arkadaşımız şu husustan bahsetmek istedi. Efendim işte 30 yataklı bir yer ayrılıyor, on beşer yatak ikiye taksim ediliyor. Zannediyorum ki, Ankara Hastanesinde bir durum
husule gelmiştir. Biz burada kulak burun boğaz
servisini ikiye ayırdık. İki şubeye ayırdık, iki şefliğe ayırdık ve böylece daha verimli bir çalışma
temin ettik. Arkadaşım, bu çalışmayı yerinde
inceleseydi, tahmin ediyorum ki, bize hak verir
bir duruma girerdi. İstanbul’da, Ankara ve İz-

mir’de mevcut kadrolar hakikaten çoktur. İzdiham içerisindedir; biz de bunun şikâyeti içerisindeyiz ama, bu kadroları alıp başka bir tarafa
vermeye imkân yoktur. Bunun denemesini birkaç defa yaptık. Bu deneme karşısında bizim
karşımıza Danıştay çıktı ve bu kadroları başka
tarafa nakletme imkânından bizi mahrum etti.
Salim Hazerdağlı arkadaşım, ‘‘Urfa Hastanesinin operatörü yoktur dedi’’, doğrudur. Geçen
ay oradaki operatör arkadaşımız ebedi hayata
kavuştu. Buraya yeni bir tâyin yaptık ama, henüz daha vazifeye başlamadı. Yalnız tekrar ifade ediyorum. Şu, bugünkü mevzuat içerisinde
her hangi bir doktoru, her hangi mütehassıs bir
hekimi bir taraftan alıp diğer bir tarafa vermeye kudretimiz yok. İstiyoruz, Urfa Hastanesi
tam teşekküllü bir hastane olsun, 100 bin nüfuslu bir yer ama, bu imkândan mahrumuz.
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tağı bulmuş bulunmaktayız. Üçüncü Beş Yıllık
Plân’da bu hedef 10 binde 30, ondan sonraki
devrede de 10 binde 45’tir.

Ancak öğleden evvelki konuşmamda söylediğim gibi Mecburi Hizmet Kanun Tasarısı
kabul edildiği takdirde böyle büyük bölgelere,
mühim merkezleri tam teşekküllü hale getirmek imkânına sahip olabileceğiz.
Lûtfi Bilgen arkadaşım da full-time mevzusundan bahsettiler. Arkadaşlarım full-time’den
vazgeçmiş değiliz. Hattâ son çıkan Personel
Kanunu da ayrı bir madde halinde full -time’den bahsediyor. Yalnız yine alt üniteler halinde ve sonra Bakanlığa da intikâl edecektir,
full-time’nin yan değerlendirmeleri mevzusu
üzerinde çalışılmaktadır. Bizim istediğimiz,
tatminkâr bir değerlendirme içinde full-time
yaşasın ve yürüsün.
Muhterem arkadaşlarım, burada arkadaşlarımın durduğu mevzuların başında ilâç gelmektedir. Ben bu kürsüde de zaman zaman
bu mevzuda açıklamalarda bulundum. İlâçta
bizim politikamız şu: Tekrar tekrar bunu anlatıyorum. İlâcın gerçek değeri ve vasfı içerisinde
vatandaşımıza intikâlini sağlamaktır. Bunun
için 1968 yılında yeni bir sistem getirdik. Bu
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sistem, sınayi maliyet esasına istinaden bir fiyat
tekevvün sistemidir. Yani ilâcın hammaddesinden itibaren, ambalâjlama safhasının sonuna
kadar işçilik, direkt işçilik bütün kademeler
dâhil maliyetini hesaplamak, gerçek fiyatlarını
bulmak ve ondan sonra imalâtçıya, perakendeciye ve toptancıya muayyen miktarlarda kâr
haddi tanımaktır; bu esası getirdik ve 1968’de
bu esası getirdikten sonra da fiyatlarda % 15 ilâ
20 civarında da bir ucuzluk husule geldi.
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Şimdi yeni bir ayarlama yapmak mecburiyetinde kaldık. Bunun sebebi de şu: Dışardaki hammadde fiyatları, bunu burada da açıklamıştım,
aynı rakamlarla açıklamıştım, hammadde fiyatları dolâr olarak fevkalâde yükseldi. Clorom
Fenikol, 18, 25 dolârdan, 42 dolâra çıktı. Asit
Folik, 30 dolârdan 85 dolâra çıktı. Buzkopal,
6,95’ten 1.100’e, Papaverin, 16,20’den 90’a,
bütün ilâçların hammaddeleri böylesine bir
yükseliş gösterdi, menşe memleketlerde. Ayrıca, Türkiye’mizde de işçilik arttı, ambalaj
fiyatları arttı. 1968’de 100 olan ambalaj fiyatı
1969’da 132’ye, 1970’de 170’e çıktı. Keza ambalaj fiyatı ortalama 1968’de 100 iken, 1969’da
123, 1970’de 160 oldu ve buna Ağustos’ta alınan devalüasyon kararları da inzimam edince
ilâç ayarlaması kaçınılmaz bir zaruret haline
geldi. Arkadaşlarım, biz ilâcın hammaddesinin
%95’ni dışardan temin ediyoruz. Bu ayarlama
yapılmadığı takdirde Türkiye’ye ilâcın girmesine imkân yoktur çünkü Türkiye’de hammadde
sanayisi mevcut değildir. Bu itibarla bu mevzu
gerçek fiyatları içerisinde yine halka intikal etmekte ama, biraz daha yüksek bir fiyat ayarlaması zorunda kalınmak suretiyle.
İlâç üzerinde, Sayın Abdülkerim Saraçoğlu arkadaşımız, Günaydın Gaztesinden bahsettiler.
Küpür yanımdadır, bunun açıklanmasını istediler. Amerika’da faydası bulunmayarak piyasadan çekilen bir çok ilâç Türkiye’de satılıyor. Bu
küpür içinde yazıyor ve lupsuz, pertavsız okunaYüzyılın

Sağlık Bakanları

708

mayacak bir çerçeve içerisinde satırlar. Faydasız
ilâçlar; bunu da almış eline. Bunu tetkik ettik.
Evvelâ faydasız ilâçlar dediği üç kalem ilâç:
Akordinli, Akrodisin, Akromisin. Bunlar Amerika’da faydasız olduğu için imalâttan kaldırılan
ilâçlar. Türkiye’ye girmemiştir, bu ilâçlar Türkiye piyasasında mevcut değildir, yoktur böyle bir
şey. Ayrıca resimleri basmış bir çok ilaçların. Bu
ilâçları tetkik ettik, bu ilâçların bir kısmı Avrupa
menşeli, bir kısmı Amerika menşeli, bir kısmı
yerli menşe ve hepsi yalnız Türkiye piyasasında
değil, bütün dünya piyasasında gayet rahatlıkla
kullanılıyor. Arkadaşlarım, bunlar doğru olan
neşriyatlar değildir. Biz ilâç piyasasına vatandaşın itimadını, güvenini celbetmek istiyoruz.
Onun için de kontrollerimizi çok ciddî bir şekilde
yapıyoruz. Bakınız, birkaç gün evvel yine Hürriyet Gazetesi’nde “Dikkat tehlike var! -Vitakaps, hemen onun üzerinde Nembutal yazılı bir
ambalaj almış- Hem Nembutal hem Vitakaps,
bunlar sağlığımız için tehlikelidir.” diye manşet
atmış. Tahkikat yaptırdık, şahsen 20 eczaneyi İstanbul’da ben dolaştım. Bir tek bu ambalaj içerisinde böyle bir ilâca rastlamadık. Fabrikasından
tahkikat yaptırdık, böyle bir imalât yok. Esasen
Nembutalin imalâtı kalkmış, yok. Arkadaşlarım,
Türk piyasasındaki ilâçlara güveneceğiz. Evvelki sene bütün lâboratuvarlar ve imalâthanelere
geniş bir teftiş götürdüm; 30 kadar lâboratuvarı
kapattık. Sebep şu: Her imalâthanenin mutlaka
bir oto - kontrol lâboratuvarı olacaktır. Evvelâ
kendi ilâcını kendi tahlil edecektir. Doğruluğuna
kendi kanaat getirecektir, üzerine seri numarasını yazacaktır. Biz bunu mecbur tuttuk ve hâlâ
bu şartları yerine getirmeyen lâboratuvarlar kapalıdır. Bu oto - kontrol sahasından sonra piyasaya çıkan ilâçlar bizim çok ciddî kontrolümüz
altındadır. 4.500 kalem kadar ilâç bugün Türk
piyasasında bulunuyor. Biz bunun yalnız 1970
yılında 1.071’ini tetkik etmişiz, tahlil etmişiz.
Bunlardan 288’ini vasıfları içinde bulmamışız,
adalet makamlarına tevdi etmişiz, 93’ünü de

Arkadaşlarım,

‘‘

dışarıdan 162 milyon liralık hammadde
alıyoruz. Buna mukabil 1 milyar 300
milyon liralık ilâç bugün piyasada
tüketilmektedir.

’’

Biz bu hammaddeyi dışarıdan almadığımız takdirde, kendi fabrikalarımızda bunu mamul hale
getirmediğimiz takdirde, o zaman bir milyar
liralık dışarıdan ilâç almak mecburiyetindeyiz.
Arkadaşlarımın haklı olduğu taraf var; Türkiye’de hammadde sanayi kurulmalıdır, bir millî
sanayi halinde kurulmalıdır ama, bugün bunun
imkânsızlığı içerisindeyiz. Henüz daha temel bir
petro - kimya sanayii kurulmamış. Petro - kimya sanayii kurulmadan da ilâç hammaddelerini
yerli olarak, millî sanayi adı altında imal etmeye
imkân yoktur. Bu her sene söyleniyor, biz de her
sene bunun karşılığını veriyoruz. Bu mevzuda
da bâzı gelişmeler içerisine girmiş bulunuyoruz.
1970 yılında ANSA isimli 12 yerli firma antibiyotik hammadde imal etmek üzere bir tesis
kurdu, bunun da açılışı yapıldı. Bunun şimdilik
yalnızca %10 civarında bir kısmı dışarıdan geliyor. Bu da yerli olarak imal edildiği takdirde bu
firma gerçekten Türk piyasasında fevkalâde faydalı müessir bir rol oynayacaktır.
Yine 1970 yılında uyguladığımız bir husus vardır ki, o da bilhassa yabancı sermaye firmalarını ihracata zorlamış durumdayız. 1970 yılında

bir milyon ücyüz küsür bin dolârlık bir ihracat
temin edilebilmiştir. Hedef dörtbuçuk milyondur. 1970 in hedefi dörtbuçuk milyondur. Bu
hedefe firmalar 1971 içerisinde de mutlaka gideceklerdir; 1971 in kontenjanı dışında, kendileriyle yaptığımız bir protokolle bunu tespit
etmiş bulunuyoruz.
Muhterem arkadaşlarım, bütün vatan sathında
tesislerimiz geliştikçe, kuruldukça, genişledikçe
bunların ikmali, mevcut cihazların, malzemelerin, araçların bakımları fevkalâde zor olmaktadır. Bunun için depo ve atölyelerimizi bir program ve plân içerisinde bütün memleket sathına
yayıyoruz. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve
Diyarbakır’daki depo ve tamirhanelerimizin inşası bitmiştir. Van, Kars, Elâzığ, Trabzon, Sivas,
Kayseri, Konya, Samsun, Bursa, Antalya’daki
tesislerimizin de inşaatları tamamlanmış, hizmete girmiştir. Bu tabiî ki, bölge bölge bu bakım
ve ikmal işlerini fevkalâde kolaylaştırmaktadır.
Ayrıca, bütün piyasadan ve dış piyasadan aldıklarımız daima en ucuz fityatlıdır. En kaliteli şekilde almak prensibi devam etmektedir.
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piyasadan toplamışız. Biz bu kadar büyük bir
hassasiyet içerisindeyiz. İstiyoruz ki, vatandaşın
boğazına giren vücuduna giren ilâç yarayışlı olsun, müessir olsun. Bu gayretin içerisindeyiz ve
bu gayretimizi de aynı şekilde devam ettireceğiz,
hattâ bu sene bu kontrol işlerine daha büyük hız
vermek için İstanbul’da Devlet ilâç kontrol enstitüsünün temelini de atmaktayız.

Muhterem arkadaşlarım, Bakanlığımızın personel politikası, yeterli ve dengeli bir şekilde
personeli yurt sathına dağıtabilmektir ama, pratisyen ve mütehassıs hekim oranının bozukluğu
ve kadrolarımıza yeterli sayıda personel bulamamamız sebebiyle bu politikayı gereği gibi
tatbik edemiyoruz. Onun için Mecburi Hizmet
Tasarısı gibi bâzı kanun tasarılarını Meclise
sevk etmiş bulunuyoruz. Bu tasarılar, bu mevzudaki çalışmalarımızda, bize büyük imkânlar
getirecektir. Hazırlığımız bol miktarda personel
yetiştirmek. Sözlerimin başında ifade ettiğim
gibi, 60 kadar sağlık personeli okulu hizmettedir ve her sene 2.500 mezun vermektedir. Önümüzdeki seneler üç bin, üç bin beş yüze kadar
yükselecektir. Tıp Fakültelerini 9’a çıkardık; 12
ye yükselecektir. Kapasiteleri arttıkça bu sene
900 olan hekim mezunu önümüzdeki senelerde
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2.500’e kadar ulaşmak suretiyle bu mevzuda bu
açığı da kapatmış olacağız.

‘‘

Halen 15.598 kadar hekimimiz
mevcuttur. Bakanlığımız elinde 4.195
hekim var. Yalnız İstanbul, Ankara,
İzmir gibi üç büyük şehrimizde onbir
bine yakın doktor mevcut.

’’
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Türkiye, arkadaşlarımın ifade ettiği gibi bugün
bir hekim sıkıntısı içinde değildir ama, hekimleri istediğimiz yere götürebilmek, gönderebilmek sıkıntısı içindeyiz, yoksa hekimimiz mevcuttur. Büyük şehirlerimizde üç yüz liraya, beş
yüz liraya çalışan hekimlerimiz var. Üç yüz, beş
yüz liraya çalışan hekimlerimiz var. Personel
Kanunu’ndan evvel beş, altı bin lira veriyorduk
bu büyük şehirlerden başka yere hekimlerimiz
gitmiyordu ama, beş yüz liraya Ankara’da çalışan hekimlerimiz var. Binaenaleyh, tekrar
ediyorum; bunun halli bundan sonra biraz da
zorlamayla olacak. Mecburi Hizmet Kanun
Tasarılarını getireceğiz ve bu Tasarı’dan sonra
hekimlerimizi istediğimiz yerde, bu memleketin, milletin emrinde kullanmanın yollarını bulacağız, bunun başka yolu yoktur.
Arkadaşlarım, Hamdi Özer arkadaşıma Türk
hekimi hakkında söylediği sözlerden dolayı teşekkür ediyorum.
Sami Turan arkadaşımız, her halde burada değil, o biraz Kayseri politikası yaptı ama burada
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konuşup da cevaplarımı almadan gitmeyi doğru bulmadım, kendilerine cevap vermiyorum
çünkü tamamen hislerinin altında konuşan bir
izah tarzı içindeydiler.
Abdülkerim Saraçoğlu arkadaşım sosyalizasyon ve full-time tazminatı mevzusunda durdular; bunlar ödenecektir. Ayrıca yan ödemelerle
sosyalizasyona ve full-time’ye ayrı avantajlar
tanımanın yolu içerisindeyiz.
Muhterem arkadaşlar, geri kalmışlığı çok gerilerde bırakmanın her sahada milletçe büyük
mücadelesi içindeyiz. Birinci Beş Yıllık Plânda
60 milyon liralık bir yatırım bu memleket sathına yapılmıştır. İkinci Beş Yıllık Plân’da 120
milyon liralık bir yatırım hedeflerine sene vesene varmaktadır. Üçüncü Beş Yıllık Plân’da
düşünülen 180 milyon liradır. Bütün bu rakamlara rağmen hâlâ da daha büyük ihtiyaçlarımız, boşluklarımız ve büyük dertlerimiz
vardır. Bize düşen görev ise bize verilen bütün
İmkânları en en iyi, en müessir, en güzel bir
şekilde kullanmak ve değerlendirmektir. Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanlığı olarak Türk Milletine ve onun gerçek temsilcisi olan TBMM
layık olmanın büyük gayreti ve onun idraki
içerisindeyiz. Bu müzakereler sırasında muhterem senatörlerimizin Bakanlığımıza göstermiş
olduğu kadirşinas teveccühlerinden dolayı teşekkürlerimizi arz ediyor ve hepinizi saygıylaselâmlıyorum. (Alkışlar)

MİLLET MECLİSİ | 3. DÖNEM
Konu

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1971 Yılı Bütçesi Münasebetiyle

Yasama Yılı

2

Birleşim

56

Tarih

22.02.1971

DAT ÂLİ ÖZKAN (Kayseri) - Muhterem Başkan,

muhterem milletvekilleri;

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1971 Yılı
Bütçesi, Büyük Meclisin şu yüce kürsüsünden
değerli milletvekillerimiz tarafından vukufla tenkit edildi. Geniş bir araştırma ve tetkik
mahsulü olan bu tenkitlerde Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığının konuları, meseleleri üzerinde dikkatle ve hassasiyetle duruldu. Konuşmalar büyük çapta vasıflı idi ve Bakanlığım için
fevkalâde faydalı oldu; bu yıl da irşad edici,
teşvik edici mâna ve mahiyetini devam ettirdi. Grupları adına konuşan arkadaşlarıma, ve
şahsı adına konuşan arkadaşlarıma teşekkürlerimizi arz ediyor, muhterem Başkan ve değerli
milletvekillerini saygı ile selâmlıyorum. (AP sıralarından, alkışlar)

vam eden bu müzakerelerde, bir istisnası ile biz
bunu memnuniyetle müşahede ve tespit etmiş
bulunuyoruz. Bu itibarla, istisna kabul ettiğim
hariç, bütün arkadaşlarımla beraberim. (AP sıralarından, “Bravo’’ sesleri, alkışlar)
Muhterem arkadaşlarım;
100. YILA ARMAĞAN

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VE-

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, kendisine
verilmiş imkânlar içinde ve her devirde bu
imkânları en iyi şekilde değerlendirmiş, en iyi
şekilde kullanmış ve müspet sonuçlara da ulaştırmıştır. Verem, hemen tamamıyla kontrolümüz altına girmiş; sıtma, kökünün kazınması
gibi son bir safhaya gelmiş ve trahomun tehdit
edici hali bertaraf edilmiştir.

Muhterem arkadaşlarım;

Tedavi edici hizmetlerde ise, ileri milletler seviyesinde bir yerimiz var. Bugün Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığını en fazla ve önemli ilgilendiren konu ise, memleketimin toplu yaşanılan her
yerinde en sıhhi şartların yerine getirilebilmesidir.

Kamu hizmetinde, millet hizmetinde bulunan
ve böyle bir teşkilâtın başında olan şahıs, hiç
şüphesiz o kamunun, o milletin gerçek temsilcisi olan sizler tarafından aynı zamanda bir murakabe mahiyetinde tenkitlere mâruz kalacaktır. Bu tenkitler acı olur, yumuşak olur; bazen
takdir doludur, bazen kırar geçirir. Şayet samimiyet unsuru ile yüklü ise, hisler değil, kaprisler
değil, mantık hâkim bulunuyorsa, ne şekilde
olursa olsun bir değer taşıyor demektir. (AP sıralarından, “Bravo’’ sesleri) İşte arkadaşlarım,
bu yüce çatı altında dört - beş saatten beri de-

Arkadaşlarım, geri kalmış milletlerin ve bölgelerin sağlık kurumlarına bir göz atacak olursak,
oralarda hiç de iç açıcı bir manzara ile karşılaşmayız. Buralarda hemen yalnızca ele alınan
konu, düşünülen mevzu tedavi edici hizmetlerdir. Hiç ummadığımız, ismini dahi duymadığımız bölgelerde ve milletlerde en modern, en
mükemmel tesisleri görmemiz daima kabildir.
Bu, Habeşistan’da böyledir, Irak’ta, İran’ da,
Pakistan’da böyledir, hattâ Afrika’nın Uganda’sında dahi böyledir; ama buralarda koruyucu sağlık hizmetleri tümü ile ihmal edildiği için,
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bütün bulaşıcı ve salgın hastalıkları yine fazlasıyla ve her nev’i ile buralarda görmek kabildir.

Arkadaşlarım; 2.500 kişiye bir sağlık evi, içinde
ebesi var. Bu, birinci kademe.

Kanalizasyonu bulunmayan, sıhhi su şebekesine sahip olmayan katı artıklarının, çöplerinin
fenni imhası yapılamayan, yediklerinin, içtiklerinin sujenik hazırlanması olmayan ve cemiyetin en uç topluluklarına kadar koruyucu
sağlık hizmetleri götürülemeyen bölgelerde ve
memleketlerde ne kadar modern ve mükemmel hastaneler bulunursa bulunsun, oralarda
20’nci asrın anlayışı ve mânası içinde bir sağlık hizmetinin mevcudiyetinden bahsedilemez.
İşte biz bu mesaiyi, gerek zihinlerde yaptığımız
mücadele ile, gerekse sahadaki uygulamalarımız ile yerine getirmeye çalışıyoruz.

7.500 kişi ile, 10.000 kişiye bir sağlık ocağı;
içinde ebesi, hemşiresi, sağlık memuru; sekreteri, ilâcı ve hekimi var.

Arkadaşlarım; yangının alevi ile değil, yangının
membaı ile olan mücadeleye bilhassa son yıllarda hayli hız vermiş bulunuyoruz. Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığı, gerçek vazifesi olan,
asli vazifesi olan koruyucu sağlık hizmetlerine
tedrici de olsa artık yönelmiş durumdadır. Koruyucu sağlık hizmetleri ile tedavi edici sağlık
hizmetleri mutlaka birbirini destekliyen birbirini takviye eden ahenk içinde beraber yürütülecektir, beraber yürüyecektir.

Böylesine güzel kademelenmiş bir hizmetin,
elbette o bölgeye, o memlekete büyük faydası
olacaktır. Bu konuda büyük noksanlarımız var.
Bunu burada söylemeye mecburuz. Başta bilhassa personel ikmali gelmektedir. Bu, bizim
için büyük bir dert. Arkadaşlarım, bunun için
çalışmalarımız var. Biz de isteriz; bütün bu kademeler yetiştirilen personel tarafından hemen
doldurulsun; ama bir yardımcı sağlık personeli
ortaokuldan sonra dört senede, bir hekim liseden sonra 6 senede, mütehassıs ise 10 - 15
senede yetişiyor.

İşte arkadaşlarım, bu iki hizmeti böylesine bir
anlayış içinde bünyesinde meczeden bir sistemin, memleketimize getirilmiş olmasını ve
memleketlimizde uygulanışını en mâkbul ve
muteber bir uygulama olarak kabul edilmesi
gereğini de Büyük Meclisin dikkatine bilhassa sunmak isterim. Bu, 1963 yılında başlamış
olan sosyalize sağlık hizmetleri sistemidir. Buna,
“Millî sağlık hizmetleri sistemi’’ de diyebiliriz ki,
bu sistemde sağlık hizmetlerinden topluluğun
topyekûn istifade edebilmesi esası mevcuttur.

Arkadaşlarım, 45 senedir her devirde uğraşılmıştır. Her devirde büyük gayret gösterilmiştir;
ama hâlâ okulu olmayan, öğretmeni olmayan
köyümüz var; hâlâ yolu gitmiyen, hâlâ suyu
bulunmayan köyümüz var. Bunlar asırlık dertler ve karşımıza, önümüze gelip birikmiş dertler. Her devirde imkânlar seferber ediliyor, her
devre vatansever düşünceler hâkim. Hepimiz
istiyoruz, bu aziz kütleyi biran evvel müreffeh
bir seviyeye çıkaralım. İşte arkadaşlarım, onun
için hizmetleri mutlaka bu kütlenin ayağına
götürmek lazım, arasına götürmek lazım. Sosyalize sağlık hizmetleri sisteminde sağlık hizmetleri, böylesine bir anlayış içerisinde köyün
içerisine, köylünün arasına dahi götürülmüştür.

Bâzı arkadaşlarım konuşmalarında bu sistemden bahsettiler, tahmin ediyorum ki ve bana
öyle geliyor ki, biraz sathi kaldılar.

Arkadaşlarım; bâzı sağlık evlerimizde ebemiz
yok, bâzı sağlık ocaklarında da hekim yok;
memleketimizin bâzı bölgelerindeki hastane-
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50 bin kişiye bir bölge hastanesi; yardımcı sağlık personelinin dışında dahiliye mütehassısı,
operatör, kadın - doğum mütehassısı, çocuk
mütehassısı var. Bu da üçüncü kademe. Bunun
üstündeki kademe, tam teşekküllü hastane...

Bu sene, 1970 sonunda yardımcı, hemşire yetiştirecek sağlık okullarımız ve kolejlerimiz 60
miktarına yükselmiştir; 1970’te mezun verdiği
aded 2.400’ün üstündedir. 1971’de bu rakam
2.800’e yükselecektir. Bu sene 3 binin üstünde
öğrenciyi sağlık okullarımıza aldık.
Burada bütçenin umumi tenkiti yapılırken Sayın Turhan Feyzioğlu, “Plânın rakamına ulaşamamıştır’’ diye burada istatistiki bir rakam
okudu ve dedi ki: “1970’te 3 bin talebe alınması lazım gelirken 1.700 talebe alınmıştır.’’
Aksine, biz üç binin üstünde, 3.300’e yakın talebeyi bu sene okullarımıza aldık. Binaenaleyh,
bu okullardan talebeler bu kadar kütlevî bir
şekilde mezun oldukça, sahadaki yardımcı sağlık personeli boşlukları süratle dolacak ve telâfi
edilecektir.
Hekim mevzuuna gelince:
Arkadaşlarım, bu sene Bursa Tıp Fakültesinin
talebe almasıyla Tıp Fakültesi adedi 9’a yükselmiştir. İkinci Beş Yıllık Plân’da bu rakam 12’ye
yükselecektir. Böylece, yeni tıp fakülteleri talebe
almaya başlayıp, eskileri kapasitelerini genişlettikçe ve mezun vermeye başladıkça rakam
2.500’e ulaşacaktır ki, üç - beş sene içerinde bu
rakama ulaşacağımızı tahmin ediyorum. Bu rakam bizim için hedeftir. Ulaşılmayacak bir hedef de değildir. Binaenaleyh, bu rakama ulaştıktan sonra sahadaki hekim boşlukları süratle
dolacaktır. Mevcut hekim noksanlığı bugünkü

imkânsızlıklar içerisindedir; ama önümüzdeki
üç - beş sene bizim için yakın bir ümittir.
Arkadaşlarım; şunu sosyalizasyon bahsinde
iken bilhassa söylemek isterim: Sosyalize sağlık hizmetlerindeki imkânımız sosyalizasyondan evvelkine nazaran daha ileridir. Bunu her
bütçe konuşmasında da söylüyoruz ve İlhan
Açıkalın arkadaşımızın dediği gibi bir gerileme
içinde değiliz. Daima her sene daha iyiye, daha
ileriye giden imkânlara ulaşıyoruz. Mütehassıs
adedi de fazladır, hekim adedi fazladır, eczacı,
diş tabipi de sosyalizasyondan evvelki devreye
nazaran fazladır.
Erzurum ve Diyarbakır Tıp fakülteleri sosyalizasyondaki çalışmalar da bize büyük imkânlar
getirmektedir. Orası, ilk olarak kurulan bugünkü sosyalizasyon içindeki iki ayrı vilâyetimizdir.
Orayı nasıl ayrı mütalâa edebilirsiniz? “O iki
vilâyeti çıkardığımız takdirde, sosyalizasyon
bölgesindeki hekim adedi az görünüyor’’ gibi
bir mantığı ben kabul edemeyeceğim.
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lerimiz bomboş. Bunu bâzı arkadaşlarımız
şikâyet kabilinden söylediler. Haklıdırlar... Var
da, göndermiyor muyuz? Elimizde mevcut da,
oraya sevk etmiyor muyuz? Böyle bir zihniyeti
reddediyorum. İşte, biz, bu imkânsızlık içerisindeyiz, bu imkânsızlıkları yenmenin mücadelesi içindeyiz. Bunu yapıyoruz; bunun için
de büyük hazırlık içindeyiz, personeli mümkün
olduğu kadar fazla yetiştirmenin gayretindeyiz.

‘‘

Erzurum Tıp Fakültesinde 70
mütehassıs, 132 yardımcısı, 2 de
Bakanlığımıza ait mütehassıs vardır. Bu
suretle Erzurum Tıp Fakültesinde 204
hekim bulunuyor.
Diyarbakır Tıp Fakültesinde 35
mütehassıs, 59 yardımcısı, 5 tane de
bizim mütehassısımız vardır;
hepsi 99 ediyor.

’’

Bütün bunların emrine mahallindeki doğumevimizi, göğüs hastalıkları hastanemizi, Devlet
hastanemizi hepsini vermişiz, kullanıyorlar. Ayrıca o bölgenin ilçelerine varıncaya kadar kendilerinden istifade ediyoruz. Bu iki vilâyeti nasıl
sosyalizasyonun dışında mütalâa edebilirsiniz?
Yine sosyalizasyondan evvelki dönemde sosyalizasyon bölgesinde 371 araç varken, bugün
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araç miktarı 983’ü bulmuştur. Bunlar bir ilerleme değil midir? Sosyalize sağlık hizmetleri
bölgesinde hizmetler sosyalizasyon bölgesi dışındakilere nazaran da güzel görünür. Bir sağlık ocağında hekim bulunmadığı ahvalde dahi,
yardımcı sağlık personeli ile o sağlık ocağının
göreceği hizmetlerin % 75 - % 80’i görülmektedir. Bu o bölge için bir imkân değil midir?
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Biz de istiyoruz, bütün kademeler hekimi ile,
hemşerisi ile mütehassısı ile tamamen dolsun,
ama bugün için buna imkân yok tabiî. Bunun
kusurunu bizde bulmayın. Bu, memleketimizin şartlarından doğmaktadır ve bir bölgeye
altyapı hizmetleri girdikçe de, hizmetler daha
müessir bir şekilde işlemektedir. Tekrar ifade
ediyorum, sosyalize sağlık hizmetleri memleketimizin ümit bağladığı ve her sene alınan tedbirlerle biraz daha ıslah edilerek yürüyen temel
bir sağlık hizmeti istikametindedir.
Muhterem arkadaşlarım,
Tedavi edici hizmetlerden, yani hastanelerimizden vatandaşımızın büyük şikâyeti var. İbrahim
Cüceoğlu arkadaşımız bunu gayet güzel dile getirdi. Bu, biraz da vatandaşımızın maddi bakımdan zorlanmasından ileri geliyor; aynı zamanda
da tedavi edici hizmetler Devletin omuzuna
binmiş ağır, külfetli, pahalı bir hizmettir. Bu
hizmetlerden vazgeçemeyeceğimize, bu hizmetlerden kaçınamıyacağımıza göre, o halde arkadaşlarım yeni bir sistem getirmek lazımdır. İşte
bu, İkinci Beş Yıllık Plân’da ve ikinci Demirel
Hükümetinin programında, “Yeni sağlık sigortası kademeli bir şekilde tatbik edilecek’’ denilerek bir sarahate kavuşmuştur. Bakanlığım 1968
ve 1969 senelerinde iki sene bu mevzu üzerinde
büyük mesai vermiştir ve memleketimizin isim
yapmış otoritelerinden bir heyeti toplamış, ellerinden rapor almış ve bu rapora göre de bir
tasarı hazırlanmıştır. Tasarı Hükümet tasarısı olarak bugün Yüce Meclisinize sevk edilmiş
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vaziyettedir. Bu tasarı ile hekim rahatlıyacaktır,
vatandaş rahatlayacaktır ve vatandaşla hekim,
vatandaşla tedavi müesseseleri arasındaki münasebetler mutlâka bir nizama girecektir.
Arkadaşlarım, şu sistem çıkıncaya kadarki durum şu şekilde olduğunu kabul ediyoruz: Vatandaş ilâcın karşısındadır, vatandaş hekimin
karşısındadır, vatandaş tedavi müessesesinin
karşısındadır ve bunlara müracaate mecbur
olduğu zaman elini cebine atmaya da mecburdur. Yani vatandaşın, sağlık bakımından,
tedavi bakımından bugün bir güvenliği yoktur.
İşte sağlık sigortası ile şimdi bu güvenliği getiriyoruz ve bilhassa fakir vatandaşlarımız ilâç bakımından, tedavi bakımından ve bütün sağlık
hizmetleri bakımından tam bir garantiye alınacak ve hiçbir ödemede bulunmadan kendisine
bu hizmetler Devlet tarafından verilecektir. O
zaman Anayasanın da maddeleri teker teker
yerine getirilmiş olur. İşte biz bunu getiriyoruz
arkadaşlar. (AP sıralarından alkışlar.)
Muhterem milletvekilleri,
Bir zamanların en çok korkulan ve bilhassa
genç nesillere hücum ederek onlar üzerinde
büyük tahribat yapan verem âfeti bugün de
önemini muhafaza etmekle beraber, her sene
alınan çarelerle, neticelerle memnuniyet verici bir gerileme içindedir. 18 yıldan beri bir
millî dâvaya inanan yurt çapındaki bir teşkilât,
gerçekten bu sahada çok müessir bir çalışma
yapmıştır. Bir zamanların 1,5 milyon civarında olan veremli sayısı bugün 36 milyonluk bir
Türkiye’de hepimizi sevindirecek 200 bin gibi
bir rakama inmiştir.
Verem mücadelecinin, aşılaması ile, taraması
ile ve tedavisi ile üçlü bir prensipi vardır. Bilhassa bu üç mücadeleden koruyucu tesiri fevkalâde
yüksek olan BCG verem aşısının Türkiye’deki
tatbikatı dış dünyanın dahi takdirini celbedecek
bir istikamete girmiştir. Bugüne kadar 60 mil-

Veremde alınan bu güzel neticelerde verem
savaş derneklerinin büyük hissesi vardır. Bu
dernekler bakanlığımızda fevkalâde güzel bir
işbirliği yapmaktadırlar. 13 bin kadar tedavi
yatağımız bulunmaktadır. Bu sene Erzurum
ve Bursa’daki hastanelerin tamamen inşaatları bitmiştir, 1971 yılında 400’er yataklı olarak
hizmete gireceklerdir. Ordu’da, Van’da, Elâzığ’da ve Muş’taki 250 yataklı hastanelerimiz
halen inşa halindedir. Sivas’taki 400 yataklı
hastane ihaleye çıkarılmıştır, Ayrıca Malatya ve
Kayseri’deki 300 yataklı hastanenin de ihalesi
bu sene yapılacaktır.
Arkadaşlarım, beşer tarihinde en büyük tahribat yapan hastalıklardan birisi de sıtmadır.
Bilhassa bu hastalık, üzerinde yaşadığımız aziz
topraklar üzerinde medeniyetleri söndüren bir
mertebeye ulaşmıştır ve Türk milleti bu hastalıktan asırlarca büyük ıstıraplar çekmiştir. Bu
hastalıkla yapılan mücadelemiz fevkalâde başarılı, plânlı ve bilgili eller tarafından olmuştur. Bir zamanların 1 milyonun üstünde olan
sıtmalı adedi bugün 1.00’lerin içine düşmüştür
ve kökünün kazınması gibi son safhaya, eradikasyon safhasına girilmiştir. 1966 yılında 3.700
olan vaka 1970 yılının sonunda 1.250 rakamına düşmüştür ki, önümüzdeki senelerde tahmin
ediyoruz ki, 1.000’in de altına düşen rakamlarla karşınıza çıkma imkânına sahip olacağız. Bu
kadar küçük rakam olmasına rağmen, sıtma
mevzusunda yurt sathında büyük bir çalışma
gösterilmektedir, 12 milyon 400 bin vatandaşımızın muayenesi yapılmış ve 2 milyonun üstündeki vatandaşımızın da kanları tahlil edilmiştir.

Arkadaşlarım,
1970 yılı, Bakanlığım ve memleketim için bulaşıcı ve salgın hastalıklar bakımından çok kesif
bir mesai içinde geçmiştir. Bilhassa 1965 yılında
hudutlarımıza girip de bizi tehdit etmeye başlayan kolera 1970 yılı içinde Rusya’da, Irak’ ta
ve Suriye’de çepeçevre hudutlarımızı sarmış
ve alınan bütün tedbirlere rağmen İstanbul’un
Sağmalcılar semtinde su epidemesi mahiyetinde infilâkî şekilde ortaya çıkmıştır. Muhalefete
mensup arkadaşlarım bu mevzu üzerinde durdular, yalnız ben zannediyordum ki, bu mevzu burada bir gensoru vesilesiyle enine boyuna
görüşüldü, gerekli şekilde derinliğine, enine boyuna arkadaşlarım aydınlatıldı. Bu, gerçekten
arkadaşlarım Türk Sağlık Teşkilâtının, Türk
hekiminin dünyaca da takdir edilen bir başarısı
olmuştur. Bunu böyle kabul etmek lazımdır.
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yon vatandaşımız tüberkülin testine tâbi tutulmuş ve 26 milyon vatandaşıma da BCG aşısı
tatbik edilmiştir. Bir 60 milyon da mükerrerler
tutar ve yüz binde 200 - 263 olan ölüm oranı,
bugün yüz binde 22’ye düşmüştür bu rakam 3
büyük şehrimizde yüz binde 10’dur.

İlhan Açıkalın arkadaşım burada şöyle bir şeyden bahsetti: “Salgın sırasında karantina alınamaz diyen Sağlık Bakanı, Hac mevzusunda
karantina almıştır.’’ Ben İlhan Açıkalın arkadaşımın bu sözlerini hayretle karşıladım, çünkü meslek mensubu bir arkadaşımızdır. Nasıl
oluyor da bir doktor ağzından düşmeyecek bir
sözü burada sarf edebiliyor?
Arkadaşlarım, salgındaki karantina başkadır,
salgından evvelki karantina başkadır. Onun
için biz Hac mevzusunda karantinayı çok ciddî bir şekilde yapıyoruz. Salgın çıktıktan sonra
karantinanın kıymeti kalmaz. Bunları gensoru
vesilesiyle burada izah ettik, dedik ki: “Salgında
çıkan her hastalığın arkasında görünmeyen, bilinmeyen 100 hastalık vardır’’. Nasıl karantinaya alacaksınız, nasıl imkân bulacaksınız? Ama
10 bin tane Hacı geliyor... Kurdum karantina
müesseselerini, teker teker portör muayenesi
yapmak suretiyle karantinaya tabi tutuyorum.
Bundan daha tabiî bir şey yok ki... İlmî anlayış
işte budur arkadaşlar ve bugüne kadar 3 tane de
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portör bulduk, bir tanesi bir memleketi istilâya
kâfi. Bunu da burada bilhassa açıklamak isterim. Onun için burada sarf edilen sözde, ilmî
bir anlayışın mutlaka hâkim olması lazımdır.
Arkadaşlarını, polio mevzusunda çalışmalarımız 1969’daki gibi 1970’de de devam etmiştir.
Polio, yani çocuk felcindeki çalışmalarımızın
yegâne silâhı aşıdır ve 1970 yılında 2 milyon
800 bin civarında çocuğumuz aşılanmıştır. Aşılanma, kesif ve sistematik bir kampanya içinde
bütün Türkiye’de devam edecektir.

100. YILA ARMAĞAN

Tifo mevzusunda 1969’a nazaran 1970 yılında
pek önemli bir fark yok. Fakat paratifo, enfeksiyöz hepatit, boğmaca, difteri gibi hastalıklarda
bir gerileme görülmektedir, istatistikî rakamlara nazaran... Kızamık, bugün Türkiye’mizin
bulaşıcı hastalıklar mevzusunda başlıca problemimizdir ve ilk defa olarak Türkiye’de 1969
yılında 500 bin çocuğumuz kütleyi bir aşıya
tabi tutulmuştur. Sayın İlhan Açıkalın şunu
buradan ifade ederek dediler ki: “1 milyon yapılacağına bunun yarısı bile yapılmamıştır.’’
Hayır arkadaşlar, yalandır. Zabıtları okusunlar, “1 milyon 500 bin dozluk aşı 1969 -1970
içinde yapılacak ve 1 milyon dozluk aşıya da
1971 yılında geçeceğiz’’ diye bu kürsüden ifade
ettim ve bu ay içinde ihalesini yaptığımız, ithal
olacak 1 milyon dozluk aşı Mart ayı içinde gelecek ve 1 milyon dozluk aşı ile bu kampanyayı bir misline çıkarmak suretiyle, artık medeni
memleketlerde yapılmakta olan çalışmaları iki
seneden beri Türkiye’de de gösteriyoruz.
Ben isterdim ki, Sayın İlhan Açıkalın arkadaşım bir hekim olarak burada, bu mevzuda ilk
defa tatbik edilen kitleyi bir aşı karşısında teşekkürlerini ifade etsin çünkü ilk defa yapılan
bir sistemî tatbikattır. Arkadaşlarım, bu 500
bin doz olarak yapılan aşı tatbikatı gerçekten
güzel neticeler vermiştir. istatistikî rakamlarda
kızamık vakaları yarı yarıya inmiştir. İnşallah
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önümüzdeki yılda 1 milyon doz aşının tatbikatından sonra daha güzel rakamlarla, nasip
olursa karşınıza çıkmış olacağız.
Kuduz mevzuuna gelince : Geçen sene 41 vaka
idi, bu sene 31’e düşmüştür ve 442 kuduz aşı
istasyonumuz mevcuttur. 20 binin üstündeki
vatandaşımız şüpheli ısırıktan bu aşı istasyonlarımızda aşılanmış ve tedavileri yapılmıştır.
Arkadaşlarım, trahom mevzusunda da çok
güzel neticelere ulaştık. Trahom, tarihin derinliklerine inen ve sosyal bünyede büyük tahribat yapan bir hastalıktır; bugün dünyada
önemini fazlasıyla ve ciddî olarak muhafaza
eden hastalıklardan birisidir. Bugün dünyada
500 milyon insan trahomdan hasta olarak bulunmaktadır. 10 milyon insan da bu hastalıktan mütevellit kördür.
Anadolu bir zamanlar trahomun merkeziydi.
Doğu ve Güneydoğu vilâyetlerimizin % 75
- 80’ine varan nispetteki nüfusu bu hastalığa
müptelâ idi. 1925 yılında, o zamanki nüfus
içerisinde 3 milyon vatandaşımız trahomlu bulunmaktaydı. O zamandan beri devam eden
mücadele, bilhassa 1930’da teşkilâtlanan mücadele ve son dört yıldan beri vilâyet vilâyet
yaptığımız taramalarla o üç milyonluk büyük
rakam bugün 350 bin civarına inmiştir.
Trahomun tedavisi vardır. Bilhassa hijiyen şartları, çevre sağlığı şartları bir bölgeye girdikçe,
orada tedaviye büyük yardımcı olmaktadır.
Bugün bu % 75-80 nispeti % 1 ile % 14-14,5
arasına düşmüş bulunmaktadır. Önümüzdeki
yıllarda bu hastalık hakkında da zannediyorum
ki, sizlere iyi malûmatlar verilebilecektir.
Arkadaşlarım, bir zamanlar Bakanlığımızı hayli meşgul eden ve sosyal bünyemizi tehdit eden
hastalıklardan birisi de frengidir. Frengi üzerinde de teşkilâtlı, programlı ve bilgili bir mücadele yapılmıştır ve bir zamanlar 160 bin olan fren-

Arkadaşlarım, memleketimizin çevre sağlığı
şartları maalesef yeterli olmaktan uzaktır. Çevre sağlığı şartlarının ıslahı ve düzeltilmesi medeni memleketler için zorunludur. Bu mevzuda
da Bakanlığımız son yıllarda kesif bir çalışma
içerisindedir. İlgili yatırımcı daire, icracı kuruluş ve dairelerle devamlı bir işbirliği içerisindedir; yeni bir proje üzerinde çalışmaktadır. Bu
proje son safhasına gelmiştir. Nihayetlendikten
sonra tatbikata geçilecek ve memleketimizin
çevre sağlığı şartları üzerinde daha müessir bir
çalışmaya girilecektir.
İçme ve kullanma sularının dezenfeksiyonu
mevzusu önemle ele alınmıştır. Memba suları,
bilhassa şişeleme halinde istihsal yapan memba
suları tam otomatik cihazlanmaya sahip kılınmıştır ve 1971’in başından itibaren de her şişe
için fırınlanmış etiket mecburiyeti konmuştur.
Ayrıca, bu kolera epidemisi bize şunu göstermiştir ki, su şebekesi bulunmayan bütün kasabalarımızın, ilçelerimizin ve illerimizin mutlâka
su şebekelerine sahip olması zorunluluğu vardır. Bunun için devamlı şekilde suların klorlanması icap etmektedir. Biz bunu çok dikkatli bir
şekilde takipediyoruz, hiçbir belediyenin, hiçbir
kasabanın su şebekesinin klorlanmadan halka
intikal etmemesi üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Esasen suya sahip olan bir memlekette kolera hastalığı, diğer bulaşıcı hastalıklar kolay kolay o cemiyetin, o topluluğun içerisine giremez.
Elimizde bu sene, memnuniyeti şayan bir husustur ki, bir sağlık mühendisimiz vardır, vazifeye başlamıştır. Dört tane sağlık mühendisimiz
de Amerika’da eğitimdedir.

Arkadaşlarım, çevre sağlığının ıslahı çalışmalarında sağlık mühendislerinin çok önemli bir
yeri vardır. Ben bu kürsüden bunu üç dört sene
evvel söylediğim zaman bilhassa muhalefete
mensup arkadaşlarım o zaman bunu çok tuhaf
karşılamışlardı. Halbuki çevre sağlığı şartları,
sağlık teknisyenleri, sağlık mühendisleri sanitarianlardır. İşte biz bunları yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunlar olmadan esaslı bir çevre sağlığı
şartlarını ıslah hizmetlerini yapamazsınız. Her
sene mezun verdiğimiz 50 kadar çevre sağlığı
teknisyenleriyle ve bunları sahaya göndermek
suretiyle, biz bu çalışmaların üzerinde esaslı bir
yürüyüş halindeyiz.
Halk sağlığının ve çevre sağlığının temel unsurlarından olan lâboratuvarlar mevzusunda
da çok ciddî çalışmalarımız vardır.
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gili adedi bugün 13 bin rakamına inmiştir. Yeni
frengi vakaları görülmektedir. Bunlar bütün
memleketlerde görülüyor; seks olan her yerde
de görülecektir. Bu gayet tabiîdir. Geçen sene
411 kadar yeni vaka görülmüştür. Türkiye’de,
buna mukabil tedavisi bitip kayıttan düşen vaka
adedi 3.061’dir. Bu itibarla memleketimizdeki
frengi devamlı bir gerileme içerisindedir.

Yine Sayın ilhan Açıkalın arkadaşımız, “Lâboratuvarlardan bahsediliyor ama, nerede?’’ diye
soruyor.
1968’de 17 ilde halk sağlığı lâboratuvarları
açılmıştır, bugün vazifededir. 16 ilin halk sağlığı lâboratuvarının materyalleri, malzemeleri
hazırdır; tahmin ediyorum ki, bir iki ay içerisinde 16 il de buna ilâve edilmek suretiyle 83 il
halk sağlığı lâboratuvarımız hizmete girecektir.
Otuz kadar eltora bakteri teşhis ünitelerimiz
vardır. Bunlar ufak lâboratuvar üniteleridir. Bu
sene bunlara 56 tanesini daha ilâve ediyoruz.
Böylece, çevre sağlığının temeli olan lâboratuvar şebekesine Türkiye’miz 1971 yılı içerisinde
büyük ölçüde kavuşmuş olacaktır. Esasen bunlar olmadan çevre sağlığı şartlarının ıslah mücadelesinin yapılmasına imkân yoktur, daima
ezbere konuşmak olur.
Muhterem arkadaşlarım,
Mama mevzusu Türkiye’de hemen hemen halledilmiştir. Biz mama imal eden müesseselerde
vasıflı mama imal edilmesini zorunlu kıldık,
kendilerine hastanelerimizden ilmî müesseselerde tecrübeler neticesi hazırlattırdığımız
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mama formüllerini verdik, simdi bu formüller
üzerinden mama imal edilmekte ve piyasaya
çıkarılmaktadır.
Yine 1970 senesi içerisinde UNICEF’le Süt
Endüstrisinin müşterek işbirliği neticesi bin ton
kapasiteli bir mama fabrikasının temeli atılmıştır İstanbul’da. Bu, 1971’de hizmete girecektir
ve ucuz istihsal yapacaktır. Böylece dar gelirli,
orta gelirli, ödeme kabiliyeti bulunmayan vatandaşlarımız ve çocukları bunlardan fazlasıyla
istifade etmiş olacaktır.
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Ana - çocuk sağlığı hizmetleri önemli bir hizmettir; gelecek nesilleri sağlam ve sıhhatli yetiştiren temel müessesedir. Çocuk, ana rahmine
düştükten itibaren, okul çağına girinceye kadar
onu eğiten, besleyen, vitaminlerle takviye eden,
ananın ve çocuğun sağlığını evlerine kadar takip
eden güzel bir müessesedir. Bugün bu müessese 645 köy istasyonuyla şehirlere doğru şube ve
merkezler halinde gelişmiştir. Bunu daha çok
geliştirmek ve daha ciddî programlar halinde
ele almak üzere yapılmış programlarımız vardır.
Arkadaşlarım, sağlık seviyesi yüksek olan bir
toplumda sağlık hizmetleri daha güzel görülür.
Onun için, halk sağlığı eğitiminin büyük önemi vardır. Bu mevzuda da Bakanlığımdaki bir
umum müdürlük çalışmaktadır. Bilhassa biz bu
eğitimin büyük zaruretini kolera epidemisi sırasında görmüş bulunuyoruz ve son üç - dört
aydır bölge bölge seminerler yapmak suretiyle
bütün memleketi taramış durumdayız. Ayrıca
iller çapında da bu eğitimler ele alınmıştır. Broşürlerle, filimlerle, neşriyatla, hoparlörle, hattâ
camilerde okuttuğumuz hütbelerle bu eğitim
esaslı bir şekilde ele alınmış durumdadır.
Akıl ve ruh sağlığı mevzusunda son yıllarda geniş bir hareket içerisindeyiz. Bugün Elâzığ, Manisa ve İstanbul’da 4.900 yatağımız var. Bunun
dışında bu sene Samsun’da ve Gaziantep’te
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eski hastanelerimizin restorasyonu neticesi
üçer yüz yataklı yeni iki merkeze kavuşacağız.
Ayrıca projesi tamamlanmış olan Adana’daki
500 yataklı bir ruh sağlığı merkezinin temeli
bu sene atılacaktır. Yine Gölbaşı’nda bulunan
500 yataklı ruh sağlığı merkezimizin inşaatı bu
sene sonunda, nihayet gelecek senenin başında
açılacak ve hizmete girecektir.
Ayrıca İstanbul’da Sultanahmet’te bulunan
eski ceza evinin restorasyonuna bu sene nasip
olursa başlayacağız. 1.500 kadar yatağı istiab edeceğini tahmin ediyoruz. Bu sebeple de
suçlu akıl ve ruh hastalarının müşahedeleri,
muhafazaları ve tedavileri de böylece burada
imkân dâhiline girmiş olacaktır.
Kanser üzerindeki çalışmalarımız da yeni inkişaflar kaydetmiştir. 1968 yılında açmış olduğumuz Ankara’daki 200 yataklı kanser hastanemiz, radyoterapi, kemoterapi ve ilâç gibi üçlü
tedaviyi gayet başarılı bir şekilde yapmaktadır.
Fakat bu 200 yataklı hastane bize şunu göstermiştir ki, kâfi değildir. Onun için İstanbul,
İzmir ve Ankara’da 500’er yataklı araştırma
merkezi olmak üzere üç proje üzerinde çalışılmaktadır. Bunlar proje safhasındadır. Hattâ
İstanbul’da açmayı düşündüğümüz kanser hastanesinin belki bu senenin sonunda temelini atmak imkânına sahip olacağız çünkü bir yerde /
yeni bir imkâna sahip bulunuyoruz. Bu itibarla
belki bu senenin sonunda orada bu güzel eserin temelini atmış olacağız.
Ayrıca Ankara Numune Hastanesinde 1970 yılı
içerisinde bir Radyobiyoloji Enstitüsü kurduk.
Kobalt, sezyum ve radyoizotop gibi en modern
cihazlar temin edilmiştir. Halen montaj safhasındadır, Mart ayının sonunda hizmete girecektir. Bilhassa şunu belirtmek isterim ki, bu biyoloji enstitüsünün hizmete girmesiyle Türkiye’de
kanser mücadelesi yeni bir seviye kazanmaktadır. Bunu bilhassa burada belirtmek isterim.

Bizim tedavi müesseselerinde başlıca prensibimiz, tedavi müesseselerinin bir denge içersinde
bütün yurt sathına dağılmasını temin etmektir.
Halen 45.000 kadar yatağımız mevcuttur. Bütün Türkiye’mizdeki mevcut yataklar 87.800
civarındadır. Bilhassa şunu burada ifade etmek
isterim, son üç senede 13.131 yatak Türkiye’de
sağlık mevzusunda tedavi hizmetlerine katılmıştır. Bu, fevkalâde büyük bir rakamdır, bu
rakamları Garp’ta dahi göremezsiniz.
Muhterem arkadaşlarım,
Şimdi arkadaşlarımın çok haklı olarak üzerinde durmuş oldukları bir mevzuya geliyorum;
bu da ilâç mevzuudur.
Evvelâ şunu bilhassa anlatmak isterim ki, ilâç ve
ilâç sanayii üzerinde Bakanlık olarak politikamız
şudur: İlâcın gerçek fiyatı ile ve vasfı içerisinde
vatandaşa intikalini sağlamak. Bunun ürerinde
fevkalâde hassasiyet gösteriyoruz. İlâç fiyatlarında bugüne kadar ne yaptık?.. 1968 yılında o
zamana kadar 4 - 5 senelik tetkiklerin mahsulü

olarak ilâç piyasasına maliyet hesabına istinadeden bir fiyat tekevvün sistemini getirdik. Yani
bugün ilâçlarda maliyet hesabı vardır. Bu şu
demektir : İlâç gerçek fiyatı ile tespit ediliyor ve
gerçek fiyatı ile piyasaya intikal ettiriliyor. Yani,
hammaddesinden itibaren ambalajlamanın son
safhasına kadar aradaki bütün kademeler, direkt
- endirekt, işçilikler dâhil bütün kademeler ve
hakikî fiyatlar tespit ediliyor. Bu hakikî fiyatlar
üzerine imalâtçının, toptancının ve perakendecinin, yani eczacıların muayyen kâr nisbeti ilâve
edilerek ilâç fiyatları bulunuyor.
Biz bunu 1868’de tatbik ettiğimiz zaman, ilâç
fiyatlarında % 15 - 20 civarında bir ucuzluk temin edildi.
100. YILA ARMAĞAN

Tedavi müesseseleri, halkımızın ihtiyacına cevap verecek bir gelişme içerisindedir. Yenileri
ilâve edilmekte, eskilerinin tesvileri yapılmaktadır. İkinci Beş Yıllık Plân, 10.000 kişiye 25
yatak hedef almıştır. Burada zannediyorum
Vefa Tanır arkadaşım söylediler, “10.000 kişiye 25 yatak hâlâ tahakkuk etmemiştir,’’ dediler. Halbuki, 10.000 kişiye 25 yatak İkinci Beş
Yıllık Plân’ın hedefidir. Biz üçüncü yılını idrak
ettiğimiz İkinci Beş Yıllık Plân’da, 10.000 kişiye 24,4 yatak seviyesine ulaşmış bulunmaktayız. Tahmin ediyorum ki, İkinci Beş Yıllık
Plân tamamlandığı sırada biz bu hedefi aşmış
bulunacağız. 1970 yılında 1.160 yatak hizmete
girmiştir, 750 yatak ise hizmete girişe hazırdır.
1970’ten 1971 yılına 72 hastane, 9 880 yatak
devredilmiştir, haliinşada olan 950 yatak daha,
1971’de buna katılacaktır.

Peki, bu son artmalar nasıl oldu? Niçin bu ayarlama mecburiyetinde kalındı? Arkadaşlarım,
ilâcın hammaddesi menşei memleketlerde fevkalâde artmıştır, yükselmiştir. Ayrıca, memleketimiz dahilinde işçilik, ambalaj maddeleri fiyatları hep yükselmiştir. Bir de buna devalüasyon
ilâve edilmiştir. Bunlar, ilâcın içindeki unsurlara
etki etmiştir. Biz eğer bu fiyatı vermemiş olsaydık arkadaşlarım, bugün Türkiye piyasasında
ilâç bulmak imkânsızdı. O zaman karşıma çıkacaktınız; “Be kardeşim, ver şu fiyatları da biz
tedavimizi yaptıralım.’’ diyecektiniz.
Bakınız arkadaşlarım, koloromfenikol dışarıda 18,25 liradan 1970’te 42 dolara çıkmıştır.
Asitfolik, 50 dolârdan 85 dolâra yükselmiştir.
Büfakopan 685 dolârdan 1.100 dolâra yükselmiştir. Bunları böylece saymak kabildir. Nasıl ki
dışarda petrol imal eden, istihsal eden memleketlerde petrol fiyatları yükseldiği zaman bize
intikal ediyorsa, ilâç da öyle. Bunun tek kurtuluş yolu var; hammaddeyi Türkiye ‘de imal
etmek lazım. Bunun başka yolu yoktur. İşte bu
da başlamıştır Türkiye’de. Geçen sene ANSA
isimli ve 12 yerli firmanın sermayesini koyduğu bir kuruluş hizmete girmiştir ve antibiyotik
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hammaddesi Türkiye’de, ancak %10’u dışlardan getirilmek suretiyle istihsal edilmektedir.
Aspirin Türkiye’de istihsal edilmektedir, fenasetin Türkiye’de istihsal edilmektedir, libriumun
imali yarı safhadan sonra Türkiye’de yapılmaktadır. Oksasaren Türkiye’de imal edilmektedir.

100. YILA ARMAĞAN

Bunlar şüphesiz bugün azıdır, ama bir başlangıçtır ve iyi bir başlangıçtır. Diğerlerinin de
Türkiye’de başlayabilmesi için Türkiye’mizde
petro - kimya sanayiini, - tekrar söylüyorum,
bir arkadaşımız burada bundan bahsetti - tam
olarak kurmak lazımdır çünkü, bâzı müstahzarlar vardır ki, bir kısmı burada yapılıp, bir
kısmını dışardan getirmek daha pahalıya mal
olmaktadır, rantabl bulunmamaktadır. Binaenaleyh, petro - kimya sanayisinin tam olarak
Türkiye’de kurulması, ilâç hammaddesinin
Türkiye’de imali için bir zarurettir.
Arkadaşlarım, vasfı içinde ilâcın vatandaşlarımıza intikal ettirilmesi lazımdır, diyoruz. Bunun için de şu tedbirlerimiz var:
Evvelâ her ilâç imal eden müessesenin mutlaka
otokontrol lâboratuvarı bulunacaktır. Yani, bir
müessese ilâcını piyasaya çıkartmadan evvel
kendi lâboratuvarlarında vasıf kontrolü yapacaktır. Biz bundan 1,5 sene evvel 113 laboratuvar üzerinde geniş, baskın tarzında bir teftiş
yaktık. Bu teftişte 30 kadar imalâthanenin bu
lâboratuvara sahip olmadığını gördük, derhal
kapattık. Bugün hâlâ bu lâboratuvarlardan
10’u kapalı bulunmaktadır.
Bunun dışında ikinci safha gelmektedir; bu
da piyasaya çıkan ilâçların kontrolü. Bu da
bakanlığımıza aittir ve sondaj mahiyetinde
yapılmaktadır. 1970 yılında 1.071 kadar ilâç
piyadan, tetkikleri yapılmak üzere, Hıfzıssıhha Enstitüsüne gönderilmiş, bunlardan 288’i
vasıfları dışında görülmüş, adliyeye gönderilmiş ve bunun 93 kadarı hemen piyasadan toplattırılmıştır. Bu, büyük bir rakamdır. Bugün
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piyasada dörtbin civarında müstahzar vardır.
Demek ki biz % 25 nispetinde böyle bir kontrol yapmışız. Tekrar ifade ediyorum; bu kontrolün daha müessir olabilmesi işin Devlet İlâç
Kontrol Enstitüsünün hazırlıklarına girişmiş
bulunuyoruz. Yedikule mevkiinde, İstanbul’da
arsası alınmıştır ve önümüzdeki aylar içinde
bu müessesenin temeli atılacaktır.
Yalnız burada şunu da ilâve etmek isterim
ki; ilâç bugünkü ayarlamaya rağmen, - bunu
birkaç defa daha söyledim - dünya milletleri
arasında en ucuz sayılacak bir metadır ama,
bugün vatandaş ilâç almakla karşı karşıya bulunduğu ve daima ilâç almak için cebine müracaat ettiği için, kendisine bu ağır ve pahalı
gelmektedir. İşte burada bunu da Genel Sağlık
Sigortası önliyecektir. Genel Sağlık Sigortası
sizin değerli bilgilerinizle olgunlaştıktan sonra
millet hizmetine çıkarsa, bu mevzu da artık
tamamıyla kalkacak ve bu şikâyetlerin ardı,
arkası kesilecektir.
Yurt çapında bütün tesislerimiz genişliyor, yayılıyor. Bunların cihaz ve malzeme bakımından
ikmallerini yapmak ve ayrıca bu cihaz ve malzemelerin bakımlarını yapmak hakikaten fevkalâde güç oluyor. Bunun için yine bir program
içerisinde bütün vatan sathında atölyelerimizi
ve anadepolarımızı kuruyoruz, serpiştiriyoruz.
İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Diyarbakır’daki depolarımız ve atölyelerimiz tamamlanmıştır. Ayrıca Kars, Van, Elâzığ, Samsun,
Trabzon, Konya, Kayseri, Antalya, Bursa, Urfa’daki atölye ve tamirhanelerimiz de hemen
hemen tamamlanmış durumdadır. Bunlar da
bu sene içinde hizmete girecektir. Böylece bir
atölye ve depo şebekemiz de bütün yurt sathında yer almış bulunmaktadır.
Muhterem arkadaşlarım, Bakanlığımızın personel politikası, personeli yeterli ve dengeli bir
şekilde yurt sathına dağıtmaktır ama, maalesef

10.160 kadar mütehassıs hekimimiz vardır. 5 binin üzerinde pratisyen hekimimiz var. Böylece
15.500 civarında bir hekim kadrosuna sahibiz.
Bunlardan ancak 4.160 kadarı Bakanlığımız
elindedir. Halbuki Bakanlık olarak bizim ihtiyacımız 10.000’in üzerindedir. Şu halde arkadaşlarım, bir Mecburi Hizmet Kanun Tasarısı
getirdik. Bu, Millet Meclisinin komisyonlarındadır. Bunları sizlerin gayretinizle ancak çıkartmak
imkânına sahibiz. Bu çıktığı takdirde, bilhassa
Doğu bölgesinin mütehassıs ihtiyacı tamamen
karşılanmış olacaktır. Sayın ilhan Açıkalın bu
Mecburi Hizmet Tasarısı’na karşı bulundular,
dediler ki “Heyeti umumiyesiyle tatbik edildiği
takdirde biz buna rıza gösteririz.’’ Arkadaşlarım,
bugün adliyede mecburi hizmet vardır. Doğu
hizmeti vardır, Millî Eğitimde mecburi hizmet,
Doğu hizmeti vardır. Bugün Emniyette, Silâhlı
Kuvvetlerde Doğu hizmeti vardır. İhtiyaç olunan her mevzuda böyle bir hizmeti, eğer personel bulamıyorsak, getirmek mecburiyetindeyiz.
DR. SALİH ZEKİ ALTUNBAŞ (Balıkesir) - Mecburi hizmeti, ancak birtakım haklar vermeniz
şartıyla kabul etmek mümkündür Sayın Bakan.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VE-

Arkadaşlarım,
personel ihtiyacı yalnız Doğu’nun ihtiyacı değildir. Sayın Salih Zeki arkadaşım müdahalede
bulundular.

DAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) -

‘‘

Bugün ben Balıkesir’e göz mütehassısı
bulamıyorum. O halde, mecburi hizmet
olduğu takdirde Balıkesir’e de göz
mütehassısı bulacağım. Bu mecburi
hizmetler, şüphesiz en âdil ölçüler
içerisinde Bakanlığımız tarafından
tatbik edilecektir,

bundan kimsenin şüphesi bulunmasın.

’’

Muhterem arkadaşlarım, az gelişmişlikten kurtulmaya mecburuz. Geri kalmışlığı çok gerilerde bırakmanın milletçe mücadelesini yapıyoruz.
Birinci Beş Yıllık Plân’da bu memlekete 60 milyar lira para yatırıldı. Bu büyük bir rakamdır.

100. YILA ARMAĞAN

bu politika gereği gibi yerine getirilememektedir çünkü gerek pratisyen, gerek mütehassıs
arasındaki oranın bozukluğu, gerekse her kademedeki kadrolarımızın büyük ölçüde boşluğu, bu politikayı bize tatbik imkânı vermektedir. Onun için, sözlerimin başında da izah
ettiğim gibi, personel yetiştirme mevzusunu
önemle ele almış bulunuyoruz. Sağlık okullarımız ve tıp fakültelerimiz bizler için şüphesiz en
büyük destekleyicilerdir.

İkinci Plân’ın hedefi 120 milyar lira, bu da tahakkuk etmek üzere. Üçüncü Beş Yıllık Plân’da
bunun da üstünde 180 milyar lira olarak ama
bütün bu büyük rakamlara rağmen hâlâ büyük ihtiyaçlar içerisindeyiz. Yine ifade ettiğim
gibi, büyük dertler, asırlık dertler karşımızda
ve omuzlarımızda. Bize düşen görev ise, bize
verilmiş olan imkânları en iyi şekilde kullanmak, en iyi şekilde değerlendirmektir. Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanlığı böyle bir idrakin
içerisindedir ve Türk milletine ve onun gerçek
temsilcisi olan Büyük Meclislere lâyık olmak
onun başlıca gayesidir.
Büyük Meclisin bu bütçe vesilesiyle bakanlığıma, teşkilâtım mensuplarına göstermiş olduğu
kadirşinas teveccühe teşekkürler ediyorum.
Tekrar hepinizi sevgi ve saygı ile selâmlıyorum.
(AP sıralarından alkışlar)
Sayın Bakan, lûtfen ayrılmayınız,
sorular vardır efendim.

BAŞKAN -
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Başkanlık Divanına verilmiş bulunan soru
önergelerini okutuyorum.
Ancak, sayın arkadaşlarım, bâzı soruların Sayın
Bakan’ın izahatı dinlenmeden yazılmış ve verilmiş olduğu anlaşılıyor. Sayın Bakan, konuşmalarında bunların bir kısmına arzı cevap ettiler.

Sayın Ulusoy, buradalar. Sorusunu okutuyorum.
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 1971
Mali Yılı Bütçesi görüşülürken Sayın Bakan’ın
sorumu sözlü olarak cevaplandırması hususunda delâletlerinizi arz ve talep ederim.
100. YILA ARMAĞAN

				

Amasya
Kâzım Ulusoy

1. 1971 yılı içerisinde kaç vilâyetimiz sosyalizasyon bölgesine girecektir; bunlar hangi vilâyetlerimizdir?
2. 1971 yılı içerisinde Amasya vilâyetimiz de
sosyalizasyon bölgesine girecek midir?
BAŞKAN - Sayın

Bakan, buyurun.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) - Muhterem

arkadaşlarım, 1971 yılı içerisinde Sivas, Kayseri,
Niğde, Kırşehir, Tekirdağ ve Kırklareli’nin sosyalize sağlık hizmetleri bölgesine girmesi için
Devlet Plânlama Teşkilâtı ile temastayız. Henüz alınmış kesin bir sonuç yok.
Amasya ve onun kuzeyinde bulunan vilâyetlerimizin sosyalizasyon bölgesine ithali, bu vilâyetlerden sonra olacaktır.

BAŞKAN - Sayın Ulusoy’un, üçüncü bir sorusu
daha vardır:

3. Fakir ve yoksul vatandaşlarımızın Devlet
hastanelerinde ücretsiz olarak tedavi olmaları
için bakanlığınızca ne düşünüyorsunuz, ne gibi
kararlar aldınız?
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Buyurun, Sayın Bakan.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VEDAT

Muhterem arkadaşlarım, fakir vatandaşlarımızın ücretsiz tedavisi
mevzusunda Bakanlık olarak, bütün teşkilât olarak büyük bir hassasiyetle duruyoruz ve takipini
de yapıyoruz.
ÂLİ ÖZKAN (Devamla) -

Yalnız, konuşmalarımda ifade ettiğim gibi, bu
şikâyetlerin arkası kesilmiyor. Neden? Bir sistem yok da, ondan. Binaenaleyh, Genel Sağlık
Sigortası, bu işi tamamen halledecek bir sistemi getirmektedir. O halde bu sistemi, bu takiplerin dışında, beklemek lazımdır.
BAŞKAN -

Sayın Ulusoyun soruları cevaplan-

dırılmıştır.
Sayın Sönmez, buradalar. Sorusunu okutuyorum.
Yüce Başkanlığa
Sayın Sağlık Bakanı’mızdan aşağıdaki soruların sözlü olarak cevaplandırılmasına müsaadelerinizi saygı ile rica ederim.
1. İlâç fiyatları son zamanlarda yüzde 100 kadar bir artış göstermiştir. Fakir halkın yararına
olarak fiyatların ucuzlatılması hususunda tedbirleriniz nelerdir?
2. İlâç sanayiimizi bir nevi ambalâj sanayisinden kurtararak, hammaddeleri için de Türkiye’mizde yapılabilmesi için çalışmalarınız nelerdir?
3. Türk hekimlerinin ve sağlık personelinin
Personel Kanunu muvacehesinde kıdem vesaire kayıplarının ne suretle giderileceğini tavzih
etmelerini Sağlık Bakanı’mızdan rica eder, saygılar sunarım.
Eskişehir
Mehmet Şemsettin Sönmez

Sayın Sönmez.

MEHMET ŞEMSETTİN SÖNMEZ (Eskişehir) -

doktor vardır, kaçı münhaldir. Boş kadroların
doldurulması için çare aranmakta mıdır?

Sayın Başkan, Sayın Bakanımız konuşmaları
sırasında 1’nci ve 2’nci sorularımı cevaplamış
bulunuyor.

4. Halen inşa edilmeyen ve projeleri hazırlanmış ve yerleri test edilmiş sağlık ocaklarının inşaasına bu yıl başlanacak mıdır?

3’üncü sorumun cevaplandırılmasını rica edeceğim.

5. Memleketin uzak köşelerinden Ankara’ya kadar tedavi için gelen fakir hastalar için bir kolaylık düşünülmekte midir? Bu hususta ilgili Devlet hastanelerine gerekli talimat verilmiş midir?
BAŞKAN - Sayın Bakan, buyurun, efendim.

3’üncü sorum şu idi: Sağlık personeli ile doktorlara, Personel Kanunu muvacehesinde neler düşünmektedirler?
BAŞKAN - Zaten okundu, efendim tekrar etme-

nize lüzum yok.

Buyurunuz, Sayın Bakan.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VEDAT
ÂLİ ÖZKAN (Devamla) - Efendim, sağlık personelini, Personel Kanunu içerisinde daha iyi bir
duruma götürebilmek için yan ödemeler üzerinde çalışılmaktadır. Bakanlar Kurulunda bunun münakaşası halen yapılmaktadır. Tahmin
ediyorum ki, tahmin edici bir şekilde hazırlanan
kanun tasarısı yakın günlerde huzurunuza gelecektir ve burada bunun münakaşası yapılacaktır.
BAŞKAN - Soru

cevaplandırılmıştır, efendim.

Sayın Altındağ, buradalar. Sorusunu okutuyorum.
Sayın Başkanlığa
Aşağıdaki sorularımın Sayın Bakan tarafından
cevaplandırılmasını arz ve rica ederim.
Mardin
Şevki Altındağ
1. Halen Mardin Devlet Hastanesinin doktor
kadrosu nedir, kaçı açık, kaçı doludur?
2. Rotasyon hekimliği sistemine ne zamana
kadar devam edilecektir.
3. Mardin ili dâhilinde kaç sağlık ocağında

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) - Muhterem

arkadaşlarım, Devlet hastanesi tam teşekküllü bir
hastanedir. Ama bugün 2 tane mütehassıs hekim vardır. Sağlık ocağı adedi 49’dur. Bunlardan ancak 17’nin ocak tabibi mevcuttur.

100. YILA ARMAĞAN

BAŞKAN - Buyurun,

Rotasyona devam edilecektir, gördüğünüz gibi
mütehassıs hekim olarak kâfi değildir, gelmiyorlar. Binaenaleyh, hekimi fazla olan vilâyetlerden rotasyon devam edecektir.
Sağlık ocaklarının inşası mevzusunda, yeni
ocakların inşasını Devlet Plânlama bugün için
kaldırmıştır. Eksik ocaklar varsa, ileri tarihlerde Devlet Plânlama ile müştereken yapacağımız mesai ile bunlar yerine getirilecektir.
BAŞKAN -

Sorular cevaplandırılmıştır.

Sayın Adil Turan, buradalar. Sorusunu okutuyorum,
Sayın Başkanlığa
Aşağıdaki sorumun Sayın Bakan tarafından
cevaplandırılmasını saygı ile rica ederim.
Uşak
Adil Turan
Uşak - Eşme ilçesinde göğüs hastalıklarıyla ilgili bir sağlık kurumu açılacağına dair haberler
dolaşmakta ve Eşmeliler için büyük bir sevinç
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kaynağı olmaktadır. Bu haberin sıhhat derecesi
nedir? Şayet böyle tasarı varsa ne zaman gerçekleşecektir?
BAŞKAN -

Sayın Bakan, buyurun.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VEDAT

Efendim, Uşak’ta bir
göğüs hastanesi açılması mevzubahis değildir.
Ancak, Uşak’ta bu sene temelini atacağımız 50
yataklı bir hastane vardır. Tahmin ediyorum
ki, bundan galatdır. Uşakta 50 yataklı bir bölge
hastanesi açılacaktır, temeli bu sene atılacaktır.
ÂLİ ÖZKAN (Devamla) -

BAŞKAN -

Soru cevaplandırılmıştır, efendim.

Sayın Çiloğlu, buyurunuz, sorunuzu sorun.
Sayın Başkan, Sayın Bakan’dan birkaç sualim olacaktır,
tavassutlarınızı rica ederim:

100. YILA ARMAĞAN

SÜLEYMAN ÇİLOĞLU (Antalya) -

‘‘Büyük şehirlerde kadro şişkinliği vardır, Danıştay kararları karşısında bunu önlemeye
imkân yoktur.’’ Bir bütçe konuşması sırasında
ifade edilmişti. Bu kadrolar nasıl şişirilmiştir?
Birinci sualim bu.
İkincisi; mütehassıs hekimler için çıkarılması
mutasavver olan kanun hakkındadır. Bu tasarı
çıkarıldığı takdirde birtakım komplikasyonlar
ve güçlükler çıkarsa mütehassıs hekim açığını
nasıl karşılamayı düşünüyorlar?
Üçüncüsü; geçen yılki bütçe konuşmalarında
Antalya Devlet Hastanesi için “kifayetsizdir,
konu üzerinde durulmaktadır, münasip bir
saha istimlâk edilerek 1971 yılında temeli atılacaktır’’ şeklinde ifade edilmişti. Son olarak
duyduğumuza göre bu proje programa alınmamıştır, bunun da Sayın Bakan tarafından
açıklanmasını rica ediyorum. (AP sıralarından
“yazılı cevap verin’’ sesleri)
Bakan kendisi takdir eder, efendim.
Sizin talimatınızla hareket etmeyecektir, müsaade buyurun.
BAŞKAN -
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Sayın Başkan, son olarak 4’ncü bir sualim daha var.

SÜLEYMAN ÇİLOĞLU (Antalya) -

Sayın Bakan’la muhtelif temaslarımızda arz ettiğimiz veçhile, zirai ilâçların sorumsuz bir takım
ellerde satılması neticesi, bir takım elim vakıalar
olmaktadır. Geçen seneki bütçe müzakereleri
sırasında bir arkadaşın sorusu üzerine “Tarım
Bakanlığı ile temas halindeyiz, bir yönetmelik
hazırlayacağız’’ diye buyurdulardı. Acaba bu
yönetmelik hazırlanmış mıdır, ne safhadadır?
(AP sıralarından “yazılı cevap verin’’ sesleri)
Efendim, onun takdiri Bakan’a aittir, müdahale etmeyiniz.
BAŞKAN -

Sayın Bakan, buyurun.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) - Efendim, kadro şişkinliği büyük şehirlerimizde vardır. Bu
şişkinlik bizden evvelki devre aittir ama bunu
söndürmemiz, Danıştay karşısında imkânsızdır, bugün için imkânsızdır.

Mecburi hizmet tasarısı çıkmadan, şimdiden
onun komplikasyonları hakkında bir şey söylemek imkânı yoktur, çünkü sihirbaz değiliz.
Antalya Devlet Hastanesi: Arkadaşlarım, şunu
ifade ediyorum; Antalya Devlet Hastanesi belki büyük konuşuyorum ama - benim eserim
olacaktır. Yerini bizzat gittim ben seçtim. 12
katlı ve Antalya’yı âbide gibi süsleyecek olan
bir hastanenin temelini tahmin ediyorum ki,
bu senenin, son altı ayı içerisinde atma imkânına kavuşacağız.
Zirai ilâçlar mevzusundaki temaslarımız, Tarım Bakanlığı ile devam etmektedir. Son çalışmalar içerisindeyiz.
BAŞKAN - Soru

cevaplandırılmıştır.

Sayın Ergül, buyurun.
MEHMET ERGÜL (Bilecik) - Sayın Başkan, sorum şu; Bilecik Adalet Partisi İl Kongresinde

BAŞKAN - Sayın

Bakan, buyurun.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VE-

Bilecik’ teki
kongrede bir sağlık okulu için böyle bir konuşmam olmuştur. “Programa alınacaktır,’’ mahiyetinde olmuştur, sene gösterilmemiştir ve
programa da Bilecik’teki sağlık okulu alınmış
bulunmaktadır.

DAT ALÎ ÖZKAN (Devamla) -

Sayın Başkan, bu
sorumun cevapı olmadı. Efendim, benim şu
hususu ifade etmem karşısında...

MEHMET ERGÜL (Bilecik) -

BAŞKAN - Efendim, karşılıklı görüşme şeklinde

değil. Müsaade buyurunuz, Sayın Ergül...

MEHMET ERGÜL (Bilecik) - Cevap beni tatmin

etmedi.

Sayın Ergül, müsaade eder misiniz?
Sorunuza Bakan cevap verdi. Tatmin olmuş
olabilirsiniz veya olmayabilirsiniz. Başka sorunuz var mı efendim?

BAŞKAN -

MEHMET ERGÜL (Bilecik) - Sayın Bakanın bu
cevapı karşısında ikinci soru sormaya lüzum
yok zaten.
BAŞKAN -

dim.

O da sizin takdirinize kalmış, efen-

Sayın Gülcan, buyurun.
Sayın Başkan,
soracağım sorunun birisine cevap arz edildi, teşekkür ederim. Memnuniyet verici bilgi verdiler.

HASAN ALİ GÜLCAN (Antalya) -

Yalnız, Antalya’ya milyonlar sarfıyla bir sağlık
okulu yapılmıştır fakat maalesef okul açılmıyarak başka yere nakledilmiştir. Binanın yine

sağlık okulu olarak açılması Bakanlıkça düşünülmekte midir? Sualimin biri bu.
İkinci sualim de, Sayın Bakan’la temasımız
olmuştur. Akseki Sağlık Evi vardır, bir doktor
tâyini bakanlıkça yapılacaktı, bakanlıkça tâyini
düşünülmekteydi, tâyin yapılmış mıdır? Bunları istirham ediyorum.
BAŞKAN - Evet,

buyurun, Sayın Bakan.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VE-

Antalya Sağlık
Okulu, Antalya’daki hastanenin tamamlanmasına bağlıdır çünkü sağlık kolejleri ve sağlık
okulları aynı yerde hastane imkânlarıyla beraber yürür. Akseki’deki yere şüphesiz bulunduğu
takdirde bir doktor tâyini yapılacaktır.

DAT ÂLİ ÖZKAN - (Devamla) -

BAŞKAN -

100. YILA ARMAĞAN

Sayın Bakan’’ “Bileciklilere bir müjdem vardır.
Bu müjde, gelecek sene Bilecik’te bir sağlık okulu açılacaktır.’’ buyurmuştu. Üç sene geçmiştir.
Bilecik’te bir sağlık okulu açılmamıştır. Ne zaman açılacaktır? Evvelâ bu soruma cevap versinler, ondan sonra ikinci sorumu soracağım.

Soru cevaplandırılmıştır.

Sayın Altınbaş, buyurun.
Sayın
Başkan, Personel Kanunu hazırlanırken bütün
bakanlıkların yetkili temsilcilerinin görüşlerinin ifade edilmesi, Maliye Bakanlığınca hazırlanan komisyonda daha yararlı bir kanunun
çıkması için, uygun olduğu kanısındayım.
DR. SALİH ZEKİ ALTINBAŞ (Balıkesir) -

Bu sağlık personeli ve yardımcı sağlık personeli, Personel Kanunundan sonra haklarını
kaybettiklerini tatmin olmayan bir durumda
olduklarını, düzenledikleri bir forumda ifade
etmişlerdir. Sayın Bakan, bu forum sonunda
sağlık personelinin ve yardımcı sağlık personelinin haklarının lazım gelen şekilde düzeltileceğini ifade etmişlerdir.
BAŞKAN - Soruya

geliniz, lütfen, efendim.

Personel
Kanunu hazırlanırken Maliye Bakanlığı tarafından Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının
fikirleri alınmış mıdır, alınmamış mıdır?

SALİH ZEKİ ALTINBAŞ (Devamla) -

İfade etmek isterim ki, bu sualimle, Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığında çalışan çok değerYüzyılın
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li arkadaşlarım dahi bu kanunun çıkmasından
sonra büyük haksızlıklar içerisinde bulunduklarını ifade etmişlerdir.
Bu hususta da Sayın Bakanın cevap vermesini
istirham ediyorum.
BAŞKAN - Buyurun

Sayın Bakan.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VEDAT

Muhterem arkadaşlarım, her kanun hazırlanırken bir prosedürdür,
mutlaka her bakanlığın kanaati alınır. Bu kanaat gitmiştir ayrıca kanun bugün kanunlaşmıştır.
Binaenaleyh, sizin huzurlarınızdan da geçmiştir.
O halde sizin fikirleriniz de vardır bu kanun içerisinde. Ayrıca hekimleri gerçekten tatminkâr
bir seviyeye çıkarabilmek için Yan Ödemeler
Kanun Tasarısı yakında huzurlarınıza gelecek
ve onun da burada münakaşasını yapacağız.

100. YILA ARMAĞAN

ÂLİ ÖZKAN (Devamla) -

BAŞKAN - Soru

cevaplandırılmıştır.

Buyurun Sayın Açıkalın.
İLHAN AÇIKALIN (Denizi) -

acaba son söz kimde?
BAŞKAN -

ederim.

Sayın Başkanım,

Efendim, onu sorular bitince arz

İLHAN AÇIKALIN (Denizli) -

ona göre sual soracağım.

Efendim, varsa

BAŞKAN - Böyle şartlı sual olmaz beyefendi, so-

runuz varsa sorunuz.

Buyurun Sayın Yılmaz.
Sayın Başkanım, Sayın Bakan ifadelerinde; “Her bakanlık Doğu için bir mecburi hizmet süresi tanımıştır.’’ buyurdular. “Bu yönergeye uyularak
Sağlık Bakanlığı da bu mealde bir kanun teklifi
ile huzurunuza gelecek’’ diye Yüksek Meclise
hitap etmişlerdir.
YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) Yüzyılın
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Geldik.

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) - Ben

bu kanunun gelmesi lehindeyim. Acaba Doğu bölgesini bu kanaatleriyle bir ceza bölgesi olarak
mı kabul etmektedir? Sualimin birincisi bu.
İkinci sualim; Sayın Bakan izahları arasında
‘‘Batı memleketlerinde dahi az rastlanacak
derecede bir başarı olarak halen mevcut yatak
adedine 13 bin küsür yatak adedinin daha son
üç sene içerisinde ilâve edildiğini’’ buyurdular.
Şimdi, bu adede doktoru olmayan, mütehassıs
hekimi olmayan Doğu’daki hastanelerin yatak
adedleri dâhil midir?
Ezcümle, 50 yataklı Besni Devlet Hastanesi
hiç hekim yüzü görmemiştir ve kapısı açılmamıştır. Kâhta Devlet Hastanesi, Gölbaşı boş
yataklı Devlet Hastanesi, Sakarya Kız Enstitüsünün işgalinde bulunan hastane 100 yataklı,
Adıyaman Trahom Hastanesinin adedi ve tüm
olarak bu durumda olan Doğu’da hastanelerin
yatak adedleri dâhil midir? Bu hususa da cevap
istirham edeceğim.
BAŞKAN - Buyurun

Sayın Bakan.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VEDAT

Muhterem arkadaşlarım, şimdi Sayın Yılmaz arkadaşımız hem dediler ki; “Doğu bir ceza yeri mi ki, mecburi hizmet
getiriyor?’’ Onun dışında da bize Doğu’da boş
olan hastaneleri saydılar. Demek ki, Mecburi
Hizmet Kanun Tasarısı bir zaruretin icabı olarak oraya getirilmektedir. Biz, Doğu - Batı diye
memleketi ayırmıyoruz. Biraz evvel Salih Zeki
arkadaşımıza da söyledim: “Sizde göz mütehassısı yoktur. Ama bu Mecburi Hizmet Kanun Tasarısı ile size göz mütehassısı temin edeceğim,’’
dedim. Gaziantep Hastanesinin çocuk mütehassısı yok, oraya çocuk mütehassısı bulacağız.
ÂLİ ÖZKAN (Devamla) -

Binaenaleyh, şüphesiz bu yatak adedlerine boş
olan hastanelerimiz dâhildir ama Mecburi Hizmet Kanunu Tasarısı ile getireceğimiz tedbirlerle
bunların doldurulmasının, ikmalinin yanındayız.

cevaplandırılmıştır.

İLHAN AÇIKALIN (Denizli) - Söz rica ediyorum

efendim.

BAŞKAN -

Buyurunuz efendim,

Efendim Sayın
Bakandan dört tane sualim var. Birincisi; sağlık lâboratuvarlarının öneminden ve maalesef
bunların bir kısmının temeli atılmadığı halde
Sayın Bakan temellerinin atıldığından bahsetmişlerdir.

İLHAN AÇIKALIN (Denizli) -

BAŞKAN -

Kısaca lütfen sorularınıza geçin.

Sualim şudur :
Sağlık Bakanlığı Raporu Ek 70’teki buradan
okuyacağım yerlerdeki sağlık lâboratuvarlarının temellerinin atılıp atılmadığına cevap
versinler. Bursa Halk Sağlığı Lâborlatuvarı,
Erzincan Halk Sağlığı Lâboratuvarı, İstanbul,
Kayseri, Konya ve Malatya’daki Sağlık Lâboratuvarlarının hangilerinin temellerinin atıldığının açıklanmasını rica ediyorum,
İLHAN AÇIKALIN (Denizli) -

İkinci sualim: Sayın Bakanın kızamık mevzusundaki verdiği rakam ve geçen seneki konuşmaları ve kendi raporlarındaki rakam arasında
bir çelişme mevcuttur. Bunun izahını rica ediyorum.
BAŞKAN -

Çelişmeyi kısaca açıklar mısınız?

Arz edeyim. Kızamık için Sayın Bakan geçen sene Senato’da
(Senato Zaptının 250’nci Sayfası’nda); “Bu rakamı biz bu sene bir milyon doza çıkaracağız.’’
buyurmuşlardı. Sayın Bakanlığın çıkardığı Raporun 29 Ek’te de, 1970 senesinde kızamık aşısının doz olarak harcanan miktarının 223.000
olduğunu gösteriyor. Sayın Bakan 500.000’i
geçirdiklerinden bahsettiler. Bu rakamla Sayın
Bakanın konuşması çelişmektedir.

İLHAN AÇIKALIN (Denizli) -

Ayrıca, geçen seneki Senato ve bütçedeki konuşmaları ve buradaki konuşmaları bunun ak-

sini ispat etmektedir. Bu konuşmaların hangisi
doğrudur?
Sual üç: Sayın Bakan sosyalizasyon bölgesindeki mütehassıs doktor adedinin esasında
kendi buyurdukları gibi 388 hekimin Bakanlık
mütehassısı olmadığını, ancak bunun 155’inin
Bakanlık mütehassısı olduğunu ve bu 388 rakamına varmak için üniversite, Diyarbakır ve
Erzurum Tıp Fakülteleri mütehassıslarını saydıklarını, bahis buyurdular.
Ancak, 155’in 388’e varması için eksik kalan
233 rakamı bulabilmek bakımından Sayın Bakan Erzurum’da 70 mütehassısı, Diyarbakır’da
35 mütehassısı buna kattıklarını bahis buyurdular. Bu rakam 105 ettiğine göre, geriye kalan 125
fazlalığı nerden bulmaktadırlar? Mütehassısların
dışında talebeleri mi, yoksa asistan talebeleri mi
veya mütehassıs asistanları mı saymaktadırlar?

100. YILA ARMAĞAN

BAŞKAN - Soru

Sual dört: Sayın Bakan Mardin’de iki mütehassıs olduğunu buyurduklarına göre ve bu
Tıp Fakültesi mensuplarının orada büyük vazife gördükleri iddia edildiğine göre, acaba bu
sayın tıp fakülteli 233 mütehassıs, Mardin’in
iki mütehassısına, Hakkâri’nin bir mütehassısına, Adıyaman’ın bir mütehassısına yardımcı
olmakta mıdırlar? Yoksa bu Tıp Fakültesi mütehassısları sadece orada mı çalışmaktadırlar.
BAŞKAN - Buyurun

Sayın Bakan.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VEDAT
ÂLİ ÖZKAN (Devamla) - Muhterem arkadaşlarım, sağlık lâboratuvarlarının, tekrar ifade ediyorum, 17’si halen faaliyettedir. Geçen sene 3 - 4
kadar lâboratuvarımız arsa bulamamaktan mütevellit ihaleye çıkarılamamıştır. Bu sene 16 ilde
birden tamamlanacaktır ve bu senenin sonunda
33 il halk sağlığı lâboratuvarına kavuşacaktır.

Kızamık mevzusunda 500 bin dozluk aşı 1970
yılında yapılmıştır. 1971 yılında ihalesi yapılan
yeni aşı tatbikata girecektir.
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Diyarbakır Tıp Fakültesi tamamen bize bağlı
değil ama yalnızca Diyarbakır iline dâhil olmak üzere kazalarında bize faydalı olmaktadır.
İlde bize faydalı olmaktadır. Mardin ve Hakkâri’ye bu fakülte profesörlerini, mütehassıslarını göndermek imkânına sahip değiliz. Ancak
rotasyon suretiyle buralardan gönderiyoruz ve
biraz evvel umumi konuşmamda mütehassıs
mevzusunda verdiğim rakamlar doğrudur.
BAŞKAN -

Soru cevaplandırılmıştır efendim.

Buyurunuz Sayın Hiçerimez.
Sayın
Başkan, bundan kısa bir süre önce tabiplerin
bir boykot eylemi yaptıkları ve böylece hastanelerde âcil vakalar dışında hasta tedavisiyle
meşgul olmadıkları malûmunuzdur.

100. YILA ARMAĞAN

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) -

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) -

bir şey, yok.

Yok böyle

BAŞKAN - Sayın Müderrisoğlu müdahale etmeyin. Suali Bakan cevaplandıracak, muhatap
siz değilsiniz ki efendim.

Buyurunuz Sayın Hiçerimez.
Ancak
bunun, Personel Kanunu’nun uygulanmasından mağdur oldukları kanaatinin sahibi bulunan tabipler tarafından yapıldığını bilmemizle
beraber, yardımcı sağlık personeli bu eyleme
katılmamıştır. İstihbar ettiğimize göre, hatır
çerçevesi içinde Sayın Bakanın tetkik etmeden
Personel Kanunu’na imza atmasının bir neticesi olarak, tabiplere bu boykotu yapmalarını
tavsiye ettiği kendisinin…

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) -

Şimdi Sayın Hiçerimez, siz sual mi
soruyorsunuz, tarizde mi bulunuyorsunuz?
Ben alayamadım, affedersiniz.

BAŞKAN -
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BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) -

madık Sayın Başkan.

Biz de anla-

BAŞKAN - Lütfen müdahale etmeyin Beyefendi! Yine siz müdahale ediyorsunuz.

Lütfediniz soruya geliniz Sayın Hiçerimez.
AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) - Cümlem
tamamlanınca sual doğacaktır Sayın Başkan.

Kendisinin tavsiyesi üzerine bu boykotun yapıldığını istihbar etmiş bulunuyoruz ve bu
yüzden bir çok vatandaşımız sağlık hizmeti
görememekten de şikâyetçidir. Bu istihbarımız
doğru mudur, yanlış mıdır?
BAŞKAN - Buyurun

Sayın Bakan.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) - Muhterem

arkadaşlar, geçen aylar içerisinde hekim arkadaşlarımızın yapmış olduğu boykot tamamen şeklî
bir boykot olmuştur.
İkincisi, böyle bir boykotun hiçbir zaman benim tarafımdan tavsiye edilmesine imkân ve
ihtimal yoktur. Esasen boykotun ikinci günü
hastane hastane dolaşmış ve arkadaşlarıma aynen şöyle söylemişimdir: “Siz yanlış yoldasınız.
Türk hekimi boykot yapmaz, buna evvelâ mesleği müsaade etmez, vicdanı müsaade etmez ve
sizin kendinizin buna razı olmamanız lazım’’
demişimdir. (AP sıralarından alkışlar)
Binaenaleyh, insanın böyle bir şeyi tavsiye etmesine imkân yoktur.
Soru cevaplandırılmıştır ve sorular
bitmiştir. Buyurunuz Sayın Bakan.

BAŞKAN -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VE-

Çok teşekkür
ederim, saygılarımı sunarım. (AP sıralarından
alkışlar)

DAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Kayseri) - Muhterem arkadaşlarım, geçen sene 580.000 lira ile kodeksin
ihalesi yapılamamıştır ve bu sene 55.000 lira
noksaniyle tekrar kabul edilmiştir. Bununla ihaleye gitmek tamamen imkânsızlık içerisindedir.

Binaenaleyh 250.000 liralık bir aktarmanın
yapılması fevkalâde lüzumludur. Esasen bütün
eczanelerimiz bugün kodeksi beklemektedir ve
birbirlerinden emaneten aldıkları kodekslerle eczaneler açılmaktadır. Bu mucip sebeple
önergeye katılıyoruz efendim.

•

100. YILA ARMAĞAN

Dr. Vedat Ali Özkan
Dönemi Sağlık Düzenlemeleri
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerine Döner Sermayeden Ödenek ve
Prim Verilmesi Hakkında Kanun

•

Sıtma ve Trahom Savaş Teşkilatında Çalışan Hasta İlaçlayıcılarının İntibakları
Hakkında Kanun
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