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Prof. Dr. Türkan AKYOL (1928 - 2017)

Prof. Dr. Türkan Akyol
12 Ekim 1928 tarihinde İstanbul’da doğdu.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. (1953)
Göğüs Hastalıkları ihtisası yaptı.
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü yaptı. (1980) Türkiye’nin ilk kadın rektörüdür.
Türkiye’nin ilk ve tek kadın Sağlık Bakanı’dır.
Kadın İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı yaptı.
100. YILA ARMAĞAN

Evli ve 2 çocuk annesiydi.
7 Eylül 2017’de Ankara’da vefat etti.

Prof. Dr. Türkan Akyol
Dönemi Sağlık Düzenlemeleri
•

Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Hakkındaki Sözleşmenin Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (1971)

•

Hastaneler Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bazı Madde
Başlıklarının Kaldırılması Hakkında Yönetmelik (1971)

•

Türkiye Transplantasyon Derneğinin Kamu Yararına Çalışan Derneklerden
Sayılması Hakkında Kararname (1971)
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Dr. Cevdet AYKAN (1925 - )

Dr. Cevdet Aykan
23 Ağustos 1925 tarihinde Tokat Erbaa’da doğdu.
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. (1949)
Ruh ve Sinir Hastalıkları ihtisası yaptı.
Köy İşleri Bakanlığı yaptı.

100. YILA ARMAĞAN

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

CUMHURİYET SENATOSU
Konu

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1972 Yılı Bütçesi Münasebetiyle

Yasama Yılı

11

Birleşim

29

Tarih

05.02.1972

S

AĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR.

CEVDET AYKAN - Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri;
Bu kürsüde sizlere hitap etmek benim
için şereflerin en büyüğüdür. Daha önce bir
Meclis Komisyonunda dinlemek ve fikirlerinden yararlanmak imkânı bulduğum değerli senatörlerimizin, bugün Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı Bütçesi üzerindeki tenkitlerini büyük
bir istifade ile dinledim; pek çok konuyu da
kendilerinden öğrendim.

Söylenenleri şüphesiz zabıtlardan teker teker
değerlendireceğim. Huzurunuza cevap arz etmek için çıktım. Bâzı konularda cevap vermede

yeteri derecede açıklıkta olmaz isem, bunu hâfıza kusuruna bağlamanızı rica ederim, sorularınızla lûtfen beni ikaz etmenizi rica ederim.
Değerli senatörler konuşmalarında sık sık şu
deyimi kullandılar: “Yıllardır Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığı Bütçesi’ni tenkit ederiz, aynı
şeyleri söyleriz, fakat söylediklerimizin yararlı
olup olmadığı konusunda bazı samimî şüphelerimiz ve endişelerimiz vardır.”
Ayrıca, bu söylenenlerin, tenkitlerin gerçekleşmemiş olmasını da kendileri yönünden ümit
kırıcı ya da isteksizliğe yöneltici bir belirti olarak belirttiler.
Yüzyılın
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Sayın senatörler benden daha iyi takdir ederler
ki, toplumlarda, özellikle sosyal konularda başarıya ulaşmak ve sorunları çözümlemek, birbirini
devamlı takip eden gayretlerin ve çabaların sonucudur. Toplumumuzda, politik düzenimizle,
sosyal uygulamamızla ve ekonomik yapımızla ilgili olarak yıllardır söylediğimiz başka toplumlarda da olduğu gibi birtakım tenkit ve temennilerimiz mevcuttur. Ama benim samimî inancım o ki
toplumumuzda tenkitlerimizi yaparken bunları
yeni bir tarz içerisinde söylüyoruz ve toplumumuzda yeni yeni söyleyişler vardır.

100. YILA ARMAĞAN

Sağlık hizmetlerimiz eski sorunlarımızdır.
Baktığımızda, buna yöneltilen tenkitlerin
hepsinin hem dinliyenler hem de söyleyenler
yönünden âşina olduğumuz, bildiğimiz konular olduğunu düşünmekteyiz. Konular hepimizin bildiği konular.
Koruyucu hekimlikte bazı konularda başarılı olduk bazılarında başarılı olamadık. Tedavi
hizmetlerimizi yurt ölçüsünde yeteri şekilde
yaygınlaştıramadık ya da bunlarda, bu tedavi
hizmetleri kurumlarımızda sağlık taleplerimizi
yeteri ölçüde karşılayamadık.
Sosyalizasyon iyi amaçlarla, büyük amaçlarla
başladı. İyi niyetlerle başladığı halde belli bir
zaman sonunda bunun etkenliği konusunda
bazı tereddütlerimiz oldu.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının görevleri içinde bulunan tababetin yakın ilişkisinin
bulunduğu sosyal hizmet konuları ve sosyal hekimlik sorunları ile son 10 yıldır ve özellikle son
6 yıldır tartıştığımız ilâç sorunu, bütün bunlar
aşağı - yukarı tekrar tekrar konuştuğumuz ve
bildiğimiz konular. Ama, bu konuları değerlendirirken birtakım yeni söyleyişler kullanıyoruz.
Yaptığımız harcamalar ve buna karşılık sağladığımız nedir? Maliyetimiz nedir? Toplumumuzdaki kapasiteleri kullanmada ne ölçüde başarılı,
Yüzyılın
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ne ölçüde etkili oluyoruz? Sosyal hizmet anlayışımız nedir? Sağlık hizmetlerimizde ve tedavi
kurumlarımızda bulunan âtıl kapasitemizi nasıl
değerlendirebiliriz? Sağlık hizmetlerimize bir
bütün olarak ayırdığımız kaynak yeterli midir?
Bu kaynaktan yeterli ölçüde yararlanıyor muyuz? Personel dağılım ve bunda uyguladığımız
politika yeterli midir, değil midir?
Bunlar, yeni yeni birtakım sorunlarımız ve söyleyişlerimiz. Bazı arkadaşlarımız konuşmalarında, bu konularda başarıya ulaşamamamızın
nedenini özellikle ve tek bir neden olarak siyasi
iktidarın tutumuna bağladılar; bazı arkadaşlarımız temel olarak, toplam olarak, bu konuya yeteri kaynak ayırmamış olmamızı neden olarak
gördüler; bazı arkadaşlarımız da sağlık hizmetlerine uyguladığımız sistemi yetersiz buldular.
Şüphesiz bu görüşlerin hepsinde belli ölçüde
ağırlık vardır. Ben, İkinci Erim Hükûmetinin bir
sorumlusu olarak huzurunuzda bulunuyorum.
Muhtemeldir ki, benden sonra hizmet edecekler
de benim kusurlarımı, yapamadıklarımı, niyetlerimdeki ya da çabalarımdaki eksikliğe bağlayacaklardır. Benden önce hizmet gören arkadaşlarımın iyi niyetle ve o zamanki imkânlar içerisinde
çalıştıklarına samimî olarak inanıyorum.
Bütün toplumlarda doğal bir kanun vardır: Her
toplum iyiyi korumak ister ve her toplum kötüden arınmak ister. Gene her toplumda insanlar
aklın gereklerine uymayı ve vicdanın öngördüğü şekilde topluma hizmet etmeyi benimserler.
Bu doğal kanundur ama bu doğal kanuna rağmen toplumlarda sonuç alınamamasını, daha
önce hizmet edenlerin niyetlerine, kusurlarına
ya da yetersizliklerine bağlamak, zannederim
insaflı bir tutum olmaz, insaflı bir değerlendirme olmaz. Bazı hallerde yapılacak işi yapmaya
gücümüz yetmiyor, bazen da kişi olarak bazı
şeyleri yapmak istesek de, toplum buna hazır
olmuyor. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının
sorunlarına bu açıdan bakmamız lâzım.

Bazı şeyleri yapmak istediğimiz halde, bazı
şeyden hoşnut olmadığımız halde, acaba toplumumuzun imkânları ve toplumumuzun anlayışı bunları uygulamaya müsait midir?

bütün icaplarına göre uygulayabilmek, yurdumuzun bugünkü imkânları içerisinde mümkün
olamamaktadır. Bu, bir gerçeğimizdir, bunun
bilinmesinde yarar vardır.

Yine şu soruyu insafla kendimize yöneltmemiz
lâzım: Acaba böyle tedbirler getirilirse, Sayın
Senato ve Sayın Meclisimizin üyeleri bunlara
destek olabilirler mi?

Sayın Ersü konuşmasında dediler ki: “Ankara
ve İstanbul’a su klorlaması için yapılan harcamalar çevre sağlığı için kullanılsaydı çok daha
yerinde olurdu.” Ben yalnızca Ankara için rakam vereceğim.

Konuşmacı arkadaşlarımız genellikle “koruyucu hekimlik hizmetleri” üzerinde durdular ve
bunun olduğunu belirterek; daha önceki yıllarda yapılan hizmetlerde başarı sağlandığı halde,
son yıllarda bazı hizmetlerde yeteri ölçüde başarı sağlanamadığını belirttiler.
Sağlık Bakanlığına ayrılan bütçenin takriben yarısı koruyucu hekimlik hizmetleri için kullanılmaktadır. Son yıllarda “bağırsak enfeksiyonları”
diye adlandırdığımız bazı hastalıklar yurdumuz
için bir tehlike olmuş ve bunu önlemek için çabalar harcanmıştır. Bilineni ve kabul edileni
şudur ki, yurdumuz ve daha önce hizmet eden
arkadaşlarımız bu konuda başarılı olmuşlardır.
Sayın Hazerdağlı konuşmasında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının o zamanki yetkililerinin, o zamanki sorumlu arkadaşlarımızın beliren bir soruna hangi süratle eğildiklerini işaret
etmişler ve teşekkürlerini ifade etmişlerdi. Bu,
hizmet eden arkadaşlarımızın çabalarını, niyetlerini gösteren olumlu bir tutumdur fakat,
koruyucu hekimlik hizmetleri, çevre sağlığı hizmetleri günümüzde çok daha güçleşmiş ve çok
yönlü bir sorun haline gelmiştir. Eskiden sıtma
ya da belli klasik hastalıkları daha sade tedbirlerle önleyebilmek mümkündü ama günümüzde 2 milyon, 3 milyon nüfuslu bir şehirde ve
bu 3 milyon nüfuslu şehrin de yarısı gecekondu
bölgelerinde oturursa, altyapı hizmetlerinden
yoksun olursa, burada çevre sağlığını günün

‘‘

Ankara’da klorlama hizmetleri için
1971 yılında toplam olarak 800 - 900 bin
lira civarında bir harcama yapılmıştır
ama Ankara’nın gecekondu bölgeleri
dahil olmak üzere bütün kanalizasyon
tesislerini yapmak için 1 milyar liralık
bir proje düşünülmektedir.

100. YILA ARMAĞAN

Sayın Başkan, Sayın Senatörler ;

’’

Tabiî Ankara devamlı olarak genişleyen bir şehirdir. Klorlama halen en ucuz koruyucu hekimlik hizmetlerinden birisidir. Bunu yurdun
diğer bölgelerinde de uygulamaktayız ve köylere doğru yayılmasını da istemekteyiz.
Bazı değerli arkadaşlarımız gıda kontrolüne
değindiler.
Gıda kontrolü yurdumuz için ciddi bir sorun
ama bu sorunda da başarı sağlayabilmemiz,
gıda endüstrimizin kurulmasıyla mümkündür.
Ufak endüstride kontrolü, ufak imalâthanede
kontrolü uygulamak, niyetleriniz ne kadar iyi
olursa olsun, teknik olarak mümkün olmuyor.
Bununla ilgili birtakım tüzükler hazırlanmıştır
ve Başbakanlık ile bakanlıklara sunulmuştur,
zannederim bu yıl içerisinde bu tüzükler yürürlüğe girecektir. Ama gerçek olan şudur ki,
Batı standartlarına göre yurdumuzda bir gıda
kontrolünü sağlayabilmemiz, halk eğitimi ile ve
ayrıca gıda endüstrisinin yurdumuzda tam olarak yerleşmesiyle mümkündür ama bunun olmayışı, hizmetlerimizde amaçlar yönünden ve
Yüzyılın
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ayırabildiğimiz kaynakları kullanma yönünden
kusurlu olmamızı gerektirmez. Kusurlu olmadığımızın da bilinmesini rica ederim.

Sayın Ersü konuşmasında, çevre sağlığında başarı sağlayabilmenin halk sağlığı laboratuvarlarının kurulmasıyla mümkün olacağını belirttiler.
Gayet tabiî yerinde bir görüştür. Çevre sağlığında veyahut halk sağlığı hizmetlerinde halk
sağlığı lâboratuvarlarının bulunması hizmetler
için gerekli bir unsurdur, gerekli bir faktördür,
ama tabiî kabul ederler ki yeterli değildir. Halen bu konuda yapılan hizmetler vardır.

‘‘

100. YILA ARMAĞAN

Halen 18 ilde 18 adet halk sağlığı
lâboratuvarı vardır.

’’

Yine bu yıl Keçiören’de Çevre Sağlığı Teknisyen Okulu açılmıştır ve bu okulda 50 talebe,
Yenişehir Sağlık Kolejinde 75 kadar talebe eğitim görmektedir. Bunlar yeterli değildir. Bunu
kabul ediyorum. Bunu geliştirmek için bazı
çalışmalar ve tasarılar vardır. Meselâ, Sıtma
Savaş bölümümüzde geniş şekilde personel
vardır. Bu personelin sıtma savaş hizmetlerini görmesi, yanında çevre sağlığı hizmetlerini
daha etkili bir şekilde yönetmesinin imkânları
üzerinde durulmakta ve bu yönde bazı uygulamalar yapılmaktadır.
Günümüzün koruyucu hekimlik anlayışı içerisine gitmiş bir konu da, hepinizin bildiği gibi nüfus
planlaması yahut aile planlaması konusudur.
Bir değerli arkadaşımız bu konuya değindiler;
fikre taraftar olduğunu, fakat uygulamada bazı
kusurlar olduğunu belirttiler.
Bu da bir gerçeğimizdir. Bizim için yeni bir uygulamadır; bu uygulamada yetersizliklerin olması ve uygulamada bazı aksaklıkların olması
normaldir. Bunlar zamanla düzelecektir. Toplum buna alışacak, uygulayanlar buna alışacakYüzyılın
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tır. Ayrıca, nüfus plânlaması yahut aile plânlaması konusu dünyada tam olarak çözümlenmiş
değildir. Hangi metodun uygulanacağı ya da
uygulanan metotların yüzde yüz yararlı olduğu
hususu henüz bir karara bağlanmamıştır.
Bu konuda bazı arkadaşlarımız, koruyucu hekimlik hizmetlerine yeteri şekilde kaynak ayrılmadığını belirttiler. Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı Bütçesi’nin takriben yaklaşık olarak
yarısı bu hizmetlere ayrılmaktadır; ama toplumda koruyucu hekimlik hizmetlerine ayrılan
kaynak bundan daha düşüktür. Yapılan hesaplara göre şayet bir toplumun sağlık hizmetlerine ayırdığı kaynağın üçte biri koruyucu hekimlik hizmetlerine ayrılabilirse, çok daha başarılı
bir sonuç alabilmek mümkün ama Türkiye’nin
şartları ve tedavi edici hekimliğin âcil oluşu nedeniyle, birden bire hastalanan insanın evvelâ
hizmet istemesi nedeniyle, bu denge plânda
öngörülse dahi, bu ayrım sağlanamamaktadır.
Meselâ, bazı Afrika ülkelerinde yapılan hesaplara göre koruyucu hekimliğe yapılan yatırımın
6 misli tedavi edici hekimliğe yapılmaktadır.
Bunlar birtakım sosyal gerçeklerdir. Yalnız toplumları ekonomik disiplinler içinde görmek ve
toplumlarda bazı sosyal gerçeklerin olmadığını
kabul etmek çoğu zaman uygulama ile bağdaşmamaktadır. Ülkemizde altyapı hizmetlerinin yapılmamış olması ve yerleşim yerlerinin
çokluğu, çevre sağlığının bugünkü sağlık mühendisliği anlayışı içerisinde yapılmasında toplumu büyük güçlüklerle karşı - karşıya bırakmaktadır. Bu, belli bir zaman içerisinde, ciddî
tedbirlerle çözümlenebilecek; ama uzun vâdeli
bir sorundur. Bakanlık olarak, çevre sağlığı hizmetlerine yöneltilecek sorumlu bir kuruluşun
kurulması, tamamen bu hizmetleri çevre sağlığı mühendisliği anlayışı içerisinde yürütecek
bir kuruluşun kurulması, düşünülmektedir.
Gıda kontrol hizmetlerini yaygınlaştırmak için
halk sağlıkları lâboratuvarları dışında, Hıfzıs-

Sayın senatörler yataklı tedavi kurumlarının
durumlarına değindiler. Bu bütçeden sonra gelecek olan bütçe konuşmalarına imkân vermek
için vakti ölçülü kullanmak istiyorum; onun için
cevaplarım kısa olursa bağışlamanızı rica ederim. Yatak sayısı, yatak dağılımı ve âtıl kapasite
konusunda pek çok değerli konuşmacı arkadaşımla, çok ciddî ve üzerinde önemle durulması
gereken rakamlar ve emsaller verdiler; bunların hepsi doğrudur. Halen Sağlık Bakanlığında
bulunan yatakların, yatak işgali düşünüldüğü
zaman, bunları kullanmadaki başarımız %55
yahut %60’dır. Diğer kuruluşlarda âtıl kapasite daha düşüktür. Tabiî tedavi kurumlarındaki
verimliliği değerlendirmek için tek kriter, yatak
işgali değildir, bir de bu yataktaki devir süratidir. Buna da baktığımız zaman, daha başka
rakamlarla karşı karşıya kalmaktayız.
Bütçe Karma Komisyonunda, Orta Doğu
Teknik Üniversitesinden bazı değerli arkadaşlarımızın son ay içerisinde yaptığı araştırmalara dayanarak şunları ifade etmiştim:
Son üç dört yılın durumuna baktığımızda şunları görüyoruz: Yataklı tedavi kurumlarımızdaki yatırımlarımız artmakta ve bunlar için yaptığımız harcamalar da artmakta; fakat buna
rağmen bunlardan aldığımız verim düşmektedir. Tabiî bunun nedenleri üzerinde durmak
benim görevimdir; araştırma yaptığıma göre
bunun nedenleri üzerinde duracağım.

Arkadaşlarımız, tedavi kurumlarıyla ilgili olarak âtıl malzeme kapasitesinden bahsettiler. Bu
da bir gerçeğimizdir. Size bir misal vereyim:

‘‘

Halen Türkiye’de 7 tane elektron
mikroskobu vardır, çok pahalı olan
bu âletlerden yararlanma imkânımız
son derece sınırlıdır. Meselâ, yine
Sağlık Bakanlığında yaptırdığım bir
araştırmanın bana verdiği bilgiye göre
bir kompüterimiz vardır,
bundan günde ancak 1,5 saat için
yararlanmaktayız.

’’

Bunu daha geliştirmemiz mümkündür. Tedavi
kurumlarımızda malzeme ile ilgili olarak modern teknolojiden yararlanarak bir araştırma
yaptırıyorum. Bu araştırmanın bir ay içerisinde, mart sonu içerisinde sonuçlanacağını
ümidediyorum. Tabiî bu, yalnızca Sağlık Bakanlığımıza ait bir durum değildir, diğer kuruluşlarımızda da âtıl malzeme ve kaynak maalesef bulunmakta ve bunlar da yeteri ölçüde
değerlendirilememektedir.

100. YILA ARMAĞAN

sıhha Enstitüsünü geliştirmek ve İstanbul’da
kurulacak olan, iki üç yıl içinde gerçekleşeceği
düşünülen ilâç, kontrol lâboratuvarından yararlanmak fikri üzerinde durulmaktadır. Tabiî çevre
sağlığı ve koruyucu hekimlik nimetlerinin büyük
kısmı da sağlık eğitimi ile ilgilidir. Sağlık eğitimi
konusunda yapılması gereken pek çok hizmetler
vardır, bu konuda yapılabileceklerin neler olacağını bazı araştırmalarla tespit ettireceğim.

Yataklı tedavi kurumlarımızla ilgili olarak üzerinde durmamız gereken diğer bir sorun, kurumlarımızda yapılan hizmetlerin kalitesidir.
Muhtemeldir ki, birkaç yıl sonra Senatomuzda
yapılacak olan konuşmalarda, sağlık hizmetlerimizdeki kalite konusu üzerinde konuşmacılar
duracaklardır.
Sayın Köksal konuşmasında, Ankara ve İstanbul’da bulunan yataklı tedavi kurumlarıyla ilgili iki rakam verdiler, kendilerine teşekkür ederim. İstanbul’da 23 bin, Ankara’da 9 bini aşan
10 bine yakın yatağımız vardır; ama baktığımız
zaman, İstanbul’da 23 bin yataktan, kendi aralarında bir koodinasyon sağlanamadığından ve
bu tedavi hizmetleri plânlanamadığı için yeteri
ölçüde yararlanamıyoruz.
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Ankara, İstanbul ve İzmir gibi üç büyük şehrimizde sağlık personelinin toplandığı sık sık söylenmektedir. Yine rakamlarına baktığımızda, bu
sağlık personeliyle, yataklı tedavi kurumlarının
çalışmasındaki optimal dengeyi sağlayamadığımız için verimimiz düşük olmaktadır. İstanbul,
Ankara ve İzmir’de yataklı tedavi kurumlarının
nasıl plânlanacağı konusu üzerinde bazı arkadaşlarımıza bazı soruları yönelttim, arkadaşlarımız bu konuda çalışmaktadırlar. Zannederim
yine bununla ilgili sonuçları birkaç ay içinde
kamuya arz edebilecek bir duruma geleceğim.

100. YILA ARMAĞAN

Halen Bakanlığımızda muhtelif disiplinlerden
yararlanarak bir envanter çalışmasına başlamış
durumdayız. Bu envanter çalışmasının sonuçlarına göre, sağlık hizmetlerinin, mevcut yeni yatırımdan yararlanmadan plânlanması hususunda,
bazı arkadaşlarımla, özellikle Orta Doğu Teknik
Üniversitesinden, değişik isimli çok değerli arkadaşlarımızla kısa bir süre içerisinde, bir plânı
modern teknolojiyi kullanarak geliştireceğiz.
Değerli arkadaşlarımın değindikleri diğer bir
konu sosyalizasyondu. Son yıllarda sosyalizasyon hizmetlerinden sağlanan başarı, bu
hizmetlerin gerekliliği, bu hizmetlere yapılan
harcamalardan alınan randıman ve bu hizmetlerin geleceği üzerinde tartışma yapılmaktadır.
Zannederim; bu tartışmalardaki amaçla uygulanan politika ve bundan sağlanan sonuçlar
birbirine karıştırılmaktadır. Amaç, koruyucu
hekimlik ve tedavi hizmetlerinin bir kamu görevi olarak halka sunulmasıdır.
Bilebildiğim kadarıyla, bu amaca karşı olan
kimse yoktur. Bu değerli amaç, herkesin birleştiği konudur. Yalnız, bu amaca ne ölçüde ulaştığımız amaçlarımızı tespit ederken hangi metodları kullandığımızı anlamamız yönünden bize ışık
tutabilir. Amaçlarımızı birtakım iyi duygularla
seçer; fakat amaçlarımızda gerçekçi olmazsak
ya da amaçlarımızı gerçekleştirmek için gerekli
hazırlığı ve gerekli politikayı tespit etmezsek, soYüzyılın
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nunda toplum olarak bazı kayıplara uğramamız
kaçınılamayacak bir sonuçtur. Sosyalizasyon da
bunun tipik örneklerinden birisidir.
Bâzı rakamlar vereyim:
Hepinizin bildiği üzere,

‘‘

Doğu Anadolu’da doktoru olmayan köy
sağlık ocağı adedi 577, doktoru olan köy
sağlık ocağı adedi de 60 civarında.

’’

Rakamlara baktığımız zaman görülüyor ki,

‘‘

Köylerde bazı sağlık ocakları
yapmışsınız ve bunun takriben %10’una
doktor sağlayabilmişsiniz, %90’ına
doktor sağlayamamışsınız.

’’

Yine bakıyorsunuz, köylerde sağlıkevleri yapmışsınız ve taahhütte bulunuyorsunuz; “Ben
burada sağlık hizmetlerini yerine getireceğim.”
diyorsunuz. Rakamlara baktığınız zaman ise
şunu görüyorsunuz; köylerde bulunan sağlıkevlerinin yaklaşık olarak üçte birinde halen ebe
ve bulunması gereken temel personel yok.
Yine, “Acaba bu sağlık ocaklarında ya da sağlıkevlerinde yapılan hizmetler nedir?” diye baktığınız zaman, yine karşınıza size ümit verici
ya da yaptığınız hizmetin, uyguladığınız politikanın yerinde olduğunu doğrulayıcı olmayan
birtakım rakamlar çıkmaktadır.
Yataksız tedavi kurumlarımızı değerlendirirken, burada bulunan âtıl kapasite miktarının,
Sağlık Bakanlığı yönünden 1 milyar lira, ya da
2 milyar lira olduğu söylendi. Muhtelif kriterlere göre bu rakamı değiştirmek mümkündür;
ama herhalde Sağlık Bakanlığının yataksız tedavi kurumlarındaki âtıl kapasite 1,5 milyar
liradan aşağı değildir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesinden bazı arkadaşlarımız modern teknolojiyi kullanarak bu
hizmetlerle ilgili bazı değerlendirmeler yaptılar. Meselâ, baktığınız zaman şunu görüyorsunuz: Sosyalizasyon bölgesinde sağlık evlerine
müracaat oranı, yararlanma oranı nüfusun altıda biridir. Nüfusun altıda biri bu hizmetten
yararlanıyor. Rakamları doğru dahi kabul etseniz, bunlar son derecede düşük rakamlardır.

Etimesgut’ta, 1/1 yani bir kişi bir defa sağlık
evlerine gidiyor yahut sağlık ocaklarına gidiyor;
bu da yüksek bir rakam. Batı ülkelerinde nüfusun üçte biri yılda bir defa tedavi kurumlarına
gidiyor; ama Etimesgut’ta bu nispet yüksek.
Rakamların üzerinde durmuyorum, mühim
olan, ifade etmek istediğim şudur: Bir amaç
tesbit ediyoruz, diyoruz ki, “Bu amaç, ideal
bir amaçtır ve bunu uygulıyacağız.” Bir zaman
sonra bunun yürümediğini görünce, benim
amacını çok iyi olduğu halde, “Bunun uygulanmamasının kusuru sendedir.” tarzında bir
tartışmaya giriyoruz. Zannederim bu soru, yerinde bir soru değildir. Evvelâ, başlangıçta şu
soruyu sormamız lâzım: Amaçlanmış gerçekçi
miydi, bu amaca ulaşmak için uyguladığımız
politika gerçekçi miydi? Konuya bu açıdan
bakmamız lâzımdır.
Sosyalizasyon Kanunu, 15 yıllık süre içerisinde,
bu hizmetin bütün yurda yayılmasını öngörmüştür. Gördüğümüz, halen uygulanmış illerde dahi
belli sonuca ulaşamamış olmamızdır. Rakamlara
baktığımız zaman birtakım zorlayıcı tedbirlerle,
birtakım iyi niyetlerle bazı işlere başlarsak; fakat
başladığımız işlerde gerçekçi olmazsak, tutarlı olmazsak sonuç alamadığımız görülür.
Bana yöneltilecek soru, “Sosyalizasyon uygulamasına taraftar mısın?” şeklinde ise gayet tabiî

taraftarım. Sağlık hizmetlerinin ve sosyalize
yardım hizmetlerinin Anayasamızın öngördüğü
anlayış içerisinde ve Anayasamızın öngördüğü
diğer maddeler içerisinde bütün vatandaşlarımıza iletilmesine taraftarım. 10 yıllık uygulama
sonundaki rakamlara baktığımız zaman, hedefleri tespitte gerçekçi olmadığımız ve bununla
ilgili gereken hususları yapmadığımız için başarılı olamadığımızı görürüz. Şüphesiz bunda ne
yapılabileceğini, bu yapılan yatırımı nasıl değerlendirebileceğimizi ve buraya nasıl personel
sağlayabileceğimizi gerçekçi bir şekilde değerlendirmek ve bunun gereğini yapmak benim görevimdir. Bu görevi yapacağım. İcra plânlarımız
sosyalizasyon hizmetlerinin ilk defa 1969 - 1970
- 1971 yıllarında değerlendirmesini öngörmüştür. Bu yönde bir değerlendirme - benim bilebildiğim kadar - bugüne kadar yapılmamıştır.
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Aynı rakamı sosyalizasyon hizmetlerine uygularsanız, yine karşınıza buna benzer bir rakam
çıkmaktadır.

Tedavi kurumlarının yurt içinde dağılımı ile ilgili olarak arkadaşlarımız bazı tenkit ve temennilerde bulundular.
Gerçeğimiz hâlâ şu: 1950’den önce, o zamanki
teknik şartlarla ve ulaşım imkânları içerisinde
tedavi hizmetlerini vatandaşın ayağına – hiç
olmazsa ilk tedbir olarak - götürebilmek için
sağlık evleri ve sağlık merkezleri kurulmuştur.
Ondan sonra bu genişletilmiş, yurt içine yayılmıştır ve şimdi gördüğümüz şu oluyor ki, ufak
yerlerde büyük yataklı tedavi kurumlarını işletemiyoruz.
Tedavi kurumlarını kurmada ve işletmede
kullandığımız kriter, nüfustur. Mademki 40
bin nüfus var, öyle ise bir yataklı tedavi kurumu açalım ve buna kadro verelim. Elli yataklı
tedavi kurumu olduğuna göre dört tane, yüz
yataklı olduğuna göre bu kadar var, bunları
işletelim diyoruz. Sonra baktığımız zaman bu
düşüncemizin, bu iyi niyetimizin işleme imkânı
bulamadığı görülüyor. Halen, üstünde “Devlet
Hastanesi” yazılı 32 tane kuruluş vardır ve bu
32 kuruluş için uzman hekim yoktur.
Yüzyılın
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1970 yılında, teknik imkânların bu kadar geliştiği çağımızda tedavi kurumlarının yer seçiminde yalnız nüfus kriterine bağlanmak bizi
yanlış sonuçlara götürmektedir. Çağımızda,
bugün bilebildiğimiz kadar, tedavi hizmetleri
gayet komplike ve bir ekip çalışmasını gerektiren ve gittikçe pahalanan hizmetlerdir. Çağın
gelişmesinin dışında, ne kadar istesek ne kadar
kendimizi zorlasak ulaşamayız. Bizim yapabileceğimiz, ancak şudur: Büyük merkezlerden ırak
olan ya da bazı ufak merkezlerde bulunan vatandaşlara sağlık tedavi hizmetlerini nasıl ulaştırabiliriz? Sorumuz bu olmalıdır ve buna cevap
aramalıyız, plânlarımızı buna göre yapmalıyız,
düşüncelerimizi bu yönde geliştirmeliyiz.
100. YILA ARMAĞAN

Her zaman gazetelerde şuna benzer haberler
göreceksiniz, görmektesiniz: “Şuradaki yüz yataklı, elli yataklı tedavi kurumu doktorsuz, boş
durmaktadır.”
Bunlar gerçektir. Çünkü başlangıçta yatırım
yaparken personelle ilgili bir plânlama, personel plânlaması yapmadığımız için bu sonuçlara
ulaşmaktayız. Sayın Köksal’ın dediği gibi, bu
yatırımların büyük bir kısmı vatandaşlarımızın
iyi niyeti ve hamiyeti ile başlamış sonra Bakanlık tarafından yürütülmüş hizmetlerdir. Bakanlık, başlangıçta bu hizmetler için bir plân veriyor ve zımnen taahhütte bulunuyor, diyor ki:
“Ben senin yapacağın yataklı tedavi kurumunu
işleteceğim.” Ama gördüğümüz şu oluyor ki,
Bakanlık bu sözünü tutamıyor. Yalnız Bakanlık
değil - halen Türkiye’nin gerçeği - Ordu dahi,
birtakım zorlayıcı tedbirlere sahip olduğu halde İstanbul, Ankara ve bunun gibi büyük şehirler dışında yataklı tedavi kurumlarını işletmekte bazı güçlükler çekmekte.
Yine bana şu soruyu yöneltebilirsiniz: “Siz,
ufak merkezlerde bulunan vatandaşların yataklı tedavi kurumlarından yararlanmasını istemiyor musunuz?”
Yüzyılın
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Gayet tabiî istiyorum. Bunu kim istemez? Her
insan ister ama gördüğümüz şu: Nasıl ki bazı
yerde tutup da bir fabrika kuramıyorsak, işletemiyorsak; bazı ufak yerlerde de tam teşekküllü
hastane işletebilmemiz bizim toplumumuzun
gücü içinde olan bir şey değildir.
Geçen bir, birbuçuk ay zaman içerisinde modern
metotlardan yararlanarak bazı araştırmalar
yaptığım halde, vaktin darlığı sebebiyle bunların
hepsinin rakamlarını vermeyeceğim, müsaade
ederseniz yalnız bir tanesini vereceğim:
Sağlık Bakanlığının 1963’te başladığı ve halen
bitiremediği yatırımları vardır. Bunların bitirilmesi, Bayındırlık Bakanlığı yetkililerinin belirttiğine göre, fizikî yönden bitirilebilmesi aşağı
yukarı bir milyarlık bir yatırımı gerektirecektir.

‘‘

Sağlık Bakanlığının yılda yapabildiği
yatırım harcaması, 200 ilâ 250
milyondur.

’’

Şayet bu başta bulunan tesisleri - donatımlarını
da - bitirmeyi dikkate alırsak, Sağlık Bakanlığı
hiçbir yeni yatırım yapmazsa, başladığı yatırımları bitirebilmesi için asgari beş yıllık bir süreye
ihtiyacı vardır. Bu beş yıl sonunda da, “Bu yatırımlarda verimlilik nedir, isabetle mi yapılmıştır?” sorusunu yine kendi kendimize soracağız.
Tedavi kurumlarında yalnız âtıl kapasiteden
yararlansa idik, takriben 420 bin tane vatandaşımız tedavi olmak imkânını bulacaktı. Halen
takriben bir milyon civarında vatandaşımız yataklı tedavi kurumlarından yararlanmaktadır,
tedavi görmektedir. Yalnız bu âtıl kapasiteyi %
80 oranında kullanabilseydik - yüzde yüz değil
- 400 bin civarında vatandaşımız tedavi görecekti. Sorunumuz, zannederim yeni yeni yatırımlar yapmak değil, ondan önce yaptığımız
yatırımları rantabl şekilde nasıl çalıştırabileceğimizdir. Bu soruya cevap vermeden yeni yeni

yatırımlara gitmek, kamu kaynakları yönünden
zannederim bir israftır.

İlâç sorununu, kendi anlayışlarına göre iki yönde görüyorlar.

Değerli arkadaşlarımız sosyal hekimlikle ilgili,
geri zekâlı, korunmaya muhtaç çocuklar, rehabilitasyon hizmetleri, kanser; bütün bunlar üzerinde durdular. Bu konularda bazı çalışmalar
yaptırdığımı ve bazı yeni imkânlar aradığımı,
yeni yeni yatıranlara gitmeden, mevcut imkânlarla bunların nasıl çözümlenebileceği sorusu
üzerinde durduğumu bilmelerini isterim.

Tedavi, ilâçta düğümlendiğine göre, bunun
çözümlenmesi lâzımdır ve ilâç fiyatları halkın
ödeme gücü seviyesinde olmalıdır. Bu sorunun
çözümlenmemiş olmasını, bir avuç çıkarcıya
Parlamentonun ya da Senatonun yeteri tedbirlerle, yerinde tedbirlerle cevap verememiş
olmasına bağlamaktadırlar. Parlamento ile ve
Senato ile ilgili kısmını gayet tabiî Parlamentonun ve Senatonun takdirine bırakıyorum.

Bâzı değerli senatör arkadaşlarımız ilâç konusuna değindiler. Sayın Ersü de bu konuda
cevaplamaya mecbur olduğum bazı soruları
bana yönelttiler yahut da ben öyle anladım.
İlâç konusunu, daha önce de arz ettiğim üzere 10
yıldan beri tartışmaktayız. Hükûmet programlarına bakacak olursanız, 9 Mayıs 1920 tarihli
Hükûmet Programı’nda - ilâç israfı konusu - vardır; o tarihten bu yana da zaman zaman Hükûmet programlarında bu konuya değinilmiştir.
Son altı yıl içerisinde ilâç sorununu yeniden
tartışmaya başladık. Sağlık Bakanlığına atandığım zaman, ilk günlerde İstanbul Tıp Fakültesinin kuruluşunun 500’üncü yıl dönümü
nedeniyle yaptığım bir konuşmada bu konuya
değinmiştim ve şu soruyu yöneltmiştim: Burada tartıştığımız nedir, ilâç sorunu dediğimiz zaman neyi kastediyoruz ve bu sorunun çözümü
için neyi düşünüyoruz?
İlâç sorununun ne olduğunda ve bunda çözümün ne olduğunda açıklığa kavuşmadan,
bu sorundan büyük ölçüde kurtulabilmemiz
mümkün değildir.
Sayın Ersü, bazı deyimlerde bulundular. Ben
bunlardan bu kürsü için yararlı bulduklarımı
tekrarlayacağım ancak bir kısmını katiyen yararlı bulmadım.

Konuşmalarının bir yerinde dediler ki: “Bu sorun Türkiye için önemli bir sorundur, bakanlar değişiyor, bu konuda bazı söylentiler vardır.
Ben bu konuda bilgi sahibi değilim; kendilerinin açıklamada bulunmak hem kanuni görevleridir, hem de yetkileridir. Bildikleri varsa,
bunu Senatonun kürsüsüne getirirler, burada
açıklığa kavuştururlar.”
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Sayın Başkan, sayın senatörler;

Söylentilere gelince: Ben, sorumlu Sağlık Bakanı olarak görevimi müspet bulgulara göre
yaparım. Söylentiler, bana üzerinde durmamı
gerektirecek bir ağırlık içerisinde intikal etmediği zaman söylentileri, kişi ile ilgili, söyleyenle
ilgili bir konu olarak kabul eder, sorumluluğum
içerisinde görmem.
Müsaade ederseniz, birkaç dakika içerisinde
bu konuyu size anlatmak istiyorum.
Benim ilâç sorununa ilk temasım, 1962 yılında
Büyük Millet Meclisinin ilâç sorununun sosyal, ekonomik ve tıbbi yönlerini incelemek için
kurduğu Meclis İlâç Araştırma Komisyonunda
görev almamla başlamıştır. Bu komisyonda raportör olarak çalıştım ve halen mevcut olan bu
raporu baştan sona kadar kendi çalışmamla ve
arkadaşlarımdan yararlanarak kaleme aldım.
Konuyu bilenler tarafından raporum mehaz
olarak kullanılmıştır ve bu hizmetimin de yararlı olduğu sık sık belirtilmiştir.
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Bundan sonra ilâçla ilgili bazı sempozyumlara bazı açık oturumlara katıldım. Türkiye’de
ilâç kullanımında kontrol konusunu ilk defa
savunanlardan ve dile getirenlerdenim. Türkiye’de yine, ilâç tarifini yapmada katkısı bulunanlardanım.
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Bakanlığa atandığımda, Sayın Erim, bana
bu konu üzerinde durmamı bir görev olarak
verdiler. Bu konudaki durumu, Sayın Erim,
Hükûmet Başkanı olarak Milliyet Gazetesine
açıklamıştı. Milliyet Gazetesinde çıkan yayına
göre durum şu idi: Bakanlar Kuruluna getirilen, ilâçta fiyat tekevvün sistemine dair bir kararname Milliyet Gazetesinde yayınlanmıştır
ve bu gerçektir. Bakanlar Kurulunda üzerinde
dahi durulmadan imzalanmıştır. - Çünkü, teknik bir konudur - Sayın Cumhurbaşkanına sunulmuştur. Sayın Cumhurbaşkanına, Türkiye
İlâç İşverenler Sendikası temsilcileri, konunun
tarafsız ve konuyu bilen insanlar tarafından
incelenmesini isteyerek müracaatta bulunmuştur. Konu, Sayın Başbakana iletilmiştir. Sayın
Başbakana şu da denmiştir: “Biz her yönü ile
denetlenmemizi istiyoruz. Hazırlanan kararname Türkiye’de ilâç endüstrisinin gelişmesini
engelleyecek ve halkı ilâç yokluğuna düşürecek
mahiyettedir. Fikrimiz alınmamıştır, konunun
inceletilmesini istiyoruz.”
Yine Sayın Başbakan’ın bildirdiklerine göre,
tarafsız olacaklarını kabul ettikleri bazı isimleri, Sayın Başbakan’ın sorusu üzerine, bu endüstri dalında çalışan heyet Sayın Başbakan’a
vermiştir. Sayın Başbakan, o zamanki sorumlu
arkadaşlara konuyu intikal ettirmiş ve konunun değerlendirilmesini istemiştir. Sorumlu
arkadaşlarımız, böyle bir heyet tarafından kararnamenin incelenmesine taraftar olduklarını
kabul ettikleri için bir komisyon kurulmuştur.
Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Erim’e “Arzu
edersen, kararnameyi derhal imzalamaya haYüzyılın
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zırım.” demişlerdir. Yalnız, Sayın Başbakan
sorumlu bir insan sıfatıyla kararnamenin incelenmesini istemiştir. Kararname, Sayın Başbakan ve o zamanki sorumlu arkadaşlarımız
tarafından verilen bilgiye göre, Sayın Osman
Nuri Torun, Oktay Yenal ve İbrahim Öngüt
Bey taraflarından incelenmiş ve Bakanlar Kurulundan bize bildirildiğine göre, bu üç isim,
kararnameye katıldıklarını, kabul ettiklerini bildirmişlerdir. Sayın Başbakan, “Bunu teyit eden
bir vesika aldınız mı?” diye sormuş; cevaben
“Hayır” denmiştir. “Peki, konuşma zaptı tespit
edildi mi?” Ona da verdikleri cevapta, “hayır”
denmiştir. Sayın Başbakan; “O zaman, kendileriyle temas edin, Cumhurbaşkanına sunabileceğim bir vesika alın hiç olmazsa” demiştir.
Bâzı şeyleri açık konuşmakta yarar vardır,
onun için bunları söylüyorum, Milliyet Gazetesinde yayımlandı. Türkiye’de konuları açık
konuştuğumuz zaman anlaşamamamızın sebebi yoktur.
O zaman Sayın Başbakan; “Hiç olmazsa aklınızda kalan şekil içerisinde konuşmaları yazın,
kendilerine gönderin ve bunların teyit edilmesini isteyin; aklımızda böyle kaldı acaba bu aklımızda kalan şey doğru mudur diye, bu üç şahsa
gönderin ve teyit edilsin sonra Sayın Cumhurbaşkanı’na ben bunu arz edeyim.” demiştir. Bu
işlem şu veya bu nedenle tamamlanmamıştır.
Bakan olduğum zaman doğru olup olmadığını
tahkik etmek için Sayın Başbakan bu konuyu
bana görev olarak verdiler. Ben İstanbul’a gittim, İstanbul’da İstanbul Sağlık Müdürü’nün
ve Eczacılık Şubesi Genel Müdürü’nün bulunduğu bir toplantıda bu üç isimle bir konuşma
yaptık. İlâç kararnamesini tetkik ettiklerini ve
aynen katıldıklarını bildiren bu üç ismin, yazılı
olarak, bana verdikleri mütalâaları şudur:
“1. Ankara’da yapılan konuşmalar, ilâç fiyatlarının kontrol edilmesi konusunda yapılan

“2. Kararname’nin yeterli ya da uygun olduğu
yönünde, Ankara’daki konuşmamız içinde ya
da sonra hiçbir beyanımız olmamıştır.
“3. İlâç fiyatlarının kontrolüne Sayın Torun
ve Öngüt ilkeleri yönünden katılmaktadırlar.
Ancak hazırlanan kararnamenin bu amacı
sağlayıp sağlıyamayacağını ve ilâç sanayiinin
gelişmesini engelleyip engellemeyeceğini bilmemektedirler.
“4. Konunun ciddî araştırmalara dayanması
gerekir. Ankara’daki konuşmamızda sorularımıza verilen cevaplarda bazı konuların incelenmediğini gördük.”
Ve üç isim de ayrı ayrı bazı bilgiler vermişlerdir, bunları da basına açıkladım; metni verdim,
ayrıca Bakanlığa atandıktan sonra mevcut Kararname’nin metnini dağıttım.
Gizli kapaklı hiçbir şeyimiz yoktur. Sayın Ersü
bilgilerini nereden aldıysa, kendilerine temin
ederim ki, kaynakları sağlam değildir. Daha
sağlam kaynaklar, kendisi için, konuşmalarında zannederim yararlı olabilir.
Bir hususu daha belirteyim.
İsmi geçen, hazırlanan Kararname’nin 4’üncü
sayfasında şöyle bir madde vardır: “Eczaneler
1.5.1972 tarihine kadar mevcut ilâçları üzerindeki fiyatlarla satabilirler.”
Sayın Ersü’nün merhametini takdir ediyorum;
fakat tabiî yeterli bilgi almadığı için haksız bazı
değerlendirmede bulunmuşlar. Mevcut kararname, Birinci Erim Hükûmeti döneminde
yürürlüğe girmiş olsa idi, ilâç fiyatlarındaki bir
değişme olsa idi. Bu 1 Mayıs tarihinde yürürlüğe girecekti, maalesef kışın bundan insanlar

yararlanmayacaklardı. Bu kararnameyi de aynen dağıttım.
Tabiî “Sizin yaptığınız çalışmalar nedir?” diye
bir soru olabilir. Daha önce konu üzerinde çalışmalar ifa etmiştim. Bahsettiğim rapor, daha
evvel size gösterdiğim bu rapor, benim altı aylık devamlı bir çalışmamın mahsulüdür.
Samimî inancım şudur; insanlar çalışmadan,
öğrenmeden, iddiaları ne olursa olsun, çaba
harcamadan bir konuda başarıya ulaşamıyorlar ve bir konuyu öğrenemiyorlar. Bu, benim
altı aylık çalışmamın ifadesidir ve gene çalışmaya, çalışmada açıklığa inandığım için bu
konuda kimleri görevlendirebilirim diye konuya başladım ve bana verilen muhtelif isimlerle
gene açıklık içerisinde bazı temaslarda bulundum. Meselâ, Ankara Üniversitesinden Sayın
Prof. Dr. Cumhur Ferman, Prof. Dr. Şükrü
Kaymakçalan ve bulabildiğim değişik isimlerle
konuştuk. Konu uzun boylu tartışılmıştır.

100. YILA ARMAĞAN

açıklamalara dayanmıştır. Kararname metni
görülmemiştir. Kararname metni üstünde bir
konuşma olmamıştır, ya da bu Kararname değerlendirilmemiştir.

İki tane komisyon kurulmuştur. Bu komisyonlardan birisinin görevi ilâç fiyatlarını tespit etmektir. İki tane protokol yapılmıştır. Konuyu
bildiğim için, daha evvelden tecrübeli olduğum için her şey vesikaya bağlanmıştır. Komisyonun birisinin başında Hacettepe Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof Dr. Oğuz Kayaalp vardır. Bu komisyonun üyeleri arasında
“General” dâhil olmak üzere muhtelif isimlerden insanlar vardır.
Bu komisyonun kendisine verilen görev, mevcut protokolümüze göre şudur: İlâçtan kalite
kontrolünün düzenlenmesi, ilâçta ruhsat işlemlerinin yeni bir sisteme bağlanması, ilâçta
israfı önleyebilmek için Türkiye’de uygulanabilecek bir sistemin geliştirilmesi... Bu hususlar komisyona görev olarak verilmiştir ve
komisyon çalışmaktadır.
İkinci komisyon Prof. Dr. Mekin Tanker, Eczacılık Fakültesi Dekanı’dır, başkanlığında kurulYüzyılın
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muştur. Burada da çok değerli arkadaşlarımız
vardır ve bu arkadaşlarımızın bir kısmı Bakanlıktaki modern teknolojiyi kullanmamız işinde
bana yardım edeceklerdir, kendilerini tanımakla memnun oldum. Bunlardan da İlâç Fiyatları
Komisyonunun konusunun tetkik edilmesi ve
karara bağlanması istenmiştir.

100. YILA ARMAĞAN

Bu komisyonun bugüne kadar yaptığı hizmetleri anlatayım.

Türkiye’de önyargılı insanlar bulunmaktadır
ve önyargılı bu insanların düzenledikleri bazı
sorularla karşılaşmak da her zaman mukadder.
Bunu, kırıcı bir şey söylemekten alabildiğine çekinerek arz ediyorum. Lûtfen Sayın Ersü, kendisiyle her zaman dostluk münasebetleri içerisinde
bulundum, bunu bu tarz içerisinde almamasını
rica ederim. Bunu başka şey için kullanacağım.

İlâç fiyatları üzerinde duran birinci komisyonun üyeleri şunlardır: Metin Tanker, Devlet
Plânlama Teşkilâtından Hüsnü Kızılyalı, Orta
Doğu Teknik Üniversitesinden Merih Celâsun,
Maliye Bakanlığından iki tane hesap uzmanı
ve bu komisyon, Türkiye’de bu konuyu kim
biliyorsa, kimin bildiği var sayılıyorsa hepsini
dinlemiştir, açıktır. Kendilerine çalışmaları için
her türlü imkân verilmiştir. Bugüne kadar 16
toplantı yapmıştır ki, bir toplantısı yarım gün
sürüyor. Gene hatırlanır ki, Bakanlar Kurulunda daha önceki kararname anlatıldığı zaman
iki saatte anlaşıldı ve anlaşılacağı ifade edilmiştir ama bu komisyonda çok değerli arkadaşlarımız var, nedense 16 tane toplantı yaptılar ve
genellikle söyledikleri şudur ki, çok yönlü bu
soruna kısa bir süre içerisinde cevap bulmak
kolay değildir. İki çözüm yolu vardır; kısa vâdede mevcut dokûmanlar değerlendirilerek yapılacak hizmet vardır, bir de uzun vâdede bazı
çalışmaların yapılması lâzımdır.

Basın toplantısı yapmıştım; bu toplantıda bütün vesikaları okuduktan sonra, konuşmalar
yapıldıktan sonra o basın toplantısına gelen
arkadaşlarımız bana şunu itiraz ettiler. “Biz
buraya birtakım önyargılarla geldik, peşin hükümlü geldik. Size bazı sorular yöneltecektik,
yönelttik ve hepsine cevap aldık, ama söyleyecek bir şey bulamadık.”

Öbür komisyonda da; Gülhane Tıp Akademisi
profesörlerinden General Enver İzgü, Veteriner Fakültesi İstatistik Profesörü Saim Kendir,
Ankara Hastanesi Dâhiliye Uzmanı Sedat Yörükoğlu, Hıfzıssıhha Enstitüsü İlâç Kontrolu
Şubesi Müdürü Mithat Kiper bulunmaktadır.

Sayın Ersü dediler ki: “Kendini ve Bakanlığı
korusun.”

Değerli Arkadaşlarım,
Komisyon, çalışmalarını, daha önce anlattığım
üzere, söz verdiğim üzere bu ay içerisinde bitirecektir. Sayın Başbakana da arz etmiştim, “Büyük bir ihtimal ile bu hazırlanacak kararnameyi
Yüzyılın
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1 Mayıs’ta biz yürürlüğe koyacağız.” demiştim.

Sayın Ersü münasebetlerimiz demin de arz ettiğim gibi eskidir, huzurlarınızdayım, her türlü
sorularına cevap vermeye hazırım.
Bu konunun bakanlar düşürdüğü hususunda
hiçbir bilgiye sahip değilim. Kendilerinin bilgileri varsa, kendi yetkileri içerisindedir, kamuya duyursunlar, kendilerini göreve davet
ediyorum. Söylentilerle ilgili olarak bildikleri
ciddî hususlar varsa, kendi değerlendirmeleri
ile kendi moral anlayışlarıyla ilgili bir husustur;
bunu da lûtfen açıklığa kavuştursunlar ki kendilerine cevap vermek imkânı bulalım.

Ben kamunun huzuruna ilk defa çıkmıyorum,
daha önce de çıktım, daha önce de hizmet görmüş bir insanım. Kendimi, hayatım içerisinde
her zaman korumak için çaba harcadım, bunun
bilinmesini rica ederim. Bana yöneltilecek soru
ne olursa olsun; ailemle ilgili veya kendimle ilgili olsun, bunlara her zaman cevap vermeye
hazırım. Hayatımda hiçbir korkunun sahibi olmadım, hayatımda hiçbir korkuyu da taşımıyo-

Sayın Ersü’ye şunu da hatırlatmak isterim:
Türkiye 1972 yılı içerisinde sloganlarla yönetilen bir ülke olmaktan çıkmıştır. Ciddî çalışmalara ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz
ve bunları yapmaktayız. Sayın Ersü’nün bildiği
husus varsa, bildiği bir şey varsa; tedbirde kusurum nerede ise ve bana verilen resmî belgeler
içerisinde yapmam gereken bir husus vardı da
bunda kusurlu oldumsa lûtfen onu da açıklığa
kavuştursunlar. Ne Sayın Erim’in ne de mensubu olduğum Hükûmetin, benim bilebildiğim
kadar, bu konuda hiçbir kusuru olmamıştır ve
hiçbir korkusu yoktur.
Ayrıca, şu; politikada bir metottur: Bâzı söylentileri çıkartmak ya da bazı söylentilerde taraf olmak ve ondan sonra böyle söylentilerden
dolayı da sağı solu kınamak. Bu uygulanan çok
eski bir metottur. Sayın Ersü’nün böyle bir şeye
itibar edeceğini aslâ kabul etmiyorum ve Sayın Ersü’den, bu mizaçta ve bu tutumda olan
insanlar şayet ben dostunu kınarlarsa, kendilerinden beni korumalarını rica ederim, aksi bilgiye sahip olana kadar.
Sayın Arkadaşlarım,
İlâçta kalite kontrolü ile ilgili yine çalışmalar içerisindeyiz. İkinci Beş Yıllık Plân’da ve uygulama
plânlarında tekrar tekrar belirtildiği halde, kalite
kontrolü ile ilgili bir laboratuvar henüz kurulamamıştır. Muhtelif kuruluşlarla temas içerisin-

deyim. İstanbul’da ilâç ve gıda kontrolü ile ilgili
bir modern laboratuvar kurmanın imkânlarını
arıyorum. Zannederim, onu da mâkûl bir zaman içerisinde gerçekleştireceğim.
Değerli Arkadaşlarım, Sayın Başkanın benim
için düşündükleri zamanı zannederim aşmış
durumdayım.
Özetleyecek olursam: Sağlık hizmetlerimizde
şüphesiz birtakım sorunlarımız vardır. Bunları
çözümlemek için iyi niyetli çalışmalar içerisindeyiz ve bunları çözümlemek için modern teknolojinin ve modern iletimin bütün imkânlarından yararlanacağız ve kullanmak istiyoruz.
Halen bazı araştırmalar yaptırdığımı size arz
etmiştim. Türkiye’de bu konuyu iyi bilen arkadaşlarımızla, Hacettepede bulunan, Orta
Doğuda bulunan arkadaşlarımla beraber çalışmalar içerisindeyiz. Zannederim, Türkiye’de,
Türkiye’ye hizmet etmek isteyen pek çok idealist insan bulunmaktadır. Önyargılarından
ırak, kendi aklını her aklın üstünde sanmayan
ve ayrıca kendini herkesten daha iyi görmeyen,
mütevazi, iyi niyetli arkadaşlarımla birleşerek
onlarla beraber çalışacağım ve bana bağlanan
insanları ümitsizliğe yöneltmemek için üzerime
düşen her işi yapacağımın bilinmesini isterim.
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rum. Yine huzurlarındayım ve her zaman huzurlarında kalacağım. Yalnız Sayın Ersü’ye bir
şeyi hatırlatırım: İnsan; politikada, yönetimde,
hattâ mütevazi köşesinde dâhi bâzan aklından
geçmeyen şeylerden dolayı dâhi kınanıyor; kendileri politikada bulunmuş bir arkadaşımızdır,
bunu bilirler, bilmeleri lâzım. Aklımdan geçmeyen - yapamadım demiyorum - işlerden dolayı
kınanırsam, bunda suç ve kusur varsa bu bana
ait değildir, bunu yapana aittir.

Türkiye için tedavi kurumlarının koordinasyonu ciddî bir konudur. Üçüncü Beş Yıllık
Plan’da tedavi kurumlarının koordinasyonu
yönündeki teklif bana ait bir teklifti. Bunu da
inşallah gerçekleştireceğim.
Sağlık hizmetleri ile ilgili bazı tüzüklerin hazırlanmasına ait çalışmalar içerisindeyiz. Bu
çalışmaları Bakanlığımızın dışında yürütüyoruz. Bunları daha önce Mecliste arz etmiştim;
Marttan itibaren Meclise sunacağım.
Sağlık sigortası:
Sosyal Hizmetler Kurum Kanunu’nu yeniden
Yüzyılın
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değerlendirmeye tabi tutuyoruz. Bu hususları birtakım özentilerle Meclislere getirip ve
Meclislerden çıkardıktan sonra toplum için bir
sorun olmasını arzu etmediğimizden; bütün
imkânlardan yararlanmak suretiyle bunların
değerlendirilmesini ve Meclise ciddî bazı dokümanların sunulmasını istiyorum. Zannederim
bunları da en geç bu yıl içerisinde gerçekleştirebileceğim.
Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN - Sayın Babüroğlu, sorunuz vardı, bu-

yurun sorunuz.

SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşkanın-

Sayın Bakan, ilâç kararnamesinin
Sayın Cumhurbaşkanı tarafından durdurulduğu yolunda kamuoyunda yanlış bir propaganda vardır. Sizin basına verdiğiniz demeçlerden
sarih olarak çıkmıyor bu. Şimdi, kararnamenin Sayın Cumhurbaşkanı tarafından durdurulmadığını, benim de içinde bulunduğum
Hükûmetin üzerinde çalışmalar yaptığını buyurdunuz. Bunu sarih olarak ifadenizi, rica
ediyorum; bu bir.

100. YILA ARMAĞAN

ca S. Ü.) -

İkincisi;
Hükûmette bu kararnamenin üzerinde durulmadan imzalandığını buyurdunuz. Üç yahut
dört defa görüşme olduğunu zannediyorum.
Böyle midir, değil midir?
Üçüncüsü;
Bâzı ilâçların hammaddesinin 600 dolardan
getirildiğini; halbuki 60 dolardan getirilebileceğini, benim de iştirak ettiğim Bakanlar Kurulu toplantısında gerek Ticaret Bakanı, Sağlık
Bakanı, Maliye Bakanı, gerek Başbakan Yardımcısı söylemişlerdir. Sonra Kupur’un iştirak
ettiği bir toplantıda, bu 60 doların korsan fiyat
olduğunu söylediler. Halbuki, Devletin bakanları, 600 dolara getirilen hammaddenin 60
Yüzyılın
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dolara alınabileceğini söylemişlerdir. Bu çelişki
nereden gelir?
Diğer bir sorum;
Bu ilâç fiyatlarının hesabını yapan kişiler arasında, Komisyonda, bizzat ilâç fabrikası olan
var mıdır? Yahut da miras bakımından birinci
dereceden yakınlarının ilâç fabrikası var mıdır?
Bunların içerisinde Komisyonda ilâç fabrikaları ile ilgisi olmayan kimseler var mıdır?
Bir de; bir Türk profesörünün zatıâlinize verdiği, ilâçlar hakkındaki evvelki kararnamenin
yerinde olduğuna ait bir rapor var mıdır?
Başka soru varsa, Sayın Bakan hep
birlikte cevaplandırmak isteyebilirler...

BAŞKAN -

Buyurun efendim.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. CEVDET AYKAN (Devamla) - Efendim, Sayın Babüroğlu bazı sorular sordular ve bu arada
dediler ki: “İkinci ilâç kararnamesi Bakanlar
Kurulunda üç defa tartışılmıştır.”

Kendilerinin gayet iyi hatırlamaları lâzım
bunu; belki zaman geçtikten sonra insanlar
olayları başka türlü hatırlıyorlar, son durum
şöyle olmuştu:
Sayın Akyol, “Bu kararnameyi Karaosmanoğlu
ile beraber inceledik, Karaosmanoğlu’nun imzalaması en büyük teminattır.” dedi; hatırlarsınız, üzerinde hiç kimse söz almadı. Sayın Başbakan da; “Madem öyle, ben de imzalıyorum.”
dedi ve gülerek imzalandı, geçti. Siz aranızda
bir şeyler konuştunuzsa ben onu bilmiyorum.
SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) - Zatıâliniz

de söz almıştınız.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. CEV-

onu hatırlamıyorum, onu lûtfen Sayın Başbakan’a sorun. Benim mevcut bilgime göre, kararname geldiği
DET AYKAN (Devamla) - Ben

Kararnamenin Sayın Cumhurbaşkanı değil de
Sayın Başbakan tarafından durdurulup durdurulmadığını sordunuz.
Yine sizin hatırlamanız lâzım, (Milliyet Gazetesi
burada, ben yeni bir bilgi vermiyorum, Milliyet
Gazetesi 200 bin basan bir gazetedir, zatıâliniz
de Cumhurbaşkanı Kontenjan Senatörüsünüz;
Cumhurbaşkanı’na lûtfen sorunuz kendileri mi
durdurdular yahut da Başbakan mı durdurdular, onu bilmiyorum). Bakanlar Kurulunda
resmen verilen bilgi ve Milliyet Gazetesinde
yayınlanan şudur: Sayın Cumhurbaşkanı’na bu
kararname gittiği zaman İlâç İş Verenler Sendikasından yahut işte o gruptan müracaat etmişler; “Kararnamenin incelenmesini istiyoruz”
demişlerdir. Bize verilen bilgi bu.

BAŞKAN - Sayın

Babüroğlu, müsaade buyurun
efendim, bir noktayı takdirinize arz edeceğim.
Sayın bakanlar gerek bütçe müzakereleri sırasında ve gerekse herhangi bir kanun tasarısının
müzakeresi sırasında yöneltilen sorulara cevap
vermek zorunluğunda değillerdir. Cevaba icbara salâhiyetimiz yok efendim.
Buyurunuz.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. CEV-

Kendilerinin üçüncü
sorusu şu idi: “İlâç fiyatlarını tespitle görevlendirdiğimiz komisyonda üyeler arasında ilâç
fabrikatörü var mı, yok mu; ya da bunlar, ilâç
fabrikatörleri ile birinci dereceden akraba mı,
değil mi?”
DET AYKAN (Devamla) -

İtiraf edeyim, ben bunu bilmiyorum, bu yönlü
de bir araştırma yapmadım, isimleri okudum.
Size tekrar okuyayım. (“Lüzumu yok” sesleri)
Hayır, tekrar okuyayım da vuzuha kavuşsun.

Ben Cumhurbaşkanı’nın bir yakını değilim.
Cumhurbaşkanı’nı resmî merasimler dışında
da hiçbir zaman görmedim, bir defa brifingde
gördüm. Benim bir ilişkim yok, siz onun daha
yakınısınız, lûtfen kendisine sorunuz ve “Dedikodular var, söylentiler var.” deyiniz, açıklama
yapsınlar. Bize verilen bilgi; Sayın Cumhurbaşkanı konuyu Başbakan’a iletmişlerdir, Başbakan
da “Konuyu incelettireyim.” demişlerdir. Benim
bilgim bu. Başka özel bir bilgim yok.

Komisyon üyeleri şunlar:

Sorduğunuz diğer bir soru şu: Komisyonda birinci derece akrabalar arasında ilâç fabrikatörü
var mıdır?

Maliye Bakanlığı hesap uzmanlarından Neriman Alanyalı ve Ediz Öke.

Ben bu komisyonda üye olan...
SELÂHATTİN

BABÜROĞLU

(Cumhurbaşka-

Cumhurbaşkanı tarafından
kararnamenin durdurulmadığını lûtfen sarih
olarak söylesinler; kontenjan senatörü olarak
görevimi yapıyorum…
lığınca S. Ü.) -

100. YILA ARMAĞAN

zaman Sayın Türkân Akyol’la Sayın Karaosmanoğlu konuşmuştur. Onun dışında kimsenin
konuştuğunu hatırlamıyorum. Birinci sorunuza cevabım budur.

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı
Profesör Metin Tanker. Ben kendilerini ilk defa
bu komisyon vesilesi ile tanıdım, daha önce yüzünü dahi hiç görmüş değilim.
Devlet Plânlama Teşkilâtından Hüsnü Kızılyallı. Yine kendisini daha önce hiç görmüş değilim.
Orta Doğu Üniversitesinden Merih Celâsun
Bey. Onu da hiç görmüş değilim.

Bunların hiçbirisini daha önce tanımış değilim,
bilmiyorum. Sizin özel bilgileriniz var, bunları
da araştırın, kamu bunları duysun, madem ki
ben bilmiyorum...

Bana şu soruyu yöneltirseniz. “Bunları nereden buldunuz?” derseniz, ifade edeyim: Birtakım isimler tavsiye ettiler; meselâ dediler ki;
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“Eczacılık Fakültesi Dekanı Metin Tanker Bey
bu konuları bilen, meraklı bir insandır.” Tekrar
tekrar bu isim verildi. Kendileri çağırılmıştır.
Diğer isimler Osman Nuri Torun, Merih Celâsun ve Hüsnü Kızılyallı’yı zannederim Oktay
Yenal Bey verdi. Diğer iki ismi, resmen Maliye
Bakanlığından istedim, onlar verdiler. Şayet bu
tarzda bir durum varsa bunlara ait bir şeydir.
Şayet bana bilgi sağlarsanız, derhal tashih eder
düzeltirim.
Bir soruları daha vardı. O da size,
zâtıâlinize rapor verilip verilmediği konusu.

BAŞKAN -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. CEV-

Bana ne verildi ise
bilaistisna bütün dokûmanları ben bu Komisyona havale ettim. Ayrıca bu Komisyon herkese açık oldu, bilebildiğim kadar herkesi dinledi.
Zannederim, sizin bahsettiğiniz sayın profesör
de dinlenmiştir; ama sayın profesör size özel,
ayrı bir bilgi verdi ise ondan haberim yok. Ben
özel şeylere meraklı insan değilim, ben açıklığı
seven insanım, her şeyi açık olarak konuşuyorum. Benim bilgilerim bunlardır. Tedbirde kusurum varsa söylensin, onları gerçekleştireyim.

100. YILA ARMAĞAN

DET AYKAN (Devamla) -

--SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. CEVDET AYKAN -

Sayın Başkan, Sayın Senatörler,

Sayın Ersü’ye özellikle teşekkür ederim. Bana
bazı konuşma imkânları verdiler.
Mevcut bilgilerimle ve en iyi niyetle huzurlarınızdayım. Sayın Ersü, ilk defa duyduğum
bahisleri lûtfettiler. Tahmin ederim Sayın Babüroğlu da bu konuları biliyorlar. Komisyonda
bulunan birisinin ilâç imali ile ya da ilâç fabrikatörlüğü ile ilgisi olduğunu söylediler. Ben
bunu ilk defa duyuyorum, gayet samimî olarak
ifade ediyorum.
Yüzyılın
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Sayın Babüroğlu ile münasebetimiz, Sayın Ersü
ile münasebetimiz, böyle bir sakıncalı durum
varsa, bunu bana duyurmaya gayet müsait idi.
Ben bugüne kadar bu yönde hiçbir bilgiye sahip
olmadım. Eczacılık Şubemiz Genel Müdürü’ne
de sordum, “Böyle bir bilginiz var mı?” diye, o
da bilmiyor. Demek ki, bunlar bizim Bakanlığımızın bilmediği konular, özür dilerim.
Toplumda insan kınama hakkına sahip olduğu
zaman, hizmet etmeyi de kabul etmesi lâzımdır. Sayın Ersü benim yabancım değil. Bugüne
kadar, bu konuda bana herhangi bir telkinde
ya da bir ifadede bulunduklarını ben hatırlamıyorum. Sayın Babüroğlu ile de her zaman
selâmlaşırız, ondan da bu yönde bir şey hatırlamıyorum. O zaman diyorum ki, herhalde
bunu bir amaç için kullanmak istediler…
Ben iyi niyetli insanım. Bizim dinimiz, “Hüsnü
zan esastır.” der, “İyi niyet esastır.” der. Olabilir
ki, Bakanlığımda benimle beraber çalışan insanlar bana eksik ya da yanlış bilgi verebilirler,
bunlar mümkündür. Dostlarım bana yanlış bilgi verebilirler. Bunlar insan hayatında var olan
şeylerdir, ama bir insanın siyasi sorumluluğunu
ya da idari sorumluluğunu değerlendirirken,
zannederim iki kritere dikkat etmemiz lâzım:
Birisi, niyettir, diğeri de, “o bilgiler içerisinde ne
yapılabilir, başka türlü yapılabilir mi?” hususu,
ki ben her ikisiyle de huzurunuzdayım diyorum.
Bana bir soru yönelttiler, “Kendilerine verilen
bir raporu değiştirmesi için bir telkinde bulunmuşlar.” dediler veya buna benzer bir şey.
Bana, görevlendirdiğimiz bu iki komisyon
henüz hiçbir rapor vermedi. Ben bir rapor
almadım. Kimseye de, şu tarzda düşün ya
da böyle bir yazı yaz diye ömrümde telkinde
bulunmadım.
İnsanların değişik düşünmelerine hürmet eden
bir insanım, müsamahayı benimseyen, müsa-

Şayet telkinse, yaptığımın birisi bu idi, Komisyona açık olarak sunduğum soru bu idi, “Acaba
Türkiye’de böyle bir sistem bulabilir miyiz ki,
araştırmayı teşvik edelim?”
Yine başka bir husus vardı: “Türkiye’de çok ilâç
var acaba bir sistem bulabilir miyiz, uygulayabilir miyiz ki, hesaplar yapılırken bir birim üzerine
değil, 50 bin, 100 bin, 200 bin birim üzerinden
yapılsın, böyle bir şey olabilir mi?” dedim.
Benim aklıma gelen bunlar. Bunlar dışında bir
telkinde bulunduğumu hatırlamıyorum. Olabilir, insanın aklında kalmaz. Söyler de, söylediğinde kusur olabilir, lûtfen bunu bana hatırlatın, tashih etmek imkânını bulabileyim.
Sayın Cumhur Ferman’la aramızda bir tartışma oldu, tartışmanın konusu da şu idi:
Kendisiyle üç defa konuşmamdan sonra bana
şöyle bir teklifte bulundular: “Bu ilâç sorunu
çok yönlü ve ciddî araştırmaları gerektiren bir
sorundur. Üç tane komisyon kurmamız lâzım.
Bir komisyon üniversitelerden kurulacaktır,
11 - 12 kişi olacaktır. İkinci komisyon, Devletin muhtelif sektörlerinden olacaktır 11 - 12
civarında olacaktır. Üçüncü komisyonu sanayi
kendi arasından kuracaktır, o da bu sayılarda
olacaktır. Bunlar alt komisyonlar olacaktır.”
Söyledikleri bunlar idi. Rakamlarda bir iki hatam olabilir ama bunlar açıkta olan şeyler idi.
Bu komisyonlar hemen çalışacaklar ve bir rapor verecekler, sonra değerlendirilecek...
Ben hemen itiraz ettim; “Böyle bir komisyonu
katiyen kabul edemem” dedim.

“Böyle bir komisyon örneği var mıdır yok mudur, onu da bilmiyorum ama bana pratik sonuç
verecek bir komisyon lâzım. Ben size dokümanları vereceğim; dilediğinizi dinleyin, dilediğiniz araştırmayı yapın, Devletin bütün imkânlarını emrinize vereyim, bana bir ay içinde,
bir buçuk ay içinde sonuç vereceksiniz. Uzun
vâdelisini başka zaman yaparız” Sayın Cumhur Ferman’a söylediklerim bunlar idi.
Sayın Kaymakçalan’ın Komisyonun Başkanı
olmasını istedim; kendileri, “Ben ruhsat konusunu biliyorum, ilâçta fiyat konusunu biliyorum, tamamen ekonomik bir konudur.”
dediler. Israr ettim, “Sizin kişiliğiniz vardır,
tanınmış bir arkadaşsınız herkes size itimat
ediyor, çalışın.” dedim, rica ettim birkaç kere
fakat onu tamamen ekonomik bir konudur, bu
konuda yararlı olamam; Başkan olarak yararlı
olamam ama komisyona her zaman gelebilirim, her zaman hizmette bulunurum.” dediler.
Sayın Müsteşar Yardımcımız Timuçin Bey’in
bana verdiği rapora göre kendileri her iki komisyona da katılmış, fikirlerini söylemişlerdir.

100. YILA ARMAĞAN

mahalı olmaya çalışan bir insanım. Fikirlerim
vardır, onları Komisyonda açıkça söyledim,
Komisyona katıldım. Şayet bu telkinse, Komisyonda söylediklerimin birisi şu idi, bir telkinim
şu oldu: “Acaba Türkiye’de propagandayı, istihlâki artıracak şekilde değil de, eğitimi geliştirmeye yöneltmek mümkün müdür?”

Benim bilgim bu, başka bir bilgim yok. Şayet
bir şey varsa, kusurum varsa, lûtfen söyleyin
onu düzelteyim.
Sayın Ersü ile münasebetlerimiz eskidir. Şimdi
bir tartışma içerisindeyiz. Kendilerine ilk konuşmamı yaparken, “Konuşması içinden faydalı
bulduklarıma cevap vereceğim ve faydalı bulduklarımı belirteceğim.” demiştim. Bâzı beyanlarını
kendi ölçüme göre faydalı bulmuyorum. Belki
buyurduğunuz doğru olabilir; bu komisyonda
çalışanların akrabalarından biri ya da kendisi, şu
veya bu tarzda ilâç endüstrisi ile ilişki içerisinde
olabilir, bu mümkündür ama o adamın çalışması
ahlâk kurallarına ve bilimsel kurallara uyuyor ise
onu, ilişkisinden dolayı kınamayı yararlı bulmuyorum. Bir deliliniz varsa, bir delile sahipseniz,
daha önceki yaşantısında şunları şunları yapmıştır tarzında bir şey varsa, o zaman söylemek tabiî
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ki hakkınız. Ama bu tarzda kınamayı kamu yönetimi bakımından faydalı bulmuyorum.

100. YILA ARMAĞAN

Çalışan arkadaşlarımızdan ikisi dekan ve benim
daha önce hiç görmediğim insanlar. Biyografileri var, bu iki insana da biz kamuda hizmet için
görev veremezsek, Türkiye’nin durumu üzerinde
yeniden düşünmemiz lâzımdır. Bu iki insan profesör olarak, dekan olarak kamuya ciddî, bilimsel
şekilde vazife yapamaz ise bu da yine çok ciddî
bir sorundur. Ayrıca bu komisyonda Devlet Plânlamadan, Maliyeden, Gülhaneden değişik disiplinlerden insanlar var. Bunları da akılları yetersiz,
niyetleri kötü olarak tavsif eder ve daha önce kullandığım gibi her zaman her aklın üstünde kendi
aklımızı, her niyetin üstünde kendi niyetimizi iyi
görürsek, bunun da kamu için yararlı olcağını kabul etmiyorum, bu görüşe katılamıyorum.
Gayet tabiî her zaman kusurlar olabilir ama
kamu yönetiminde bunları düzeltmenin yolları
zannederim biraz daha farklıdır.

Sayın Ersü’nün ve bu Senatonun değerli üyelerinin hizmetinde her zaman bana yol göstermelerini, kusurlarım olursa her zaman beni
uyarmalarını rica ediyorum.
Konuşmamda da ifade etmiştim; bazı konular vardır, insan iyi niyetlidir ama yaptığında
hata vardır. Hindistan’da insanlar kendilerini
iyi niyetle ateşe atıyorlar, tabiî yaptıkları hatadır. Yine insan iyi niyetle bazı şeyler yapar;
bilgisi, mevcut dokümanları, aklı buna yetmez. Ben de bundan dolayı kusurlu olabilirim, eksik olabilirim ama mademki bende bir
görev var, lütfediniz bana bir görev verdiniz,
bu görevimi az kusurlu yapmam için bana bu
yardıma lâyık gördüğünüz zaman, yardım etmeniz lâzım.
Sayın Ersü ya da başka birisi bu konuda bana
bir bilgi vermediler, kim verdi ise onu da açıklamaya çağırıyorum.
Saygılar sunarım, teşekkür ederim.

MİLLET MECLİSİ | 3. DÖNEM
Konu

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1972 Yılı Bütçesi Münasebetiyle

Yasama Yılı

3

Birleşim

47

Tarih

23.02.1972

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. CEVDET AYKAN - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 1972
Yılı Bütçesi üzerinde konuşma yapan konuşmacılara ve bu konuşmaları lütfen takibeden
değerli milletvekillerine şahsım ve Bakanlığım
adına gönülden teşekkür ederim.

Sayın konuşmacılar genellikle olumlu tutumlarıyla ve teşvik edici sözleriyle çalışmalarımız için,
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gerek şahsen, gerekse Bakanlık olarak, bize büyük destek olacaklardır. Umarım olumlu tutumlarının ve teşvik edici sözlerinin seviyesinde bir
çalışmayı, zaman içerisinde, gerçekleştireceğiz.
Şüphesiz, konuşmalar içerisinde iyi niyetlerle
yapılmış pek çok tenkit ve değerlendirme vardır. Ben Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı görevini 2 aylık bir süreden beri yürütmekteyim.
Sağlık Bakanlığının daha önceki hizmetlerine

Gerek Senatoda, gerekse Bütçe Karma Komisyonunda, benden önce hizmet eden arkadaşlarımın, iyi niyetle Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı hizmetini taşıdıklarını ve iyi niyetler
içerisinde hizmet ettiklerini ifade etmiştim;
bu samimî inancımdır. Yine samimî inancım
odur ki, arkadaşlarımız, hizmet dönemlerinde
mümkün olanı, kendileri için mümkün olanı,
o şartlar içerisinde mümkün olanı yapmaya
çalışmışlardır. Fakat, o mümkün olan ve iyi niyetle yapılanların, yapılması gerekenler olup
olmadığını değerIendirmek ayrı bir konudur.
Bunun Devlet yönetimimizde bir alışkanlık ve
gelenek olarak yerleşmesini temenni ederim.
Böyle bir tutumun, bugün şikâyet edilen konuların anlaşılmasında ve yarın için yahut günümüz için daha gerçekçi, daha olumlu bir sağlık
politikasının, yönetimin benimsenmesine yararı olacağı inancındayım.
Konuşmacı arkadaşlarım, Devlette devamlılıktan bahsettiler. Şüphesiz, Devlette devamlılık,
Anayasanın emridir ve töreleri gereğidir. Devlette devamlılık, yalnız hukuka saygı ile mümkün olmamakta; Devlette devamlılık ilme,
tekniğe ve modern yönetime saygıyla beraber
mümkün olmaktadır. Tekrar tekrar zaman
bunu doğrulamaktadır. Bunlar beraber olmadığı sürece Devlette devamlılık güçlüklerle karşılaşmaktadır.
Bu genel ifadelerimden sonra, Bakanlık bütçesi, gerek Bütçe Karma Komisyonunda, gerekse Senatoda geniş şekilde konuşulduğu için ben
genel olarak, konuşmacıların bana yönelttikleri
sorulara cevap vermekle yetineceğim.
Sayın Doktor Faruk Sükan, çok değerli konuşmalarında, öncelikle sosyalizasyon hizmetlerine

değindiler; diğer bütün konuşmacı arkadaşlarımız da bu hizmete değindiler ve hizmetle ilgili
değişik anlayışta değerlendirmeler yaptılar.
Genellikle yapılan değerIendirmeler, son 10
yıldan beri uygulama olmasına rağmen, hizmetin götürüldüğü illerde, hizmetin nitelik yönünden ve kalite yönünden yetersizliğine aittir.
Yine genellikle değinilen konu, bu amaçla pek
çok yatırım yapıldığı halde âtıl kapasitenin bulunması keyfiyetidir. Bir arkadaşımızın, Sayın
Küçük’ün deyimi ile yalnız bu bölgede bulunan fizikî atıl kapasiteden dolayı, yalnız faiz
kaybımız 106 milyon liradır. Sayın Küçük böyle dediler. Hepimizin bildiği rakamlar da olmasa, bildiğimiz bir gerçek var ki, sosyalizasyonun
uygulandığı 25 ilde, özellikle kırsal bölgelerde
fizikî kapasite atıldır, işletilememiştir.
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katkım şüphesiz sınırlı olmuştur yahut hiç olmamıştır. Bu konuşmaların, bu değerIendirmelerin daha ziyade, daha önceki hizmetler
için yapılmış olduğunu kabul ettim.

Hizmetin niteliğine ilişkin bazı tenkitleri hepimiz
bilmekteyiz. Bütçe Karma Komisyonunda Senatoda, kısa bir süre içerisinde, burada bulunan
hizmetlerin nitelik yönünden değerIendirilmesiyle ilgili bazı sunuşlarda bulunmuştum; bunları
tekrarlamayacağım. Fakat, şikâyetimiz şu:

‘‘

Sosyalizasyon bölgesinde plan
hedeflerinin çok gerisinde kaldık.
Atıl kapasite mevcuttur. Hizmetler
nitelik ve nicelik yönünden planda ve
Sosyalizasyon Kanunu’nda öngörülen
şekilde yürütülmemektedir.

Zannederim bu bir gerçek.

’’

Sayın Sükan’ın bana tavsiyeleri şu oldu: Bu
konuyu ciddî araştırmalarla değerlendirmek.
Sayın Sükan bilirler ki, 1969 uygulama planında bu tedbir öngörülmüştür; fakat 1972 yılına
kadar bu konuda yapılmış ciddî bir değerIendirme mevcut değildir. Bu konuda 1968 yılında yapılmış, Sağlık Bakanlığı Müsteşarının, o
zamanki müsteşarın, yaptığı bir gezi ve bu geYüzyılın
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ziye dayanarak verdiği bir rapor vardır. Halen
bulunan resmî dokûman, o devrin Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığı Müsteşarının yazmış
olduğu resmî beyandır. Bunu da Bütçe Karma
Komisyonunda arz etmiştim.

yapılan hizmeti değerlendireceğiz ve yapılan
hizmetin o bölgede işler hale gelebilmesi için
ne yapmak, hangi tedbirleri almak lâzımdır;
bunları araştıracağız, bundan sonra Kanun’un
emrini yerine getirmeye çalışacağız.

Bu konuda ne düşündüğüm sorusu, Sayın AP
sözcüsü tarafından bana yöneltildi. Sık sık sorulan şu olmuştur; “Siz sosyalizasyona taraftar
mısınız?”

Sayın Dr. Sükan, koruyucu hekimliğe, konuşmasının muhtelif yerlerinde değindiler ve ifade ettiler ki, koruyucu hekimliğin, kalkınma planlarımızda öncelikle ele alınması - zannederim Sağlık
Bakanlığının Kuruluş Kanunu’nda da öncelikle
ele alınmıştır - öngörüldüğü halde, uygulamada
bu gerçekleştirilememiştir, Koruyucu hekimliğe
değil de, tedavi edici hekimliğe kaynak yönünden ve dikkat yönünden öncelik verilmiştir.
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Halen sosyalizasyon bir kanun emridir. Kanun
yürürlükte kaldığı sürece Bakanın bu kanuna
uyması gerekir. Yalnız, yine Sayın Faruk Sükan
belirttiler ki, bu kanun bazı tedbirleri öngördüğü ve o tedbirler gerçekleştirildikten sonra uygulamasının genişletilmesi önerildiği halde, bu
Kanun’un hükmü yerine getirilememiştir. Ben,
sosyalizasyona, belirttiğim üzere, amaçları yönünden taraftarım ve bilebildiğim kadar sosyalizasyona amaçları yönünden taraftar olmayan
hiçbir milletvekili ya da senatör arkadaşa raslamadım; hiç kimse bu yönde bir beyanda bulunmadı. Yalnız, tartışılan şu oldu: Bu amaçlara
ulaşmak için uygulanan politika ne olmuştur,
bu amaçlara ulaşmak için hangi yol izlenmiştir?
Genel kanı bu ki, bu amaçlara ulaşmak için
uygulanan politika ve tutum, halkta, sisteme
karşı bir tepki yaratmıştır, halkta genel olarak
hoşnutsuzluk yaratmıştır.
Bu müşahededen sonra ekleyeceğim şudur:
Konuyu ciddî olarak değerIendireceğim, ciddî
araştırmalara dayalı olacak şekilde değerIendireceğim, ondan sonra bu konuda ne yapılacağı
hususunda bir politikayı geliştirebilmek mümkün olacaktır. Yalnız halen Bakanlığımdaki
genel kanaat şudur ki; Şarkta, kırsal bölgede
sağlık ocaklarındaki hekim oranı %90 boş iken
- hastanelerdeki halimizi biliyorsunuz. Pek çok
Devlet hastanesi kapalı iken – “Sosyalizasyon
bölgesini genişleteceğiz” diye bazı illere yaymak, o illerdeki halka, haksız ve sorumsuz bazı
ümitler vermektir. Bundan kaçınacağız. Evvelâ
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Bu, zannederim zaman içerisinde değişiklik
göstermiştir. Bazı dönemlerde koruyucu hekimliğe Devlet öncelik vermiştir; daha büyük kaynak ayırmıştır. Bazı dönemlerde de koruyucu
hekimliğe yeteri şekilde öncelik verilememiş,
kaynak ayrılamamıştır. Şahsî kanım o ki, bu, 2
sebepten ileri gelmekte. Planlarda, programlarda daima temel ihtiyaçlara yönenildiği halde,
uygulamada insanlar âcil ihtiyaçlara yönelmektedirler. Tabiî köysel bölgeler için ve şehirlerimiz
için, gecekondu bölgelerimiz için temel sorun
koruyucu hekimliktir. Fakat kaynaklarımızın
yetersiz oluşu ve diğer nedenlerle genellikle,
âcil ihtiyaca önem vermekteyiz ve tedavi edici
hekimlik, birtakım yeni yeni eklerle, yeni yani
ilâvelerle -sistem değişmese de- gelişmektedir.
Bir diğer husus da zannederim şudur: Koruyucu hekimlik, uzun vadede sonucu alınan ve
görülmeyen hizmetlerdir. Tedavi edici hizmetler, kısa vadede sonuç veren ve görülen hizmetlerdir. Ondan dolayı kişilerin buna yönelmesi,
yahut toplumda bu yönde bir baskının olması
doğal bir şey.
Tıp ekonomisi yönünden bilinen gerçek olarak; koruyucu hekimliğe ne kadar öncelik verirseniz, tedavi hizmetlerinde harcamalara o
kadar az ihtiyaç duyulmaktadır. Ama şu veya

Eski yıllarda; sıtma, verem ve benzeri sahalarda toplumumuz başarılı olmuştur. O çağın
tekliği ve koruyucu hekimliğin bu konularında
sonuç almanın kolay oluşu belki bunda etkili
olmuştur. O dönemde insanların ve çalışan hekimlerin düşünceleri, genel tutumları bu mücadelenin başarılı olmasında yine etkili olmuştur.
Çağımızda koruyucu hekimlik çok değişik anlamlar kazanmış, daha şümullü bir hale gelmiş.

Acaba diyabet, nüfus planlaması, yüksek tansiyon koruyucu hekimliğin içinde mi değil mi?
Bugün anlayışımız; koruyucu hekimliğin içerisinde. Ama gerçeğimiz o ki, çevre sağlığı teknisyeni dahil olmak üzere ve pek çok altyapı
dahil olmak üzere bununla ilgili yeterli bir organizasyonu gerçekleştirememiş durumdayız
ve yeterli kaynağı ayıramamış durumdayız ve
yine altyapı hizmetleri götüren değişik bakanlıklar arasında bu amaçla, özellikle gecekondu
bölgelerinde ve kırsal alanda işbirliğini de gerçekleştirememiş durumdayız.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı olarak organizasyon yönünden, kanun yönünden mümkün olanın yapılacağını bilmenizi rica ederim.
Bu yönde bazı çalışmalarımız başlamış durumdadır ve bu çalışmaları geliştireceğiz; belli bir
süre içerisinde size arz edeceğiz.
Sayın Sükan, konuşmasında, tedavi kurumlarına muhtelif şekiller içerisinde değindiler. “Yurt
ölçüsünde tedavi kurumlarını ve yataklı tedavi
kurumlarında çalışan personelin yurt ölçüsünde dağınıklığı, dengesiz dağılışı, buraya personel
tayininde objektif kriterlerin maalesef geliştirilememiş olması ve yine yataklı tedavi kurumlarında hizmet standardının değişik olması” genellikle
değindiği konulardı ve bir şeyi arzu ettiler: Yataklı
tedavi kurumlarında yapılan israfın ölçüsü...

Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde bunu Bütçe Karma Komisyonunda arz etmiştim; sayın Küçük de değindiler - yaptırdığım
bir araştırmaya göre; son 4, ya da 5 yıl içerisinde daha çok kaynak, daha çok para, personele harcandığı ve daha geniş kaynaklar olduğu halde hizmette bir düşme görülmüştür.
Modern tekniğe göre yapılmış bir değerIendirme ve araştırmadır; buna göre, hizmetlerde devamlı bir düşme olmuştur.
Sağlık hizmetlerimizdeki israfı tam olarak değerlendirmek mümkün. Orta-Doğu Amme
İdaresi Enstitüsü, Devlet İstatistik Enstitüsü,
TÜBİTAK’tan bazı uzmanların yardımı ile
kurduğumuz bir ekip, bu konuda bir çalışma
yapmaktadır, modern teknolojiden yararlanarak bu değerlendirilecektir. Yine bu ekip, Sağlık
Bakanlığında bir envanter çalışması yapmaktadır. Bugüne kadar Bakanlıkta ciddî bir envanter
çalışması yapılmamıştır. Meselâ hepinizin genel
olarak bildiği üzere, Sağlık Bakanlığı, bugünkü
bilgiler içerisinde nerede hangi malzemesi vardır, bu malzemeden ne ölçüde yararlanılmıştır,
yararlanmama nedeni nedir, buna nerede ihtiyaç vardır; bunu bilmemektedir. Buna ait bir
çalışması ve organizasyonu mevcut değildir. Belirttiğim üzere, Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Devlet İstatistik Enstitüsü, TÜBİTAK’tan
uzmanlarımız modern teknolojiyi kullanarak
malzeme alımını ve malzeme durumunu tespit
eden bir çalışma yapmaktadırlar. Tabiî bunlar
ciddi çalışmalar, ciddî çabaları gerektiren uzun
vadeli çalışmalardır. Zannederim 2-2,5 ay sonra
bu çalışmalar bir sonuca varacak. Yalnız çalışmanın kapasitesini belirtmek için söyleyeyim;
meselâ; personel konusunda yapılacak araştırmada 80 kadar soru bulunacaktır. Halen Sağlık
Bakanlığı, personelinin standardını dahi bilmemektedir. Bu çalışmalarla, bunları her zaman
bize, yöneticilere söyleyebilecek bir sistemi kuracağımıza inanmaktayım.
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bu nedenlerle gerçek o ki, koruyucu hekimliği
- özellikle yeni anlamlar içerisinde - geliştirememiş durumdayız.
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Boş kapasitemiz nerededir, nedir; bunları tespit edebileceğiz. Malzeme durumumuz nedir,
nerededir; onu tespit edeceğiz Meselâ Sağlık
Bakanlığında, Teftiş Kuruluna ve Donatma şu
soruyu sordum: “Halen elinizde bulunan malzemenin değeri nedir-“ Bana - Teftiş Kurulunun bu konuda yaptığı bir araştırma var – “10
milyar” dediler. “Bu, ciddî bir rakam değildir”
dedim. Onlar da bunun ciddî bir rakam olmadığını kabul ettiler; “Bunu biliyoruz” dediler.
Halen bir Devlet müessesesinin durumu, büyük bir Bakanlığın durumu budur.
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Bu araştırmaların sonunda önerdiğiniz; tayin
ve nakilleri, malzeme alımını ve malzeme değerIendirmelerini bir sistem bağlamak mümkün olacaktır. Tabiî bunu daha önce bağlayabilmek mümkün değildir.
Sayın Sükan, tekrar tekrar Sağlık Bakanlığındaki sistem ve prensip üzerinde durdu. Hizmetlerin sistem ve prensiplere bağlanmasını
önerdiler ve Devlette devamlılığın, ancak, Bakanlıklardaki hizmetlerde, genel olarak bir sistemin ve belli prensiplerin yerleşmesi ile mümkün olacağını belirttiler.
Görüşlerine aynen katılırım. Çalışmalarımız da bu yöndedir. Çalışmalarımızda da bu
inançta olduğum için bu yönde çalışmalar yaptırmaktayız. Zannederim araştırmalarımızın
sonunda elbirliği ile, Büyük Meclisin yardımı
ile sağlık hizmetlerimiz için en iyi sistemin ne
olacağını beraberce geliştireceğiz.
Diyabet, kanser, kalp, romatizma gibi koruyucu hekimlikle ilgili yahut kollajen hastalıklar
dediğimiz hastalıklarla ilgili hizmette, modern
tedavi ve koruyucu hekimlik araştırma ünitelerinin bulunmadığım belirttiler.
Bir düşünce olarak halen genel tutumumuz
şudur: Sağlık Bakanlığında pek çok boş fizikî
kapasite vardır, İstanbul dahil olmak üzere
ufak üniteler vardır. Bu ünitelerden, tedavi kurumları olarak yararlanmak mümkün değildir.
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Türkiye’nin muhtelif yerlerinde var. Hepinizin
bildiği, 2 gün gazetelere baktığınız zaman belli gazetelerde bir hastanenin resmi çıkmakta ve
yıllardan beri o hastanenin boş olduğu, hekim
olmadığı gazete haberi olarak - bakanlık bu konuda bilgi vermezse – yayılmaktadır. Acaba bu
gibi kuruluşlardan, ayakta koruyucu hekimlik ya
da tedavi üniteleri olarak yararlanmak mümkün
müdür; bunu araştıracağız ve bu yönde bazı gelişmeleri imkânlar ölçüsünde destekleyeceğiz.
Sayın Sükan, Sağlık ve Sosyal Yardım hizmetlerinin, bir bakanlık hizmetleri değil, bir Devlet
meselesi haline getirilmesini önerdiler.
Takdir buyururlar ki, konuyu “Devlet meselesi’’
haline kılabilmenin bazı şartları var. Bu şartların
bir kısmı daha önceki yıllardan gelir, bir kısmı
toplumdaki genel havadan gelir. Konuyu “Devlet
meselesi” kılabilmek için gereken bilgileri ve gereken teklifleri hazırlamak Bakan olarak benim
görevimdir. Ben bu görevi makul bir süre içerisinde yapacağım. Gerisi, sayın milletvekillerinin ve
toplumun desteğini gerektiren bir konudur.
Sayın Sükan, tekrar tekrar ciddî araştırmalar üzerinde durdular. Geçen 2 ay içerisinde
yaptığım tek bir şey varsa, bazı araştırmaları
başlatmak olmuştur ve bu ciddi araştırmaların
sonuçları da makul bir zaman süresi içerisinde
belirecektir; arz edeceğim.
Sayın Sükan’a konuşmaları ve hakkındaki iltifatlar için teşekkür ederim. Hizmetlerim yönünden her zaman bakanlık olarak değerlendirmelere ihtiyaç duyduğumuzu ve bundan
yararlanacağımızı bilinmesini rica ederim.

Sayın Tanır, koruyucu hekimlik, tedavi hizmetleri, personel eğitimi, rehabilitasyon, ilâç ve eczane kontrol konularına değindiler.
Konuşmalarının başında, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı hizmetlerimin kolay tenkit edilebilen bir hizmet olduğunu ifade ettiler. Sosyal
hizmetlerin her yerde kolay tenkit edilebilen

Yalnız ülkemizdeki tenkitlerimize baktığımızda, son yıllarda, bu tenkitlerde yalnız şikâyete
değil, ağır ağır olumlu bir yöne yöneldiğimizi
görmekteyim, Gerek Senatoda, gerek Mecliste
arkadaşları tekrar tekrar rakamlarla tedbirler
arasındaki ilişkiler üzerinde durdular. Sayın
Tanır da yine, tekrar tekrar rakamlar üzerinde
durdu ve personel yetersizliğini, ayrıca, bütçeden ayrılan kaynakların yetersizliğini belirttiler.
Personel yetersizliği, sağlık hizmetleri için
özellikle gelişmiş ülkelerde mühim bir sorun,
gelişmiş ülkelerde dahi yetişmiş sağlık personeli bulabilmekte güçlük mevcut. Zannederim
Türkiye için personel yetersizliği yanında, bir
de personelin verimli şekilde kullanılıp, kullanılmaması konusu mevcut.
Sağlık personelinin bir insan gücü planlaması anlayış içerisinde hem bugüne, hem de geleceğe değin değerIendirilmesi, bütün sağlık
hizmetlerimizde zannederim önde gelen bir
sorundur.
Sayın Tanır, 1971 Yılı Bütçesi’nden sağlık hizmetlerine ayrılan paranın yüzde 5,37 olduğunu;
fakat 1972 yılında 4,67’ ye düştüğünü belirttiler.
Gerçek rakam şu;

‘‘

1972 yılında tahakkuk eden Bütçe’den
Sağlık Bakanlığına ayrılan para takriben
yüzde 4’tür.

’’

Bu, Bütçe Kanunu’na baktığınız zaman ki,
nispettir, ama bütçenin gerçekleşen oranına
baktığınız zaman nispet yüzde 4’e düşmüştür.
Bunu, bir yanlışı düzeltmek için değil, bir filmi
arz etmek için söyledim.

Bizim bakanlıkta, tekrar tekrar değinilen şudur;
Sağlık Bakanlığına Genel Bütçe’den ayrılan
oran düşüktür, ama yıllarca önce görebildiğimiz, bu, hiçbir zaman yüzde 5’i aşamıyor. Zannederim yakın bir gelecek içerisinde de Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığı hizmetleri için Genel
Bütçe’nin yüzde 5’inden yukarı bir pay ayırabilmesi mümkün olmayacaktır. Çünkü, dünyadaki
emsallerin bize telkin ettiği genellikle budur. Ülkeler geliştikçe sağlık ve sosyal hizmetlere gayri
safi milli hâsıladan ayırabildikleri oran artmakta; fakat az gelişmiş kaldığı sürece gayri safi millî
hâsıladan ayırabildikleri oran düşük kalmaktadır. Türkiye için de büyük bir ihtimalle yakın bir
gelecek içerisinde bütçenin yüzde 5, ya da yüzde
6’sından daha büyük bir oran ayırabilmek sağlık
hizmetleri yönünden mümkün olamayacaktır.
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bir yönü vardır. Sosyal hizmetler, özellikle sağlık hizmetleri her toplumda geliştirmeye ihtiyaç duyan bir konudur.

Sayın Tanır, halkın tedavi kurumlarında yatak
bulamamaktan yakındığını; fakat koruyucu
hekimlik hizmetlerinin yeteri ölçüde olup olmamasının, sağlık eğitimi eksildiğinden dolayı
bir şikâyet konusu yapılmadığına değindiler.
Doğrudur. Fakat halkımız, yakın bir gelecekte
zannederim, yataklı tedavi kurumlarımızdaki
hizmetin niteliğinden, standartından da yakınmaya başlayacaktır. Bugünden bunun tedbirini
almaz isek, halkımız pek yakın bir gelecekte
tedavi kurumlarında ve polikliniklerde gördüğü tedavinin ve genel olarak hekimlerimizden
gördüğü tedavinin niteliği üzerinde duracaklar
ve bunları ciddî davaların, ciddî şikâyetlerin
konusu yapacaktır.
Yataklı tedavi kurumları arasında bir koordinasyonun olmayışı görüşüne ve yataklı tedavi
kurumları arasında gerek Bakanlık içerisinde,
gerekse kamu kesimindeki diğer yataklı tedavi
kurumlarında harcamaların değişik oluşu görüşüne aynen katılırım. Kendileri bilirler ki,
ikinci Beş Yıllık Plan’da teklif edilen öneriler
arasında, birinci olarak tedavi kurumlarının
koordinasyon kurulu vardır. İkinci Beş Yıllık
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Plan’ın son yılındayız, bilebildiğim kadar bugüne kadar bu kurul işletilememiştir. Böyle bir
kurulun işletilmesiyle ilgili ciddî bir çalışma da
yapılmamıştır.

Tedavi kurumlarının koordinasyon kurulunu,
gündemini hazırladıktan ve böyle bir koordinasyon kurulunda nelerin konuşulabileceğini
tespit ettikten sonra toplantıya çağıracağım ve
bunu bu yıl içerisinde, Haziran ayından önce
yapacağım.
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Sayın Tanır, sosyalizasyon bölgesinde rey endişesiyle ve bazı endişelerle hizmetlerin diğer
illere, hizmette uygulanan sosyalizasyonun halen uygulandığı illerde belli seviyeye ulaştırılmadan yayılmamasını tavsiye ettiler. Ben daha
evvel buna cevap arz etmiştim. Şahsen böyle
bir uygulamanın hem halka hem de kamuya
zararlı olduğuna kaniyim.
Tartışılan diğer bir konu da şu olmuştur: Sayın
Vefa Tanır’ın değindiği, küçük yataklı tedavi
kurumları ile büyük yataklı tedavi kurumlarının durumu.
Bu konuya diğer arkadaşlarımız da değindiler;
Sayın Salih Zeki Altunbaş, Sayın Şahinoğlu.
Bu konudaki beyanlarımın maksadı aşar şekilde
anlaşıldığını zannediyorum. Ben hiçbir yerde
“Küçük yataklı tedavi kurumlarını kapatacağız
yönünde bir beyanda” beyanda bulunmadım.
Söylediğim şu olmuştur: Türkiye’nin muhtelif
yerlerine ufak bazı tedavi kurumları açılmıştır.
10 yataktan 25 yatağa, 50 yatağa kadar değişmek üzere ufak yataklı tedavi kurumları açılmıştır. Halen baktığımızda bu yataklı tedavi
kurumlarının işlemediği ve çoğunun yıllardır
bomboş olduğudur, yani bunlar fiilen kapalıdır,
tedavi hizmeti görmemektedir. Hepinizin bildiği üzere, aşçısı, hemşiresi, sağlık memuru, vardır, ama doktor yoktur, fiilen işlememektedir,
Bunlara bir çare bulmak lâzım. Benim şahsî kanaatim olarak değil; fakat dünyadaki uygulama
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şudur: Sayın Şahinoğlu buna değindiler, tedavi
kurumları ufak olduğu zaman hizmet çok pahalı oluyor ve orada, bugünün ihtiyaçları için
gerekli olan tıbbî tedavi hizmetlerine özellikle özel ihtisas isteyen hizmetleri götürebilmek
ve uygulayabilmek, hem personel yönünden,
hem ünite ufak olduğu için pahalı olmaktadır.
Her toplumda sağlık hizmetlerine ayrılabilen
kaynak çok sınırlı olduğu için bu kaynağın en
verimli sahalarda kullanılması bir sorun olarak
görülmekte ve bir sağlık plânlaması, ya da tedavi kurumlarının planlanması sonucu ortaya
çıkmaktadır. Zannederim, ufak yataklı tedavi
kurumlarından acaba nasıl yararlanabiliriz, o
çevre halin için yararlanmanın en iyi yolu nedir?
Bu hepimizin müşterek bir sorunudur. Bunun
tüm Türkiye’ye yaygın bir şekli olamaz. Bazı
yerler var ki, ufak tedavi kurumları var, ama hekim bulunabiliyor, orası işliyor. Bazı yerler var,
orada kullanabileceğimiz uzman hekim bulamadığımız için o yataklı tedavi kurumu işlemiyor. Bu bir gerçek ve halk da bundan yakınıyor.
Sayın Vefa Tanır, yataklı tedavi kurumlarının
büyük kısmına belki 10 yıl uzman hekim gönderemeyeceğimizi ve burada bugünkü çağın
ihtiyaçlarına, standartlarına uyan yataklı tedavi
hizmetlerini yürütemeyeceğimizi belirttiler. Benim bilgime göre, bugünün hastane anlayışına
ve yataklı tedavi kurumlarının yönetim anlayışına uyan bir görüştür. Türkiye için her yataklı
tedavi kurumunun o bölgenin şartlarına göre
değerIendirilmesinin daha yararlı olacağına
inanıyorum. Personel Kanunu’nda bazı düzeltmeler yapılabilirse zannederim sosyal yönden
önem taşıyan bazı hizmetleri bu kurumlar aracılığı ile götürebilmemiz mümkün olacaktır. İstanbul’a, ya da Ankara’ya yakın bir ufak yataklı
tedavi kurumunun durumuyla, Anadolu’nun,
ya da büyük merkezlerden ırak, yoldan yoksun bir ilimizin ufak yataklı tedavi kurumunun
durumu tabiî ayrı değerlendirme içerisinde ele

Sayın Tanır, bu yıl sık sık, sağlık ve sosyal yardım hizmetleriyle ilgili konuların Meclise geleceğine değindiler. Daha önce de arz etmiştin, Mart ayından itibaren bazı kanunlarımızı
Meclise sunacağız. Sayın Tanır’ın ve diğer değerli arkadaşlarımın bu konuda tabiî yardımlarını, katkılarını rica edeceğiz.
Yine temenniler arasında, asistanlığın cazip
hale getirilmesine değindiler. Asistanlıkla ilgili
yeni bir yönetmelik hazırlattık, bu yönetmeliği Sağlık Şûrasına sunuyoruz. Bunun bir kısmı
meslekî değerlendirmeleri gerektiren husustur,
bir kısmı da Personel Kanun’u’nun hükümleri içerisinde olan kısımdır. Zannederim her iki
yaklaşım içerisinde de asistanlık hizmetlerinin
hem cazip, hem de daha öğretici bir hale gelmesi için gereken yapılacaktır.
Sayın Tanır, temennileri arasında, diğer arkadaşlarımız gibi genel sağlık sigortasına tekrar
tekrar değindiler. Halen elde bir tasarı mevcut.
Bunu yeni bir değerlendirmeye tabi tuttuktan
sonra Meclise sunacağız. Bu değerlendirmenin
Mayıs ayından önce mümkün olabileceğini
tahmin etmiyorum. Çünkü, bu kadar mühim
bir konunun yeteri hazırlıklara dayandırılmazsa, ileride bu hizmetle ilgili birtakım sakıncalar
çıkacağına inanmaktayım. Onun için mevcut
tasarı Bakanlık tarafından yeniden değerlendirilecek ve sunulacaktır.
Sayın Şahinoğlu’na, evvelâ bana ve sağlık Bakanlığına vaat ettikleri destekten dolayı teşekkür ederim. Kendisinin bilmesini isterim ki,
iyi niyetle ve ciddî olarak bu konuda mümkün
olan bütün çalışmaları yapacağız. Kendilerine
ve diğer bütün milletvekili doktor arkadaşlarımıza bu çalışmalara katkıda bulunmalarını
beklediğimizi iletmek isterim.

Sağlık hizmetlerinde, sosyal yardım hizmetlerinde ciddî ve gerekli bazı değişimleri yapabilmemiz, yalnız bir bakanlığın yapacağı çalışmalarla mümkün olamayacaktır. . Bu ancak
elbirliğiyle, beraberce yapacağımız çalışmalarla gerçekleştirilebilecek bir hizmet olacaktır.
Bakanlık olarak bazı araştırmaları yapacağız
ve bu arada bazı bulguları belli plan, program
ve kanunî şekil içerisinde değerIendireceğiz ve
Büyük Meclise arz edeceğiz.
Sağlık politikası, ancak bu yöndeki ciddî çalışmalarla ve bu çalışmalar üzerinde yapacağımız
ciddî değerIendirmelerle gelişebilir. Öbür türlüsü, uzun vadeli olamaz ve şümulü, uzun vâdeli
bir sağlık politikası görünümünden uzak kaır.
100. YILA ARMAĞAN

alınması lâzımdır. Zannederim, Bakanlık olarak da araştırmalarımızın sonucuna göre bu
yönde bir tutumun içerisinde olacağız.

İstemeyerek bir deyimlerine değineceğim.
Bunu Sayın Şahinoğlu’nun iyi bir temennisi
olarak kabul ediyorum. Dediler ki, hekimliği,
Bakanlığı yerine oturtacak hakiki bir Bakana
ihtiyacımız var.
Bunu hangi müşahadeden, ya da hangi hizmetleri hangi değerIendirmeden dolayı söylediklerini bilmiyorum. Herhalde bu benimle
ilgili değil. İleride bu temel düşüncesini korumasını çok rica ederim.
Konuşmamın başında da belirttiğim gibi, Devlet hayatımızı her yönünde olduğu gibi bu yönde değerIendirmelere ihtiyaç duymaktayız.
Sayın Şahinoğlu’nun yine istemeyerek bir deyimine değineceğim. Bana, hissî tasarrufta bulunmamamı önerdiler. Ben bir meslektaşıyım, o
da anlıyorum yurtlu. Onun için açık kalpliliğimi bağışlasınlar, insanlar her zaman yüzde yüz
mantığın gereğini yapamıyorlar. Her zaman
insanlar yüzde yüz bilginin gereğini de yapamıyorlar. Ama, daha önceki hayatım içerisinde
sorumluluk duygusu içinde davrandığıma, çevremi inandırdığıma ve hissî olmamaya, iyi niyetle büyük çaba sarf ettiğimi, beni tanıyanlara
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o yolda bir intiba verdiğimi ümit ederim. Kusurlarım, eksiklerim olursa, kendilerinden beni
ikaz etmelerini rica ederim, yalnız bir şartla;
kendilerinin de telkinlerinde ve değerlendirmelerinde hissî olmamalarını rica ederim.

Sayın Şahinoğlu’nun diğer temennilerine,
daha önce Sayın Tanır’ın ve Sayın Sükan’ın
konuşmalarında verdiğim cevaplar içerisinde
değindiğimi zannediyorum. Yalnız bir konuya,
ilaç konusuna değindiler. Bu konuda son durumu arz edeyim:

100. YILA ARMAĞAN

İlâç konusundaki durumu Bütçe Komisyonunda ve bir soru ve bir konuşma üzerine Senatoda
açıklamıştım. Bu konunun geçmişini benden
daha iyi biliyorsunuz. Aşağı - yukarı on yıldan
beri tartıştığımız bir konu. Sayın Erim, İkinci
Kabinesinde bana görev verdiğinde bu konuda
da beni vazifelendirmişlerdi. Bunun üzerine iki
tane komisyon kurduk. Birisi ilâçların fiyatlarını
tespitiyle görevli, diğeri de ilâçta kalite kontrolü, ruhsat ve ilâç israfını önleyecek tedbirlerin
ne olabileceğini tespit edecek komisyon.
Çok değerli arkadaşlardan kurulu bu komisyonlardan birincisi bugüne kadar 36 toplantı
yaptı, Bazı toplantılar bir tam gün sürdü, hattâ
gece de devam etti. Bazıları yarım gün gürdü.
Aşağı yukarı bir buçuk ay içerisinde 36 toplantının yapılması ne demektir, bunu takdirlerinize arz ediyorum. Bu arkadaşlar raporlarını
bana verdiler ve buna dayanarak kararnameyi
hazırlatacağız.
İlâçta kalite kontrolü, ruhsat ve israfın nasıl
önleneceğine değin çalışma yapan komisyonumuzda bana ifade ettiklerine göre bu ayın
sonunda raporlarını vereceklerdir. Ona dayalı
Kanun’u da büyük bir ihtimalle Mart ayı içerisinde Meclise sunacağız.
İlâçta kalite kontrolü üzerinde ısrarla durdular.
Bir gerçek olduğu için belirtmek isterim. İkinci
Beş Yıllık Planımızda ve uygulama planlarınYüzyılın
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da kalite kontrolü üzerinde tekrar tekrar durulduğu halde, halen mevcut rakamlara ve bilgilere göre, ilâç kontrol konusunda yeteri çalışma
yapılamamıştır ve halen projesi de yoktur. Bakanlıktan ve Bayındırlık Bakanlığından bana
verilen bilgiye göre, ki dün bunun için 250 bin
liralık transfer yapıldı, proje iyi takip edilirse
1972 yılının Ekimi’nde bitecektir. Tabiî 1972
yılının Ekimi’nde bitecek projeye dayalı inşaatın kaç yıl süreceği de ve son dört beş yıldan
beri tartıştığımız kalite kontrolü konusuna bir
kuruluşa sahip olmamızın ne zaman mümkün
olacağını da yine takdirlerine arz ederim.
Kısa vadeli bir tedbir olarak Hıfzıssıhha Enstitüsünde yeni bazı aletlerin mubayaasına giderek, yeni imkânlar arayarak ilâç kontrol
konusunu, bugün için mümkün olan imkânlar
içerisinde gerçekleştirmeye çalışacağız.
Ayrıca, İstanbul’da kurulacak kuruluş için de
proje ve çalışma düzeyinde bize nasıl yardımcı
olacakları sorusunu bazı beynelmilel kuruluşlara yönelttik, henüz daha cevap alamadık.
Sosyalizasyona dair ne düşündüğümü sormuşlardı. Tekrar arz ediyorum; ciddî bir araştırma
yaptırmadan bu hususta bir şey söyleyebilmek
mümkün değil. Kısmen Personel Kanunu’nun
tadilinde bu bölgede çalışacak hekimlere ne
gibi imkân sağlanacağı sorunu ile ilgili. Fakat
genel olarak tutumumuz şu olacaktır: Halen 25
ilde uygulanan bu hizmeti oradaki asgari seviyeye çıkartmadan diğer illere yaymayacağız.
Ayrıca, yine bir gerçeğimiz, o illerde uzman
hekim bulamıyoruz. Rotasyonu daha etkili kılabilmek için bazı çareler arayacağız.
Personel ihtiyacının giderilmesi için düşünülenleri sordular. Bu yine Personel Kanunu ile
ilgili bir konu, üzerinde çalışmalarımız var. Ayrıca, bu konuda yapılabilecek hizmet, mevcut
personelden en iyi yararlanmanın imkânı nedir? Kısa bir sürede yeni personel yetiştireme-

Bu soruya belli bir zaman içerisinde cevap
sunacağım. Orada lütfeder, cevabımı olumlu
karşılarsanız, zannederim personel ihtiyacımızı belli ölçüde giderebileceğiz.
Sorunuzu şöyle anlıyorum: Yardımcı sağlık
personeli için düşündüğünüz nedir?
Yardımcı sağlık personelinin niteliği ile ilgili
bazı şikâyetleri vardır, yaptığı hizmetlerle ilgili şikâyetleri vardır. Bir genel eğitim politikası
kısa ve uzun süreyle uygulanabilirse yardımcı
sağlık personelini, özellikle koruyucu hekimlikte daha etkili kılabilmemiz mümkün olacaktır.
Genel sağlık sigortası ile ilgili çalışmaları arz
etmiştim. Kamuda bu yönde bir arzunun var
olduğuna inanmaktayım. Hekimlerimiz bunu
arzulamaktadırlar. Genel Sağlık Sigortasının
kademeli olarak uygulanması, zannederim
sağlık hizmetlerimizde yeni bir kaynak sağlama bakımından ve ayrıca sağlık hizmetlerimizde sosyal adaleti sağlama bakımından ve yine
ayrıca sağlık hizmetlerimizde etkenliği sağlama
yönünden yararlı olacaktır. Bununla ilgili tasarıyı Nisan ya da Mayıs ayında getirebileceğiz.
Sağlık hizmetlerinin merkezî yönetim ya da
bölgesel bir yönetim içerisinde olması sorunu
bugünkü mevzuat içerisinde mümkün değildir.
Yataklı tedavi kuruluşlarımız, bilebildiğim kadarıyla üç büyük şehrimizde toplanmış bulunmaktadır. Şayet bu yataklı tedavi kuruluşlarını

etkili kılabilirsek, onlar arasında koordinasyon
sağlayabilirsek bu da bir anlamda bölgesel bir
uygulama olacaktır.

‘‘

Halen İstanbul’da 23.000 yatağımız
vardır, kamu yatağı olarak. Ankara’da 9
bini aşan sağlık yatağı vardır.

’’

Komisyonumuz yataklı tedavi kurumlanı değerlendirdiğine göre, raporu henüz almadık
ama, eminim şu görüşüme, siz de katılırsınız,
İstanbul’da dahi yatakları tıbbî standartlara ve
tıp ekonomisinin gereklerine göre değerlendirdiğimiz zaman rantabilite düşüktür. Ankara’da
da aynı şey varittir.

100. YILA ARMAĞAN

yeceğiz. Fakülteden mezun olan doktor sayısı
bellidir, temel bilimlerde yeteri elemana sahip
olmadan daha fazla tıp fakültesi açılması da
zanederim hizmetin kalitesi yönünden sakıncalı olacaktır. Herhalde en iyi uygulama, en iyi
düşünce, yataklı tedavi kurumlarında ve diğer
hizmetlerimizde bulunan sağlık personelini,
hem Sağlık Bakanlığında, hem de diğer kuruluşlarda bulunan sağlık personelini ve serbest
sağlık personelini en iyi tarzda, nasıl değerlendirebileceğiz, hususu vardır.

Bu yıl yatırım yılı olmayacaktır, diye bir beyanımdan bahsettiler. Takdir edersiniz, yatırım
bütçe imkânlarıyla olmaktadır. Halen 250
milyon civarında, 1972 Bütçesi’nde bir yatırım öngörülmüştür. Sağlık Bakanlığının elinde
1963 yılında başlamış ve halen bitmemiş yatırımlar vardır. Sağlık Bakanlığı hiçbir yeni yatırım yapmazsa, yaklaşık olarak ayrılan bu 250
milyon liralık para ile bu yatırımlarını beş yılda
tamamlayabilir. Bir yılda ayrılabilen 250 milyondur ve bu yeni yatırımlar için de değil, eski
yatırımların devamı içindir.
Benim ifadem şu olmuştu: Yatırımlar yapıldığı
zaman şu öngörülüyor, üç yıl içinde bitirilmesi. Türkiye’nin muhtelif illerine baktığımız zaman 1958’de başlamış yatırımlar var, 1963’te
başlamış olanları ve halen devam edenleri var.
Bazı yatırımlar, meselâ Şişli Çocuk Hastanesinin üç yıl içinde bitirilmesi öngörülmüş tabiî üç
yıl çoktan geçti, zannetmem ki beş yıl sonunda
bitmiş olsun. Bittikten sonra ortaya birtakım
sorunlar, buraya bu kadar yatırım yapmak değer mi idi suali karşımıza çıkacaktır.
Benim üzerinde durduğum, yeni yatırıma gitmektense mevcut yatırımları derleyip, toplayıp
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onları bitirmektir. Devlet hizmetinde devamlılık olduğuna göre onları bitirip, ayırabileceğimiz kaynaklar ölçüsünde yatırım yapmaktır.

Halen yataklarımızın %40’ını kullanmadığımızı söylediğimiz bir ortamda sağlık ocaklarımızın köylerde %90’ının boş olduğunu
söylediğimiz bir ortamda yeni yeni kamu kaynaklarından ya da halktan kaynak sağlayarak
bazı yatırımlara gitmenin olumlu ve yararlı bir
tutum olmadığına inanmaktayım.

100. YILA ARMAĞAN

Bazı değerli milletvekili arkadaşlarımız kendi
bölgelerinde sağlık ocağı, yahut sağlık merkezi
yapılması için gelmektedirler. Benim de uzmanlardan aldığım cevaba göre kendilerine verdiğim karşılık şu oluyor: Burada bir sağlık ocağı,
ya da sağlık merkezinin yapılması, yataklı tedavi kurumunun yapılması yararlı olmayacaktır.
Çünkü büyük bir merkeze 5 kilometre mesafede
bulunan buraların işletilmesi mümkün değildir.
Bir derneğe plan vermek aşağı - yukarı bir kâğıt
parçası veriyorsunuz, Bayındırlık Bakanlığından
bu planı sağlayıp veriyorsunuz 35, 40 veya, 50
liralık bir kâğıt parçasına dayanarak o halk, o
belediye yarım milyon, bazen bir milyon, bazen
250 bin liralık bir yatırım yapıyor, ondan sonra o yatırımı Sağlık Bakanlığına devrediyor ve
Sağlık Bakanlığı da yatırımı bitiyor. Tabiî böyle bir tutumun başlangıçta hiçbir maliyeti yok,
nihayet 50 liralık, 100 liralık bir plan mevzuu.
Ama, sonradan ortaya çok önceden harcanmış
bir kamu parası, halkın parası çıkıyor ve halk
başlıyor şikâyete. “Biz milyon harcadık bize
hekim vermiyorsunuz.” Hemşehrilerimin dediği gibi “Hastane duvarını yalayarak insanlar
iyi olmuyor.” diyorlar, O zaman yataklı tedavi
kurumlarımı bu personel ile ve bu yataklı tedavi kurumlarımıza ayırabileceğiniz giderlerle
planlamaya mecburuz. Benim tutumum budur
ve verilen para 250 milyon liradır ve gayet tabiî
bu bütçenin emridir ve harcanacaktır demeye
mecburuz. Ama bütün çabamım beraberce 10
yıldan beri başlanmış yatırımların derlenip topYüzyılın
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lanmasına harcamamızda zannederim daha
büyük yarar vardır.
Tıp talebe yurtlarının ihyası hususundaki temennilere ben de bir yurtlu talebe olduğumdan taraftarım. Ama henüz bir araştırma yapmış değiliz, ne yapılabilir bilmiyorum.
Birinci ve dördüncü dereceye değin kadroların
dağıtımı ile ilgili şikâyetleri biliyorum. Bu konuda hizmet gören arkadaşlarımın iyi niyetle
çalıştıklarını bilmenizi isterim. Verilen kadro
130 civarında idi; fakat talebenin adedi pek
fazla olduğundan, burada öncelik nerede olacak sorusu daima tartışılan bir konudur. Ama
Kanun’un emri şudur: Hizmetin Devlet için
önemi ilk plânda tutulacaktır. Arkadaşlarımızın bu değerlendirmeler içinde ve âdil olarak,
iyi niyetlerle kadro dağıttıklarına inanıyorum.
Bazı yanlışlıklar her hizmette olduğu gibi bunda da olabilir, kadro taleplerimiz vardır ve bunlar karşılandığı zaman bu yanlışlıkları düzeltmek imkânını arayacağız.
Temennileriniz arasında cevap verdiklerime
değinmeyeceğim.
Salgın hastalıklarına karşı gayet tabiî ki uyanık
olacağız.
Koordinasyonla ilgili cevabımı arz etmiştim.
Millî sağlık plânı ile ilgili çalışmalarımızdan da
bahsettim.
Sayın Küçük, değişik yıllarda değişik sağlık politikalarının uygulandığını ifade ettiler, bunun
kısmen o zamanki şartlar ve imkânlarla ilgili
bir tutum olduğuna inanıyorum ve bu uygulamada şahsi eğilimin yeri olması konusu, zannederim gerçek araştırmalara dayanan, herkesin
üzerinde uzlaştığı bir sağlık planının olmamasındandır. Gayet tabiî kalkınma planlarımız ve
kanunlarımız sağlık plânlarımızın hedeflerini
çizmiştir. Fakat bunlar gerçek araştırmalara
dayanırsa kanun işleyebilme imkânını bulmak-

Sağlık ve sosyal yardım hizmetlerimizin halen
bir deneme ve araştırma dönemi içinde olduğunu ben de kabul ediyorum ve ifade de ettim.
Bu biraz da yurdumuzdaki sağlık ve sosyal hizmet talebinin hem nitelik yönünden, hem de
miktar yönünden son derece süratle artmasından meydana gelen bir şeydir. Bu aynı zamanda bütün ülkelere ait bir sorun. Arz ettiğim
gibi, bir politikayı hiç olmazsa çerçevesi içinde
geliştirmek için gereken çalışmaları yapmaktayız ve bunlara başlamış bulunmaktayız. Onları
da arz edeceğim.
“Bütçenin mevcudun muhafazasından ileri bir
özellik taşımadığını belirttiler.” Tabiî

‘‘

Sağlık Bakanlığına ayrılan bütçe aşağı
yukarı 2,5 milyar liraya yakın bir
paradır ve büyük bir paradır bu. Önce bu
paranın nasıl kullanılacağı sorusu akla
gelmektedir.

’’

Sağlık Bakanlığı bu ve önümüzdeki yıllar, bu
paranın kamuda iyi kullanıldığına inandırıcı
bir tarzda hizmet görürse ve sağlık sigortası
olarak uygulanmaya konabilirse yeni kaynaklar sağlamak mümkün olacaktır. Ama sorun,
Sağlık Bakanlığına ayrılan bu kaynağın verimli
ve öncelikleri iyi tespit edilmiş şekilde kullanılıp, kullanılamayacağı konusudur.
Sağlık Sigortası konusuna değinmiştim.
Sağlık personeli rejimimizin olmadığı da bir gerçeğimiz. Daha önce, hekim ve yardımcı sağlık
personelinin durumu ile ilgili yapılmış bir araştırma mevcut. Plan istikbaldeki ihtiyaçlara göre
bazı önerilerde bulunmuş, fakat bunlara baktığımız zaman gerçekleşmemiş bulunmaktadır.
Sağlık Bakanlığı içinde personelin nakil ve tayinlerini kişisel ve zorlayıcı olmayan bir sisteme

bağlamanın mümkün olabileceği ümidi içindeyiz. Ayrıca bütün kuruluşlardaki sağlık personeli arasında bir işbirliğinin nasıl sağlanacağı
sorusu üzerinde durmaktayız.
Plan’da öngörülen tedbirlere hiç dokunulmamış olması, Bütçe Plân programında arz etmiş
olduğum gibi, doğrudur.
Sayın Küçük, aile planlaması konusuna değindiler. Bu konu son derece önemli bir hizmet
kolumuzdur. Ama, bugüne kadar yapılabilen
hizmetlerle başarabildiğimiz husus; ancak aile
planlamasının gereği hususunda toplumumuzun daha bilgili olmasını sağlayabilmemiz olmuştur. Fakat mevcut rakamlara baktığımızda;
aile planlaması uygulaması ile halen nüfusumuzdaki artış oranı düşürülememiştir ya da
düşüş oranı dikkati çekecek büyülükte değildir.
Bu yönde yapılan hizmetler Kalkınma Planımızın ve bununla ilgili Kanun’un öngördüğü
seviyeye ulaşamamıştır.
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tadır. Şahsi eğilimlerin etkili olması, bu eğilimlerin iyi niyetli olmasına bağlıdır.

Sosyal yardım yönünden yaptığımız hizmetlerin yetersiz olduğuna tekrar tekrar değinilmektedir. Sosyal Hizmetler Kurumu Kanun
Tasarısı’nı bu konuda bilgi ve tecrübe sahibi
arkadaşlarımızla değerlendirdik, kendileri bu
konunun yeniden ele alınmasını bize tavsiye
ettiler. Halen daha önce hazırlanan bu tasarıyı
yeniden ele aldırıp büyük bir ihtimalle Nisan
ayı içinde Meclise sunacağız.
İlaç sorununa değinmiştim.
Sayın Küçük de sağlık hizmetlerinin bir Devlet
politikası olarak ele alınmasını öngördüler. Bu
konuya da daha önceden cevap arz etmiştim. Bu
konunun bütünü ile Meclisce ve kamu tarafından benimsenmesi için gereken çalışma yapacağız. Sosyal Hizmetler Kurumu Kanun Tasarısı,
Sağlık Sigortası Kanun Tasarısı, tedavi kurumlarının koordinasyonu yolundaki çalışmalar, ilâçla
ilgili çalışmalar ve yataklı tedavi kurumlarının
kapasitelerinin daha verimli şekilde çalıştırabilYüzyılın

Sağlık Bakanları

761

mesi, ne yapılabileceği hususundaki çabalarla,
hizmette ve hizmetin benimsemesinde bir gelişmenin sağlanabileceğini ümit etmekteyim.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, değerli konuşmacıların sözlerine cevap arz ettim. Özetleyecek olursam:

Sayın Ersoy, sosyal hizmetler üzerinde durdular
ve; “Bu iyi amaçlı hizmetin bugünkü durumunun personel hizmeti niteliği ve hizmetin seviyesi yönünden yeterli olmadığını” ifade ettiler.
Bu hususa daha önceden cevap arz etmiştim.

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı olarak sağlık
yönünden halkımızın talebini karşılayamadığımızdan; bu hizmetleri karşılamak için ayırdığımız kaynakların yetersiz olduğundan ya da,
mevcut ekonomik, insan kaynağımızın yetersiz
olduğundan, fiziki kapasitemizin yetersiz olduğundan yakınmaktayız. Ayrıca, yine genel
olarak şunda ittifak ediyoruz ki; gerek fiziki,
gerek insan, gerekse ekonomik kapasitemiz
buna rağmen israf edilmektedir, yeterli şekilde
kullanılamamaktadır.

Sayın Altunbaş’ın, sosyalizasyonla ilgili sorularına daha önceden cevap arz etmiştim. Tedavi
kurumlarının koordinasyonu ile ilgili sorusuna
ve temennisine de daha önce cevap arz etmiştim. Bu yıl bu kurulu işleteceğiz.
100. YILA ARMAĞAN

Atıl kapasite ile ilgili rakamlar verdiler. Bu atıl
kapasiteden sağlık ve tedavi kurumlarında yalnız yatak işgali yönünden yüzde seksen oranında yararlandığımızda yılda 400 bin civarında
vatandaşımızın tedavi hizmetine kavuşacağı
gerçektir. Bu hizmetleri başka kriterlere göre
de değerlendirdiğimiz zaman, tıp ekonomisinin gerekleri içerisinde değerlendirdiğimiz
zaman, diyebilirim ki, bu sayıyı 600 bine de
çıkarmak mümkün olacaktır.
Yeni fizikî kapasiteye gitmekten ziyade, sağlık
hizmetlerimiz yönünden mevcut fiziki kapasiteyi optimal, dengeli ve verimli şekilde çalıştırmanın yolunu ve imkânlarını ararsak, zannederim toplumumuz ve kamu için daha yararlı
bir tutum olacaktır.
Sosyal hizmetlerin düzenlenmesiyle ilgili olarak, Sosyal Hizmetler Kurumu Kanun Tasarısı’nın en geç Nisan ayı içerisinde Meclise sunulacağını arz etmiştim.
Bütün partilerin ve kamunun katılacağı destekleyeceği bir millî sağlık politikasının geliştirilmesi
için gereken bütün çalışmaları yapmaktayız, yapacağız.
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Yataklı tedavi kurumlarımızla standart değişik
ve çoğu yerde düşüktür. Bunların yurt ölçüsündeki dağılımı fizik standartlar, personel ve tıbbî
standartlar yönünden dengesizdir.
Kaynaklarımızı kullanmada, öncelikleri tespit
etmede ve bunları uygulamada bazı eksikliklerimiz vardır ve bunlarda çoğu durumda gerçekçi olamamışız.
Yönetim, denetim, sağlık ve sosyal yardım
hizmetlerinin planlamasında, yataklı tedavi
kurumlarının içinde ve aralarında işbirliğinin
sağlanmasında bazı eksikliklerimiz vardır.
Personel politikamız tutarsızdır. Sağlık personeline yaptığımız ödemeler çoğu zaman gerçekçi değildir ve yetersizdir.
Bravo bakan Bey.
Vallahi mühim bu. Sağlık personeli nasıl çalışsın?

EKREM DİKMEN (Trabzon) -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. CEV-

Ayrıca personelin ve
yardımcı sağlık personelinin verimli bir tarzda
kullanılabilmesini gerçekleştirememiş durumdayız.
DET AYKAN (Devamla) -

Sosyal hizmetlerimiz dağınık ve yetersizdir. İlâç
sorununun, fiyat ve kalite konusunun kısa vadede çözümlenmesi ve ayrıca bazı hastalıklar ve
sair bulaşıcı hastalıklar yönünden hassas bir bölge olan yurdumuzda gerekli tedbirlerin alınması
hususu genel olarak ifade edilen konulardı.
Sayın milletvekili arkadaşlarımız bu konularda
ciddî tedbirlerin bulunabilmesi için araştırmaların yapılmasını, yönetimin düzenlenmesini,
bazı kanunların hazırlanmasını, kaynak yaratıcı
faaliyetlerde bulunulmasını, kaynakların dağılımında önceliklerin iyi tespit edilmesini; kaynakların kullanılmasında verimliliğe, işbirliğine
önem verilmesini ve bunların hepsini geçekleştirecek bir sağlık planının yapılmasını öngördüler.
Cevaplarım içerisinde bu yönde çalışmalarımızın olduğunu arz etmiştim, değerli milletvekili
arkadaşlarımız bu çalışmalarımızı önceliklerine dikkat ederek desteklerlerse, makul bir zaman süresi içerisinde sonuç alacağımıza inanmaktayım. Hepsinin üzerinde, sağlık ve sosyal
yardım hizmetlerimizi daha gerçekçi, daha
bilimsel ve kamuda daha çok desteğe sahip bir
zemine oturtabileceğimize inanmaktayım.
Başta sayın konuşmacı arkadaşlarım olmak
üzere, bütün milletvekili arkadaşlarıma teşekkür ederim, saygılar sunarım (Alkışlar).
BAŞKAN - Sayın Bakan, sayın milletvekili arka-

daşlarımızın Başkanlığa tevcih ettikleri sorular
vardır. Evvelâ yazılı soruları okuyacağım, bilâhara da sözlü soru sormak isteyen arkadaşları
yazacağım.

Arzu buyurursanız cevap takdim edersiniz,
arzu buyurursanız yazılı olarak cevap verme
imkânına sahipsiniz.
Antalya Milletvekili sayın Hasan Ali Gülcan’ın
soruları :
1. Yapılması düşünülen Antalya Devlet Hastanesinin durumu ne safhadadır; 1972 yılında
yapılmasına başlanması mümkün olacak mı?”.
2. Serik’te yapılan hastanenin açılması ne safhadadır?”
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. CEV-

Her ikisine de yazılı
cevap arz edeceğim; fakat Antalya Devlet Hastanesinin durumu önemli olduğu için şimdi bildiğim kadarıyla cevap vereceğim.

DET AYKAN (Devamla) -

100. YILA ARMAĞAN

Çevre sağlığında, çevre sağlığı mühendisleriyle
ilgili bazı hizmetlerimiz, özellikle kırsal alanda ve
gecekondu bölgesinde başarılı olamamıştır. Yurdumuzda bu bölgelerde, pislikten gelen ve beslenme bozukluğuna bağlı hastalıklarla, savaşta
yeterince başarı sağlayamamış durumdayız.

Antalya’da bir devlet hastanesinin yapılmasına
ihtiyaç olduğu hem Bakanlığımız yetkilileri tarafından, hem de o bölgenin değerli temsilcileri
tarafından tekrar tekrar ifade edilmektedir. Bilebildiğim kadar Antalya Hastanesi hem oradaki
hizmetin miktarı, hem de seviyesi bakımından
yetersiz bir hastanedir. 1972 yılı içerisinde ne
yapılabilir, tam bilmiyorum. Daha önce bir milletvekili arkadaşımıza arz etmiştim; bu yıl ayrılan yatırım ödeneğinden bir imkân bulunursa
Antalya gibi mühim bir devlet hastanemizin yapımı için, gereken kaynağın ayrılması için Devlet Planlama Teşkilâtına teklifte bulunabiliriz.
Sayın Bakan’dan bir istirhamımız
olacak yazılı olarak cevap vereceğim diyorsunuz; kısmen de sözlü cevapta bulunuyorsunuz.
Biz başkanlık olarak bunun hangisi cevaplandırılmıştır, hangisi cevaplandırılacaktır, ayırdedemiyoruz.

BAŞKAN -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. CEVDET AYKAN (Devamla) -

Yazılı olarak cevap

arz edeceğim.
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Sayın Gülcan’ın her iki sorusu da
cevaplandırılacaktır.

BAŞKAN -

Bitlis Milletvekili Sayın Gaydalı’nın yazılı bir
sorusu var:

“I. 40 bine yaklaşan diyabetli hastalarımızın
yaşama imkânlarını sağlayan insülin sıkıntısı
safhadadır. Bendeniz de ağır diyabetliyim. Hatıra binaen ancak insülin temin edebiliyorum.
Bu acı durum bakanlıkca bilinmekte midir; biliniyorsa alınan tedbir nedir?”

100. YILA ARMAĞAN

“Hiper glisemi komasına giren bir hastayı kristalize insülinden başka hiç bir kuvvet kurtaramıyacağına göre, bu hayatî ilâcın stoku neden
yapılmamaktadır? Cevaplandırılmasını ve teşekkürlerimi sunarım.”
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. CEVDET AYAN (Devamla) - Bunu duymakla müteessir oldum. Daha önce duymamıştım. Yazılı
olarak cevap arz ederim.
BAŞKAN - Yazılı

olarak cevaplandırılacaktır.

Sayın Mehmet Zeki Adıyaman’ın, sorusunu
okuyorum:
“Adıyaman merkezinde sağlık kolejinin açılması ve yeni bina inşası 1971 yılı planına alınmış ve 1971 Bütçesi’nden 750 bin lira ayrılarak
ihaleye çıkarılması planda gösterilmiş olduğu
halde, adı geçen okul binası ihaleye çıkarılmadığı gibi okul da halen açılmamıştır. Sağlık koleji inşaatıyla, okulun 1972-1973 ders yılında
açılması için Sağlık Bakanlığınca ne gibi bir
işlem düşünülmektedir?”
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. CEV-

Sayın Başkan, buna
da yazılı cevap arz edeyim.
DET AYKAN (Devamla) -

BAŞKAN - Cevap yazılı olarak takdim edilecektir efendim.

Sayın Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy tarafından verilen yazılı soruyu okuyorum.
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“Soru 1. 1972 yılında kaç vilâyetimiz sosyalizasyon bölgesine girecektir; bu vilâyetlerimiz
hangileridir?”
“Soru 2. Amasya’ya sağlık koleji yapılması
bakanlığınızca uygun görülmüş, planlama da
programına almıştır. Vilâyetce sağlık koleji için
arsa alınmış, ilgili dosya bakanlığınıza gönderilmiştir. 750 bin lira parası ayrılmasına rağmen dosya bakanlığımızda bekletilmekte; bilmediğimiz sebeplerle Bayındırlık Bakanlığına
gönderilmemektedir, sebebi nedir?”
“Soru 3. Amasya Sağlık Koleji 1972 inşaat
programında olduğu halde, gecikmenin sebebi
nedir; neden ihale yapılmıyor?”
“Soru 4. Amasya Gümüşhacıköy Sağlık Derneğinin elinde 52 bin lira mevcut para olduğu
halde, dernek başkanı ve Amasya milletvekillerinin bakanlığınıza müteaddit defalar yapmış
oldukları müracaatla Gümüşhacıköy Sağlık
Merkezine bir cip tahsis edilmesi arzu edilmiş; para karşılığı bu cipi şimdiye kadar almak
mümkün olmamıştır; sebebi nedir?”
“Soru 5. Amasya’da doğumevi yapılması için
bakanlığınızda tıp projeniz var mıdır; projeniz
varsa hangi sene programına almayı düşünüyorsunuz?”
Sayın Bakan, sayın Ulusoy’un soruları bitti.
Bunlara da mı, yazılı cevap vereceksiniz
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. CEVDET AYKAN (Devamla) - Sayın Ulusoy’un ilk
sorusuna şöyle cevap vereyim: Bu yıl sosyalizasyon uygulamasına alınacak il yoktur.

İkinci ve üçüncü sorusuna cevabım: Sağlık
okuluna arsa, temin edilmiş durumda ve bu
yılki bütçeye de 1 milyon lira ödenek kondu.
Nisan ya da Mayıs aylarında ihalesi yapılabileceği ümidedilmektedir. Gecikme nedeni, arsanın geç temin edilmiş olmasıdır.
Ciple ilgili sorusuna yazılı olarak cevap takdim
edeceğim.

Bir önerge de Gümüşhacıköyün
jeep talebi olmuş efendim.
BAŞKAN -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. CEVDET AYKAN (Devamla) - Sayın

Ulusoy bana sık
sık gelir, o zaman bana bunu sormadı. Herhalde...

BAŞKAN - O hususta yazılı olarak mı cevap ve-

receksiniz?

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. CEVDET AYKAN ( Devamla) - Yazılı olarak vereyim.
BAŞKAN - Peki

efendim.

Kayseri Milletvekili sayın Tufan Avşargilin sorusunu okuyorum şu anda; “Mecburi hizmeti
olan tabipler vardır. MeseIâ üç yıl hizmet etmiştir, bir yıllık mecburi hizmet borcunu vermek istememektedir. Daha önce Sağlık Bakanlığı bunu kabul ediyordu. Bugün kabul etmiyor.
Sağlık politikası bakımından bu doğru ama,
kişi hakkı ve hukuku bakımımdan bu adaletsizlik değil midir? Sayın Bakan bu tip mağduriyetleri önlemeyi düşünüyorlar mı?”
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. CEVDET AYKAN (Devamla) - Sayın Avşargile, yazılı

2- Bingölün ve ilçelerinde ayrı ayrı kaç doktor
vardır?
3- Yıkılan konutlar yerine yapılan yenilerinde,
kanalizasyon sistemi ile helâ durumu yapılmadığı için, muhtemelen vuku bulacak hastalıklar
için ne gibi tedbirler alınması düşünülmektedir.
4- “Çok önemlidir” kaydı içinde, Zelzele esnasında yıkılan Sağlık Okulunun, Ebe Okulunun
başka bir ile nakli iddia edilmektedir. Doğru
mudur? Doğru ise neden?
5- İl merkezi ile kazalarımızdaki doktor noksanlığı ne zaman giderilecektir?
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. CEVDET AYKAN (Devamla) -

vereyim efendim.

Yazılı olarak cevap

100. YILA ARMAĞAN

Amasya’da doğumevi yapılması için Bütçe
Plan Komisyonunda bir önerge ile bütçeye,
zannederim 1 milyon lira konmuştu. Bütçeye
ödenek yeni konduğuna göre, 1972 yılı içerisinde bununla ilgili proje yapılacak ve çıkan
Bütçe Kanun’u’nun gereği yerine getirilecektir,
yerine getirilmeye çalışılacaktır.

BAŞKAN - Sayın Nejat Çuhadar tarafından ve-

rilen önergeyi okuyorum.

1- Maraşta yapılmış olan 49 sağlık ocağımızın
40’ında doktor yoktur.
2- Sosyalizasyon bölgesi olmasına rağmen,
hastanede maalesef mütehassıs doktor eksiktir.
Bu eksikliğin ne zaman giderileceği.
3- Maraş il merkezinde yapılması kararlaştırılan 200 yataklı devlet hastanesi inşaatının gerçekleştirilip, gerçekleştirilmeyeceği.
4- Halk sağlığı için Maraş’ta bir laboratuvar
kurulup kurulmayacağının cevaplandırılmasını
istemektedirler.

olarak cevap vereceğim.
BAŞKAN -

Yazılı olarak verecekler.

Sayın Bingöl Milletvekili Sıddık Aydar tarafından verilmiş bir önergeyi okuyorum.
1- 22. 5. 1971 günü Bingöl’de vukubulan mütevellit Bingöllülerin sağlık sorunu halen ne şekilde tedvin edilmektedir?

BAŞKAN - Yazılı

olarak mı cevap vereceksiniz?

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. CEVDET AYKAN (Devamla) -

vereceğim efendim.

Yazılı olarak cevap

BAŞKAN - Efendim, bir takrir var, Tokatla ilgili ama veren milletvekili arkadaşımızın ismini
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yazmamış. Okumayacağım. Eğer Tokat Milletvekillerinden biri vermişse bunu, o takdirde…

Siz mi verdiniz Önder Bey?
REŞİT ÖNDER (Tokat) -

mevcut, bu ona ilâvedir.

Benim soru önergem

Hayır, onu okuyacağım, onu en
sona bırakıyorum. Bu da mı zatıâlinizin? Bir
imzasız önerge var, o da sizin lütfen bakınız da
efendim.

BAŞKAN -

Belki başka bir şey yazar, okurum, içinde... İmzasız olmasın.

100. YILA ARMAĞAN

Sayın Tunceli Milletvekili Kenan Aral tarafından verilmiş yazılı bir önerge vardır. Okuyorum.
“Tunceli İlinin Ovacık ve Pülümür ilçeleri,
uzun müddetten beri doktorsuz bulunmaktadır. Bu yıl kış çok şiddetli seyrettiğinden esasen
yerleşim ünitelerine çok uzak ve ulaşım imkânları fevkalâde güç bulunan bu illerde, doktor
bulunmaması, hastaları müracaat edecek bir
merciden mahrum bıraktığı gibi, halk üzerinde
de çok menfi bir tesir icra etmiş bulunduğundan, adı gecen ilçelere çok acele doktor tayini
hususunda Bakanlık ne düşünmektedir?”
BAŞKAN - Yazılı

nız efendim?

olarak mı cevap buyuracaksı-

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. CEVDET AYKAN (Devamla) -

cevap arz edeceğim.

Sayın Başkan, sözlü

Sayın Başkan, yurdumuzun bazı bölgelerinde,
özellikle Doğu Anadolu’da, ve Orta Anadolu’da yine merkezden ırak bölgelerde doktor
bulunmamasından samimi olarak müteessirim
ve Bakanlığınız da bundan samimi olarak müteessirdir. Fakat, doktor kaynağımız son derece sınırlı. Şimdi bu ay bizim sahip olacağımız
kaynak şu oluyor. Bazı arkadaşlar askerden terhis olacaklar ve Bakanlıktan iş talep edecekler.
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Bunlardan, mecburi hizmeti olanlardan kur’a
usulüyle, diğerlerini de bazı tekliflerde bulunmak suretiyle hizmet rica ediyoruz. Genç doktor arkadaşımız muhtelif kurumlarda ve yurt
dışında çoğu zaman iş bulabildikleri için, çoğu
durumda ilk teklifimize iltifat etmemektedirler.
Mecburi hizmetlileri belli ölçüde zorlayabiliyoruz. Belli ölçüde diyorum, çünkü, insanı çok
zorladığınız zaman, gittiği yerde hizmet yapmıyor. Ve diğer arkadaşlarımızı, mecburi hizmet
yükümlü olmayan arkadaşlarımızı da mümkün
olduğu kadar, istedikleri yerde kullanmanın
imkânlarını aramaktayız. Değerli milletvekili
arkadaşlarımız Bakanlığımızın bu güçlüğünü
ve yurdumuzun bu güçlüğünü eminim biliyorlar. Ama bildikleri bu konuyu tekrar, anlayışla
karşılamalarını rica ederim.
Tuncelinin, adı geçen ilçelerine ve benzeri ilçelere doktor göndermek için, yine gerekeni
yapacağız. Ama, kaynaklarımız bunlardır. Bu
tarzda ara cevap ederim sayın Başkan.
Balıkesir Milletvekili Altubaş tarafından verilmiş bir yazılı önergeyi okuyorum.
BAŞKAN -

“1. Sağlık Koleji yatılı öğrencilerinin günlük
yiyecek masraflarını, bugün ayrılan ödenekle
karşılamak mümkün müdür? Mümkün değilse
ne gibi tedbirler alınılması düşünülmektedir.
2. Sağlık Koleji mezunlarından, meslekleriyle
ilgili ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında
çalışmaları şartıyla yüksek öğretim yapmalarına imkân verecek bir fon tesisi ile, burs verilmesi düşünülüyor mu?
3. Yabancı ülkelerde bulunan veya oralardan
çalışarak Türkiye’ye gelmiş olan doktorlar için,
yabancı ülkelerdeki çalışma yıllarının, Türkiye’de çalışan hekimleri emeklilik ve kıdemleriyle ilgili son çıkarılan kanunla, sağlanan haklara
uygun haklar tanınması yolunda bir kanun düşünülüyor mu?”

Sayın Başkan, önergem iyi okunmadı, iyi anlatılamadı
zannediyorum. Müsaade ederseniz izah edeyim.
SALİH ZEKİ ALTUNBAŞ (Balıkesir) -

Yok yok, öyle bir müessesemiz yok.
Efendim, yabancı ülkelerde bulunan veya oralarda çalışarak Türkiye’ye gelmiş olan doktorlar
için yabancı ülkelerdeki çalışma yıllarının, Türkiye’de çalışan hekimlere son bir kanunla 3/4,
Türkiye’de çalışan hekimlere, serbest meslekte
çalışan hekimlere tanınan haklar gibi hakların
tanınması düşünülüyor mu, düşünülmüyor mu?
Böyle bir hazırlık var mıdır? diyorlar.

BAŞKAN -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. CEVDET AYKAN (Devamla) -

yim efendim.
BAŞKAN - Yazılı

Yazılı cevap arz ede-

cevap verilecektir.

Sayın Reşit Önder’in vermiş olduğu bir önerge
vardır. Okutuyorum, soru önergesi.
“Verem Savaşa bağlı hastane ve dispanserlerin
tedavi kurumlarına bağlanması düşünülüyor
mu?

mından âdil ve kesin müddetli bir rotasyon sisteminin tensibi, Bakanlıkça düşünülüyor mu?
Ana - çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinin bir genel müdürlükte birleştirilmesi hususu teemmül edilmekte midir?
Sosyalizasyon bölgesinde çalışanlara tazminat
verilmesi düşünülmekte midir?
Full - time durumu ne olacaktır? Yeni gelecekler, full - time’ye girebilecekler midir? Full
- time’ı bir hastanede bütün doktorlara uygulamaya, yani aynı hastanede full - time ve part
time çalışan doktorlar durumuna son vermeyi
Bakanlık düşünüyor mu?
Doğu için, özellikle sosyalizasyon için mukaveleli hekim istihdamı düşünülüyor mu?
Ayrıca, Türkiye’de bir hekim dengesizliği bilinen bir gerçektir. Bu dengesizliği önlemek için
Bakanlık bir çalışma yapmakta mıdır?
Ayrı bir soru; en son olarak bundan sekiz on
sene evvel, Tokat ili sağlık hizmetleri bakımından sosyalizasyona tabi tutulacakken, başka bir
ile politik sebeplerle bu hakkın tanındığından
sayın Bakanın bir bilgisi var mıdır?

Yükü çok olan ve şikâyeti bol olan tedavi kurumlarına yeni bir yük olmaz mı?

Esasen bir çok sosyal hizmetler yönünden mahrum bırakılmış olan Tokat’ın ne zaman sosyal
bölge olacağının Sayın Bakandan sorulmasını...”

Bu hastane ve dispanserlerin dışarıdan gördüğü ilâç yardımlarına yazık olmaz mı?

BAŞKAN - Bu

Asistanların muhtelif kurumlarda değişik tazminat aldıklarından, Bakanlık asistan bakımından da sıkıntı çekmektedir. Bu müesseseyi
cazip hale getirmeyi Bakanlık düşünüyor mu?
Bütün kurullardaki sağlık ve yardımcı sağlık personelinin tayinini, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında toplamayı, Bakanlık düşünüyor mu?
Sosyalizasyonu başarılı kılmak ve mahrumiyet
bölgelerine uzman hekim gönderebilmek bakı-

100. YILA ARMAĞAN

Yani, yabancı ülkelerde çalışan ve
yurda dönen doktorların serbest meslekte geçen doktorlar gibi...
BAŞKAN -

sorulara?..

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. CEVDET AYKAN (Devamla) -

Yazılı cevap vereyim.

Yazılı cevap verilecektir. Yazılı sorular bitti. Sayın Bakan kısmen cevaplandırdı,
kısmen de yazılı olarak cevap vereceklerini beyan ettiler.
BAŞKAN -

Efendim, şimdi şifahi sorulara geçtik. Sayın
Balım, sorunuz efendim.
DR. ALİ İHSAN BALIM (Isparta) - Sayın Başkan,
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Sayın Bakandan soruyorum; Bakanlığınız kadrolarında çalışan hekim personel için, özellikle
mahrumiyet bölgelerinde çalışanlara, risk içinde
mesai yapanlara ve fazla mesai yapanlara, başhekim gibi idari ek görevde çalışanlara yan ödemeler yapmayı sağlayan kanun değişikliği veya
kararname çıkarmayı düşünüyor musunuz?
2. Tam zamanlı çalışma, yani full - time yapan
hekimlerin akıbeti ne olacaktır? Yani full - time’ın uygulamasına devam edilecek midir?
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR.

Sayın Başkan,
bu konu kararname konusu değil, kanun konusu. Personel Kanunu’ndaki ek ödemelerin
işletilmesi konusu. Personel Kanunu’ndaki
bu hüküm Personel Kanunu’ndaki değişiklik
sağlandıktan sonra, gereken, Kanun’un gereği
içerisinde hazırlanacak kararname ile, sağlık
personeli için sağlanacaktır.

100. YILA ARMAĞAN

CEVDET AYKAN (Devamla) -

İkinci sorularına cevap arz ediyorum; Sayın Başkan, halen Full - Time Kanun’u yürürlüktedir.
BAŞKAN -

“Devam edecektir” diyorsunuz.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. CEVDET AYKAN (Devamla) - Devam
BAŞKAN - Devam

edecektir.

edecekmiş.

Soru efendim, sosyalizasyon bölgesinde çalışan hekimlere, sosyalizasyon Kanun’u ile öngörülen tazminatları vermeyi düşünüyor musunuz?
DR. ALİ İHSAN BALIM (Isparta) -

BAŞKAN -

Buyurun, Sayın Bakan.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. CEV-

Sayın Başkan, Kanun’un öngördüğü tazminat bu bölgede çalışan
hekimlere halen ödenmektedir. Yine, Personel
Kanunu’nun ek ödenekleriyle ilgili hüküm,
sosyalizasyon bölgesindeki sağlık personeline, o
hükümler yürürlüğe girdiğinde uygulanacaktır.

DET AYKAN (Devamla) -
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Soru cevaplandırılmıştır. Başka var
mı efendim?
BAŞKAN -

DR. ALİ İHSAN BALIM (Isparta) - Var efendim.
Hekim ve yardımcı sağlık personelnin, kadro
yetersizliği nedeniyle intibakları yapılıp, kademe terfiini normal yapamayanlar ve üst dereceye terfi edemeyenler için ne gibi tedbir düşünüyor ve alıyorsunuz?
BAŞKAN - Buyurun,

Sayın Bakan.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. CEVDET AYKAN (Devamla) - Sayın Başkan, bunun

için kadro taleplerimiz var. Maliye Bakanlığı
ve Devlet Personel Dairesi bu talepleri olumlu
karşıladığında, sağlanan kadrolarının miktarı
içinde bu talepleri karşılamaya çalışacağız.

Efendim,
Sağlık Bakanlığınca geri alınan Sağlık Sigortası
Kanun’u tasarısı Büyük Meclise ne zaman sevk
edilecektir?

DR. ALİ İHSAN BALIM (Isparta) -

BAŞKAN - Sayın

Bakan, buyurun.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. CEV-

Sayın Başkan, bu
son derece mühim bir konu, bununla ilgili bir
toplantı yaptık. Kanun’un değerlendirilmesiyle
ilgili bir toplantı yaptık. Büyük Meclisin huzuruna, halen sağlanması mümkün olan bilgiyi
sağlamamış olmadan ve kanunla ilgili yapılması gereken değişikliği yapmadan gelinmiş olmasını arzu etmiyorum.
DET AYKAN (Devamla) -

Bakanlığa atandığımda Kanun Tasarısı bakanlıktaydı, bunu yeniden değerlendirmeyi kendi görevim olarak kabul ediyorum, değerlendirmekteyim. Daha önce de arz ettiğim gibi, bunu Mayıs
ayı civarında, büyük bir ihtimalle Mayıs ayında
gerçekleşebileceğini tahmin ediyorum. O zaman
Yüce Meclise arz edilecektir, Sayın Başkanım.
Sayın Başkan, halk sağlığı yönünden son derece önemli

DR. ALİ İHSAN BALIM (Isparta) -

olan ilâç kontrolü lâboratuvarı faaliyete ne zaman geçecektir? İlâç kontrolü ne zaman lâyıkıyla icra edilecektir?

ğı takdirde, geçmişte olduğu gibi, piyasada bir
ilâç hortlamasına sebep olursa, bunun vebali
kime ait olacaktır?

SAĞLIK VE SOSYAL YARDM BAKANI CEVDET

BAŞKAN - Buyurun.

içerisinde arz etmiştim.

bunu konuşmam

İkinci Beş Yıllık Plan’da Devlet ilâç kontrol
lâboratuvarı öngörülmüştür. İcra planlarında da öngörülmüştür. 1972 yılı içinde Devlet
ilâç kontrol lâboratuvarının yapılmasıyla ilgili
bir miktar ödenek konmuştur. Ama, halen bu
lâboratuvarın projesi mevcut değildir, yapılmamıştır. Bayındırlık Bakanlığının yetkililerinin bize verdiği bilgiye göre, bütçedeki ödenek
tamamlandıktan sonra, proje ile ilgili ödenek
geçtikten sonra Ekim ayı civarında proje mümkün olacak derler. Tabiî projeden sonra bunun
ihale safhası vardır.
İkinci Beş Yıllık Plan’da öngörülen Devlet İlâç
Kontrol Lâboratuvarının, bugünkü bilgilerime
göre üç veya dört yıldan önce gerçekleşeceğini
tahmin etmiyorum. Fakat kısa vadede ve Refik
Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsünde yer sağlayarak ve bazı aletler sağlayarak böyle bir lâboratuvarın Ankara’da işler duruma getirilmesini
istemekteyiz. Zaten Hıfzıssıhha Enstitüsünde
bu hizmet yapılmaktadır ve orada bu konuda
yetişmiş bir kadro mevcuttur. Bunlara yer ve
alet bakımından kısa vadeli tedbir olarak imkân sağlayacağız.
BAŞKAN -

Soru cevaplandırılmıştır.

Buyurun, sorun.
DR. ALİ İHSAN BALIM (Isparta) -

rum efendim.

Son bir so-

İlaç fiyatlarını yeniden düzenleyecek kararnamenin hazırlanıp yürürlüğe girmesi halinde,
piyasada ilâç darlığı olmaması için önceden
ne gibi tedbirleri almayı düşünüyorsunuz ve
ilâç fiyatlarında zorlayıcı bir ayarlama yapıldı-

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. CEV-

Sayın Başkan, kararname hazırlamak için bir rapor almış durumdayız. Bu rapor, bu konuda çalışan uzmanlarımız
tarafından oy birliği ile bize verilmiştir.
DET AYKAN (Devamla) -

Arkadaşlarıma daha önce de arz etmiştim, 36
toplantı yapmışlardır, ciddî olarak çalışmışlardır. Muhtemeldir ki, bu kararname yürürlüğe
konduğu zaman Bakanlık, alınması lâzımgelen
tedbirlerin bazılarının alınmadığı uygulamada
ortaya çıkar, muhtemeldir bu. Yine muhtemeldir ki, kararnamenin uygulanmasında endüstri
yönünden bazı sakıncalar ortaya çıkabilir, her
ikisi de muhtemeldir. Fakat iyi niyetle bunların
düzeltilmesinin çarelerini arayacağız.
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AYKAN (Devamla) - Başkan,

Bu kararnamenin bir ilâç sıkıntısı yapacağını
tahmin etmiyorum. Halen bazı ilâçların sıkıntısı mevcuttur. Bunları da gidermek için çalışmaktayız. Yurdumuzda bir ilâç sıkıntısı olması
için hiçbir ciddî neden mevcut değildir. Böyle
bir şey vukua gelirse gerekeni yapacağız.
BAŞKAN -

Soru cevaplandırılmıştır.

Sayın Ataman, buyurun sorun.
Sayın Başkan,
Sayın Bakan, ilâç sorunları hakkında kısa bir
açıklama yaptılar. Ben, bu ilâç sorununun son
günlerde kamuoyunda ve basında, genişliğine
yer alması nedeniyle durumun açık bir şekilde değerlendirilmesi için Sayın Bakana, birkaç
soru soracağım.

DR. KEMAL ATAMAN (Ankara) -

Kaç soru efendim. Birkaç ne? Üç
mü, dört mü, beş mi?
BAŞKAN -

DR. KEMAL ATAMAN (Ankara) -

efendim.

Dört soru
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BAŞKAN -

efendim.

Dört soru soracaksınız. Buyurun

DR. KEMAL ATAMAN (Ankara) - Birinci sorum;
memleketimizde ilâçlar maliyet fiyatlarının altında satılmaktadır. Bu haliyle bazı ilâççılar
fahiş kazançlar sağlamaktadırlar. Bu keşmekeş
satışlara bir son verilecek midir?

Ayrıca Sayın Bakan, fiyat kontrol ve tespiti heyetleri kurulduğunu söylediler. Bu heyetlerde
piyasada iş yapan 3 iş adamının da görev aldığı
söylenmektedir. Bu, doğru mudur? Bu kişiler
kimlerdir? Bu kişilerin mevcut ilâç fabrikalarıyla ilgileri var mıdır, oradan herhangi bir aylık
almakta mıdırlar?
100. YILA ARMAĞAN

İkinci sorum; ilâç hammaddesinin Bakanlık
kanalıyla dağıtılıp dağıtılmaması hakkında ne
düşünülmektedir? Biliyoruz ki, bunu Eczacılar
Birliği yapmaktadır. Bakanlık bu hususta, ne
düşünmektedir?
Üçüncü sorum; bu sorum, ilâç eşantiyonu ile
ilgilidir. Türkiye’de eşantiyonların yüzde 100’
ünün ancak yüzde 5’i dağıtılmaktadır. Geri kalan miktarları piyasada satılmakta ve böylelikle vergi kaçakçılığına başvurulmaktadır. Sayın
Bakanın bu eşantiyon yerine broşürle ilâçların
tanıtılması yönünden bir faaliyeti var mıdır ve
ilâç depolaması hakkında ne düşünmektedir?
Son sorum, 21.12.1971 tarihli bir rapor ilgilidir. Bu rapor bir kararname lehine yazılmıştır.
Profesör Şükrü Kaymakçalan ve bir maliye
murakıbı tarafından hazırlanmış bir rapordur.
İlâç sorunu değerIendirilirken, bakanlık bu rapordan faydalanacak mıdır? Teşekkür ederim,
BAŞKAN - Sayın Bakan, sorulara cevap verecek misiniz, yoksa yazdı olarak mı cevaplandıracaksınız?
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. CEVDET AYKAN (Devamla) - Cevap vereceğim Sa-

yın Başkan.
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BAŞKAN - Kararnameye esas olacak heyet çalış-

masında, ilâç sanayii ile ilgili şahıslar var mıdır?
Sorusuna buyurun cevap verin, Sayın Bakan.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. CEVDET AYKAN (Devamla) - Sayın

Başkan, bu ilâç
konusu; tamamen tıbbî, ekonomik ve endüstriyel bir konudur. Maalesef Türkiye’de bu konu
muhtelif nedenlerle politik bir konu yapılmıştır.
Bizim tutumumuz, tıbbî, ekonomik ve endüstriyel olan bu konunun yine tıbbî, endüstriyel ve
ekonomik bir açıdan alınmasıdır. Bu yönde biz
ele aldık, konudan hiçbir amaçla, yararlanmayı
düşünmedik, konunun halk sağlığı yönünden çözümünü düşündük. önceliğimizi de buna verdik.
Sayın Ataman bana bu konuda soru sorduğu
için kendisine teşekkür ederim.
Yapılan iddialar şudur; Türkiye’de ilâç endüstrisi büyük imkân sağlamaktadır. İlâç endüstrisi büyük bir karışıklık, düzensizlik içindedir.
Tabiî bu bir önyargı olabilir. Bir de bazı ciddî
araştırmalara dayanabilir.
Araştırmaların bize söylediği şudur; ilâç sanayiinde genellikle kalite kontrolu ile ilgili ve fiyat kontrolu ile ilgili alınması gereken tedbirler
vardır. Fakat sermaye değerini de dikkate aldığımızda genellikle bahsedildiği ölçüde büyük
bir kazanç mevcut değildir.
1968 yılında ilâç fiyatlarını kontrol etmek için
bir Kararname yürürlüğe konmuştur. O Kararname’de ilâç fiyatlarını kontrolle, yahut
beyannamelerin değerlendirilmesiyle ilgili bir
komisyonun kurulması öngörülmüştür. Komisyonun işleyişiyle, şekliyle ilgili bazı şikâyetler zaman zaman olmuştur ama bu kararname aşağı yukarı son 6 aydan beri yürürlükte değildi.
Yürürlükte olmayan bir kararname, hukuken
yürürlüktedir. Fakat Bakanlık tarafından uygulanmamaktadır. Uygulanmayan bir kararnamenin bir maddesini değerlendirmenin yararlı

Hammadde ithali Bakanlık tarafından fiyat yönünden ve kalite yönünden kontrol edilmektedir. Fakat hammaddenin Bakanlık tarafından
ithali ve dağıttırılması diye bir sorun mevcut
değildir. Ticarî emtialar, ticarî usullerle, memleketimizdeki mer’i usullerle ithal edilmekte,
fakat bunların fiyat kontrolünü ve kalite kontrolünü Bakanlık yapmaktadır.
3’üncü sorusuna cevabımız şu olacaktır: Eşantiyon dağıtım mevzuu. Bu bütün ülkelerde tartışılan bir konudur. İlâç fiyatı konusu bütün ülkelerde tartışılmaktadır. Bir Fransız uzman gelmişti.
Fransa’daki kararnameyi hazırlayan uzman dedi
ki, “1953’ten bu yana bu ilâç fiyatlarıyla ilgili 10
tane kararname çıkardık, mütemadiyen değiştirdik.” Mütemadiyen tartışılan bir konu bu. Tabiî
ilâçın sosyal yönü olduğu için toplum bunu önce
disipline etmek istiyor, her ülkede var.
Eşantiyon dağıtımı ve süresi değişik ölçülere,
göre değişik toplumlarda değerIendirilmektedir. Bazı toplumlar bunu disipline etmiştir. Bir
süre için belli ilâçlardan eşantiyon verilmesini,
belli oranda kabul etmişlerdir.
Memleketimizde bazı ilâç firmalarının eşantiyondan yaralanarak vergi kaçakçılığı yapıp
yapmadığını tabiî ben bilmiyorum, bu yönde
bir bilgim mevcut değildir. Bilebildiğim kadarıyla bir araştırıma da mevcut değildir. Fakat
büyük ilâç firmaları genellikle şu iddia ile son
yıllarda ortaya çıkmışlardır; bütün bizim hesaplarımız açıktır, vergi ve kârlılık yönünden ve
diğer yönlerden bizi kontrol edebilirsiniz. Gayet tabiî bu Devletin imkânıdır, aynı zamanda
sorumluluğudur.
Ben en son kurduğumuz komisyon, İstanbul’da, 12 tane hesap uzmanını ilâç firmalarının hesaplarını kontrol etmek için görevlendirdi. Bunlar, belli bir süre çalıştılar.

Hazırlanan Kararname uygulandığı zaman,
yeni hazırladığımız kararname uygulandığı zaman zannederim eşantiyon konusu belli ölçüde bir düzene girecektir, fakat Sayın Atman’a
şunu arz edeyim; endüstrimizin bu dalını, diğer
dallarda olduğu gibi, birdenbire disipline edebilmek mümkün değildir. Bu bir zaman mevzuudur şayet tedbirlerde gerçekçi olmazsanız,
endüstri hizmetini yapamıyor. Toplum ilâçsız
kalmaktan şikâyet ediyor. Yahut da tedbirlerinizde gerçekçi olmazsınız, o endüstrinin ürettiği
ilâcı daha pahalı almak durumu ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Bakanlık olarak hiçbir önyargı
içinde değiliz, şahsen hiçbir önyargı içinde değilim, Kanunlarımızın öngördüğü ve mevcut
Kanun’umuzun Bakanlığımıza verdiği görevin
anlayışı içerisinde ilâç konusunda en uygun fiyat
kontrol sistemi nedir? Bu soruyu ve bu görevi bir
komisyona verdik. Komisyon üyelerinin isimlerini teker teker kimler olduğunu açıkladım.

100. YILA ARMAĞAN

olacağına inanmıyorum. Onun için cevabımı
bu tarzda kabul etmelerini rica ediyorum.

Biliyorsunuz Senatoda şöyle bir iddia oldu, ki bir
grup adına yapılan bir konuşma idi. “Bu Başkan
bir ilâç fabrikatörüdür.” Sonra şu anlaşıldı ki, bir
isim benzerliği. Aynı isimde olan; fakat soyadı
değişik birisi ile bizim Komisyon Başkanımız karıştırılmış, mevcut bilgi de yok, tabiî bu düzeltildi.
Bu misali vermekteki gayem yeniden konuyu duyurmak değil ; ama konunun ne kadar duygusal
kılındığını, ne kadar önyargılara boğulduğunu
arz etmektir. Her toplumda bu tartışılmaktadır.
Daha önce de arz ettiğim gibi, bir kararname
oybirliği ile hazırlanmıştı, uygulamaya konacaktı. Muhtemeldir ki bu kararname uygulandığı
zaman görülecektir ki, Sağlık Bakanlığınca alınması gereken bazı tedbirler alınmamıştır, muhtemeldir. Veyahut yine görülecektir ki, bu kararnamenin uygulanması, endüstrinin işlemesinde,
fonksiyon görmesinde ve ilâç üretiminde bazı
sakıncalar doğurmaktadır. Bu da muhtemeldir,
Bakanlık olarak bizim görevimiz, böyle durum
olduğu zaman bunu düzeltmektir. Bulunan en
iyi çözüm budur, başka çözüm bulamadık. BuraYüzyılın
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daki değerlendirme, zannederim gereken hizmet
yapılmış mıdır, iyi niyetle yapılmış mıdır ve bilimsel bir tutum olmuş mudur şeklindedir. Bunu
kime değerlendirtirsek değerlendirtelim, 36 toplantı yapan ve pek çok alternatifler üzerinde çalışan, çok ayrıntılı çalışan ve ciddî çalışan bir komisyonun çalışmasına ben şahsen Sağlık Bakanı
olarak teşekkür duyuyorum ve bu kararnamenin
ilâçta fiyat kontrolü konusunda toplumumuzda
yeni bir aşama olacağına, yeni bir düzenleme
olacağına inanmaktayım. Zamanla tabiî bunlar
daha, gelişecektir.

100. YILA ARMAĞAN

Efendim, Sayın Ataman, bir profesörün raporundan bana bahsettiler. Ben bu konunun
çok hassas bir konu olduğunu düşünerek çok
vesika topladım. Daha evvelden de bu hususta
tecrübem var. Meclis İlâç Araştırma Komisyonunda çalışmıştım, o zaman da çok vesika toplamıştım. Her şeyi çift vesikaya bağladım. Bu,
güvensizlikten dolayı değil de, iyi niyetle tenkilde bulunan bazı insanların, görev yapan bazı
arkadaşlarımızın tenkitlerinde, değerlendirmelerinde ve kendilerine bu bilgileri verenlerin
ne kadar haksız olduklarını anlatmak için bu
vesikaları topladım. Bahsettiğiniz profesörün,
burada imzalı bir vesikası var. Tabiî bu konular
hep heyet huzurunda oldu. Gayet geniş olduğu
için ben bir cümlesini müsaadenizle okuyayım
efendim, yazısı şudur:
Sayın Profesör’den- işte, ne ise ismini zikretmeyeyim sonra fiyat konusundaki bilgisizliğimi
daha fazla anladım. Ruhsat ve kalite kontrolü
işleriyle ilgili Komisyonun Başkanlığını, eski
doçentim ve kıymetli arkadaşım Profesör Kayaf ’a tevdi buyurdunuz, ben de anlamadığım
bir saha olan Fiyat Komisyonu Başkanlığını
yapmanın bir figüranlıktan ileri gidemeyeceğini arz ettim.”
Sayın Ataman’a kim verdi bu bilgileri, bilmiyorum; ama bendeki imzalı vesikaların doğruYüzyılın
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ladığına göre, size verilen bilgi gerçekçi değil,
Herhalde amaçlı. Siz iyi niyetli bir arkadaşsınız, o kaynağınızı düzeltmenizi rica ederim.
(MGP, aralarından alkışlar, “Bravo!” sesleri.)
BAŞKAN -

Soru cevaplandırılmıştır.

Sayın Aygün, sorunuz efendim.
SALİH AYGÜN (Amasya) - Suluova’da yapılması
kararlaştırılan bir hastane için, 5 bin metrekarelik bir arsası da bedava olarak Sağlık Bakanlığına tapulanan bir yerde sağlık merkezi yapılacak
mıdır? 15 bin nüfuslu bir kazada böyle bir hastane yapılması düşünülür mü? Politik bir kişinin, Sayın Bakanı Bakanlığında ziyaret ederek
bu hastane hakkında kendisi ile bir konuşması
olmuş mudur? Ne taahhütte bulunmuştur? Bu
hususların açıklanmasını istirham ediyorum.
BAŞKAN - Özel görüşmelerin de açıklanmasını

istiyorsunuz? Soru değil ki bu. Bina ile alâkalı...

SALİH AYGÜN (Amasya) -

Sayın Başkan.
BAŞKAN -

me…

Hastane hakkında

Rica ederim efendim, özel görüş-

SALİH AYGÜN (Amasya) - Hastane

hakkında.

Hastane hakkında, olur, tabiî. Sayın
Bakan, hastane hakkında cevabınızı lütfedin.

BAŞKAN -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. CEVDET AYKAN (Devamla) - Amasya Suluova’dan
bir heyet, orada bir sağlık yataklı tedavi kurumunun kurulması için bana müracaatta bulundular, geldiler. Kendilerine verdiğim cevap şu
oldu: Hatırlayabildiğim kadarı ile, hatırlamakta
kusurlu isem düzeltirim gayet tabiî “Bana müsaade edin, bu konuyu inceleteyim. Birden bire
size bir cevap verir duruma girmeyeyim. İyi niyetle bazı şeylere başlanıyor, sonunda bunları
işletmekte büyük sıkıntımız oluyor. Bilebildiğim
kadar Suluova, Amasya’ya çok yakındır. Siz bu-

BAŞKAN -

Soru cevaplandırılmıştır.

Sayın Kılıç, buyurun efendim sorunuz.
Sayın Başkan, bir hayırsever vatandaşımız tarafından
Kilis ilçesine yapılan 60 yataklı doğumevinin
doktorsuzluk yüzünden bugüne kadar açılmaması nedenini Sayın Bakanımız neye bağlarlar? Ne düşünürler bu hususta?

DR. MEHMET KILIÇ (Gaziantep) -

BAŞKAN - Buyurun

Sayın Bakan.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. CEVDET AYKAN (Devamla) -

Sayın Başkan, bu

Kilis Doğumevi için bana Bakanlıktan telgraf geldi, sayın Başbakana telgraf geldi; ama
bunlar telgrafla olmuyor. Oraya, -her iki söylediğim açık kalpliliğimi anlamanızı rica ederim. Doğum uzmanını iki türlü göndermemiz
mümkün; ya oraya rotasyonla göndermemiz
mümkün birisi bu ya da birisi talip olacak, onu
göndermemiz lâzım. Üçüncü husus olarak da
karşımıza şu çıkıyor: Gönderdiğimiz bu müessese rantabl bir şekilde çalışıyor mu çalışmıyor
mu? Kilis, büyük bir yer, doktor, uzman doktor
durumumuzu biliyorsunuz, herhalde Personel
Kanunu’nda yan ödemelerle ilgili bazı düzeltmeler yapıldıktan sonra ve sağlık personelimizi
en iyi planlamanın yolları üzerindeki çalışmalarımız bir sonuca vardıktan sonra, zannederim cevap vermek yerinde olur. Meclis kürsüsünden bunu çözümlerim diye bir taahhütte
bulunmayı haklı bulmuyorum. Cevabını ileride arz ederim.
BAŞKAN -

efendim.
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rada büyük 200 yataklı tedavi kurumunu çok zor
işletirsiniz. İyi niyetinizi anlıyorum. Belediyenin
imkânlarını, kamu kaynaklarını acaba şimdi mi
burada kullanmanız, yoksa bu kaynaklardan
başka şekilde mi yararlanmanız sorusu üzerinde size tavsiyede bulunayım dedim.” Arzım bu
idi, belki şunu da söylemiş olabilirim: “PIan
vermek gayet kolay, size taahhütte de bulunmak
gayet kolay; ama bu sorumlulukla bağdaşmaz..”
Herkese genel olarak söylediğim bu. “Müsaade edin konuyu inceleteyim, size Bakan olarak
en iyi tavsiyede bulunayım.” diyorum ve ilâve
ediyorum. Bayındırlık Bakanından bir planın
alınması bedeli elli lirayı geçmiyor, sizi memnun
ediyor; ama kamu kaynaklarının kötüye kullanılması sonucunu doğuruyor. Kendileri benim
hemşehrimdir Sayın Aygün bilir. Erbaa’da bir
büyük hastane yapıldı. Ben de Erbaalıyım; ama
bir doktor bulup işletemiyoruz. Tayin yapıyoruz
gitmiyor. Bunu kendileri bilir. Ee, yurdumuzun
pek çok yerinden; “İşte hastahane yapıldı, bize
niye doktor göndermiyorsun.” diye mütemadiyen söylüyorlar. Yeni yeni bu hastahanelere doktor bulamazken, 100 yataklı, 200 yataklı yerlere
doktor bulamazken, 50 yataklı yerlere uzman
bulamazken, yeni yeni tedavi kurumları için
halkımızı teşvik etmenin yararlı bir tutum olacağına ben şahsen inanmıyorum, Fakat, tabiî Bakanlıktaki uzmanlarımız bize tavsiye ederler, Suluova’da 200 yataklı bir hastahanenin yapılması
yararlıdır derlerse, ben de gereğini yaparım.

Sayın Kavurmacıoğlu, sorunuz

DR. H. AVNİ KAVURMACIOĞLU (Niğde) - Sayın

Başkan, aşağı yukarı epey zamandan beri arkadaşların sorduğu suallere verdiği cevapların gerekçelerinde doktor bulamadığından Bakanlık
olarak tayinleri yapamamakta olduğunuzdan
şikâyet ediyorsunuz.
EKREM DİKMEN (Trabzon) - Biz
BAŞKAN -

duymuyoruz.

Ben duyuyorum efendim.

Bizim de duymamız gerekmez mi Sayın Başkan?

EKREM DİKMEN (Trabzon) -

BAŞKAN - Sayın Bakan ve benimle alâkalı
efendim. Başkana soruyor soruyu.

Buyurun devam edin Sayın Kavurmacıoğlu.
Sağlık Komisyonunda çıkarılıp kabul edilen mütehassıs hekimler için mecburi hizmet Kanun’u,
tarafınızdan tetkik edilmek üzere çekilmiş bulunmaktadır. Çekildiği günden bu yana aşağı
DR. H. AVNİ KAVURMACIOĞLU (Niğde) -
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yukarı bir ayı geçtiği halde, en ufak bir işaret
yok. Bu Kanun’u ne zaman tetkik edip komisyona havale edeceksiniz? Bu hususta malûmat
rica ediyorum.
BAŞKAN -

Buyurun Sayın Bakan.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. CEVDET AYKAN (Devamla) - Sayın Başkan, bu
kanun tarafımdan çekilmemiştir. Kanun komisyondadır.
DR. H. AVNİ KAVURMACIOĞLU (Niğde) - Çek-

tiniz Sayın Bakan.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. CEV-

Hayır, komisyondan
çekilmemiştir, kanun komisyondadır. Sayın
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DET AYKAN (Devamla) -
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Çalışma Bakanı, bu konuyu beraber Sayın
Başbakana arz etmemizi istediler. Ben de kendilerinin talebine uyarak komisyondan müddet
istedim. Gerek milletvekillerimiz yönünden gerekse bakanlık yönünden Şubat ayının özelliklerini biliyorsunuz. Bundan dolayı, komisyona
gelmekte kusurlu oldum; ama bu kanun çekilmemiştir, komisyondadır.
BAŞKAN -

Soru cevaplandırılmıştır.

Yazılı ve sözlü soruların tümünün gereği yapılmıştır. Sayın Bakana teşekkür ederiz.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. CEVDET AYKAN (Devamla) - Ben

de teşekkür ederim Sayın Başkan, sağ olasınız (CHP, DP ve
MHP sıralarından alkışlar).

•

100. YILA ARMAĞAN

Dr. Cevdet Aykan
Dönemi Sağlık Düzenlemeleri
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Tedavi Kurumları Genel Müdürlüğüne Bağlı
Eğitim Hastaneleri, Devlet Hastaneleri, Özel Dal Hastaneleri ve Sağlık Merkezleri,
Tabip Yardımcı Tıp Personeli, Teknik Personel Hizmetlileri ve Yatak Kadro Tevzii
Yönetmeliği (27.12.1971)
•

Kan Merkezlerinin Açılması ve Çalışmaları Hakkında Yönetmelik (20.03.1972)

•

İstirahatı Gerektiren Hastalık Halinde Raporları Verecek Hekim ve Sağlık Kurumları
Yönetmeliğinin Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (17.05.1972)
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Dr. Vefa TANIR (1927 - )

Dr. Vefa Tanır
1927 yılında Konya Ilgın’da doğdu.
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. (1954)
Ruh ve Sinir Hastalıkları ihtisası yaptı.
1950 yılında Ilgın Gazetesini çıkardı, Ilgın’da serbest hekimlik yaptı.
Bayındırlık Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, TBMM Başkanvekilliği, Güven Partisi
Grup Başkanvekilliği ve 1996-2000 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı yaptı.
100. YILA ARMAĞAN

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Dr. Vefa Tanır
Dönemi Sağlık Düzenlemeleri
•

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilatında Çalışan Personele Sicil Raporu
Vermeye Yetkili Amirleri Gösterir Yönetmelik (1973)

•

Bulaşıcı ve Salgın Hastalıklar Çıktığında Alınacak Tedbirlere Uyulmaması Halinde
Uygulanacak Ceza Yönetmeliği (1973)

•

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Tedavi Kurumları Genel Müdürlüğüne Bağlı
Eğitim Hastaneleri Dışında Kalan Yataklı Tedavi Kurumları Cihaz ve Aletlerinin
Standart Kadro Yönetmeliği (1973)
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Dr. Selahattin CİZRELİOĞLU (1924 -2011)

Dr. Selahattin Cizrelioğlu
8 Şubat 1924 tarihinde Diyarbakır’da doğdu.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. (1951)
Paris Üniversitesi Hukuk Fakültesinde doktorasını tamamladı. (1953)
Diyarbakır’da serbest avukatlık yaptı.
Brüksel Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev aldı, iktisadi analiz yüksek lisansı yaptı.
Cumhuriyet Senatosu Diyarbakır Üyeliği yaptı. (1966)
100. YILA ARMAĞAN

12 Ağustos 2011’de İstanbul’da vefat etti.

CUMHURİYET SENATOSU
Konu

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1974 Yılı Bütçesi Münasebetiyle

Yasama Yılı

13

Birleşim

56

Tarih

06.05.1974

S

AĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR.
SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Diyarba-

Sayın Başkan, Muhterem Senatörler, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 1974 Malî Yılı Bütçesi’nin muhterem
heyetinizde olumlu ve yararlı geçen müzakeresinden dolayı teşekkürlerimi sunarken muhterem grupların sayın sözcülerinin kıymetli konuşmalarının bakanlık faaliyetlerinde dikkatle
nazara alınarak gereken şekilde değerlendirilmesine çalışılacağını işaret etmek isterim.
kır) -

Kalkınma planlarında ve Hükûmet programında yer almış ve belirtilmiş olduğu üzere millî
sağlık politikasının amacı, halkın sağlık hizmetlerinden yararlanma seviyesini yükseltmek ve

geri kalmış bölgelere öncelik vererek, sağlık hizmetlerinin dağılışında sosyal adaleti gerçekleştirmektir. Bu amaca ulaşmak için sağlık alanındaki
hizmetler ve kurumların ahenksizlik ve dağınıklığını giderecek bir düzenin kurulması, özellikle
ödeme gücü zayıf olanların sağlık tesislerinden
faydalanmalarındaki zorluk ve engellerin kaldırılması, koruyucu hekimliğe önem verilip etkinlik ve yaygınlık kazandırılarak tedavi hekimliği
hizmetlerini, koruyucu hekimlik çalışmalarını
tamamlayıcı olarak ele alıp ayakta, evde ve hastanede tedavi hizmetlerini kendi içinde ve koruyucu hekimlik hizmetleriyle bir bütün olarak
yürütmek istikametinde çalışmak bakanlığın
başta gelen görevlerinden biri olacaktır.
Yüzyılın
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1963 yılında tatbikata başlattırılmış olan sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi, bu tarihten
önce pahalı bir hizmet olan tedavi edici hizmetlere öncelik veren ve şehirsel bölgelerde ağırlık
taşıyan hizmet anlayışı yerine ayakta ve evde
tedaviyi öngören, hizmeti vatandaşın ayağına
götüren, kırsal bölgelere ağırlık veren hizmet
anlayışını getirmiş olma bakımından doğru ve
memleket gerçeklerine uygun bir sistemdir.
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Ancak, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde seçilen illerin sosyo - ekonomik şartları ve altyapı tesisleri bakımından yeterli olmaması, ücret sistemindeki kifayetsizlik sebebiyle
tıp ve yardımcı tıp personelinin görevlendirilmesinde arzu edilen seviyenin sağlanamaması
gibi nedenlerden dolayı hizmet verimi düşük
kalmış ve hizmette yeteri kadar başarıya ulaşma imkânı hasıl olmamıştır. Bunun içindir ki
1968 yılına kadar kesin şekilde kendini gösteren bu durum karşısında sistemin uygulanması
yavaşlatılmış ve 1969 yılından sonra Kahramanmaraş, Edirne, Nevşehir gibi senede bir
ilin hizmetin kapsamına alınması yoluna gidilerek bu husustaki sıkıntılara bir çare bulunma
istenmişse de bilhassa personel yönünden gerekli cezbedici durum yine de sağlanamamıştır.
Üçüncü Beş Yıllık Plan;
1. İkinci Beş Yıllık Plan döneminde yavaşlatılan hız telâfi edilecek ve bütün iller en geç 1982
yılına kadar proje içine alınacak.
2. Bu dönemde sosyalleştirilecek iller arasına
sosyo - ekonomik ve altyapı durumları gelişmiş
iller alınarak rotasyon imkânları sağlanacak.
3. Personel ikmalinde karşılaşılan güçlükleri
gidermek üzere tüm malî ve sosyal özendirici
tedbirler getirilecek.
4. Tüm yüksek öğrenim görmüş personele uygulanmak üzere, “yurt kalkınma hizmeti’’ adı
Yüzyılın
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altında mecburi hizmet rejimi sağlanacak şeklinde yapıcı, meselelere çare bulucu tedbirler
getirmişse de 1963 yılında en çok beş yıllık planın öngördüğü nüfusun 1/5’i olan 4,7 milyon
nüfusu kapsayan, 11 ilin proje kapsamına alınması gerçekleştirilebilmiş ve bu yılda yapılacak
ocaklar, birçokları gerçek fiyat artışları gerekse
1973 yılında noksan finansmanları dolayısıyla
ihale edilememiş olduğundan, hız 1974 yılında
devam ettirilemeyecek duruma gelmiştir.
Görülüyor ki planın ilk dilimi olan 1973 yılında beş yılda programa alınacak 18.9 milyonun
ancak 4.7 milyonu proje kapsamına girebilmiş;
böylece de planın öngördüğü sürat daha ikinci yılda aksamış bulunmakta olduğu gibi diğer
tedbirlere de el sürülememiştir.
Şu hususu da işaret etmek gerekir ki sağlık
hizmetlerinin sosyalleştirilmesi konusundaki tedbirler sadece bu hizmete dönük olursa
1963’ten sonra olduğu gibi kısa sürede tekrar
bozulabilecektir. Bunun içindir ki baş sırada
personel istihdamı olmak üzere getirilecek tedbirlerin yurt ölçüsünde olması gerekmektedir.

‘‘

Bakanlıkça personel istihdamı için 1974
yılı faaliyetlerinde düşünülen tedbirleri:
1. Hekimlerin ücret sisteminin yeniden
düzenlenmesi
2. Yataklı tedavi hizmetlerinin bir sistem
içinde yürütülmesi suretiyle bugünkü
dağınıklığın, personel istihdamında
meydana getirdiği dengesizliğin
giderilmesi
3. Sözleşmeli istihdam sisteminin
gerçekleştirilmesi
4. Mecburi hizmet sisteminin getirilmesi
5. Tayinlerde bölgesel, âdil bir rotasyon
sisteminin uygulanması şeklinde ifade ve
sıralamak mümkündür.

’’

Memleket gerçeklerine uygun ve atılmış iyi bir
adım olarak mütalâa edilen sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi sistemi Hükûmetçe desteklenip olgunlaştırılacaktır.
Bu hizmetten bahsederken sağlık hizmetlerinin halka sunuluşunda bir reform olarak kabul
edilen bu mevzuda büyük emeği geçmiş ve sistemin kuvvetli savunuculuğunu yapmış ve sistemin tatbikatına kendi bakanlığı zamanında
başlanmış bulunan eski Sağlık Bakanlarından
Diyarbakır Milletvekili merhum Yusuf Azizoğlu’nu rahmetle anmak bir görev sayılır.
Bakanlığın 1973 yılında içme ve kullanma sularını devamlı klorlama ameliyesi ve sistemli aşılama
faaliyetlerinin sonucu olarak, bulaşıcı hastalıklarla savaş oldukça başarılı geçmiş ve normal sınırlar
içerisindeki epidemiler dışında belli bir bulaşma
ve salgın görülmemiştir. Keza gıda maddelerinin
kontrolü 1973 yılında daha etken bir tarzda yapılmış ve Tarım Bakanlığı ile işbirliğini sağlayan
bir protokol yürürlüğe konulmuştur.
1974 yılında da bakanlıkça uygulanmakta olan
tedbirlerin güçlendirilmesi ve Ankara’nın hava
kirliliği ile kaynak sularının her safhasında gereken kontrol mekanizmasını kuvvetlendirici
tedbirlerin uygulanmasına çalışılacaktır.
Ayrıca Hükûmet programında yer alan çevre
sağlığı bakımından hava ve su kirlenmelerinin
sağlığı tehdit eden, tabiat şartlarını kötüleştiren
etkilerinin önlenmesi için gerekli tedbirlerin
alınması ve gıda maddelerinin etkili denetimine, özellikle iyi beslenemeyen ve satın alma
gücü zayıf okul öncesi ve okul çağındaki çocukların gereğince beslenmelerinin sağlanması
ve tüm beslenme konusu üzerinde önemle durulmasına çalışılacaktır.

Köyler ve gecekondu bölgelerindeki yetersiz ve
kötü yaşama şartlarının düzeltilmesi ve burada
yaşayan vatandaşlara daha sağlıklı hayat şartlarının sağlanmasına ilişkin çalışmalar yapılacaktır.
Bilindiği gibi verem savaş hizmetleri başarıya
ulaşmış bir faaliyet alanıdır. Sabit tesisler olarak dispanser ve bölge tüberküloz laboratuvarları seyyar hizmet gören üniteler olarak gen
ekiplerinin başarılı çalışmaları ile verem konusu memleketimizin bir numaralı problemi olmaktan çıkmıştır, denebilir. Nitekim, kayıtlara
göre veremli hasta sayısı 1960 yılında 27,7 milyon nüfusta 750 bin kişi iken, 1973 yılında 38
milyon nüfusta 200 binin altındadır. Veremden
ölen hasta sayısı ise 1945’te yüz binde 262 iken
bugün yüz binde 16’ya ve büyük illerimizde
40’a kadar düşmüştür. 1955 yılında 0 - 3 yaşındaki çocuklar arasında enfeksiyon nispeti %12
iken bugün %2 civarındadır. Tedaviye muhtaç
hasta sayısı 1960’ta binde 25 - 30 iken, bugün
binde 4’e düşmüş durumdadır. Üniversite öğrencilerinde 1960 yılında binde 17 hasta bulunurken bugün binde bir ilâ ikiye düşmüştür.
Bütün bunlar verem savaş hizmetlerinin başarılı faaliyetlerinin bir sonucudur.
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Aynı zamanda getirmiş olduğu sistem 657 sayılı
Kanun’da oldukça değişmiş bulunan 224 sayılı
Kanun’da da değişiklik yapılması gerekmektedir.

Bakanlığın muvaffakiyetli çalışmalarından
biri de memleketimizde sıtmanın eradike edilmesi ve bunun başarıyla sürdürülmesidir. Bugün bazı illerde sıtma intikali mevcut olup buralardan Çukurova’ya gelen işçilerle bu ovada
yeniden bir sıtma mihrakı husule gelmiştir.
Bunun başlıca nedeni Çukurova’daki nakil
anofel sachorovinin klorlu ensektisitlere karşı rezistans kazanmış olması ve geniş sulama
işlemleri sonucu bu sivrisineklerin yetiştirdiği
jitlerin çok artmış olmasıdır. Çukurova mihrakından nüfus hareketleriyle sıtma, Diyarbakır,
Ankara, Kahramanmaraş ve Niğde bölgelerine de sıçramıştır. Bakanlık, bunu önlemek
için gerekli tedbirleri almış olup bu tedbirleri
sürdürmeye gayret edecektir.
Yüzyılın
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Bugün dünya nüfusunun altıda biri trahomludur.
İstatistiklere göre on milyondan fazla kör vardır.
Yurdumuzun Doğu ve Güneydoğu illerinde
trahom, endemik halde mevcuttur. Trahom savaşma 1925 yılında başlanmış, bugüne kadar
aralıksız olarak devam edilmiştir. Bidayette üç
milyona yakın trahomlu varken bugün bu miktar
büyük oranda azalmış bulunmaktadır. Meselâ,
Mardin’de trahom oranı %78’den 3,6’ya, Adıyaman’da %80-90’dan %3’e, Urfa’da %70’ten
5,2’ye, Diyarbakır’da %60’tan 1,4’e, Siirt’te
%75’ten 2,4’e, Hatay’da %45’ten 1,7’ye, Gaziantep’te %71’den l’e, Elâzığ’da %55’ten 11’e
düşürülmüş bulunmaktadır. Böylece 1925 yılında Türkiye’nin nüfusunun %40 kadarı trahomlu
sayılırken bugün bu rakam binde 6 civarındadır.
Kayıtlar nazaran yurdumuzda frengili adedi
10.870 olup, tedavi altında bulunan cüzzamlı
adedi 3.877’dir. Frengi araştırmasında teşhis ve
tedavide modern metot ve ilâçlar kullanılmakta, lepra savaşı için Dünya Sağlık Teşkilâtı, üniversiteler ve Cüzzam Savaş Derneği ile işbirliği
yapılmaktadır. Frengi - Lepra Savaş Teşkilâtımızda tespite göre 1973 yılında frengi yönünden 463.441 kişi, lepra yönünden 48.769 kişi
muayene edilmiştir.
Şu noktayı işaret etmekte zaruret vardı. Elâzığ’da, cüzzam hastanesi gezilirken görüldü ki
cüzzamlılar derin bir hassasiyet içinde bulunmaktadırlar. Kendilerine yanaşıldığında geri
geri çekilmeleri, el uzatıldığında ellerini arkalarına saklamaları, bu hastalığa yakalanmış olanların insanlığa ve insanlara karşı derin bir sevgi,
çok ince bir düşünce ve büyük bir hassasiyet
içinde olduklarının açık bir delilidir. Bu insanlara gereken anlayış ve saygının gösterilmesi ve
hastalıklarının hor görülmesinden dikkatle sakınılması herkesçe bir insanlık görevi sayılmalıdır.
Muhterem Senatörler, arkeolojik bilgilere göre
kanser, insanların yaradılışı kadar eski bir geçYüzyılın
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mişe sahip bulunmaktadır. Tıbbın ve teknolojinin hızla gelişmesi, birçok hastalık ve ölüm
oranlarını azaltmış, hatta bazı ileri ülkelerde
asgariye indirmiş bulunmasına rağmen kanser hastalığı ve bu hastalıktan meydana gelen
ölümlerin her geçen gün insan hayatını ciddî
şekilde tehdit edici artışı, meseleyi uluslararası
önemli bir halk sorunu haline getirmiştir.
Tahminî olarak dünyada her yıl beş milyon kişi
kansere yakalanmakta ve yaşama şans ortalaması üç yıl kabul edildiğinde dünya üzerinde
on üç milyon kanserli bulunduğu sonucu çıkmaktadır. 1961 yılında Türkiye’de kanserli hasta sayısı 15.438 ve kanserden ölüm oranı %5,2
iken 1971 yılında otuz bine, oran da %7,2’ye
yükselmiştir ki bu durum, kanserle savaşın ne
kadar önemli bir sorun olduğunu açıkça göstermektedir. Bugün kanserle savaşın temel prensibi erken teşhis ve zamanında uygun tedavidir.
Bu prensiple mesane ve rektum kanserinde
%50, ağız boşluğu ve meme kanserinde %75,
cilt kanserinde %93, dudak kanserinde ise %98
oranında iyileşme olanağı sağlanmaktadır. Bunun içindir ki kanserde erken teşhis ve erken
tedavi çalışmalarına önem verilmesi gerekmektedir. Bakanlık, evvelâ büyük il merkezlerinde
kurulacak şehir tipi sağlık ocaklarında kanserle
savaşın erken teşhis ve halkın eğitimine önem
verecek, ünitelerini faaliyete geçirmeye çalışacak ve bu ünitelerin kamu sağlığı dispanseri
içinde diğer illere teşmiline gayret edecektir.
Yatarak tedavi hizmetleri için Üçüncü Beş Yıllık
Plan döneminde öngörülen 2.500 yatağın geliştirilmesi hususunda, İstanbul ve Ankara’da kurulacak 500’er yataklı iki hastane 1973 ve 1974
yatırım programlarına alınmış bulunmaktadır.
Yirminci yüzyıl, insanların, ekonomik, sosyal
ve kültürel durumlarıyla beraber ruh sağlığı
görüşlerindeki bilgi ve inanışlarında da mühim
değişmeler yapmıştır. Birçok memleketlerce ve

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de genel nüfusa oranı oldukça yüksek olan geri zekâlıların
durumu, üzerinde önemle ve hassasiyetle durulması gereken bir konudur.
Ruh sağlığının önemi karşısında bakanlık, koruyucu hekimlik yönünden de faaliyete geçmeyi plan hedeflerine dahil ettirmiştir. Gelecek
yıllarda büyük il merkezlerinde kurulacak şehir
tipi sağlık ocaklarının bünyesine bilhassa saha
taramaları, hastaların saptanması, tedavisi basit olan hastalarla meşguliyet gibi hizmetleri
içine alan birer ünite dahil edilecek, bu üniteler
diğer illerde kurulacak kamu sağlığı dispanseri
içinde de yer alacaktır.
Yataklı tedavi hizmetlerinde Üçüncü Beş Yıllık
Plan dönemi içinde 3.500 yatağın geliştirilmesi öngörülmüştür. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi yolunda, Adana ve Ankara’da beş yüzer
yataklı Ruh ve Sinir Haftalıkları hastanelerinin
kurulması ve Bakırköy’deki hastanenin de yenileme projeleri programa dahil edilmiştir.
Nüfusun büyük bir kısmına hizmet gören
önemli bir sağlık konusu da ana ve çocuk sağlığı hizmetidir. Ana ve çocuk sağlığı hizmetlerinin amacı anne namzedi genç kızları evliliğe
hazırlamak, evli kadının gebelik zamanında
doğum öncesi ve sonrası bakımını yapmak,
normal doğumu sağlamak, loğusalık ve emziklilik müddetince her türlü tıbbî, sosyal yardımı yapmak, çocuk bakımı, beslenmesi ve hastalıklarından korunması yönünden eğitmek,
öğretmek, çocuğu doğduğu günden altıncı yaş
sonuna kadar periyodik sağlık kontroluna ala-

rak sağlıklı olarak büyümesini ve gelişmesini
sağlamak, ailelere aile planlaması bakımından
rehberlik yapmak, eğitmek ve çeşitli sosyal yardımlarla aileleri desteklemektir.
Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği illerde
ana ve çocuk sağlığı hizmeti sağlık ocaklarında görülmektedir. Diğer illerde ise bu hizmet
geçici de olsa gerekli tesisler açılarak geliştirilmektedir. Ayrıca hizmetin önemine atfen, il
merkezlerinde açılacak kamu sağlığı dispanserlerinde ve büyük il merkezlerinde kurulması
düşünülen şehir tipi sağlık ocaklarında ana ve
çocuk sağlığı hizmetlerini destekleyen üniteler
tesisine çalışılacaktır.
Aile planlaması hizmetlerine gelince; bu hizmeti tek başına ele almak ve düşünmek olanağı
yoktur. Aile planlaması hizmeti ile ana ve çocuk
sağlığı hizmeti birbirini tamamlayan bir bütündür. Bu nedenledir ki bu iki hizmetin birleşimesini temin eden bir kanun tasarısı da halen
TBMM’ye sevk edilmek üzeredir. Bakanlık, aile
planlaması hizmetlerini 557 sayılı Kanun’un
öngördüğü fertlerin istedikleri sayıda ve istedikleri zaman çocuk sahibi olması esprisinden hareketle, istek karşılayıcı bir statü çerçevesinde ele
almaktadır. Amaç her yıl 280.000 civarında ilkel
yollarla çocuk düşüren annelerin sayısını azaltmak ve böylece isteyen ailelere sağlık yönünden
yardımcı olabilmektir. Ayrıca çocuğu olmayan
ailelere de sterilize yönünden yardım etmek bu
hizmetin diğer bir yönü olmaktadır.
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Dünya Sağlık Teşkilâtınca, değişik yapıdaki
toplumlarda uygulanan araştırmalar sonucu
elde edilen istatistikler, dünya nüfusunun hemen hemen %10 - 15’inin ruh hastası olduğunu ortaya koymuştur. Bu suretle bilhassa
sağlığın korunmasında ruh sağlığı ön sıralara
geçmiş bulunmaktadır.

İlke, birleştirilen aile planlaması ve ana çocuk
sağlığı hizmetlerini genel sağlık hizmetlerine
dahil etme ve bu hususta halk sağlığı hizmetlerini Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Kanunu’nun uygun gördüğü şekilde yürütmektir.
İlâç sorunu ciddî bir problemdir. Her yıl programlara giren tedbirlerde, yurt içinde hammadde istihsali ve ancak memlekette istihsali mümkün olmayan ilâçların ithali, yabancı sermaye
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işi, ilâçların fiyat ve kalite kontrollerinin yapılması, ilâç çeşitlerinin çokluğu konuları yer almaktadır. Bunlardan yabancı sermaye konusu,
iş hacmi yüksek olan 45 firmadaki sermayenin
%50’si gibi önemli bir yer tutmakta ve Türkiye’deki toplam yabancı sermayenin %20’si ilâç
sektöründe bulunmaktadır. Bu konu, lâyık olduğu değerde yalnız Bakanlıkça değil Hükûmetçe
de ele alınacak, kontrol sıklaştırılacak ve bugünkü yabancı sermayenin ilâç sanayiindeki yeri ve
önemi iyice araştırılarak bir sonuca bağlanacaktır. Bu konuda bakanlıklar arası çalışmalara başlanmıştır. Yurt içinde hammadde istihsali bugün
için mümkün olamamakta ise de konunun halline çalışılacaktır. Hammaddenin Devlet eliyle
ithali uzun araştırma isteyen fayda ve mahzurları ekonomik politika yönünden tartışılması gereken bir meseledir. Bu konuda, komisyon çalışmaları devam etmekle olup, memleketimize en
uygun şeklin bulunmasın çalışılmaktadır.
Yurtta imâl edilen ilâçların ithali yasaklanmış
olup, bu husustaki kontrolların sıklaştırılmasına
gayret edilecektir. İlâç fiyatlarına gelince; bilindiği gibi memleketimizde ilâç fiyatları sınaî -maliyet-esasına göre takdir edilmekte ve ilâç fiyatlarında esas unsur hammadde fiyatları olmaktadır.
Bakanlık ilâç fiyatlarının saptanmasında meseleyi objektif ölçülere oturtmuştur. İlâçların kalite ve piyasa kontrolleri çok önemlidir. Eldeki
imkânlar ihtiyacı karşılayamamaktadır. 1973
yılında İstanbul’da temeli atılan Devlet İlâç
Kontrol Enstitüsü, bu boşluğu kapatacak şekilde organize edilmeye çalışılacaktır. 1262 sayılı
Tıbbî ve İspençiyari Müstahzarlar Kanunu,
ilâç sanayiinin bugünkü durumunu gözönüne
almak suretiyle yeniden düzenlenmiş durumdadır. Ayrıca, 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Kanunu’na, eczanelerin işletilmesine ait
yeni hükümler eklenmiştir. Kadük olan her iki
tasarı da yeniden sevk edilmiştir. Reçetesiz ilâç
satılmaması iyi bir kontrol sistemi ile gerçekleşYüzyılın
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tirilecektir ki bu imkân gelecek yıllarda sağlanmaya çalışılacaktır.
Muhterem Senatörler, 1974 yılı başında Türkiye’de yatarak tedavi gören hastalar için Millî
Savunma Bakanlığına ait tesisler dışında, 777
yataklı tedavi kurumlarında 80.179 yatak mevcuttur. Bu yataklardan 50.969’u Sağlık Bakanlığına bağlı ve 29.210’u Bakanlık dışı kuruluşlara
aittir. Bir başka deyimle Türkiye’deki tedavi yataklarının Millî Savunma Bakanlığı hariç, %63,5
Bakanlığımızda, %36,4 oranı Bakanlık dışı kuruluşlardadır. Millî Savunma Bakanlığı dâhil
toplam yatak sayısı ise 95.279’dur. Halen 10.000
kişiye 25 yatak düşmektedir. Bu rakam plan hedefi olan 26/10.000’e yaklaşmıştır. Ancak ileri
ülkelerdeki yatak oranı 45/10.000’dir. Olması
gereken yatak, standart olarak 1973’te 99.320,
1977’de 110.970, 1982’de 126.360’tır. Kriter
26/10.000 yataktır. Mevcut yatak 95.279, kriter
25/10.000 yataktır. İhtiyaç 4.041’dir, ideal yatak
1973 için 171.900, 1977’de 192.080, 1982’de
218.700; kriter, 45/10.000’dir.
Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminde yataklı tedavi
kurumlarında yatak sayılarının aynı oranda yani
26/10.000 oranına çıkarılması esas olacaktır. Bu
oran sağlanırken genel hastanelerin 15/10.000,
doğum ve çocuk bakımevlerinin 2/10.000, göğüs hastalıkları hastanelerinin 4/10.000, ruh ve
sinir hastalıkları hastanelerinin 3/10.000, onkoloji hastanelerinin 1,5/10.000 ve diğer özel dal
hastanelerinin 0,5/10.000 oranlarında gerçekleşmesi esas olacaktır.
Yatakların yurt sathına dengeli dağılımı düşünüldüğünde, özellikle 3 büyük ildeki yatak
yığılından, diğer illerde inşa edilecek yatak
sayılarını bu fazla kapasite ölçüsünde artıracaktır. Bu sorun, Dördüncü Beş Yıllık
Plan döneminde 33.000 yatağın yeniden inşasına sebep olacak ve böylece plan kriteri
26/10.000 yatak iken, fiilî duruma göre yatak
oranı 33/10.000’e yükselecektir.

Yataklı tedavi hizmetlerinin, bugün muhtelif
kurumlar tarafından yürütülmesi, personel
istihdamında, ücret sistemlerinde, yatakların
yurt sathına dağılımında, boş yatak kapasitelerinin değerlendirilmesinde, malzeme ve kadro
standartlarında çeşitli uygulamalara yol açmakta ve neticede personel, para ve malzeme
israfına sebep olmaktadır.
Bu sebeple, Hükûmet programına, “Yataklı
tedavide, hizmetler ve kurumlar bakımından
mevcut dengesizliği ve dağınıklığı gidermek
üzere bu hizmetlerin bir sistem içinde yürütülmesi sağlanacak, ayrıca boş yatak kapasitesinin
etkin hale getirilmesi için gerekli tedbirler alınacak ve gelişen ihtiyaçlar oranında yatak sayıları artırılacaktır.” tedbiri girmiştir. Bakanlıkça
arz edilen bu tedbirleri gerçekleştirecek gelişmeler, çalışmalar başlamıştır.
Bakanlığın yataklı tedavideki önemli bir problemi de finansman kifayetsizliğinden ileri gelmektedir. Bakanlık Bütçesi’nin %48 kadarı tedavi hizmetlerine ayrılmakta ise de yatakların
% l00’ü doluluk oranına göre bütçedeki ödeneği noksandır. Ayrıca, bütçe tavanı fiyat artışlarından önce saptandığından, son aylarda akar
- yakıt, yiyecek, elektrik, su, yünlü ve pamuklu
malzemeye yapılan zamların malî yükü yal-

nız tedavi hizmetlerine 86.000.000 civarında
bir ek ödenek lüzumunu getirmektedir. Gerek
ödeneksizlikten gelen düşük işgal oranının önlenmesi gerekse daha çok ödenek alınmak suretiyle bakım standardının yükseltilmesi ancak
genel sağlık sigortasından sağlanacak ödeneklerle mümkün olabilecek görünmektedir.
Sigorta, varlıklı vatandaşlardan alınacak %3
prim ile Devletin varlıksız kişilere ve memurlara Genel Bütçe’den sağlayacağı yardımlar ile
hastanelerin işletme giderlerini karşılayacaktır.
Memleketimizde kademeli olarak uygulanacak
bu sistemin, güdümlü bir şekilde ve kısa sürede
yurda teşmilinde fayda görmekteyiz. Bu maksadı sağlayacak şekilde hazırlanmış olan Kanun Tasarısı Başbakanlığa sunulmuştur.
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Yataklı kurumlarda mevcut problemlerden
biri de hizmete açılan yatakların doluluk oranının %65’e kadar düşmüş olmasıdır. Bu hal
sadece Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında
18.000 kadar yatağın işletilemediğini gösterir.
Bu sebeple Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı
yıllarında 10.000 kişiye düşen yatak sayısını,
İkinci Beş Yıllık Plan dönemindeki gibi tutmak
suretiyle yeni yatak ilâvesini dengeli bir tarzda
düzenlemek ve mevcut yatakları daha yüksek
oranda işletmek formülü öngörülmüş ve gelecek yıllarda daha çok özel dal hastanelerinin
inşasına yer verecek programlar hazırlanmıştır.

Hastanelere kan ikmali meselesi de millî bir
dava olarak ele alınmış bulunmaktadır. Kan
ürünlerinin istihsali, stoklanması ve nakli üzerinde hazırlanan kanun tasarısı yakında Parlamentoya sunulacaktır.
Trafik kazaları çok önemli bir sorun haline gelmiş bulunmaktadır. 27.3.1974 tarihinde Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfıyla yapılan bir
protokol ile işletilmesi 5 yıl süre ile Bakanlığa
verilmiş bulunan Ankara 200 yataklı Âcil Yardım ve Trafik Hastanesinin 50 yataklı bölümü
faaliyette olup, bu kısım için ihtiyaç duyulan
personel tayinine başlanmıştır. Bu hastanenin
kısa zamanda hizmet gayesine uygun bir hale
getirilmesi için gerekli yardımda bulunulmasına gayret edilecektir. Trafik kazalarının sık
olduğu şehirlerarası yollara yakın merkezlerde
travmatoloji hastanelerinin kurulmasına çalışılmaktadır. Bu hususta ilk olarak Bolu’nun
Düzce ilçesinde 100 yataklı bir hastanenin inşaatı 1974 yılında başlayacaktır.
Bakanlıktaki sosyal yardım hizmetlerinin durumunda parmak basılacak nokta, bu teşkilâtın
görev alanına göre çok küçük bir organizasYüzyılın
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yona sahip oluşu ve bütçesinin çok kısır bulunuşudur. Diğer bir nokta da, hizmetin Millî
Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülüşüdür.
Bu sebeple, hazırlanmış olan Sosyal Hizmet
Kurumu Kanun Tasarısı bu eksikliği halleder
ilk adım olacaktır. Zamanla sosyal yardım hizmetlerini sosyal güvenlik hizmetleri ile birlikte
yönetebilecek teşkilat kurulabilecektir.

Sosyal, hizmetler konusundaki başlıca
faaliyetler şöylece özetlenebilir:
a) Çocuk refahı hizmetleri :
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Bakanlığın sorumluluğu altında olan 0 - 6 yaş
grupundaki korunmaya muhtaç çocukların
bakımı ve yetiştirilebilmeleri için illerdeki korunmaya muhtaç çocukları koruma birlikleri
ile işbirliği sağlanmakta ve 6972 sayılı Kanun’a
göre bütçeye konulan paradan çocuk sayısı ve
müesseselerin iaşe ve idame masrafları dikkate
alınmak suretiyle yardım yapılmaktadır.
b) Yaşlı refahı hizmetleri:
Yaşlıların son yıllarını huzur içinde geçirecekleri, her türlü bakım ve ihtiyaçlarının karşılanacağı, yaşlılar huzur ve dinlenme yurtlarının kurulmasına program gereğince devam
edilmektedir. Hayırsever yurttaşlar tarafından
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına devredilerek hizmete konulan Konya ve Eskişehir Yaşlı
Yurtlarına ilâveten Ankara Küçükesat ve Adana Yaşlı Yurtlarının inşaatı tamamlanmak üzere olup, 3.974 malî yılı içinde hizmete girebileceklerdir. İzmir Yaşlılar Yurdu ihale edilmiştir.
c) Rehabilitasyon hizmetleri:
Rehabilitasyon, hastalık ve sakatlık sebebiyle
bedenî ve ruhî kabiliyetlerini kısmen veya tamamen kaybedenlerin geride kalan kudret ve
yeteneklerini tıbbî, psikolojik, sosyal ve meslekî
yönden en yüksek derecede düzelterek, toplum
içinde bağımsız yaşaması ve sakatlığına uygun
Yüzyılın
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bir işe yöneltilerek kazanç sağlayan bir kimse
haline getirilmesidir.
Şimdiye kadar bu konuda takdir edilecek hizmette bulunmuş olan Ankara Rehabilitasyon
Merkezi, 1974 Mart ayında açılışı yapılan 100
yataklı ilâve katının da hizmete girmesiyle, 200
yatağa çıkarılmış bulunmaktadır. Ayrıca İstanbul’da tamamlanmakta olan Rehabilitasyon
tesisinin bu yıl içinde hizmete girebilmesine
çalışılmaktadır.
Muhterem Senatörler, sağlık ve yardımcı sağlık
personelinin ikmal, istihdam ve ücret rejimlerindeki noksanlıklar, halli gereken başlıca sağlık problemlerinden biridir. Çünkü sağlık hizmetlerinde gereken ilerlemeyi yapabilmek için
evvelâ personel politikasına bir yön vermek
gerekecektir. Sağlık tesislerindeki hekim kifayetsizliğinden, büyük illerdeki hekim yığılmalarından, sağlık personeli ücretlerinin kifayetsizliğinden, sorumluluğuna ve yaptığı hizmete
karşılık Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığındaki hekim sayısının diğer kurumlardan az oluşundan bütçe görüşmelerinden hemen her yıl
bahsedilmiştir. Bu dengesizliği meydana getiren sebepleri şöylece özetlemek mümkündür:
1. Bugün tıp ve yardımcı tıp personelini çalıştıran kurum ve kuruluşlar ayrı ayrı ödeme düzenleri uygulamaktadırlar.
2. Kurum ve kuruluşlar arasında hizmet sunma ve personel istihdam politikası yönünden
dengesizlik ve ahenksizlik bulunmaktadır.
3. Değişik kurum ve kuruluşlarda değişik standartlar uygulanmaktadır.
4. Gelişmiş ve az gelişmiş bölgeler arasında istihdam ve ücret politikası yönünden bir ayrım
yapılmamaktadır.
5. Kurum ve kuruluşların kendi bünyelerinde
bile ödeme sistemlerinde hizmet aleyhine ters

6. Tıp personeli, 657 sayılı Kanun hükümlerine göre genel idare hizmetleri sınıfına dâhil
tüm kamu personeli gibi işlem görmektedir.
Ayrıca Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı da
hekim istihdamı yönünden bazı problemlere
sahiptir. Şöyle ki genellikle mütehassıs hekimlerimiz sosyo - ekonomik yönden geri kalmış bölgelere gitmek istememekte ve arzusu hilâfına
yapılan tayinler karsısında istifa etmektedirler.
Mecburi hizmette pratisyen hekimlerden bir
kısmı da tazminat ödeyerek bakanlık teşkilâtında görev almamaktadırlar.
Hal böyle olunca, ikanın hizmeti yapmak isteyen hekimler, Sosyal Sigortalar Kurumu başta
gelmek üzere diğer kurumlarda görev almayı
tercih ederek, özellikle büyük illerde hekim birikimleri yapmakta ve bakanlığın elindeki hekim sayısı, sorumluluğuna göre genel tabloda
küçük bir oran dahilinde kalmaktadır. Nitekim
Türkiye’deki hekim sayısı; mütehassıs 12.145,
pratisyen 6.396 olmak üzere toplam 18.541’dir.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında hekim
sayısı; 2.378 mütehassıs, 2.013 pratisyen olmak üzere 4.391’dir. Diğer kamu kuruluşlarında hekim sayısı; 3.888 mütehassıs, 1.888
pratisyen olmak üzere 5.776’dır. Üç büyük ilde
8.940 mütehassis, 3.500 pratisyen olmak üzere
12.440 hekim bulunmaktadır.
Hekim ve hemşire sayılarının ileri ülkeler
normlarına göre memleketlimizde az olduğu
bir hakikattir. Meselâ, 1966 yılı istatistiklerine
göre, İngiltere’de hekim başına 860 kişi, Fransa’da 770 kişi, Yunanistan’da 640 kişi düşerken,
Türkiye 2.060 kişi düşmektedir.
Ancak Bakanlığın hekim istihdamı düzenlemekteki amacı kişi başına düşen bu kapasiteyi
yurt düzeyine dengeli ve âdil bir şekilde yay-

mak ve dolayısıyla halka eşit hizmet götürebilmektedir. Meselâ, İstanbul’da 564 kişiye,
Ankara’da 647 kişiye, İzmir’de 1.043 kişiye ve
diğer büyük illerimizde 2.000 ile 6.000 arasındaki kişilere bir hekim düşerken, Bingöl’de
19.590 kişiye, Adıyaman’da 17.256 kişiye, Gümüşhane’de 19.515 kişiye ve diğer az gelişmiş
illerde ortalama 6.000-10.000 kişiye bir hekim
düşmektedir ki Bakanlık bu dengesizliği gidermek zorunluluğundadır.
Türkiye’nin birçok yerlerinde gereken sayıda
doktor yokken, Türkiye’deki mevcut hekimlerin tek sistem içerisinde hizmetlerinden istifade
yoluna gidilse dahi, Türkiye’nin hekim ihtiyacının nasıl karşılanabileceği şeklinde, zaman
zaman zihinlerde istifhamlar hâsıl olmaktadır.
Bildiğiniz gibi ülkeler; sosyal, ekonomik ve kültürel genel durumları itibariyle “İlerlemiş, gelişmiş, ilerlemekte, gelişmekte olan, az gelişmiş
ve geri kalmış ülkeler.” diye bir sıralamaya tabi
tutulmaktadırlar. Her ülkenin bu genel duruma göre her mevzuunda olduğu gibi sağlık hizmetleri konusunda da ölçüleri, mevcutları ihtiyaçları, standartları ve ideal diye düşündükleri,
yekdiğerinden farklı bulunmaktadır. Bugün
ilerlemiş bir ülkenin kendisi için standartının
altındaki mevcut hekim sayısı, bir başka ülke
için standart, hatta ideal sayı sayılabilir.
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ödeme düzenleri bulunmaktadır. Döner sermaye ve full - time gibi.

Bu itibarla her ülkeye kendi içinde bulunduğu
duruma göre gözönünde bulundurarak, mevcudunu ve ihtiyaçlarını kendi ölçülerine göre ifade ve beyan etmek ve bu ifade ve beyanları aynı
ölçülere göre değerlendirmek gerekir. Aksi takdirde çeşitli yorumlar yolu açılmış olur. Yapılan
tespitlere göre bugün Türkiye’deki hekim sayısı,
yukarıdaki tabloda da gösterildiği gibi 18.541 civarındadır. Bu rakamın ancak 4.391’i Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığı hizmetindedir. Geriye
kalan 14.150’nin 7.374’ü serbest hekim, 5.776’si
ise diğer kuruluşlara bağlı bulunmaktadır. Tek
sistem esası kabul edilirse, o zaman; 4.391+5.776
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=10.167 hekim Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının hizmetinde olacaktır ki bu, bugünkü mevcudun hemen hemen üç misline yakın bir rakam
olacak ve standart olarak tespit edilmiş 10.920
rakamına ulaşmış sayılacaktır.
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Bugün Türkiye’de mevcut yatak sayısı toplam
olarak 95.279’dur. Bunun 50.969’u Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığına, geri kalanları ise
çeşitli kuruluşlara bağlıdır. Tek sistem getirildiği takdirde bunların da tek sistem içerisinde
çalıştırılması mümkün olacaktır. Bu duruma
göre tek sistem getirildiğinde, gerek hekim gerek yataklı tesislerdeki yataklar bakımından ve
gerekse tüm sağlık hizmetlerinin görülmesinde
bugün mevcut sıkıntıların büyük ölçüde giderilmiş olacağının ifade edilmesini isabetli ve
yerinde saymak lâzımdır. Tabiî ki bugünkü ihtiyacın bir kısmı karşılanmış olacaktır demek,
ideale varılacaktır anlamına gelmez. Bu, böyle kabul edildiği takdirde, tek sistemin kabulü
halinde, bugünkü sıkıntıların büyük bir kısmına cevap verilebilecektir, şeklindeki görüşlerin
yersiz olamayacağı herhaldeki teslim edilir.
Bazen polisiye tedbirlerden bahsedilmektedir.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına ne evvelce ne de şimdi polisiye tedbirleri diye bilinen
ve tatbik edilen tedbirler olmamıştır ve yoktur.
Eğer bundan maksat, rotasyon tatbikatı ise
bu polisiye tedbir olmaktan ziyade 224 sayılı
Kanun’un bir gereğidir. Bunun tatbikatının
devamında zaruret bulunduğu da herhalde
herkesçe kabul edilir. Yurdun bilhassa sosyo ekonomik yönden az gelişmiş bölgelerinde hekim yetersizliği açık bir gerçektir.

‘‘

Rotasyon sistemi, yeteri sayıda
hekim temin edebilmekteki köklü
tedbirler gerçekleşinceye kadar
geri kalmış bölgelerdeki münhal
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kadrolar hizmetlerin bir aylık
süreler ve münavebe ile gönderilen
hekimlerle karşılamayı öngören geçici
bir uygulamadır. İçinde bulunulan
durum muvacehesinde, rotasyondan
vazgeçilmesini herhalde
kimse iddia ve tavsiye etmez.
Sistem, şimdi üçer aylık listeler şeklinde
tespit, tanzim ve tatbik edilmektedir;
yani bir yere aynı branş için üç ay
içerisinde birer ay müddetle gönderilecek
üç hekimin önceden tespiti tarzında bir
hazırlık yapılmaktadır.

’’

Böylece hekimlerin gidecekleri yerlere aralıksız
ve zamanında gitmelerinin sağlanmasına çalışılmaktadır. Ayrıca aynı hekimin tekrar tekrar
rotasyonla vazifelendirilmemesine ve esasen
hekim ihtiyacı içinde bulunan yerlerden rotasyonla hekim gönderilmemesine mümkün olduğu nispette dikkat edilmektedir.
Sağlık personelinin ve hizmetlerinin yurt sathına dağılımında dengeyi temin edecek birtakım
tedbirler düşünülmektedir. Bu hususta ücretlerde denge, mukaveleli istihdam, bahsedildiği
gibi tek sistemi, genel sağlık sigortası gibi sevk
edilmiş ve sevk edilmek üzere bulunan tasarı ve
teklifler misal olarak gösterilebilir. Yekdiğerlerini tamamlayan bu tedbirlerin kabulü ve tatbikatına girişilmesi halinde, belki de rotasyonun
tatbikatına artık lüzum kalmayacak bir durum
meydana gelmiş olabilir. Ancak, şimdiki halde
bunun devamı gereklidir.
Batı standartlarına göre 700 kişiye bir hekim
sağlamak için 54 bin hekim lâzımdır. Uzun vadeli amaç olup, hu sebeple tıp fakültelerinin sayı
ve yetiştirme kapasiteleri artırılmaktadır. Nitekim, mevcut dokuz tıp fakültesi, Üçüncü Beş
Yıllık Plan döneminde 16’ya yükseltilecektir.
Burada zikredilen bu sebepleri ifade etmek,

1. Yan ödemelerin artırılması. (26.3.1974 tarihinde sevk edilmiştir.)
2. Sözleşmeli istihdam. (30.3.1974 tarihinde
teklif edilmiştir.)
3. Fazla mesainin sınırlandırılmaması.
(23.3.1974 tarihinde teklif edilmiştir.)
4. Yurt dışındaki doktorların araç ve gereçlerini
gümrüksüz yurda getirilebilmeleri. (19.4.1974
tarihinde ilgili merciine yazılımıştır.)
5. Yurt dışında biriktirdikleri paralar ile yurt
içinde sağlık tesisi açmaları. (2219 sayılı Kanun’a göre esasen mümkündür.)
6. Çocuklarının, yurda dönüşte, sene kaybetmeksizin uygun bir okula kaydedilebilmeleri.
(19.4.1974 tarihinde ilgili merciine yazılmıştır.)
7. Mecburî Hizmet Kanun Tasarısı. (Hazırlanmaktadır.)
8. Genel Sağlık Sigortası Kanun tasarısı (8.4.1974
tarihinde Başbakanlığa sevk edilmiştir.)
9. Sağlık Hizmetlerinin Tek Sistem İçerisinde Yürütülmesi Kanun Tasarısı. (Hazırlanmaktadır.)
10. Millî kan politikası hususunda Kanun Tasarısı. (Hazırlanmaktadır.)
11. 224 sayılı Kanun’da Değişiklik Tasarısı.
(Hazırlanmaktadır.)

12. 3017 sayılı Bakanlık Teşkilât ve Memurin
Kanunu’nda değişiklikler üzerinde çalışmalar.
(Yapılmaktadır.)
13. Full-time durumu (Değerlendirilmeye tabi
tutulmaktadır.)
14. İlâç hammaddesinin ithali, ilâç sanayiinin
durumu, yabancı sermayenin ilâç üretimindeki
yeri. (Bu hususlarda da gerekli çalışmalar devam etmektedir.)
Tıp fakültelerinin sayısını 16’ya çıkarmak suretiyle iyi bir adım atılmış olacaktır. Zira, bilhassa eski fakültelerimizden yetiştirilen hekim
sayısı geçmiş yıllara nazaran azalmaktadır.
Ücret sistemlerinin düzenlenmesine gelince:
Kamu kuruluşlarında çalışan hekimlerin sosyalleştirme, full-time, part-time gibi değişik sistemler içerisinde aldıkları ücret miktarlarının
kifayetsiz olduğu ve halen verilmekte olan yan
ödeme tavanlarının hekim teminine yeterli olmadığı bilinen bir hakikattir.
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şüphesiz ki önemli değildir, asıl önemli olan
mesele bu problemlere çare bulabilmektir. Karşınıza büyük iddialarla çıkacak değiliz. Ancak
alınacak ilk tedbirler arasında bakanlığın yetkisinde olanların en kısa bir zamanda tatbike konulması ve diğerleri için de gerekli tedbirlerin
alınması konusunda gereken çabanın sarf edileceğini söyleyebiliriz. Böylece, meselenin iç yüzü
ortaya konduktan sonra, şimdi kısaca alınması
düşünülen tedbirler özetlenebilir. Hekim temin
edebilme yolundaki tedbirler; yönetsel, parasal
ve yasal yönleri ile ele alınmış bulunmaktadır.
Tedbirleri 14 grupta toplamak mümkündür.

Ayrıca hekimlerin meslek icabı dışarıda para
kazanabilir durumda olması, kendilerine ödenecek ücret konusunda diğer meslek dallarına
nazaran özel bir durum meydana getirmektedir.
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndaki ücret sistemine hekimlerin dahil edilmesi ve bunlar için değişik bir sistemin getirilmemesi, hekim
istihdamında belli bir problem yaratmıştır.
Bu sebeplerle ücret sisteminin, hekimler için
tavanı değişik tutulan sözleşmeli hekim istihdamına kaydırılması Bakanlık için kaçınılması
mümkün olmayan bir zaruret halindedir. Bu
konudaki hazırlıklar Devlet Personel Dairesine
ve Maliye Bakanlığına intikal ettirilmiştir.
Diğer taraftan, tıp personeline verilmekte olan
yan ödeme sisteminde de değişiklik yapılması
için çalışmalar yapılmış ve netice Devlet Personel Dairesi ile Maliye Bakanlığına iletilmiştir.
Yapılan hazırlıkta bundan önceki Kararnamede tıp personeline verilmeyen iş riski zammı
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uygun görülmüş, iş güçlüğü ve eleman teminindeki güçlük tavanı yükseltilmiş, fazla mesainin
aralıksız süren sağlık hizmetlerinde kısıtlı bir
zaman süresine sıkıştırılmaması önerilmiştir.
Ayrıca personelin terfilerini zamanında yapabilmek için yeni kadrolar istenmiş ve artı göstergelerdeki eşitsizliğin giderilmesi amacı ile
yeni önerilerde bulunulmuştur.
Muhtelif kurumlar tarafından yatarak tedavi hizmetlerinin yürütülmesinin yarattığı belli
başlı problemlerden biri de hekimlerin yurt
sathına ve tesislere dengesiz dağılmaları ve dolayısıyla hekim israfına yol açılmasıdır.
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Bu durumun düzeltilmesi için kurumların mülkiyet hakkına ve sağladıkları hizmetlerin muhtelif niceliğine dokunmadan, gerekli düzen değişikliği getirilmek; yani tek düzene gidilmek üzere
Bakanlıktaki çalışmalar bitirilmek üzeredir.
Mecburî hizmet sistemi, Üçüncü Beş Yıllık
Kalkınma Planı’na, “Yurt kalkınma hizmeti”
adı altında tüm yüksek öğrenim yapmış meslek gruplarına uygulanmak üzere girmiş bulunmaktadır. Bu hususun realize edilmesi çok
isabetli bir hareket tarzı olacaktır.
Bu sebeple Bakanlık, yeni mütehassıs çıkan hekimlere bir yıl süre ile mecburî hizmeti öngören kanun tasarısını geri almış ve bu tedbirin
ışığı altında, yeni çıkacak mütehassıs ve pratisyen hekimlere birer yıl süre ile uygulanacak
mecburî hizmet sisteminin esaslarını saptamıştır. Bu hazırlık, bir tasarı halinde yakında Parlamentoya sunulabilecektir.
Yukarıda arz edildiği üzere, ücret ve mecburî
hizmet ve kurumlar arasında tek düzeni öngören personel ve istihdam konuları birbirleriyle ilişkili olan sağlıklı insangücü politikasının
birer halkasını teşkil etmektedir. Bu halkaları
memleketimizin gerçeklerine ve ihtiyaçlarına
göre hallettiğimiz takdirde, sağlık hizmetlerinin halka eşit oranda ulaştırılmasında hissedilir
bir gelişme ve ferahlık meydana gelecektir.
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Sağlık ve yardımcı sağlık personelinin sayı ve
yetiştirilmesine ait bilgileri raportör arkadaşlarımız raporlarında geniş şekilde ele almış bulunmaktadırlar. Bu itibarla, bu hususta bunları
söylemekle iktifa edilecektir.
Tababet uzmanlık tüzüğü yeniden düzenlenmiş olup, asistanların seçilme ve yetiştirilmesi
konularında ihtiyaçlara cevap verecek yenilikler
getirilmiştir. Tıp ve yardımcı tıp meslek mensuplarının mesleklerini icra etmelerini, yetki ve
sorumluluklarını belirten kanun tasarısı da Parlamentoda bulunmaktadır. Bu kanun çıktıktan
sonra bu konudaki boşluk da giderilmiş olacaktır.
Sahte tabiplik yapanlarla mücadele, polisiye
tedbirlerle değil, ancak otokontrol sistemi ile ve
halkımızın aydınlatılmasıyla başarıya ulaşabilecektir.
Burada şu hususları da belirtmekte yarar görülmektedir. Hekimlerce kullanılan reçete kâğıtlarının Maliye Bakanlığınca bastırılması
yolunda teklif ve görüşler vardır. Bunlar tetkik
edilmektedir. Ancak bunun fayda ve mahzurları enine ve boyuna incelendikten sonra bir
sonuca varılabilecektir.
Serbest tababet yapan hekimlerin vizite ücretlerinin saptanmasını ve hasta ile olan münasebetlerinin ayarlanmasını 6023 sayılı Kanun’a göre Türk
Tabipler Birliği yapmaktadır. Birliğin bu işi Kanun’a uygun ve memleketin ekonomik ve sosyal
şartlarını nazara alarak yaptığına inanılmaktadır.
Önemli sağlık araç ve gereçleriyle, aşıların
Bakanlıkça yurda ithali yapılarak bunların
piyasaya nazaran ucuz satın alınması sağlanmakta ve de piyasada bulunmayanların temini mümkün olmaktadır. Bu bakımdan, tüm
sağlık araç ve gereçlerinin Bakanlıkça yurda
ithali, üzerinde geniş inceleme ve tetkikat yapılmak suretiyle durulması gereken bir konu
olarak düşünülmektedir.

Muhterem Senatörler, buraya kadar olan kısımda 1973 yılında yapılan Sağlık ve Sosyal

Bakanlığın 1974 Malî Yılı Bütçesi, Bütçe Karma Komisyonunda yapılan 24.897.000 lira ilâveden ve bütçenin tümünde yapılan 34.061.099
lira kısıntıdan sonra 3.372.048.826 liraya inmiş
bulunmaktadır. Bu duruma göre 1973 malî yılına nazaran 943.269.753 lira fazlalık mevcuttur. Bu artışın oranı %38,8 ise de, 1973 Malî
Yılı Devlet Konsolide Bütçesi’ndeki bütçemiz
oranında geçen yıla nazaran kayda değer bir
artış meydana gelmemiştir. Arz edilen 3 milyar 372 milyon bütçemizin 2 milyar 76 milyonu (%81,9’u) cari harcamalara ait olup, geçen
yıla nazaran 667,8 milyon (%32) oranında
fazladır. Yine 3 milyar 372 milyon bütçemizin
532,7 milyonu (%15,7’si) yatırım harcamalarına ait olup, geçen yıla nazaran 246,2 milyon;
yani %86 oranında fazladır. Yine 3 milyar 372
milyon bütçemizin 75 milyonu (% 2,2’si) transfer harcamalarına ait olup, geçen yıla nazaran
29,1 milyon (%63) oranında fazladır. Bakanlık
Bütçesi’ndeki en kritik nokta, cari harcamalar
içinde personel giderleri dışındaki harcamaların; yani ilâç, yiyecek, giyecek, yakıt, onarım,
su, aydınlatma gibi tüketim ve hizmet alımlarının artışında ancak %8,8 oranında; yani 50
milyon liralık bir artışın sağlanabilmiş olmasıdır ki bu miktarın, bilhassa fiyat artışları karşısında kifayetsiz kalacağı anlaşılmaktadır.
Bu durum, bütçe raporunun temenniler bölümünde de belirtilmiş olup, bilhassa fiyat artışlarının %1 kesintisinin bütçemize olan etkisi sonucuna göre 172 milyon civarında bir ek
ödeneğe lüzum göstermektedir. Maliye Bakanlığı fiyat artışlarından meydana gelecek bütçe
açığının yıl içinde karşılanacağını Bütçe Karma

Komisyonunda belirtmiş bulunmaktadır. Cari
harcamaların gerek personel ve gerekse işletme
giderleri olarak mevcut tesisler ile orantılı şekilde yurt düzeyine dağıtımı yapıldığından ve çok
kere az gelişmiş illerde tesis azlığı ve bilhassa
söz konusu tesislerin personel kifayetsizliğinden
tam çalıştırılamamaları nedeniyle bu illerde fert
başına düşen cari harcamalar, gelişmiş illere nazaran daha az olmaktadır. Bu durumun ivedilikle düzeltilmesine çalışılacaktır.
Yatırım harcamalarının 1973 yılı realizasyonu
düşük olmuştur. Özellikle sağlık ocakları ihaleleri
yapılamamıştır. Bu durum 1974 yılı yatırım harcamalarının artmasına sebep olmuş ve dolayısıyla programa yeni konuların alınması kısıtlanmıştır. Yatırım harcamaları, yatırım programlarına
giren konular ile ayarlandığından, özellikle sağlık
hizmetlerinin sosyalleştirilmesi projesi, az gelişmiş illerdeki yatırım harcamalarını hızlandırmıştır. Bu illerde, kriterlere göre noksan yatakların
inşası için daha fazla yatırım yapma olanakları
varsa da mevcut hastanelerin yatak işgal oranlarının %70’in altında olması sebebiyle personel
ikmali düzenleninceye kadar bu olanağın tam
kullanılması mümkün olamayacaktır.
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yardım hizmetleriyle, 1974 yılında yapılması
istenenler üzerinde kısa bilgiler verilmeye çalışılmıştır. Şimdi de 1974 Malî Yılı Bütçesi ve
yatırımları üzerinde genel bir kıymetlendirme
yapmak gerekiyor:

Transfer harcamalarındaki kritik durum, korunmaya muhtaç çocuklara yapılan yardım için
bütçeye konan ödeneğin, 6972 sayılı Kanun’a
göre eksik oluşudur. Bu durum, Bütçe Karma
Komisyonunda dile getirilmiş ise de herhangi
bir artışın yapılması mümkün olamamıştır.
1974 yılında yapılacak inşaatlara gelince: Bu
yıl Bayındırlık Bakanlığı aracılığıyla 425 milyon liralık yatırım yapılması düşünülmektedir.
Bu ödenek ile 1973 ve daha önce ihaleleri yapılan yatırımların inşaatlarına devam edilecek
ve 34 sağlık ocağı, 260 sağlıkevi, 2.170 yatak, 7
verem savaş dispanseri, 5 halk sağlığı laboratuvarı, 4 adet eğitim ve 3 adet sosyal hizmet tesisi
inşaatına yeniden başlanabilecektir.
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1973 yılında ihale edilemeyen yatırımların ihaleleri bu yıl tamamlanacaktır. 1973 yılında 1.510
yatak, 13 ana ve çocuk sağlığı şubesi, 12 verem
savaş dispanseri, 6 adet halk sağlığı laboratuvarı,
16 adet enterobakteri teşhis ünitesi ve 2 sosyal
hizmet tesisi hizmete girmiştir. 1974 yılında yeni
tesis olarak 1.905 yatak, 29 adet ana ve çocuk
sığlığı merkezi ve şubesi, 6 adet sağlık okul ve
koleji, 4 adet halk sağlığı laboratuvarı, 11 adet
verem savaş dispanseri, 3 sosyal hizmetler tesisinin hizmete açılması planlanmıştır.
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Muhterem Senatörler, şurasını belirtmeyi bir
vazife bilirim ki tavanından tabanına kadar gece-gündüz demeden millete hizmet vermekte
olan sağlık personeli, feragat ve fedakârlık duyguları içinde çalışmaktadır. Haricen rahatlık ve
geniş imkânlar içerisinde görünen sağlık personeli, esasında elverişsiz şartlar ve dar imkânlar
içerisinde bulunmaktadırlar. Gerek hizmetin,
gece-gündüz demeden onları hizmete koşması, gereken şartların ağırlığı gerekse maddî
imkânların darlığı içinde bulunmalarına ilâveten, zaman zaman haklarında vâki söylenti ve
iddialarla ayrıca üzüntüye gömülmektedirler.
Şurası bir gerçektir ki üzüntü, sıkıntı, şart ve
imkânlarının ağırlık ve kısırlılığına rağmen hekimlerimiz her türlü maddî ve manevi olanak
ve desteklere sahip ülkeler hekimlerinden bilgi,
teşhis ve tedavi gibi hususlarda hiç de geride
değillerdir, aynı çizgidedirler. Dünya tıp alanında isimleri sık sık geçmektedir.

Tüm sağlık personelinin durumu arz edilen
şekilde mütalâa edildiğinde, kendilerini üzen,
hattâ hizmetteki verimliliklerine tesir edebilecek söylenti ve iddialara gidilmesinde yarar
olamayacağı herhalde ki takdir edilir. Tüm
sağlık personelinin içinde bulundukları durum
ne olursa olsun, memleketin içinde bulunduğu
şartları ve sağlık hizmetlerinin büyük ve hayatî
önemini daima göz önünde bulundurarak,
kendilerine şifa aramak için gelenlere; özellikle
köylü, fakir, yaşlı vatandaşlara güleryüzlü, tatlı
dilli, iyi muamelede bulunmayı bir görev saymaları gerektiğini de ve yurt dışındaki hekimlerimizin de, kendileri için çok zor olsa dahi,
ülkenin durumu bakımından yurda dönmek
hususunda feragat ve fedakârlıkta bulunmalarının beklendiği, huzurlarınızda işaret etmeyi
ayrıca vazife bilirim.

İnanmak lâzımdır ki eğer şartlar ve imkânlar elverseydi, hekimlerimiz memleketi tıp dünyasının
en önde gelen bir merkezi durumuma getirmiş
olurlardı. Şartlar ve imkânların bilinen durumuna rağmen tıp mensuplarımızın kesif gayret ve
çabalarının bir neticesi olarak Türkiye, tıp dünyasında sözü geçen bir ülke durumuna gelmiştir.

Sayın Başkan, Değerli Üyeler, Bakanlığın çalışmaları ile 1974 ve müteakip yıllarda yapmayı
tasarladığı işleri ve faaliyetler, sürenin verdiği
olanaklar ölçüsünde sizlere arza çalışıldı. Müzakereler sırasında yapılan kıymetli eleştiri ve
öneriler, Bakanlığın faaliyetlerine ışık tutucu
olarak gözönünde bulundurulup, gereken ölçüler içerisinde değerlendirileceklerdir. Memleketimizin sağlık şartlarını düzeltmek ve sağlıklı
bir ülkede sağlık seviyesi yüksek vatandaşlara
sahip olmak hepimizin amacı ve ekonomimizin temel verilerinden biridir.

Yurt dışında bulunan hekimlerimize gelince;
sahalarında isimlerinden bahsettiren bu vatandaşlar, asla vatan haini değillerdir. Hemen

Burada, her birisi mensup bulunduğu Hükûmetin programının ışığı altında, kendi görüş ve
anlayışına göre memlekete ve millete hizmet
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hepsi yurtta, memleket ve millete hizmet vermek samimî arzu ve isteği içindedirler. Ancak
kendi görüş ve yaşantıları bakımından, yurttaki şartları ve imkânları gayrimüsait bulmaktadırlar. Mühim olan, şartlar ve imkânları bu
vatandaşların da isteyerek dönmelerini temin
edebilecek vasata getirebilmektir. Tabiî ki bu
da zaman ve imkân meselesidir.

Sağlık hizmetleri geniş ölçüde nitelikli tıp ve
yardımcı tıp personeli istihdamını ve büyük
yatırımları gerektiren çok yönlü bir hizmetler
manzumesidir. Amacı insanların refah, sağlık
ve mutluluğunu sağlamaktır. Bu açıdan, çok
geniş ölçüde insancıl bir felsefedir. Bu felsefenin gerçekleşmesinde, hekiminden köy ebesine,
kentlisinden köylüsüne, aydınından tarımcısına, işçisine kadar tüm ulusun büyük emek ve
katkısına ihtiyaç vardır. Ulus olarak bu hizmeti
başarıya ulaştırmada el ele vermemiz lâzımdır.
Sağlık hizmetleri bakımından Türkiye’nin içinde bulunduğu durum, herkesin malumudur.
Mühim olan bu durumun ortaya konmasından
ziyade, sıkıntıların giderilmesi yolunda getirilen ve getirilecek olan tedbirlerin Yüce Parlamentonun kıymetli ve değerli destek ve tasvibine mazhar olmasıdır. Ancak bu şekilde mevcut
sıkıntıların giderilmesi veya hiç olmazsa hafifletilmesi imkânları elde edilmiş olabilir. Bakanlığın bütün mensupları amaca ulaşmak, millete
yararlı olmak, Parlamento ve değerli üyelerinin
güvenini kazanmak için mümkün olan gayretle
çalışmış, çalışmakta ve çalışacaklardır. Başarıya
ulaşmakta kıymetli desteğinize ihtiyaç olduğunu elbette ki takdir buyurursunuz.
Göstereceğinize inanılan desteğin en iyi bir şekilde değerlendirilmesinin daima göz önünde
tutulacağına işaretle, sözlerime son verirken,
Bütçemize gösterdiğiniz yakın ilgiden dolayı
teşekkür eder, Muhterem Heyetinizi tekraren
saygılarımla selâmlarım (Alkışlar).
Bir dakika Sayın Bakan, sual sorulacak efendim.
BAŞKAN -

Sayın Oral Karaosmanoğlu, sualinizi sorunuz
efendim.

Sayın
Başkan, özellikle taşrada devlet hastanesi ve
sağlık ocağı gibi müesseselerin yapılması yolunda kurulmuş bulunan muhtelif dernekler vasıtasıyla Bakanlığa ve Hükûmete destek
olunmaktadır. Bu arada Sayın Bakana arz edeceğim sorunun cevabını şu anda almak mümkün olmayabilir; ama sorunun ehemmiyetini
belirtmek isterim.

ORAL KARAOSMANOĞLU (Manisa) -

Manisa’da ek pavyon inşaatı vardır. Dernek
marifetiyle önemli bir kısmı bitirilmiş durumdadır. Şimdiye kadar müessir şekilde bir yardıma mazhar olmamıştır. Tahmin ediyorum
ki bütçe prosedürü muvacehesinde ve Sağlık
Bakanlığı Bütçesi’nde bu gibi derneklere yardım bazı kısıtlamalara maruz bırakılmıştır. Bu
itibarla, acaba Sayın Bakan, Manisa’da inşaat
halinde bulunan Manisa Devlet Hastanesi ek
pavyon inşaatının, Sağlık Bakanlığının imkânlarından faydalanılmasını ve bitirilmesini düşünüyorlar mı? Eğer düşünüyorlarsa, durumun
bizzat mahallinde tespit edecek bir heyet tarafından tetkikini arzu ediyorlar mı?
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vermiş olan gelmiş geçmiş bütün Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlarından vefat etmiş olanları
saygı ve rahmetle anmayı, hayatta bulunanlara
da saygı ile en iyi temennilerde bulunmayı bir
görev saydığımı işaret etmek isterim.

Bu hususta şu anda cevap vermeleri mümkünse
rica edeceğim. Eğer cevap vermeleri mümkün
değilse, yazılı olarak verebilirler. Bu ek pavyon
inşaatının özellikle bu seneki Devlet Bütçesi’nden; yani Sağlık Fonu Bütçesi’nden istifadesini
arz ve rica ediyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN -

Buyurun Sayın Bakan.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. SELÂ-

Efendim,
Muhterem Senatörümüz “Bir dernek tarafından yapılmakta olan ek inşaat vaziyeti var.”
dediler. Dernekler hususundaki eski Kanun’u
değiştiren yeni Kanun’un durumu herhalde
malumlarıdır. Derneklere yardım edebilmek
için derneklerin kamu yararına çalışır olmaları şarttır. Bu esasları haiz iseler müracaatlarını
HATTİN CİZRELİOĞLU (Devamla) -
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yaptıkları takdirde, istekleri gereken şekilde değerlendirilecektir.
BAŞKAN -

Teşekkür ederim Sayın Bakan.

Buyurun Sayın Kırlı.
Sayın Başkan, insülin
gibi hayatî önemi haiz bir ilâç, bir müddetten beri piyasada insülin hastaları tarafından
aranmakta; fakat bilhassa bir cinsi bulunamamaktadır. Biraz önce bir eczacıyla yaptığım konuşma neticesinde şunu da öğrendim ki diğer
cinsleri de bulunamamaktadır. Bu çok önemli
maddenin piyasada bulunamaması uzayacak
mıdır veya bu maddenin bulunamaması diğer
bazı önemli maddelere de sıçrayacak mıdır?
Bunu öğrenmek istedim. Eğer Sayın Bakan
şimdi cevap verebilecekse lütfetsinler.
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MÜMİN KIRLI (İzmir) -

BAŞKAN -

Sayın Salihoğlu, buyurun efendim.

- Sayın Başkan, ben Sayın Bakandan bir hususu rica edeceğim.
OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya)

Sayın Bakan şimdi cevap veremeyeceklerse,
yazılı olarak da verebilirler.

Sakarya’da Gölkent diye bir kasaba vardır. Bu
merkezi bir yerdir, on - onbeş tane köy etrafını sarmıştır. Burada sağlık ocağı açılması için
kasabalılar bir bina yapmışlardır. Bu açılabilecek mi, açılamayacak mı? Arzu ederlerse yazılı
olarak cevap verebilirler. Bunu rica ediyorum.

BAŞKAN - Tabiî öyle olacak efendim, sonradan

BAŞKAN - Buyurun

yazılı olarak verebilirler.

İkinci sualim ise; Torbalı’da 10 senedir yılan hikâyesine dönen bir
sağlık hastanesi inşaatı vardır. Dernek yardımıyla yapılan hu inşaata Bakanlığın da yardımı olmuştur; fakat bu inşaat 10 senedir bitirilememiştir. Bu hastanenin bitirilmesi sayın
Bakanımızın Bakanlığı zamanında ele alınacak
mıdır? Bunu da mümkünse şimdi, mümkün
değilse yazılı olarak rica edeceğim.
MÜMİN KIRLI (İzmir) -

BAŞKAN - Buyurunuz

Sayın Bakan.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. SELÂ-

Efendim,
insülin yokluğu veya darlığı diye bir husus mevcut değildir. Sayın Senatörümüz de bilmelidirler ki insülin fazla miktarda vardır ve ayrıyeten
de getirilmektedir. Eğer bazı eczanelerde yok
denmiş ise keyfiyet Bakanlığa intikal ettirildiği
takdirde üzerinde durulacaktır.

HATTİN CİZRELİOĞLU (Devamla) -
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Yapılmakta olan hastanenin devamı keyfiyetine gelince; zaten Sayın Arkadaşım bu inşaata
daha evvel Bakanlık tarafından yardım yapıldığını ifade ettiler. Benden evvelki Sayın Bakanlar tarafından yapımına başlanmış olan bu
gibi tesislerin bitirilmesi Bakanlığımızın görevidir. Bu hususta gereken yardım, müracaatları
halinde elbette ki değerlendirilecek ve yapılma
yolu araştırılacaktır.

Sayın Bakan.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. SELÂ-

Efendim,
sağlık ocakları, konuşmamızda da belirtmiş
olduğumuz gibi tespit edilmiş miktarlarda ve
daha evvel tespit edilmiş esaslara göre yapılmaktadırlar. Muhterem senatör arkadaşımızın
belirttiklerine göre köy tarafından yapılmış bir
ocak şeklinde ileri sürülmektedir. Bu hususta
da eğer müracaat vaki olursa, değerlendirilmesi yapılacaktır. Ancak bahis mevzuu olan
bu hususta genel olarak arz etmek isterim ki
mesele, sağlık ocaklarının yapılması meselesi değildir. Mesele, bu sağlık ocaklarına sağlık
personeli bulabilme meselesidir.
HATTİN CİZRELİOĞLU (Devamla) -

BAŞKAN - Buyurun

Sayın Dikeçligil.

Sayın Başkan,
ben emniyet başkanından öğrendim; Ebrebsi
Cemiyeti Başkanı doktor arkadaşınız Avrupa’da en son bu hastalık için çıkan Suksinitin

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) -

BAŞKAN -

Buyurunuz Sayın Bakan.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. SELÂ-

Efendim,
ilâç hususundaki görüşlerimizi yine genel izahatımızda belirtmiş bulunuyoruz. Mesele her
ilâcın getirilmesi meselesi değildir. Memleketimizde de imâl edilmekte bulunan ilâçlar vardır. Eşdeğerdeki ilâçların tekrar tekrar getirilmesi değil, hatta azaltılması düşünülmektedir.

HATTİN CİZRELİOĞLU (Devamla) -

BAŞKAN - Sayın

Ünsal, buyurunuz efendim.

Sayın Başkan,
Erzurum Atatürk Üniversiteli Tıp Fakültesi
bünyesinde Türkiye’nin en modern araştırma
hastanesi dört senedir kapalı tutulmaktadır. Bu
durum bilinmekte midir? Eğer biliniyorsa nedenleri nelerdir? Bunu sormak istiyorum.

NİYAZİ ÜNSAL (Erzincan) -

BAŞKAN - Buyurunuz

Sayın Bakan.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR.
SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Devamla) - Efen-

dim, Sayın Senatörümüz, tahmin ediyorum ki
üniversite hastanesi diye belirttiler. Bu hususu,
Atatürk Üniversitesiyle temasa geçmek suretiyle tespite gayret edeceğim.
BAŞKAN - Buyurun

Sayın Aykan.

DR. CEVDET AYKAN (Tokat) - Sayın Başkan üç

sorum var.

Birincisi: 7.4.1972 tarih ve 14152 sayılı Kararname; ilâç kararnamesi olarak bilinen kararnamenin 13 üncü maddesi şu hükmü getirir:
“İlâç fabrikaları ve laboratuvarları, direkt gerçekleşmelerini Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan-

lığınca tespit edilecek tek düzen hesap planına uygun şekilde yapmakla yükümlüdür.” Bu
madde uygulanmakta mıdır? Şayet uygulanmamakta ise bunu uygulamakla yükümlü olan
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının bu maddeyi uygulamamasının nedeni nedir ve Sayın
Bakanın bu konudaki düşünceleri nedir?
BAŞKAN - Sorunuzun

üç tane olduğunu söylemiştiniz, diğerlerini de sorun.
İkinci sorum:
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında, 1972
yılında, sağlık taleplerini, ihtiyaçlarını ve Türkiye’deki sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için
kullanılabilecek personel, fizikî kapasite ve
malzemeyi tespit ederek ve buna dayanarak
bir sağlık planlamasına gidilmek istenmişti ve
bu amaçla da çalışılmaya başlanmıştı. Yalnız
personel envanteri için bende bulunan bilgilere
göre 3 bin civarında soru basılmış ve dağıtılmıştır. Bu, bütün personeli kapsayacak anlamda ve elektronik beyinlerle yalnız personelle
ilgili olarak değerlendirilecektir. Aynı çalışma
fizikî kapasite ve malzeme içinde yapılmıştır ve
bunlar, bu konudaki uzman arkadaşlarımızın
geliştirdiği çalışma idi. Acaba Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığının bu çalışmayı yürütmesinin nedeni, çalışmadaki kusur ve eksikliklerden
dolayı mıdır; gelip geçici bir bakanın hevesi sayılması dolayısıyla mıdır? Şayet sebep bunlar
değilse, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının
buna sahip olmamasının temel nedeni nedir?
DR. CEVDET AYKAN (Tokat) -

BAŞKAN -

Aykan.
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diye bir ilâçtan bahsettiler. Cemiyetin müracaatı olduğu halde, bu ilâç Türkiye’ye niçin ve
neden getirilmiyor? Sağlık meselesi büyük bir
meseledir. Sayın Sağlık Bakanı bu konu üzerine eğilip, bu ilâcı getirmeyi düşünüyor mu,
düşünmüyor mu?..

Üçüncü sualinizi de sorunuz Sayın

Üçüncü sorum:
Türkiye için çok önemli konulardan birisi de tıp
hizmetlerinde, sağlık alanında kullanılan malzemenin karışık ve dağınık oluşudur. Bu nedenle malzemelerin alımında birçok karışıklığın,
zaman zaman haksız kazançların doğmasına
yol açmaktadır, bu malzemelerin zaman zaman

DR. CEVDET AYKAN (Tokat) -
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yedek parça sıkıntısı nedeniyle kullanılmamasına da yol açmaktadır. Bu maksatla da Türkiye’de sağlık hizmetlerinde kullanılan malzemeleri standardize etmek ve bir düzene bağlamak
için Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığın da yine
1972 yılında bir çalışmaya başlanmıştı. Bu çalışma halen yürütülmekte midir? Şayet yürütülmüyorsa bunun nedeni nedir?

BAŞKAN - Teşekkür

Sayın Bakandan bunları öğrenmek istiyorum.

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) -

BAŞKAN -

Buyurunuz Sayın Bakan.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR.

100. YILA ARMAĞAN

SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Devamla) - Efendim, Sayın Aykan, Bütçe konuşmalarımızın
başından nihayetine yaklaşan bir kısmına kadar salonda bulunmadıkları için haklı olarak
bu sualleri tevcih buyurdular.

Bütçe hususundaki konuşmamızı tetkik buyurmuş oldukları takdirde, sordukları her üç sualin de cevabını bu konuşmamın içinde bulacaklardır.
İlâç fiyatları, bizden evvelki devrede objektif
esaslara oturtulmuştur. Bu sistem devam etmektedir ve ettirilecektir. Sağlık personeli hususundaki çalışmalar keza devam etmektedir.
Buyurdukları üçüncü husus; malzemelerin dağınıklığı hususudur. Biz, tedavi kurumları alet
ve gereçlerinin önemli olan bir kısmının Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanlığınca ithalinin, hem
piyasada bulunmasını temin edeceğini hem
ucuz fiyata mal olacağını belirttik ve bundan,
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Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına ait bütün
araç ve gereçlerin genel olarak ithali hususu
üzerinde durulacağı, düşünüleceği noktalarını
sarahaten belirtmiş bulunuyoruz.
Bu suretle tahmin ederim ki, üç sualin de cevabını tekraren arz etmiş oluyorum.
ederim Sayın Bakan.

ederseniz bir sorum var efendim.
BAŞKAN -

Müsaade

Buyurunuz Sayın Ege.

Doktorların
reçete kâğıtları vardır. Bunların Maliye Bakanlığı tarafından bastırılarak doktorlara tevzi edilmesi, doktorların bu şekilde hazırlanmış
reçete kâğıtlarını kullanması temayülü vardır.
Acaba Bakanlığın bu konudaki, bu düşünceye
karşı görüşleri nedir?
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) -

BAŞKAN -

Buyurunuz Sayın Bakan.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. SELÂ-

Efendim,
konuşmamızın içinde suallerin cevabının mevcut olduğunu zannediyorum. Belki mikrofonun
bir hatası olacak, ses, Muhterem Ege’ye kadar
ulaşmamış. İzahlarım içerisinde reçete kâğıtlarının Maliye Bakanlığı tarafından bastırılması
hususunda görüş ve tekliflerin mevcut olduğunu ancak bunun üzerinde fayda ve mahzurlarının enine boyuna tetkik ettikten sonra bir
sonuca varabileceğini arz etmiş bulunuyorum.

HATTİN CİZRELİOĞLU (Devamla) -

MİLLET MECLİSİ | 4. DÖNEM
Konu

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1974 Yılı Bütçesi Münasebetiyle

Yasama Yılı

1

Birleşim

84

Tarih

24.05.1974

HATTİN CİZRELİOĞLU (C. Senatosu Diyarbakır Üyesi) - Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri,

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, 1974 Malî
Yılı Bütçesi’nin, muhterem Genel Kurulunuzdaki olumlu ve yararlı görüşülmesinden dolayı
sizlere teşekkürlerimi sunarım.
Gerek muhterem grupların sayın sözcülerinin
gerekse şahısları adına söz alan sayın konuşmacıların, bütçe hakkındaki ışık tutucu, eleştiri ve
önerilerinden Bakanlık, faaliyet ve hizmetlerinde, en iyi şekilde yararlanmaya çalışılacağına
işaret etmek isterim.
Kalkınma Planı’nda yer almış ve Hükûmet Programı’nda belirtilmiş olduğu gibi millî sağlık politikasının amacı; “Halkın, sağlık hizmetlerinden
yararlanma seviyesini yükseltmek ve geri kalmış
bölgelere öncelik vererek, sağlık hizmetlerinin
dağılışında, sosyal adaleti gerçekleştirmektir.”
Bu amaca varmak, sağlık hizmetleri ve kurumları hususunda, ahenk ve dengeyi temin edecek
bir düzenin kurulması; özellikle, ödeme gücü
yetersiz olanların, sağlık hizmet ve tesislerinden,
kolaylıkla yararlanmalarının sağlanması; koruyucu hekimliğe gereken önemin verilmesi; tedavi edici hekimliğin, koruyucu hekimlik hizmetlerinin tamamlayıcısı olarak ele alınması; ayakta,
evde ve hastanede, tedavi hizmetlerinin, kendi
içinde ve koruyucu hekimlik hizmetleriyle bir
bütün olarak yürütülmesiyle mümkün olabilir
ki Bakanlığın başlıca görevlerinden biri, bunları
gerçekleştirmeye gayret etmek olacaktır.

Türkiye’de, sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesinin tatbikatı, bilindiği gibi, 1963 yılında başlamıştır. Bu tarihten önce, daha ziyade tedavi
edici hizmetlere öncelik veren ve şehirsel bölgelerde ağırlık taşıyan bir hizmet anlayışı hâkimdi.
Sosyalizasyon ise ayakta ve evde tedaviyi öngören, hizmeti vatandaşın ayağına götüren, kırsal
bölgelere ağırlık veren, doğru ve memleket gerçeklerine uygun hizmet anlayışını getirdi.

100. YILA ARMAĞAN

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. SELÂ-

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde,
sistemin tatbikatı için seçilen illerin sosyo - ekonomik şartları, altyapı tesislerinin yetersizliği ve
ücret sistemi kifayetsizliğinden, tıp ve yardımcı
tıp personeli görevlendirilmesinde istenen seviyeyi sağlayamaması gibi nedenlerden, hizmet
veriminde beklenen başarıya ulaşılamamıştır.
Bunun içindir ki 1968 yılından itibaren sistemin
uygulanması yavaşlatılmıştır. 1969 yılından sonra, Kahramanmaraş, Edirne, Nevşehir gibi senede bir ilin, hizmetin kapsamına alınması yoluna gidilmek suretiyle, sıkıntılara çare aranmışsa
da bilhassa personel yönünden gerekli özendirici, cezbedici durum yine de sağlanamamıştır.
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda, İkinci
Beş Yıllık Plan döneminde, yavaşlatılan hızın
telafisiyle, en geç, 1982 yılına kadar, bütün illerin proje içine alınması; bu dönemde sosyalleştirilecek iller arasına, sosyo - ekonomik ve altyapı durumları gelişmiş iller alınarak, rotasyon
imkânlarının sağlanması; personel ikmalindeki
güçlükleri gidermek için tüm malî ve sosyal
özendirici tedbirlerin getirilmesi ve yüksek
öğretim görmüş tüm personele uygulanacak
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“yurt kalkınma hizmeti” adı altında mecburî
hizmet rejiminin sağlanması gibi yapıcı ve meselelere çare bulucu tedbirler öngörülmüştür.
Ancak 1973 yılında, Beş Yıllık Plan’ın öngördüğü nüfusun 1/5’i olan, 4,7 milyon nüfusu kapsayan 11 il proje kapsamına alınabilmiştir. Plan’ın
ilk dilimi olan 1973 yılında, 5 yılda programa
alınacak 18,9 milyon nüfusun ancak 4,7’si proje
kapsamına girebilmiştir ki böylece, planın öngördüğü sürat aksamış bulunmaktadır.
Bu yıl yapılacak ocaklar, gerek fiyat artışları, gerekse 1973’te noksan finansmanları nedeniyle
ihale edilememiş olduğundan, hizmet, 1974 yılında devam ettirilemeyecek duruma gelmiştir.
100. YILA ARMAĞAN

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hususunda getirilecek tedbirlerin, (bozulmaması için)
sadece bu hizmete dönük değil, başta personel
istihdamı olmak üzere yurt ölçüsünde olması
gerekmektedir.
Bakanlıkça, personel istihdamı için 1974 yılı
faaliyetlerinde düşünülen tedbirleri: Hekimlerin ücret sisteminin yeniden düzenlenmesi;
yataklı tedavi hizmetlerinin bir sistem içinde
yürütülmesi; sözleşmeli istihdam sisteminin
gerçekleştirilmesi; mecburî hizmet sisteminin
getirilmesi; tayinlerde bölgesel, âdil bir rotasyon sisteminin uygulanması olarak ifade ve sıralamak mümkündür.
657 sayılı Kanun’la, oldukça değişikliğe uğramış bulunan 224 sayılı Kanun’da değişiklik yapılması da gerekmektedir.
Memleket gerçeklerine uygun ve atılmış doğru,
yerinde ve iyi bir adım olarak mütalâa edilen
sosyalizasyonun, aksaklıklarının giderilerek olgunlaştırılmasına gayret edilecektir.
Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesinden
bahsederken, bir reform olarak kabul edilen
bu mevzuda, büyük emeği geçmiş, sistemin
kuvvetli savunuculuğunu yapmış ve tatbikatına
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Bakanlığı zamanında başlamış bulunan, eski
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlarından Diyarbakır eski Milletvekili merhum Dr. Yusuf Azizoğlu’nu rahmetle ve saygıyla anmak bir görev
sayılır (CHP sıralarından alkışlar).

1973 yılında, Bakanlıkça, içme ve kullanma
sularının klorlanması ve sistemli aşılama faaliyetlerinin sonucu olarak, bulaşıcı hastalıklarla
mücadele oldukça başarılı geçmiş, normal sınırlar içerisindeki epidemiler dışında belli bir
bulaşma ve salgın görülmemiştir. 1973 yılında,
gıda kontrolü de daha etkin yapılmış ve Tarım
Bakanlığı ile işbirliğini sağlayan bir protokol
yürürlüğe konulmuştur.
Bu hususta, uygulanmakta olan tedbirlerin
güçlendirilmesine çalışılacaktır. Hükûmet
Programı’nda yer alan hava ve su kirlenmelerinin, sağlığı tehdit eden, tabiat şartlarını bozan
etkilerinin önlenmesi için gerekli tedbirlerin
alınmasına ve gıda maddelerinin etkili denetimine önem verilecektir. Tüm beslenme konusu
üzerinde hassasiyetle durularak, özellikle, iyi
beslenemeyen ve satın alma gücü yetersiz, okul
öncesi ve okul çağındaki çocukların gereğince
beslenmelerinin sağlanmasına çalışılacaktır.
Ankara’nın hava kirliliği ile kaynak sularının
kontrol mekanizmasını kuvvetlendirici tedbirlerin uygulanması üzerinde önemle durulacaktır.
Köyler ve gecekondu bölgelerindeki yetersiz
ve elverişsiz yaşama şartlarının düzeltilmesi ve
buralarda yaşayan vatandaşlara daha sağlıklı
hayat şartlarının sağlanması hususunda gerekli
çalışmalar yapılacaktır.
Verem - savaş hizmetleri, Bakanlığın başarıya
ulaşmış faaliyet alanlarından biridir.
Sabit tesisler olarak, dispanser ve bölge tüberküloz lâboratuvarları, seyyar hizmet gören üniteler
olarak BCG Savaş Başkanlığı emrindeki, rites,
aşı ve röntgen ekiplerinin başarılı çalışmaları so-

Zira

‘‘

Kayıtlara göre, 1960 yılında veremli
sayısı 27,7 milyon nüfusta 750 bin kişi
iken, 1973’te 38 milyon nüfusta 200 binin
altındadır. Veremden ölen hasta sayısı
ise, 1945’te 100 binde 262 iken, bugün
100 binde 16’ya, hattâ büyük illerde, 10’a
düşmüş bulunmaktadır.

’’

0 - 3 yaşındaki çocuklar arasında enfeksiyon
nispeti, 1955’te, %12 iken, bugün %2 civarındadır.
1960 yılında tedaviye muhtaç hasta sayısı, binde 25 - 30 iken, bugün binde 4’e düşmüş ve üniversite öğrencilerinde binde 17 hasta bulunurken, bugün binde 1 - 2’ye düşmüş durumdadır.
Bütün bunlar, verem - savaşı hizmetlerinin, başarılı faaliyetlerini açıkça göstermektedir.
Bakanlığın başarıyla sürdürülen çalışmalarından biri de, sıtmanın eradike edilmesidir. Bazı
illerde sıtma intikali mevcut olup, buralardan
gelen işçilerle Çukurova’da bir sıtma mihrakı husule gelmiştir. Bunda da başlıca neden,
Çukurova’daki nakil Anofel A. Sacharovi’nin,
klorlu ensektisitlere karşı rezinstans kazanmış
olması ve sulama işlemleri sonucu bu sivrisineklerin yetiştikleri jitlerin artmış olmasıdır.
Bu mihraktan, nüfus hareketleriyle, sıtma bir
kısım vilâyetlere sıçramaktadır. Bunu önlemek
için gerekli tedbirler alınmış olup, bu tedbirlerin sürdürülmesine gayret edilecektir.
Tespitlere göre dünya nüfusunun, 1/6’sı
trahomlu olup, dünyada 10 milyondan fazla
da kör vardır. Doğu ve Güneydoğu illerimizde,
trahom endemik halde mevcuttur.
Trahom savaşına 1925 yılında başlanmış ve
bugüne kadar aralıksız olarak devam edilmiştir.

Bidayette 3 milyona yakın trahomlu varken, bu
miktar bugün büyük oranda azalmıştır. Meselâ;

‘‘

Trahom oranı Elâzığ’da %55’ten 11’e;
Urfa’ da %70’ten 5,12’ye; Mardin’de
%78’den 3,6’ya; Adıyaman’da %80’den
3’e; Siirt’te %75’ten 2,4’e; Diyarbakır’da
%60’tan 1,4’e; Hatay’da %4,5’ten 1,7’e;
Gaziantep’te %71’den l’e düşürülmüş
bulunmaktadır.
Böylece, 1925’te nüfusun %40’ı trahomlu
sayılırken, bugün bu rakam %0,6
civarındadır.

’’

Kayıtlara göre yurtta 10.870 frengili ve tedavi
altında 3.877 cüzzamlı vardır. Frengili araştırmasında, teşhis ve tedavide modern metot
ve ilâçlar kullanılmakta olup, lepra savaşında,
Dünya Sağlık Teşkilâtı, üniversiteler ve Cüzzam Savaş Derneği ile işbirliği yapılmaktadır.
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nucu olarak verem, artık bir problem olmaktan
hemen hemen çıkmış sayılabilir.

Frengi - lepra savaş teşkilâtımızda tespite göre
1973 yılında, frengi yönünden 403.441 kişi, lepra yönünden de 48.769 kişi muayene edilmiştir.
Elâzığ’da cüzzam hastanesi gezilirken görüldü ki cüzzamlılar kendilerine yanaşıldığında
geriye çekilmekte, el uzatıldığında ellerini arkalarına saklamaktadırlar. Bu gösteriyor ki bu
hastalığa yakalanmış olanlar, insanlara ve insanlığa karşı, ince bir düşünce, derin bir sevgi
ve büyük bir hassasiyet içinde bulunmaktadırlar. Hastalığa yakalanmış olmaktan başka suç
ve günahları bulunmayan bu insanları hor görmemek, onları incitecek, üzecek, beyan, tutum
ve davranışlarda bulunmamaya dikkat etmek,
insanlık görevi sayılmalıdır.
Değerli ve fedakâr hekimlerimizin veremi hemen hemen yok etmiş oldukları gibi leprayı da
er geç yok edeceklerine inanabiliriz.
Arkeolojik bilgilere göre, insanların yaradılışı
kadar eski bir geçmişe sahip bulunan kanser ve
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bu hastalıktan meydana gelen ölümlerin, insan
hayatını ciddî şekilde tehdit edici artışı, uluslararası önemli bir halk sağlığı sorunu haline
gelmiş bulunmaktadır.
Dünyada, her yıl tahmini olarak 5 milyon kişi
kansere yakalanmakta ve yaşama şans ortalaması 3 yıl kabul edildiğinde, dünyada 15 milyon kanserli bulunduğu sonucu çıkmaktadır.
Türkiye’de

‘‘

1961 yılında kanserli hasta sayısı 15.438
ve kanserden ölüm oranı %5,2 iken, 1971
yılında hasta sayısı 30 bine, ölüm oranı
%7,2’ye yükselmiştir.

100. YILA ARMAĞAN

’’

Bu durum, kanserle savaşın ne kadar önemli
bir sorun olduğunu göstermektedir. Kanserle
savaşta temel prensip, erken teşhis ve zamanında uygun tedavidir. Bu prensiple çeşitli kanser
hastalıklarında %50 ilâ %98 oranında iyileşme
olanağı sağlanmaktadır.
Bakanlık, evvelâ, büyük il merkezlerinde kurulacak şehir tipi sağlık ocaklarında, kanserle savaşın erken teşhis ve halkın eğitimine önem vererek, ünitelerini faaliyete geçirmeye çalışacak
ve bu ünitelerin kamu sağlığı dispanseri içinde
diğer illere teşmiline gayret edecektir.
Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminde, yatarak
tedavi hizmetleri için öngörülen 2.500 yatağın
geliştirilmesi hususunda, İstanbul ve Ankara’da kurulacak 500’er yataklı 2 hastane 1973
ve 1974 yatırım programlarına alınmıştır.
Yirminci asır insanların, ekonomik, sosyal ve
kültürel durumlarıyla beraber ruh sağlığı görüşlerindeki bilgi ve inanışlarında da önemli
değişmeler olmuştur. Birçok memleket ve Dünya Sağlık Teşkilâtı tarafından değişik yapıdaki
toplumlarda uygulanan araştırmalar sonucu
elde edilen istatistikler, dünya nüfusunun %
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10 - 15 kadarının ruh hastası olduğunu ortaya
koymuştur. Bu sonuç, bilhassa toplum sağlığının korunmasında, ruh sağlığını en ön sıralara
getirmiş bulunmaktadır. Dünyada olduğu gibi
Türkiye’de de, genel nüfusa oranı oldukça yüksek olan geri zekâlıların durumu da üzerinde
önemle durulması gereken bir konudur.
Ruh sağlığının önemi kargısında, Bakanlık koruyucu hekimlik yönünden de faaliyete geçmeyi plan hedeflerine dahil ettirmiştir.
Gelecek yıllarda, büyük il merkezlerinde kurulacak, şehir tipi sağlık ocaklarının bünyesine,
bilhassa saha taramaları, hastaların saptanması, tedavisi basit olan hastalarla meşguliyet gibi
hizmetleri içine alan birer ünite dahil edilecek
ve bu üniteler diğer illerde kurulacak kamu
sağlığı dispanseri içinde de yer alacaktır.
Yatarak tedavi hizmetlerinde, Üçüncü Beş Yıllık Plan dönemi içerisinde, 3.500 yatağın geliştirilmesi öngörülmüştür. Bu hedefin gerçekleşmesi yolunda, Adana ve Ankara’da 500’er
yataklı ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinin
kurulması ve Bakırköy’deki hastanenin de yenilenme projeleri programa dahil edilmiştir.
Nüfusun, büyük bir kısmına hizmet götüren
önemli bir sağlık konusu da ana ve çocuk sağlığı hizmetidir.
Ana ve çocuk sağlığı hizmetlerinin amacı anne
namzedi genç kızları evliliğe hazırlamak; evli
kadının gebelik zamanında, doğum öncesi ve
sonrası bakımını yapmak; normal doğumu sağlamak; lohusalık ve emziklilik müddetince her
türlü tıbbî, sosyal yardımı yapmak; çocuk bakımı, beslenmesi ve hastalıklarından korunması
yönünden eğitmek - öğretmek; çocuğu doğduğu
günden altıncı yaş sonuna kadar periyodik sağlık kontroluna alarak, sağlıklı olarak, büyümesini ve gelişmesini sağlamak; ailelere, aile planlaması bakımından rehberlik yapmak; eğitmek ve
çeşitli sosyal yardımlarla aileleri desteklemektir.

Ayrıca hizmetin önemine atfen, il merkezlerinde açılacak kamu sağlığı dispanserlerinde ve
büyük il merkezlerinde kurulması düşünülen
şehir tipi sağlık ocaklarında, ana ve çocuk sağlığı hizmetlerini destekleyen üniteler tesisine
çalışılacaktır.
Aile planlaması hizmetlerine gelince; bu hizmeti tek başına ele almak ve düşünmek olanağı
yoktur. Aile planlaması hizmeti ile ana ve çocuk sağlığı hizmeti, birbirini tamamlayan bir
bütündür.
Bu nedenledir ki bu iki hizmetin birleşmesini temin eden bir kanun tasarısı da, halen
TBMM’ye sunulmak üzere Başbakanlığa gönderilmiş bulunmaktadır.
Bakanlık, aile planlaması hizmetini, 557 sayılı
Kanun’un öngördüğü “Fertlerin istedikleri zaman ve istedikleri sayıda çocuk sahibi olması”
esprisinden hareketle, istek karşılayıcı bir strateji çerçevesinde ele almaktadır. Amaç her yıl
280.000 civarında ilkel yollarla çocuk düşüren
annelerin sayısını azaltmak ve böylece isteyen
ailelere, sağlık yönünden yardımcı olabilmektir. Ayrıca, çocuğu olmayan ailelere de, sterilite
yönünden yardım etmek bu hizmetin diğer bir
yönü olmaktadır.
İlke, birleştirilen, aile planlaması ve ana çocuk
sağlığı hizmetlerini genel sağlık hizmetlerine dahil etme ve bu hususta halk sağlığı hizmetlerini,
Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Kanunu’na uygun gördüğü şekilde yürütmektir.
İlâç durumuna gelince; bu sorun ciddî bir problemdir. Hammadde istihsali, istihsali mümkün
olmayan ilâçların ithali, yabancı sermaye, fiyat
ve kalite kontrolleri ve ilâç çeşitlerinin çokluğu

gibi hususlara ait tedbirler, her sene programlarda yer almaktadır.
Yabancı sermaye konusu, iş hacmi yüksek olan
45 firmadaki sermayenin, %50’si gibi bir yer
tutmaktadır. Türkiye’deki yabancı sermayenin %20’si, ilâç sektöründe bulunmaktadır. Bu
konu yalnız Bakanlıkça değil, Hükûmetçe de
gereken şekilde ele alınacak, kontrol sıklaştırılacak ve yabancı sermayenin ilâç sanayiindeki yer ve önemi iyice araştırılarak, bir sonuca
bağlanacaktır ki bu konuda Bakanlıklararası
çalışmalara başlanmıştır.
Yurt içinde hammadde istihsali konusunun
halline gayret edilecektir.
Fayda ve mahzurları, ekonomik politika yönünden etraflı şekilde tetkik edilmesi gereken
bir konu da hammaddenin Devlet eliyle ithalidir ki bu konuda komisyon çalışmaları devam etmektedir, önemli olan memleket için en
uygun şeklin bulunmasıdır. Yurtta imal edilen
ilâçların ithali yasaklanmış olup, gerekli kontrollerin sıklaştırılmasına gayret edilecektir.
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Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği illerde ana
ve çocuk sağlığı hizmeti, sağlık ocaklarında görülmektedir. Diğer illerde ise bu hizmet, geçici
de olsa, gerekli tesisler açılarak geliştirilmektedir.

Bilindiği gibi memleketimizde ilâç fiyatları, sınaî maliyet esasına göre takdir edilmekte ve ilâç
fiyatlarında esas unsur, hammadde fiyatları olmaktadır. Bakanlık, ilâç fiyatlarının saptanmasında, meseleyi objektif ölçülere oturtmuştur.
İlâçların, kalite ve piyasa kontrolleri çok önemlidir. Eldeki imkânlar ihtiyacı karşılayamamaktadır. 1973 yılında İstanbul’da temeli atılan
Devlet İlâç Kontrol Enstitüsü, bu boşluğu kapatacak şekilde organize edilmeye çalışılacaktır.
1262 sayılı Tıbbî ve İspençiyari Müstahzarlar
Kanunu, ilâç sanayiinin bugünkü durumunu
gözönüne almak suretiyle, yeniden düzenlenmiş
durumdadır. Ayrıca, 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Kanunu’na, eczanelerin işletilmesine ait
yeni hükümler eklenmiştir. Kadük olan her iki
tasarı da yeniden Başbakanlığa gönderilmiştir.
Yüzyılın
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Reçetesiz ilâç satılmaması, iyi bir kontrol sistemiyle gerçekleştirilebilecektir ki bu imkân gelecek yıllarda sağlanmaya çalışılacaktır.
Sayın Milletvekilleri,

‘‘

1974 yılı başında Türkiye’deki toplam
yatak sayısı 95.279 olup, bunun 50.969’u
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına,
geri kalanı ise diğer kuruluşlara bağlı
bulunmaktadır.
Halen 10.000 kişiye 25 yatak düşmektedir
ki bu rakam, plan hedefi olan 10.000’de
26’ya yaklaşmıştır. İleri ülkelerde yatak
oranı, 10.000’de 45’tir.

100. YILA ARMAĞAN

’’

Türkiye’de seneler, standart, mevcut, ihtiyaç,
ideal olan ve kritere göre yatak durumu şöyledir:
1973

1977

1982

Olması
gereken yatak

99.320

110.970

126.360

Mevcut yatak

96.279

--

--

İhtiyaç

4.041

--

--

İdeal yatak

171.900

192.080

218.700

Kriter
10.000’de
26 yatak
10.000’de
25 yatak
-10.000’de
45 yatak

Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminde, yataklı tedavi kurumlarında yatak sayılarının aynı orana,
yani onbinde 26 oranına çıkarılması esas olacaktır. Bu oran sağlanırken, genel hastanelerin,
onbinde 15, doğum ve çocuk bakımevlerinin
binde 4, ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinin
onbinde 3, onkoloji hastanelerinin onbinde 1,5
ve diğer özel dal hastanelerinin onbinde 0,5
oranlarında gerçekleşmesi esas olacaktır.
Yatakların, yurt sathına, dengeli dağılımı düşünüldüğünde özellikle 3 büyük ildeki yatak yığılımları, diğer illerde inşa edilecek yatak sayılarını, bu fazla kapasite ölçüsünde artıracaktır.
Bu sorun, Dördüncü Beş Yıllık Plan döneminYüzyılın
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de, 33.000 yatağın yeniden inşasına sebep olacak ve böylece plan kriteri, 10.000’de 26 yatak
iken, millî duruma göre yatak oranı 10.000’de
33’e yükselecektir.
Yataklı tedavi hizmetlerinin bugün muhtelif
kurumlar tarafından yürütülmesi, personel
istihdamında, ücret sistemlerinde, yatakların
yurt sathına dağılımında, boş yatak kapasitelerinin değerlendirilmesinde, malzeme ve kadro
standartlarında çeşitli uygulamalara yol açmakta ve neticede personel, para ve malzeme
israfına sebep olmaktadır.
Bu sebeple, Hükûmet Programı’na; ”Yataklı
tedavide, hizmetler ve kurumlar bakımından
mevcut dengesizliği ve dağınıklığı gidermek
üzere, bu hizmetlerin bir sistem içinde yürütülmesi sağlanacak; ayrıca boş yatak kapasitesinin
etkin hale getirilmesi için gerekli tedbirler alınacak ve gelişen ihtiyaç oranında yatak sayıları
artırılacaktır.” tedbiri girmiştir.
Bakanlıkta, arz edilen bu tedbirleri gerçekleştirecek çalışmalar başlamıştır.
Gerek ödeneksizlikten gelen düşük işgal oranının önlenmesi gerekse daha çok ödenek alınmak suretiyle, bakım standardının yükseltilmesi ancak genel sağlık sigortasından sağlanacak
ödeneklerle mümkün olabilecek görünmektedir.
Sigorta, varlıklı vatandaşlardan alınacak %3
prim ile Devletin varlıksız kişilere ve memurlara Genel Bütçe’den sağlayacağı yardımlar ile
hastanelerin işletme giderlerini karşılayacaktır.
Memleketimizde kademeli olarak uygulanacak
bu sistemin, güdümlü bir şekilde ve kısa sürede
yurda teşmilinde fayda görmekteyiz.
Bu maksadı sağlayacak şekilde hazırlanmış
olan kanun tasarısı Başbakanlığa sunulmuştur.
Hastanelere kan ikmali meselesi de millî bir
dava olarak ele alınmış bulunmaktadır. Kan

Trafik kazaları, çok önemli bir sorun haline
gelmiş bulunmaktadır.
27 Mart 1974 tarihinde, Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfı ile yapılan bir protokolle,
işletilmesi 5 yıl süreyle bakanlığa verilmiş bulunan, Ankara 200 yataklı Âcil Yardım ve Trafik
Hastanesinin 50 yataklı bölümü faaliyette olup
bu kısım için ihtiyaç duyulan personel tayinine
başlanmıştır.
Sayın Milletvekilleri,
Bakanlıktaki sosyal yardım hizmetlerinin durumunda parmak basılacak nokta, bu teşkilâtın
görev alanına göre çok küçük bir organizasyona sahip oluşu ve bütçesinin çok kısıtlı bulunuşudur. Diğer bir nokta da hizmetin, Millî
Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülüşüdür.
Bu sebeple hazırlanmış olan Sosyal Hizmet
Kurumu Kanun Tasarısı, bu eksikliği halleder
ilk adım olacaktır. Zamanla sosyal yardım hizmetlerini, sosyal güvenlik hizmetleriyle birlikte
yönetilebilecek teşkilât kurulabilecektir.
Sosyal hizmetler konusundaki başlıca faaliyetler şöylece özetlenebilir:
a) Çocuk refahı hizmetleri:
Bakanlığın sorumluluğu altında olan, 0 - 6 yaş
grubundaki, korunmaya muhtaç çocukların
bakımı ve yetiştirilmeleri için illerdeki korunmaya muhtaç çocukları koruma birlikleri ile
işbirliği sağlanmakta ve 6972 sayılı Kanun’a
göre bütçeye konan paradan, çocuk sayısı ve
müesseselerin iaşe ve idame masrafları, dikkatle alınmak suretiyle, yardım yapılmaktadır.
b) Yaşlı refahı hizmetleri:
Yaşlıların son yıllarını huzur içinde geçirebilecekleri, her türlü bakım ve ihtiyaçlarının karşı-

lanacağı, yaşlılar huzur ve dinlenme yurtlarının
kurulmasına, program gereğince devam edilmektedir. Hayırsever yurttaşlar tarafından Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına devredilerek
hizmete konulan Konya ve Eskişehir yaşlı yurtlarına ilâveten Ankara, Küçükesat ve Adana
Yaşlılar Yurtlarının inşaatı tamamlanmak üzere
olup, 1974 malî yılı içinde hizmete girebileceklerdir. İzmir Yaşlılar Yurdu ihale edilmiştir.
c) Rehabilitasyon hizmetleri:
Rehabilitasyon, hastalık ve sakatlık sebebi ile
bedenî ve ruhî kabiliyetlerini kısmen veya tamamen kaybedenlerin geride kalan kudret ve
yeteneklerini tıbbî, psikolojik, sosyal ve meslekî
yönden, en yüksek derecede düzelterek toplum
içinde bağımsız yaşaması ve sakatlığına uygun
bir işe yöneltilerek kazanç sağlayan bir kimse
haline getirilmesidir.

100. YILA ARMAĞAN

ürünlerinin istihsali, stoklanması ve nakli üzerinde hazırlanan kanun tasarısı yakında Parlâmentoya sunulacaktır.

Şimdiye kadar bu konuda takdir edilecek hizmette bulunmuş olan

‘‘

Ankara Rehabilitasyon Merkezi,
1974 Mart ayında açılışı yapılan
100 yataklı ilâve katının da hizmete
girmesiyle 200 yatağa çıkarılmış
bulunmaktadır. Ayrıca İstanbul’da
tamamlanmakta olan rehabilitasyon
tesisinin, bu yıl içinde hizmete
girebilmesine çalışılmaktadır.

’’

Sağlık ve yardımcı sağlık personelinin ikmal,
istihdam ve ücret rejimlerindeki noksanlıklar
halli gereken, başlıca sağlık problemlerinden
biridir. Çünkü, sağlık hizmetlerinde gereken
ilerlemeyi yapabilmek için evvelâ personel politikasına bir yön vermek gerekecektir.
Sağlık tesislerindeki hekim kifayetsizliğinden,
büyük illerdeki hekim yığılmalarından, sağlık
personeli ücretlerinin kifayetsizliğinden, soYüzyılın
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rumluluğuna ve yaptığı hizmete karşılık Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanlığındaki hekim sayısının diğer kurumlardan az oluşundan, bütçe
görüşmelerinde hemen hemen her yıl bahsedilmiştir.

yen hekimler, diğer kurumlarda görev almayı
tercih ederek, özellikle büyük illerde hekim birikimleri yapmakta ve Bakanlığın elindeki hekim sayısı, sorumluluğuna göre, genel tabloda
küçük bir oran içinde kalmaktadır. Nitekim:

Bu dengesizliği meydana getiren sebepleri şöyle özetlemek mümkündür:
1. Bugün tıp ve yardımcı tıp personelli çalıştıran kurum ve kuruluşlar, ayrı ayrı ödeme düzenleri uygulamaktadırlar.
2. Kurum ve kuruluşlar arasında hizmet sunma ve personel istihdam politikası yönünden
dengesizlik ve ahenksizlik bulunmaktadır.
100. YILA ARMAĞAN

3. Değişik kurum ve kuruluşlarda değişik standartlar uygulanmaktadır.
4. Gelişmiş ve az gelişmiş bölgeler arasında istihdam ve ücret politikası yönünden bir ayırım
yapılmamaktadır.
5. Kurum ve kuruluşların, kendi bünyelerinde
bile ödeme sistemlerinde, hizmet aleyhine, ters
ödeme düzenleri bulunmaktadır. (Döner sermaye ve Full - Time gibi)
6. Tıp personeli, 657 sayılı Kanun hükümlerine göre genel idare hizmetleri sınıfına dahil
tüm kamu personeli gibi işlem görmektedir.
Ayrıca Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı da
hekim istihdamı yönünden bazı problemler
içindedir. Şöyle ki;
a) Genellikle, mütehassıs hekimlerimiz, sosyo ekonomik yönden geri kalmış bölgelere gitmek
istememekte ve arzusu hilâfına yapılan tayinler
karşısında istifa etmektedirler.
b) Mecburî hizmetli pratisyen hekimlerden
bir kısmı da tazminat ödeyerek, Bakanlık teşkilâtında görev almamaktadırlar.
Hal böyle olunca, kamu hizmeti yapmak iste-
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Mütehassıs
Türkiye’de
hekim sayısı

12.145

Pratisyen
(Asistan dahil)
6.396

Toplam
18.541

S. S. Y.
Bakanlığında 2.378 (% 19,5) 2.013 (% 31,4)
hekim sayısı

4.391 (%

Diğer kamu
kuruluşlarında
hekim sayısı

3.888 (% 32)

5.776 (%

Üç büyük
ildeki hekim
sayısı

8.940 (% 73,6)

1.888 (% 29,5)

23,6)

31,1)

3.500 (%

12.440 (%

54, 7)

67,1)

Hekim ve hemşire sayılarının, ileri ülke normlarına göre memleketimizde az olduğu bir hakikattir. Meselâ; 1969 yılı istatistiklerine göre:
İngiltere’de hekim başına 860 kişi,
Fransa’da hekim başına 770 kişi,
Yunanistan’da hekim başına 640 kişi düşerken
Türkiye’de hekim başına 2.060 kişi düşmektedir.
Ancak Bakanlığın hekim istihdamını düzenlemekteki amacı kişi başına düşen bu kapasiteyi,
yurt düzeyine dengeli ve âdil bir şekilde yaymak ve dolayısıyla halka, eşit hizmet götürebilmektir. Meselâ; İstanbul’da 564 kişiye, Ankara’da 647 kişiye, İzmir’de 1.045 kişiye ve diğer
büyük illerimizde 2.000 - 6.000 kişiye bir hekim düşerken, Bingöl’de 19.590 kişiye, Adıyaman’da 17.256 kişiye, Gümüşhane’de 19.515
kişiye ve diğer az gelişmiş illerde, ortalama
6.000 - 10.000 kişiye, 1 hekim düşmektedir ki,
Bakanlık dengesizliği, gidermek zorunluğundadır (CHP sıralarından alkışlar).

Sayın milletvekilleri;
Bildiğiniz gibi, ülkeler, sosyal - ekonomik ve
kültürel, genel durumları itibariyle, ilerlemiş,
gelişmiş, ilerlemekte, gelişmekte olan, az gelişmiş ve geri kalmış ülkeler diye bir sıralamaya
tabi tutulmaktadırlar. Her ülkenin, bu genel
duruma göre, her mevzuunda olduğu gibi,
sağlık hizmetleri konusunda da, ölçüleri, mevcutları, ihtiyaçları, standartları ve ideal diye
düşündükleri, yek diğerinden farklı bulunmaktadır. Bugün ilerlemiş, gelişmiş bir ülkenin,
kendisi için, standardının altındaki, mevcut
hekim sayısı, bir başka ülke için standart, batta
ideal sayı, sayılabilir.
Bu itibarla her ülkeyi, kendi içinde bulunduğu
duruma göre gözönünde bulundurarak, mevcudunu ve ihtiyaçlarını, kendi ölçülerine göre
ifade ve beyan etmek ve bu ifade ve beyanları
aynı ölçülere göre değerlendirmek gerekir. Aksi
takdirde, çeşitli yorumlar yolu açılmış olur.
Yapılan tespitlere göre bugün Türkiye’deki hekim sayısı, yukarıda tabloda da gösterildiği gibi,
18.541 civarındadır. Bu rakamın ancak 4.391’i
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı hizmetindedir. Geriye kalan 14.150’nin 8.374’ü serbest hekim, 5.776’sı ise diğer kuruluşlara bağlı bulunmaktadır. Tek sistem esası kabul edilirse o zaman
4.391 + 5 776 = 10.167 hekim Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığı hizmetinde olacaktır ki bu bugünkü mevcudun hemen hemen 3 misline yakın
bir rakam olacak ve standart olarak tespit edilmiş 10.920 rakamına ulaşmış sayılacaktır.

Yataklı tesislerdeki durum da şudur:

‘‘

Bugün Türkiye’de mevcut yatak sayısı,
toplam olarak 95.279’dur. Bunun
50.969’u Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığına, geri kalanları ise çeşitli
kuruluşlara bağlıdır.

’’

Tek sistem getirildiği takdirde, bunların da, tek
sistem içerisinde çalıştırılması mümkün olacaktır. Bu duruma göre; tek sistem getirildiğinde,
gerek hekim gerek yataklı tesislerdeki yataklar
bakımımdan ve gerekse tüm sağlık hizmetlerinin görülmesinde, bugün mevcut sıkıntıların
büyük ölçüde giderilmiş olacağının ifade edilmesini, isabetli ve yerinde saymak lâzımdır. Tabiî ki, “Bugünkü ihtiyacın bir kısmı karşılanmış
olacaktır.” demek, ideale varılacaktır anlamına
gelmez. Bu böyle kabul edildiği takdirde, tek
sistemin kabulü halinde, “Bugünkü sıkıntıların
büyük bir kısmına cevap verilebilecektir.”, şeklindeki görüşlerin yersiz olamayacağı herhalde
teslim edilir.
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Türkiye’nin birçok yerlerinde gereken sayıda
doktor yokken, Türkiye’deki mevcut hekimlerin tek sistem içerisinde hizmetlerinden istifade
yoluna gidilse dahi, Türkiye’nin hekim ihtiyacının nasıl karşılanabileceği şeklinde, zaman
zaman zihinlerde istihfaflar hâsıl olmaktadır.

Bazen polisiye tedbirlerden bahsedilmektedir.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında, ne evvelce ne de şimdi, polisiye tedbirler diye bilinen
ve tatbik edilen tedbirler olmamıştır ve yoktur.
Eğer bundan maksat, rotasyon tatbikatı ise bu
polisiye tedbir olmaktan ziyade 224 sayılı Kanun’un bir gereğidir, bunun tatbikatının devamında zaruret bulunduğu da, herhalde herkesçe kabul edilir.
Yurdun bilhassa sosyo-ekonomik yönden az gelişmiş bölgelerinde, hekim yetersizliği açık bir
gerçektir. Rotasyon sistemi, yeteri sayıda hekim
temin edebilmekteki köklü tedbirler gerçekleşinceye kadar, geri kalmış bölgelerdeki, münhal
kadrolar hizmetlerini, bir aylık süre ve münavebe ile gönderilen, hekimlerle karşılamayı öngören geçici bir uygulamadır. İçinde bulunulan
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durum muvacehesinde rotasyondan vazgeçilmesini, herhalde kimse iddia ve tavsiye etmez.
Sistem şimdi, üçer aylık listeler şeklinde tespit,
tanzim ve tatbik edilmektedir. Yani bir yere,
aynı branş için, 3 ay içerisinde, birer ay müddetle gönderilecek üç hekimin, önceden tespiti tarzında bir hazırlık yapılmaktadır. Böylece
hekimlerin, gidecekleri yerlere, aralıksız ve zamanında gitmeleri sağlanmaya çalışılmaktadır.
Ayrıca aynı hekimin, tekrar tekrar rotasyonla
vazifelendirilmemesine ve esasen hekim ihtiyacı içinde bulunan yerlerden, rotasyonla hekim
gönderilmemesine, mümkün olduğu nispetle
dikkat edilmektedir.
100. YILA ARMAĞAN

Sağlık personelinin ve hizmetlerinin yurt sathına dağılımında, dengeyi temin edecek birtakım
tedbirler düşünülmektedir. Bu hususta ücretlerde denge, mukaveleli istihdam bahsedildiği
gibi, tek sistem, Genel Sağlık Sigortası gibi sevk
edilmiş ve sevk edilmek üzere bulunan tasarı ve
teklifler misal olarak gösterilebilir. Yekdiğerlerini tamamlayan bu tedbirlerin kabulü ve tatbikatına girişilmesi halinde, belki de rotasyon
tatbikatına artık lüzum kalmayacak bir durum
meydana gelmiş olabilir. Temenni budur. Ancak şimdiki halde bunun devamı gereklidir.
Batı standartlarına göre, 700 kişiye 1 hekim sağlamak (bu standarda göre 54.000 hekim lâzım)
uzun vadeli amaç olup, bu sebeple tıp fakültelerinin sayı ve yetiştirme kapasiteleri artırılmaktadır. Nitekim mevcut 9 tıp fakültesi, Üçüncü Beş
Yıllık Plan döneminde 16’ya yükselecektir.
Burada zikredilen bu sebepleri ifade etmek
şüphesiz ki, önemli değildir. Asıl önemli olan
mesele bu problemlere çare bulabilmektir.
Karşınıza büyük iddialarla çıkacak değiliz. Ancak alınacak ilk tedbirler arasında, Bakanlığın
yetkisinde olanların en kısa zamanda tatbike
konulması ve diğerleri için de gerekli tedbirlerin alınması hususunda gereken çabanın sarf
edileceğini söyleyebiliriz.
Yüzyılın
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Böylece meselenin iç yüzünü ortaya koyduktan
sonra, şimdi kısaca, alınması düşünülen tedbirler özetlenebilir. Hekim temin edebilme yolundaki tedbirler yönetsel, parasal ve yasal yönleri
ile ele alınmış bulunmaktadır.
Tedbirleri 14 grupta toplamak mümkündür.
1. Yan ödemelerin artırılması; 26.3.1974 tarihinde teklif edilmiştir.
2. Sözleşmeli istihdam; 30.3.1974 talihinde
teklif edilmiştir.
3. Fazla mesainin sınıflandırılmaması;
23.3.1974 tarihinde teklif edilmiştir.
4. Yurt dışındaki doktorların, araç ve gereçlerini, gümrüksüz yurda getirebilmeleri; 19.
4.1974 tarihinde yazılmıştır.
5. Yurt dışında biriktirdikleri parayla, yurt içinde sağlık tesisi açmaları; 2219 sayılı Kanun’a
göre esasen mümkündür.
6. Çocuklarının, yurda dönüşte, sene kaybetmeksizin, uygun bir okula kaydedilebilmeleri;
19.4.1974 tarihinde yazılmıştır.
7. Mecburî Hizmet Kanun Tasarısı; hazırlanmaktadır.
8. Genel Sağlık Sigortası Kanun Tasarısı;
8.4.1974 tarihinde sevk edilmiştir.
9. Sağlık Hizmetlerinin, Tek Sistem İçerisinde,
Yürütülmesi Kanun Tasarısı; hazırlanmaktadır.
10. Milli Kan Politikası hususunda Kanun Tasarısı hazırlanmaktadır.
11. 224 sayılı Kanun’da Değişiklik Tasarısı; hazırlanmaktadır.
12. 3017 sayılı Bakanlık Teşkilât ve Memurin
Kanunu’nda değişiklikler üzerinde çalışılmaktadır.
13. Full-time durumu; değerlendirmeye tabi
tutulmaktadır.

Yabancı sermayenin, ilâç üretimindeki yeri hususlarında gerekli çalışmalar devam etmektedir. Tıp fakültelerinin sayısını 16’ya çıkarmak
suretiyle iyi bir bir atılmış olacaktır. Zira, bilhassa eski fakültelerimizden yetiştirilen hekim
sayısı, geçmiş yıllara nazaran azalmaktadır.
Ücret sistemlerinin düzeni emmesine gelince:
Kamu kuruluşlarında çalışan hekimlerin sosyalleştirme, full - time, part - time gibi değişik
sistemler içinde aldıkları ücret miktarlarının
kifayetsiz olduğu ve halen verilmekte olan yan
ödeme tavanlarının, hekim teminine yeterli olmadığı bilinen bir hakikattir.
Ayrıca hekimlerin, meslek icabı, dışarıda para
kazanabilir durumda olması, kendilerine ödenecek ücret konusunda, diğer meslek dallarına
nazaran özel bir durum meydana getirmektedir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndaki ücret sisteminde hekimlerin dahil edilmesi ve bunlar için değişik bir sistemin getirilmemesi, hekim
istihdamında belli bir problem yaratmıştır.
Bu sebeple ücret sisteminin, hekimler için tavanı değişik tatulan sözleşmeli hekim istihdamına
kaydırılması Bakanlık için kaçınılması mümkün olmayan bir zaruret halindedir.
Bu konudaki hazırlıklar, Devlet Personel Dairesine ve Maliye Bakanlığına intikal ettirilmiştir.
Diğer taraftan, tıp personeline verilmekte olan
yan ödeme sisteminde de değişiklik yapılması
için çalışmalar yapılmış ve netice Devlet Personel Dairesi ile Maliye Bakanlığına iletilmiştir.
Yapılan hazırlıkta; bundan önceki Kararnamede tıp personeline verilmeyen, iş riski zammı
öngörülmüş, iş güçlüğü ve eleman teminindeki güçlük tavanı yükseltilmiş, fazla mesainin,
aralıksız süren sağlık hizmetlerinde kısıtlı bir

zaman süresine sıkıştırılmaması önerilmiştir.
Ayrıca personelin terfilerini zamanında yapabilmek için yeni kadrolar istenmiş ve artı göstergelerdeki eşitsizliğin giderilmesi amacıyla
yeni önerilerde bulunulmuştur.
Muhtelif kurumlar tarafından yatarak tedavi hizmetlerinin yürütülmesinin yarattığı belli
başlı problemlerden biri de hekimlerin yurt
sathına ve tesislere dengesiz dağılmaları ve dolayısıyla hekim israfına yol açılmasıdır. Bu durumun düzeltilmesi için kurumların mülkiyet
hakkına ve sağladıkları hizmetlerin muhtelif
niceliğine dokunmadan, gerekli düzen değişikliği getirilmek, yani tek düzene gidilmek üzere
Başkanlıktaki çalışmalar bitirilmek üzeredir.
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14. İlâç hammaddesinin ithali, ilâç sanayiinin
durumu;

Mecburî hizmet sistemi, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plan’ına “Yurt Kalkınma Hizmeti” adı
altında, tüm yüksek öğrenim yapmış meslek
mensuplarına uygulanmak üzere girmiş bulunmaktadır. Bu hususun realize edilmesi isabetli
bir hareket tarzı olacaktır. Bu sebeple Bakanlık,
yeni mütehassıs çıkan hekimlere, bir yıl süre ile
mecburî hizmeti öngören kanun tasarısını geri
almış ve bu tedbirin ışığı altında, yeni çıkacak
mütehassıs ve pratisyen hekimlere birer yıl süre
ile uygulanacak mecburî hizmet Sisteminin esaslarını saptamıştır. Bu hazırlığın bir tasarı halinde
Parlamentoya sunulabilmesine çalışılmaktadır.
Yukarıda arz edildiği gibi ücret, mecburî hizmet ve kurumlar arasında tek düzeni öngören
personel istihdamı konuları birbirleriyle ilişkili
olan, sağlıklı insangücü politikasının birer halkasını teşkil etmektedir. Bu halkaları, memleketimizin gerçeklerine ve ihtiyaçlarına göre hallettiğimiz takdirde sağlık hizmetlerinin halka
eşit oranda ulaştırılmasında hissedilir bir gelişme ve ferahlık meydana gelecektir.
Sağlık ve yardımcı sağlık personelinin, sayı ve
yetiştirilmesine ait bilgileri daha evvel bütçe
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müzakerelerinde raportör arkadaşlarımız raporlarında geniş şekilde ele almış olduklarından bu kadarla yetinilecektir.
Tababet Uzmanlık Tüzüğü yeniden düzenlenmiş olup, asistanların seçilme ve yetiştirilmeleri
konularında ihtiyaçlara cevap verecek yenilikler getirilmiştir.
Tıp ve yardımcı tıp meslek mensuplarının mesleklerini icra etmelerindeki yetki ve sorumluluklarını belirten Kanun Tasarısı da Parlamentoda bulunmaktadır. Bu kanun çıktıktan sonra
bu konudaki boşluk da giderilmiş olacaktır.
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Sahte tabiplik yapanlarla mücadele, polisiye
tedbirlerle değil, ancak oto - kontrol sistemiyle
ve halkımızın aydınlatılmasıyla başarıya ulaşabilecektir.
Burada şu hususları da belirtmekte yarar görülmektedir:
Hekimlerce kullanılan reçete kâğıtlarının Maliye Bakanlığınca bastırılması yolunda teklif
ve görüşler vardır, bunlar tetkik edilmektedir.
Ancak bunların fayda ve mahzurları enine boyuna incelendikten sonra bir sonuca varılabilecektir. Serbest tababet yapan hekimlerin vizite ücretlerinin saptanmasını ve hasta ile olan
münasebetlerinin ayarlanmasını 6023 sayılı
Kanun’a göre Türk Tabipler Birliği yapmaktadır. Birliğin, bu işi kanuna uygun ve memleketin ekonomik ve sosyal şartlarını nazara alarak
yaptığına inanılmalıdır.
Önemli sağlık araç ve gereçleriyle aşıların Bakanlıkça yurda ithali yapılarak bunların piyasaya nazaran ucuz satın alınması sağlanmakta
ve piyasada bulunmayanların temini mümkün
olmaktadır. Bu bakımdan tüm sağlık araç ve gereçlerinin Bakanlıkça yurda ithali, üzerinde geniş inceleme ve tetkikat yapılmak suretiyle durulması gereken bir konu olarak düşünülmektedir.
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Bilindiği gibi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının bir Yüksek Sağlık Şûrası vardır. Şura, sıhhî
ve içtimaî meselelerde mütalâa ve rey verir. Sıhhî ve içtimaî hizmet ve muavenetlere ait kanun,
nizamname ve talimatnameleri birinci derecede
tetkik eder. Adlî ihtibar dosyalarını karara bağlar. Görüldüğü gibi Şûranın ele aldığı meseleler,
Şûrada eczacı ve hukukçu üyelerin bulunmasını
gerektirmektedir. Bu durum nazara alınarak,
bu kere müddeti dolan üyelerden ikisinin yerine
bir hukukçu, diğeri eczacı olmak üzere iki sayın
profesörün tayini yoluna gidilmiştir. Ayrıca bir
ihtiyaç olduğu ileri sürülen yeni bir tıp lügatının
hazırlanması ön çalışmalarına başlanmıştır.
Sayın Milletvekilleri, buraya kadar olan kısımda 1973 yılında yapılan Sağlık ve Sosyal
Yardım hizmetleriyle, 1974 yılında yapılması
istenenler üzerinde kısa bilgiler arz edilmeye
çalışıldı. Şimdi de 1974 Malî Yılı Bütçesi ve
yatırımları üzerinde genel bir kıymetlendirme
yapmak gerekiyor.

‘‘

Bakanlığın, 1974 Malî Yılı Bütçesi,
Bütçe Karma Komisyonunda yapılan
24.897.000 lira ilâveten ve bütçenin
tümünde yapılan 34.061.099 lira
kesintiden sonra 3.372.048.826 liraya
inmiş bulunmaktadır. Bu duruma göre
1973 malî yılına nazaran 943.269.753 lira
fazlalık mevcuttur.

’’

Bu artışın oranı %38,8 ise de 1973 Malî Yılı
Devlet Konsolide Bütçesi’ndeki bütçemizin oranında geçen yıla nazaran kayda değer bir artış
meydana gelmemiştir. Bakanlık Bütçesi’ndeki
en kritik nokta, cari harcamalar içinde personel
giderleri dışındaki harcamaların yani ilâç, yiyecek, giyecek, yakıt, onarım, su, aydınlatma gibi
tüketim ve hizmet alımlarının artışında ancak
%8,8 oranında, yani 50 milyon liralık bir artışın
sağlanabilmiş olmasıdır ki bu miktarın bilhassa

Cari harcamaların gerek personel ve gerekse işletme giderleri olarak mevcut tesislerle orantılı
şekilde yurt düzeyine dağılımı yapıldığından ve
çok kere az gelişmiş illerde tesis azlığı ve bilhassa söz konusu tesislerin personel kifayetsizliğinden tam çalıştırılamamaları nedeniyle bu illerde feri başına düşen cari harcamalar, gelişmiş
illere nazaran daha az olmaktadır. Bu durumun
ivedilikle düzeltilmesine çalışılacaktır.
Yatırım harcamalarının 1973 yılı realizasyonu
düşük olmuştur. Özellikle sağlık ocakları ihaleleri yapılamamıştır. Bu durum, 1974 yılı yatırım harcamalarının artmasına sebep olmuş ve
dolayısıyla programa yeni konuların alınması
kısıtlanmıştır.
Yatırım harcamaları, yatırım programlarına
giren konular ile ayarlandığından, özellikle sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi projesi, az
gelişmiş illerdeki yatırım harcamalarım hızlandırmıştır. Bu illerde kriterlerle göre noksan yataklarım ikmali için daha fazla yatırım yapma
olanakları varsa da mevcut hastanelerin yatak
îşgal oranlarının %70’in altında olması sebebiyle, personel ikmali düzenleninceye kadar bu olanağın tam kullanılması mümkün olamayacaktır.
Transfer harcamalarındaki kritik durum, korunmaya muhtaç çocuklar için yapılan yardım için
bütçeye konan ödeneğin 6972 sayılı Kanun’a
göre eksik oluşudur. Bu durum, Bütçe Karma
Komisyonunda dile getirilmiş ise de herhangi
bir artışın yapılması mümkün olamamıştır.

‘‘

Bu yıl Bayındırlık Bakanlığı aracılığı
ile 425 milyon liralık yatırım yapılması
düşünülmektedir.

’’

Bu ödenek ile 1973 ve daha önce ihaleleri yapılan yatırımların inşaatlarına devam edilecek
ve 34 sağlık ocağı, 260 sağlık evi, 2.170 yatak, 7
verem savaş dispanseri, 5 halk sağlığı lâboratuvarı, 4 adet eğitim ve 3 adet sosyal hizmet tesisi
inşaatına yeniden başlanabilecektir.

‘‘

1973 yılında ihale edilemeyen
yatırımların ihaleleri bu yıl
tamamlanacaktır. 1973 yılında 1.510
yatak, 13 ana ve çocuk sağlığı şubesi,
12 adet verem savaş dispanseri, 6 adet
halk sağlığı lâboratuvarı, 16 adet entero
- bakteri teşhis ünitesi ve 2 sosyal hizmet
tesisi hizmete girmiştir.
1974 yılında yeni tesis olarak 1.905 yatak,
29 adet ana ve çocuk sağlığı merkezi ve
şubesi, 6 adet sağlık okulu ve koleji, 4
adet halk sağlığı lâboratuvarı, 11 adet
verem savaş dispanseri ve 3 adet sosyal
hizmetler tesisinin hizmete açılması
planlanmıştır.

Sayın Milletvekilleri,
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fiyat artışları karşısında kifayetsiz kalacağı anlaşılmaktadır. Bu durum, bütçe raporunun temenniler bölümünde de belirtilmiş olup, bilhassa fiyat artışlarının ve %1 kesintinin bütçemize olan
etki sonucuna göre 172 milyon civarında bir ek
ödeneğe lüzum göstermektedir. Maliye Bakanlığı, fiyat artışlarından meydana gelecek bütçe
açığının yıl içinde karşılanacağını beyan etmiştir.

’’

Şurasını belirtmeyi bir vazife bilirim ki tabanından tavanına kadar gece gündüz demeden
millete hizmet vermekte olan sağlık personeli,
feragat ve fedakârlık duyguları içinde çalışmaktadır. Haricen rahatlık ve geniş imkânlar
içerisinde görünen sağlık personeli, esasında
elverişsiz şartlar ve dar imkânlar içerisinde bulunmaktadırlar. Gerek hizmetin, gece gündüz
demeden onları hizmete koşması gerek şartların ağırlığı gerekse maddî imkânların darlığı
içinde bulunmalarına ilâveten, zaman zaman
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haklarında vaki söylenti ve iddialarla ayrıca
üzüntüye gömülmektedirler.
Şurası bir gerçektir ki üzüntü, sıkıntı, şart ve
imkânlarını ağırlık ve kısırlığına rağmen hekimlerimiz her türlü maddî ve manevî olanak
ve desteklere sahip ülkeler hekimlerinden bilgi,
teşhis ve tedavi gibi hususlarda hiç de geride
değillerdir, aynı çizgidedirler. Dünya tıp alanında isimleri sık sık geçmektedir.
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İnanmak lâzımdır ki eğer şartlar ve imkânlar
elverseydi, hekimlerimiz memleketi tıp dünyasının en önde gelen bir merkezî durumuna
getirmiş olurlardı. Şartlar ve imkânların bilinen durumlarına rağmen tıp mensuplarımızın
kesif gayret ve çabalarının bir neticesi olarak
Türkiye bugün tıp dünyasında sözü geçen bir
ülke durumuna gelmiştir.
BAŞKAN - Sayın Bakan, bir dakikanızı rica edi-

yorum efendim. Acaba konuşmanız daha ne
kadar zamanı gerektiriyor?
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Devamla) - Azamî beş

dakika sürer efendim.
Efendim, Sayın Bakanın konuşmaları azamî beş dakika devam edeceği taraflarından ifade olunmuştur. Bundan sonra bir sayın
arkadaşımızın konuşma hakkı var.
BAŞKAN -

Bu nedenlerle, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
Bütçesi’nin bitimine değin birleşimin uzatılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Teşekkür ederim, kabul edilmiştir.
Buyurunuz Sayın Bakan.
Teşekkür-

ler Sayın Başkan.
Yurt dışında bulunan hekimlerimize gelince:
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Tüm sağlık personelinin durumu arz edilen
şekilde mütalâa edildiğinde kendilerini üzen,
hattâ hizmetteki verimliliklerine tesir edebilecek söylenti ve iddialara gidilmesinde yarar
olamayacağı herhalde ki takdir edilir.
Tüm sağlık personelinin içinde bulundukları
durum ne olursa olsun, memleketin içinde bulunduğu şartları ve sağlık hizmetlerinin büyük
ve hayatî önemini daima gözönünde bulundurarak, kendilerine şifa aramak için gelenlere, özellikle köylü, fakir ve yaşlı vatandaşlara, güleryüzlü, tatlı dilli, iyi muamelede bulunmayı bir görev
saymaları gerektiğini ve yurt dışındaki hekimlerimizden, kendileri için çok zor olsa dahi, ülkenin
durumu bakımından, yurda dönme feragat ve
fedakârlığında bulunmalarının beklendiğini huzurlarınızda işaret etmeyi ayrıca vazife sayarım.
Muhterem milletvekilleri, şu hususa dikkat buyurmanızı rica ederim:
T. C.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Planlama ve
Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
Kişiye özel

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Devamla) -

Sahalarında isimlerinden bahsettiren bu vatandaşlar, asla vatan haini değillerdir. Hemen
hepsi yurtta memleket ve millete hizmet vermek samimî arzu ve isteği içindedirler. Ancak
kendi görüş ve yaşantıları bakımından yurttaki
şartları ve imkânları gayrimüsait bulmaktadırlar. Mühim olan, şartları ve imkânları, bu vatandaşların da dönmelerini temin edebilecek
vasata getirebilmektedir. Tabiî ki bu da zaman
ve imkân meselesidir.

Sayı: PK 9140-178 (76)
Ankara
19.4.1974

Bir kuruma ilk girişte karşılaşılan görüntü ve
başvuranlara gösterilen davranış ve kabul tarzı,
o kurumun sunduğu hizmetlerin değerlendirilmesinin en önemli ve tek ölçüsü ve âdeta aynasıdır. Bakanlığımıza bağlı bazı kurum ve kuruluşlarda vatandaşlara gereken ilgi ve kolaylığın
gösterilmediği hattâ bazen zorluklar çıkarıldığı
sık sık şikâyet mevzuu olmaktadır.
Sağlık kurum ve kuruluşları halkımıza insancıl
bir hizmet arz eden, vatandaşlarımızın acılarına ve dertlerine çare arayan ve hastalara şifa
sunan müesseseler olmaları nedeniyle buralardaki tüm görevlilerin her şeyden önce müracaatçılara güleryüz ve tatlı dille muamele etmeleri başta gelen görevleridir.
Özellikle ulusun temsilcisi olan sayın Parlamento üyelerine karşı son derece nazik, dikkatli, ilgili ve saygılı olmak, kendilerine bütün
kolaylıkları göstermek, asla unutulmaması gereken hususlar olmalıdır.
Başta yataklı tedavi kurumlarımız olmak üzere,
bütün kurum ve kuruluşlardaki görevlilerin bu
konuda uyarılmaları ve özellikle müracaatçılarla ilk karşılaşanların eğitilmeleri gerekir.
Bu, okunan metin, altında imzamı taşıyan bir genelgedir. Gereği için valiliklere ve bilgi için Merkez Teşkilâtına gönderilmiş ve duyurulmuştur.
Dikkat buyurulursa, genelgenin hemen hemen
tamamı vatandaşlara güleryüz ve tatlı dilli muamele gösterilmesi gerektiğini ihtiva eylemektedir.
Bu, sadece genelgede değil, her konuşmada,
her gidilen yerde görevlilere daima hatırlatılmış, işaret edilmiş bir husustur.
Genelgede Parlamenterlerden bahseden bir kısım da vardır. Bu, görevlilere Anayasanın, Parlamenter sistemin ve Devlet anlayışının icabı
olan bir uyarıdır. Bu uyarıdan hiçbir görevlinin
üzüntü duymuş olabileceğine ihtimal verilemez.

Parlamenter sevilir veya sevilmez, beğenilir
veya beğenilmez, partili veya partisiz olur, siyasî
fikir ve kanaatleri şu veya bu olur, ne olursa olsun ona özel saygı göstermek taşıdığı “Ulusun
temsilcisi” sıfatının bir gereğidir. (Alkışlar)
Bu gereği görevlilere hatırlatmak da Anayasa,
Parlamenter sistem ve Devlet anlayışına saygılı,
bağlı ve inançlı olmanın bir ifadesidir.
Zira Parlamento, ulusun temsilcileri ile Parlamentoya, Parlamenter sisteme bağlılık ve saygı ise
onun üyelerine saygı ile kaimdir. (“Bravo” sesleri)
Sayın Başkan, Değerli Üyeler,
Bakanlığın çalışmaları ile 1974 ve müteakip
yıllarda yapmayı tasarladığı işler ve faaliyetler,
sürenin verdiği olanaklar ölçüsünde sizlere arza
çalışıldı. Müzakereler sırasında yapılan kıymetli
eleştiri ve öneriler, Bakanlığın faaliyetlerine ışık
tutucu olarak, gözönünde bulundurulup gereken ölçüler içerisinde değerlendirileceklerdir.
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Konu: Müracaatçılara yapılacak muamele

Memleketimizin sağlık şartlarını düzeltmek ve
sağlıklı bir ülkede, sağlık seviyesi yüksek vatandaşlara sahip olmak hepimizin amacı ve ekonomimizin temel verilerinden biridir.
Burada, her birisi mensup bulunduğu, Hükûmetin programının ışığı altında, kendi görüş ve
anlayışına göre, memlekette ve millete hizmet
vermiş olan, gelmiş geçmiş bütün Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlarından, vefat etmiş olanları
saygı ve rahmetle anmayı, hayatta bulunanlara
da saygıyla en iyi temennilerde bulunmayı bir
görev saydığımı ayrıca işaret etmek isterim.
Sağlık hizmetleri geniş ölçüde nitelikli tıp ve
yardımcı tıp personeli istihdamını ve büyük
yatırımları gerektiren çok yönlü bir hizmetler
manzumesidir. Amacı insanların refah, sağlık
ve mutluluğunu sağlamaktır. Bu açıdan çok
geniş ölçüde insancıl bir felsefedir. Bu felsefenin gerçekleşmesinde hekiminden köy ebesine,
kentlisinden köylüsüne, tarımcısından işçisine
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kadar tüm ulusun büyük emek ve katkısına ihtiyaç vardır. Ulus olarak bu hizmeti başarıya
ulaştırmada, el ele vermemiz lâzımdır. Sağlık
hizmetleri bakımından Türkiye’nin içinde bulunduğu durum herkesin malumudur. Mühim
olan bu durumun ortaya konmasından ziyade,
sıkıntıların giderilmesi yolunda getirilen ve getirilecek olan tedbirlerin, Yüce Parlamentonun
kıymetli ve değerli destek ve tasvibine mazhar
olmasıdır. Ancak bu şekilde mevcut sıkıntıların
giderilme veya hiç olmazsa hafifletilme imkânları elde edilmiş olabilir.

100. YILA ARMAĞAN

Bakanlığın bütün mensupları amaca ulaşmak,
millete yararlı olmak, Parlamento ve değerli
üyelerinin güvenini kazanmak için mümkün
olan gayretle çalışmışlar, çalışmaktadırlar ve
çalışacaklardır. Başarıya ulaşmakda kıymetli
desteğinize ihtiyaç olduğunu elbette ki takdir
buyurursunuz.
Göstereceğimize inanılan desteğin en iyi bir şekilde değerlendirilmesine çalışılacağına işaretle
sözlerime son verirken, bütçemize gösterdiğiniz yakın ilgiden dolayı teşekkür eder, Muhterem Heyetinizi tekraren saygılarımla selâmlarım. (Alkışlar).
Sayın Bakan teşekkür ederim. Ancak mevcut sorular nedeniyle bir süre daha
kürsüde kalmanızı rica ediyorum.

BAŞKAN -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR.
SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Devamla) -

tağfurullah. Hay hay Sayın Başkanım.
BAŞKAN - Muhterem arkadaşlarım,

Es-

bazı sayın
üyelerin gönderdiği soru tezkerelerini okutacağım. Ancak bunların içerisindeki birtakımı soruları Sayın Bakan görüşmelerinde genellikle
cevaplandırmış bulunuyor. Bazı arkadaşlarımız
Sayın Bakan konuşmadan önce sorularını yazarak gönderdikleri için bu tekrar oldu ve tahmin ediyorum bir kısım arkadaşlarım da Herhalde de konuşmanın bir kısmını dinlememiş
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oldukları için buna meydan verilmiş oldu. Bütün bunlara rağmen ben soruları okutacağım,
Sayın Bakandan da temas etmediği hususlara
cevap vermesini rica edeceğim efendim.
Soruları okutuyorum.
Sayın Başkanlığa
Aşağıdaki sorularımın Sayın Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanı tarafından cevaplandırılmasını
rica eder saygılar sunarım.
Burdur
Osman Aykul
1. Ülkemizin zenginlik kaynakları ve millî gelir
durumu, dengeli bir politika izlendiği takdirde 80 - 100 milyon insanı barındırabileceğine
göre doğum kontrolü uygulaması devam edecek midir? Bu uygulama tam bağımsız bir devlet anlayışına aykırı düşmüyor mu?
2. Süt tozu gibi güçlü devletlerin üretim artığı olan besin maddeleriyle Türk çocuklarının
beslenmesi uygun mudur? Çocuklar tarafından içilmeyen süt tozlarının kaldırılması uygun
olmaz mı?
BAŞKAN -

Buyurunuz Sayın Bakam.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. SELÂ-

Efendim,
Sayın Aykul’un sormuş oldukları birinci suale,
öyle zannediyorum ki, “Aile planlaması ana çocuk sağlığı” mevzuatında cevap verilmiştir.
HATTİN CİZRELİOĞLU (Devamla) -

Besin maddeleri de, “gıda” konusundaki mâruzatımız içerisinde bulunmaktadır.
BAŞKAN -

Soru cevaplandırılmıştır efendim.

Diğer soruyu okutuyorum.
Sayın Başkan
Aşağıdaki üç sorumun Sayın Sağlık Bakanınca
cevaplandırılmasına aracılığınızı rica ederim.
Saygılarımla.

Neccar Türkcan
1. Doğu bölgemizde doktorlar çalışmak istememektedir. Bu nedenle çok doktor İzmir ve
İstanbul gibi büyük şehirleri istemektedir. Bu
durumun dengelenmesi için Doğu bölgemize
de sağlık hizmetlerini götürmek için her mezun olan doktora ve ihtisas yapacak doktorlara
önce Anadolu’ya iki yıllık veya değişik hizmet
etme şartı getiren bir hazırlık düşünülüyor mu?

Erzincan’ın Çayırlı ilçesi 66 köyü içermesine
ve il merkezine çok uzak bulunmasına rağmen
bir sağlık merkezine sahip olamadığı için bu
köylerde yaşayan 36 bin vatandaşımız hastalanınca kaderiyle baş başa kalmaktadır.
a) Çayırlı ilçesine bir sağlık merkezi yaptırmayı düşünüyor musunuz?
b) Yaptırmayı düşünüyorsanız ne zaman başlanacaktır?
BAŞKAN -

Evet Sayın Bakan, buyurun efen-

2. Doktorların yurt dışına gitmelerini önlemek
için ne düşünülmektedir?

dim.

3. İlâç vasfından uzak ilâçların da eczanelerde
satıldığı zaman zaman gazetelere yansımaktadır.
Bu tür ilâç imal edenlerin ruhsatları iptal ediliyor
mu, edilmiyorsa edilmesi düşünülmekte midir?

Efendim,
sağlık ocakları, sağlık merkezleri ve sağlık evlerinin yapılması hususu, sayın milletvekilimizin
de bildikleri gibi bir program mevzuudur. 1974
programı tanzim edilmiştir. Eğer buyurdukları
hususlar 1974 programı içerisinde varsa, elbetteki tahakkuk edecektir. Yok ise ancak müracaatları nazarı itibare alınarak 1975 programı içerisinde gerekiyorsa ithali düşünülecektir.

BAŞKAN -

Buyurunuz Sayın Bakan.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Devamla) - Sayın Baş-

kan, Sayın Üyeler,

Gerek doğu bölgesindeki doktor durumu gerek yurt dışına giden doktorlar için ve gerekse
ilâç mevzuunda, izahatım içinde geniş pasajlar
mevcuttur. Sayın üyenin dinlediği kanaatindeyim. Eğer konuşmaların sonuna doğru gelmiş
ve dinleyememişlerse, arz etmeye hazırım.
NECCAR TÜRKCAN (İzmir) -

dim, teşekkür ederim.
BAŞKAN -

mıştır.

Dinledim efen-

Evet efendim, soru cevaplandırıl-

Diğer soruyu okutuyorum efendim.
Meclis Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sayın Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sorulmasını arz ve rica ederim.
Erzincan
Nurettin Karsu

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Devamla) -

BAŞKAN -

100. YILA ARMAĞAN

İzmir

Soru cevaplandırılmıştır.

Diğer soruyu okutuyorum.
Sayın Başkanlığa
Aşağıdaki sorumun Sayın Bakan tarafından
cevaplandırılmasını arz ederim.
Kars devlet hastanesi, doğumevi ile ilçelerdeki
sağlık kuruluşlarındaki hekim noksanlığının giderilmesi için ne düşünülmektedir?
Kars
Yasin Bozkurt
BAŞKAN -

Evet efendim.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Devamla) - İzahatlar
içerisinde tahmin ediyorum geniş surette bu
husus da yer almış bulunmaktadır. Ayrıca arzı
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cevap vaktinizi işgal sayılır. Bilmem ki sayın
milletvekilimiz tatmin olurlar mı?
BAŞKAN -

Evet, teşekkür ederim Sayın Bakan.

Rica ediyorum. Sorulara devam
ediyoruz efendim,

BAŞKAN -

Diğer soruyu okutuyorum.
Sayın Başkanlığa

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Devamla) - Sayın Başkanım, eğer müsaade ederseniz. Muhterem
konuşmacıların içerisinden bir sayın konuşmacının temas ektikleri bir husus var. Muhterem
üyelerin zihinlerinde belki bir istifham hâsıl
olabilir. “Baştabip olmaları” şeklinde bir cümle geçti, çok sayın bir üyenin konuşmalarında.

100. YILA ARMAĞAN

“Baştabip alınması” diye bir husus bu ana kadar vaki olmuş değildir. Hiçbir baştabip alınmamıştır. İstifa alınma değildir. İstifayı izah ise
yararlı sayılmaz.

Ömer Kahraman
1. Tekirdağ ili sosyalizasyon bölgesi olarak ne
zaman kabul edilmiş ve ne zaman sosyalizasyon bölgesinden çıkarılmıştır?
2. Tekirdağ ilinin tekrar sosyalizasyon bölgesine
alınması düşünülüyor mu? Müracaat vardır.

Saygılarımla.

BAŞKAN -

Sayın Başkan, bir hususu kısaca açıklayabilir miyim? Sayın Bakan yanlış anlamışlar.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. SELÂ-

DR. KEMAL TABAK (Adıyaman) -

BAŞKAN -

Efendim, rica ediyorum.

Benim ifadem Sayın Bakan tarafından yanlış anlaşıldı.
DR. KEMAL TABAK (Adıyaman) BAŞKAN - Efendim

lar var efendim.

rica ediyorum. Daha soru-

Buyurun efendim.

HATTİN CİZRELİOĞLU (Devamla) - Sayın Başkan, sayın milletvekili arzu ederlerse Bakanlığıma teşrif ettikleri takdirde dosya üzerinde
kendilerine izahat vermeye hazırım efendim.
BAŞKAN -

Yazılı cevap verebilirsiniz efendim.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR.
SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Devamla) - Yazılı

cevap da arz edebilirim.

DR. KEMAL TABAK (Adıyaman) - Sayın Başkan, o hususu yeniden ifade etmem lâzım.

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) -

Efendim rica ediyorum, size de sıra
gelecek Sayın Tabak, rica ediyorum.

BAŞKAN -

BAŞKAN -

Sayın Bakan
tarafından yanlış anlaşıldı, yarası mı var ki gocunuyorlar. Müsaade ederseniz yeniden ifade
edeyim.

DR. KEMAL TABAK (Adıyaman) -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. SELÂ-

Hay hay
izah buyurun, buyurun. Yanlış anlamış olabilirim. Baştabip alma konusunda.

HATTİN CİZRELİOĞLU (Devamla) -
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Aşağıdaki sorularımın Sayın Sağlık Bakanımız
tarafından cevaplandırılmasını saygı ile arz
ederim.
Tekirdağ

versinler, Sayın Başkan.

Yazılı cevap

Yazılı cevap verilecektir.

Diğer soruyu okutuyorum.
Sayın Başkanlığa
Aşağıdaki sualimin Sayın Bakandan sorulması
arz olunur. Saygılarımla.
Ankara
İsmail Köylüoğlu
Şimdiye kadar ciddî bir tedbir alınmamış olan
Ankara’nın kirli hava sorunu vardır. Bu husus-

Efendim, benim sorumda yatak sayısı üzerine de temas edilmişti.

ta Sayın Bakanın görüşü nedir? İzahat verilmesi rica olunur.

ETEM EKEN (Çorum) -

Sayın Bakan bu konuya da konuşmaları sırasında temas etmişlerdi.

BAŞKAN -

BAŞKAN -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Devamla) - Konuşma-

Efendim?

Yatak sayısını soruyorum ve diğer konulara da temas edilmemiştir.
Yazılı olarak cevap verebilirler.

ETEM EKEN (Çorum) -

larımın içerisinde mevcuttur efendim.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. SELÂ-

BAŞKAN - Tekrarına

HATTİN CİZRELİOĞLU (Devamla) - Sayın Baş-

kan, müsaade ederseniz arz edeyim.

BAŞKAN -

Diğer soruyu okutuyorum.

Buyurunuz efendim.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. SELÂ-

Sayın Başkanlığa
Aşağıda yazılı bulunan sorularımın Sayın Sağlık
Bakanı tarafından cevaplandırılmasına delâlet
buyurmanızı rica ederim. Saygılar sunarım.
Çorum
Etem Eken
1. Rehabilitasyon merkezinde tedavi olma zorunluğunda bulunan hastalar, adı geçen hastanede tedavi olabilmek için müracaat tarihinden kaç ay sonra hastaneye alınmaktadır?

Rehabilitasyon merkezine hastalar sıra ile alınmaktadır.
Bu sıra esasına göre tahmin ediyorum iki, bu
anda 300’ün üzerinde bekleyen hasta vardır.
Sıra tespiti de öyle zannediyorum ki hastanın
âcil durumuna göre vaki olmaktadır.
HATTİN CİZRELİOĞLU (Devamla) -

Yatak adedi 100 idi, 14 Mart 1974’te yapılan ek,
ilâve katının 100 yatak sayısıyle 200’e çıkarılmıştır.
Arz ederim efendim.
Diğer soruyu okutuyorum.

2. Hastanede tedavi olmak için sıra bekleyen
kaç adet hasta vardır?

BAŞKAN -

3. Bu hastanenin genişletilmesini, sıra bekleyen
hastaların kısa zamanda tedavi edilmesi bakımından yatak sayısını ve lüzumlu kadroları artırmak için Bakan olduğunuz günden bu yana
şahsınızca alınmış veya alınacak tedbiriniz olmuş mudur?

Aşağıdaki sorularımın Sayın Sağlık Bakanı tarafından cevaplandırılmasını rica ederim.
İçel

4. Felçli hastaları tedavi eden bu hastanede âcil
alınan hastanın tedavisi ile müzminleşen hastaların tedavi müddetinin arasında kaç ay tedavi
müddeti vardır?
Bu konuya da konuşmanızda temas
etmiştiniz, Sayın Bakan. Herhalde diğer sorulara da inceleme yapmadan cevap vermek imkânsız. Her hâlde hasta sayısını falan soruyorsunuz?
BAŞKAN -

100. YILA ARMAĞAN

ra geçiyoruz.

mahal yok. Diğer sorula-

Sayın Başkanlığa

Nazım Baş
1. Yurt çapında, kanser taramasına ne zaman
başlanacaktır?
2. Burslu okuyup da tıp fakültelerinde ihtisasa
başlayan bazı doktor ve diş tabiplerinin bursları fakülteye devrediliyor. Bazılarına ise bu
imkân tanınmıyor. Bu hangi yönetmeliğe göre
böyle yapılıyor? Yoksa keyfiyete mi tabi?

3. Verilmeyen asistan tazminatları ne zaman
verilecektir?
Yüzyılın
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4. Yurt dışındaki hekimlerin yurda dönmeleri
için ne gibi tedbirler düşünüyorsunuz?
BAŞKAN - Evet

efendim, buyurunuz.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Devamla) - Sayın Başkan, zannediyorum ki suallerin bir çoğunun
cevapları izahatım içerisinde mevcuttur.

Sorularımın bir kısmının cevabı izahatlar içerisinde var; fakat burslarla ilgili olan 2’nci sorumun cevabı yoktur,
müsaade ederseniz arz edeyim, cevabını lütfedin efendim.
DR. NAZIM BAŞ (İçel) -

100. YILA ARMAĞAN

İkinci sorum var. Bazı burslu okuyan talebelerin burslarının sonradan fakülte veya dekanlıklara devredildiğine şahit oluyoruz. Bazılarına
da aynı imkânlar tanınmıyor. Muhtelif branşlarda ihtisas yapıyorlar. Bakanlık bunların bir
kısmını devrediyor, öbürlerini, yani diğer bir
kısmını devretmiyor. Öbürleri de aynı yönetmeliklere, aynı kanunlara tabi olduğu halde.
Bunlar, ayrıca himaye mi görüyorlar yoksa yönetmelik hükmü mü?
Bir de müsaade ederseniz bir sözlü soru daha
yönelteceğim. Otokontrol, otokritik meselesiyle ilgili. Sahte doktorlar hakkında otokontrolun işleyeceğini söyledi. Bunun polisiye tedbirlerle işlemeyeceğini ifade etti. Otokontrol,
diplomasız sahte doktorlar hakkında işleyeceğini söylediniz. Otokontrol sistemine geçilince,
Türkiye’de mevcut sahte doktorların mevcutları artacak ve bu doktorların sayısı on misline
çıkacaktır. Halkımız, henüz daha o seviyeye
gelmemiştir. Bu hususta nasıl bir yol uygulanacaktır, onu merak ediyorum efendim?
BAŞKAN - Evet,

Sayın Bakan buyurunuz.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. SELÂ-

Efendim,
başka kuruluşlara geçmek isteyen doktor arka-

HATTİN CİZRELİOĞLU (Devamla) -
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daşlarıma muvafakat verme meselesi, hakikaten
bir problem. Prensip olarak ister burslu olsun
ister olmasın muvafakat isteyen sayın doktor
arkadaşlara muvafakat verilmiyor. Sebebini de
şöylece arz edeyim. Çok ısrar ediyorlar, “İstifa
ederiz, bursu öderiz ayrılırız.” diyorlar. Gerekçe
şu, Sağlık Bakanlığı bu şekilde müracaat eden
arkadaşlara muvafakat verdiği takdirde esasen
içinde bulunduğu doktor sıkıntısını kendisi artırmış olur. Ama siz ayrılır bursu öder gitmiş olursanız, bu sıkıntıyı siz artırmış olursunuz, aradaki
fark budur.
DR. NAZIM BAŞ (İçel) -

kan.

İstisnası var Sayın Ba-

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. SELÂ-

Eğer isim
olarak muhterem arkadaşım tespit etmiş bulunuyorlarsa, bakanlığa geldiğinde durum tetkik
edilir, kanunî zaruretler dışında, yönetmelik
dışında bir işlem varsa tashihi, yoksa muhterem arkadaşımıza izahat vazife sayılır.
HATTİN CİZRELİOĞLU (Devamla) -

İkinci bir husus, otokritik konusu bahis mevzuuydu. Muhterem arkadaşım milletvekili beni
mazur görsünler, halkın seviyesi bakımından
kendileriyle aynı noktada olamıyorum. Biz, halkımızın seviyesinin hakikaten kendisine anlatılan şeyleri gayet iyi anlayacak derecede olduğu
kanaatindeyiz. (CHP sıralarından alkışlar)
Binaenaleyh, izahatımızda da “Otokritikle
halkı bu sahada uyarmak suretiyle mücadele
olabilir ve başarıya ulaşırız.” demiştim. Bu kanaatteyiz, bu görüşteyiz efendim.
BAŞKAN - Evet

efendim.

Diğer soruyu okutuyorum efendim.
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sayın Sağlık Bakanının
cevaplandırması hususunu saygıyla arz ve istirham ederim.

2. İnsan sağlığında gıdanın önemi büyüktür.
Bu nedenle:
a) Bakanlık bünyesinde gıda rejimini tayin ve
tespit edici servis var mıdır?

1. Köylerde hasta ile ilgilenen resmî görevliler
pek yoktur. Hele hastalara iğne yapacak kimse
yoktur, hiçbir sağlık memuru yoktur. Milyonlarca köyümüzü ilgilendiren bu konuda Bakanlığınızın alacağı bir tedbir var mıdır? Zira
askerlikte sıhhıyelik yapmış erler bu konuda
köyde doktordur; bu feceattır.

c) Yoksa koordine bir çalışma mı düşünülmektedir?
Isparta

2. 50 bin olarak bildiğim köylerimizde hayvan
pislikleri yanında insan pislikleri de meydanlarda sokaklara duvar diplerine yayılmaktadır.
Bakanlığınız, Bakanlığın köye hizmeti konusunda kanalizasyon için bir şey düşünebiliyor
mu? Buna köylerimiz yardımcı olacaktır.

Mustafa Cesur

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR.

b) Yok ise Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı mı tespit edecektir?

BAŞKAN -

Evet efendim, buyurun.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Devamla) - Daha evvelki bakan arkadaşlarım zamanında başlanmış
bulunan bütün işleri yürütmek benim için zevkli
bir hareket olacaktır ve daima da ifade etmişimdir. Başlamış da durdurulmuş bir inşaat mevcut
ise eğer bu tabiatıyle ihalelerin devam edememesi gibi birtakım durumlar sonucu olmuş olabilir.
Ancak dosyası, evrakı üzerinde tetkik edilmek suretiyle meydana çıkabilir. İhaleleri durmuş olan
inşaatlar vardır. Bakanılıkca durdurulmuş değildir. Daha evvelki devrede de durmuştur, yine
bakanlıkça durdurulmuş değildir. Bunun çeşitli
nedenleri vardır. Devam zorluğu fiyatların artışı
gibi hususlar. Bunlar hakkında dosya üzerinde
muhterem arkadaşlarımıza izahat verilebilir.
BAŞKAN -

Teşekkür ederiz efendim.

SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Devamla) - Sayın
Başkan, sağlık personeli hususunda yine geniş
izahatta arz etmiş bulunuyorum. Bunun giderilmesi hususundaki tedbirler gerçekleştirildiği
takdirde biraz rahatlığa kavuşulacaktır.

100. YILA ARMAĞAN

1. Geçen yıllarda yapımına başlanmış hastanelerden inşaatından vazgeçileni var mıdır, varsa
sebebi nedir?

BAŞKAN - Sayın Aygün, sizin sorunuz olacaktı.

Buyurunuz.

DR. OĞUZ AYGÜN (Ankara) - Muhterem Başkan, eğer müsaade buyurulursa, her ne kadar
değerli Bakanımızı çok yormuş isek de bizim
kendi bünyemizde cevabını bulmakta güçlük
çektiğimiz; ama zabta geçmesi bakımından fayda mülâhaza ettiğim bir iki husus var. Onları
sonradan kendilerine arz edeyim. İsterlerse burada cevaplandırırlar, lüzum görürlerse yazılı…
BAŞKAN -

efendim.

Kısaca Sayın Aygün, buyurunuz

Efendim, yüksek malumlarınız olduğu veçhile bizim Yüce
Meclisimizde bundan iki sene evvel 506 sayılı
Kanun’un müzakerelerinde Sosyal Sigortalar
Kurumu tarafından piyasadan alınan ilâçların
bir kısmının, kendi imal ederek tasarruf edeceği
para ile birkaç tane hastane yapılacağı düşüncesinden hareketle bu Kanun’u 7.2.1972 tarih
1517 sayılı Kanun’la değiştirmiş ve bu da Resmî
DR. OĞUZ AYGÜN (Ankara) -

Diğer soruya geçiyoruz.
Muhterem Başkanlığa
Aşağıdaki hususim Sayın Bakanımızca cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim.
Balıkesir
İbrahim Behram Eker

Yüzyılın
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Gazetede 19 Şubat 1972’de yayınlanmış idi.
Şimdi bu Kanun’a işaret ettikten sonra suali
arz ediyorum hatırlatma babında, bunun aydınlığı bakımından.
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1262 sayılı Kanun hangi şartlar altında yurdumuzda ilâç imal edileceğini göstermektedir? Bu
duruma göre Sosyal Sigortalar Kurumunun,
Sağlık Bakanlığından ilâç ruhsatı alması gerekir. Acaba eş değerli müstahzarlara şimdi ruhsat verilmediğine göre Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı bundan sonra nasıl ruhsat verecektir?
Her ne kadar iki senedir bu fabrika gerçekleşmemiş ise de eğer bu gerçekleşecek olur ise Bakanlığın bugünkü eş değerdeki müstahzarlara
ilâç vermeme tutumu ve prensibi karşısında, bu
suali sormaya mecbur kalmışımdır.
Şayet Sosyal Sigortalar Kurumu ruhsat almayacak olur ise, bu ilâç tertiplerinin tedavi değerleri hangi makamın murakabesi altında olacaktır? Birinci sualim bu efendim.
İkincisi: Sosyal Sigortalar Kurumunun imal ettiği ilâçların kalite kontrolünü sadece kendi mi yapacaktır? Yoksa Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının kontrolü altında mı olacaktır? Bu arada
bozuk olan şarzların hesabımı kim ödeyecektir?
Efendim, “Sosyal Sigortalar Kurumunun imal
ettiği ilâçların fiyatları ne olacaktır?” suali de
üçüncü sualimdir.

Yüzyılın
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Malumualiniz Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının yayınladığı endekslere göre bugün özel
sektör maliyeti hesap etmektedir. Sosyal Sigortalar Kurumu için de bu endeks mi geçerli olacaktır? Şayet Sosyal Sigortalar Kurumunun maliyeti endeks fiyatlarının üzerine çıkacak olur ise,
bu farkı kim ödeyecektir? Bu fark için Devletin
özel bir garanti fonu var mıdır? Benim cevabını
öğrenmek istediğim hususlar bunlardır. Sayın
Başkan, müsamahanıza teşekkür ederim.
BAŞKAN - Rica

ederim efendim.

Sayın Bakan, yazılı olarak da arkadaşımız cevap verebileceğinizi ifade ediyorlar. Takdir
size ait efendim.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR.
SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Devamla) - Sayın Başkan, eğer sayın milletvekilimiz müsaade
ederlerse şu noktayı sadece işaret etmekle iktifa
eyleyeceğim. Sözlerinin başında zapta geçmek
maksadıyla diye buyurdular. Zapta geçmiş olduğuna göre matlup hâsıl olmuş sayılır. Diğerlerini yazılı olarak cevaplandırırız.
DR. OĞUZ AYGÜN (Ankara) -

ederim.

Çok teşekkür

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR.
SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Devamla) -

ederim. Saygılarımla. (Alkışlar)

Rica

•

Kaynak Suları Yönetmeliği (17.06.1974)

•

Tababet Uzmanlık Yönetmeliği (22.05.1974)

•

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Merkez ve İller Kuruluşlarına Atanacaklar İçin

100. YILA ARMAĞAN

Dr. Selahattin Cizrelioğlu
Dönemi Sağlık Düzenlemeleri

Yeterlilik Yarışma Sınavları Yönetmeliği (04.05.1974)
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Prof. Dr. Celal ERTUĞ (1913 - 2001)

Prof. Dr. Celal Ertuğ
1913 yılında Elazığ’da doğdu.
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. (1951)
Dâhiliye ve Göğüs Hastalıkları alanında ihtisas yaptı.
Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üyeliği yaptı. (1975)
Ankara Hava Kirlenmesiyle Savaş Derneği ve Türkiye Hava Kirlenmesiyle Savaş Derneği Başkanlığı yaptı.
Evli ve 2 çocuk babasıydı.
100. YILA ARMAĞAN

20 Aralık 2001 tarihinde İstanbul’da vefat etti.

Prof. Dr. Celal Ertuğ
Dönemi Sağlık Düzenlemeleri
•

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Tedavi Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı
Eğitim Hastaneleri, Devlet Hastaneleri, Özel Dal Hastaneleri ve Sağlık Merkezleri,
Tabip, Yardımcı Tıp Personeli, Teknik Personel, Hizmetliler ve Yatak Kadro Dağılımı
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (1977)
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Cengiz GÖKÇEK (1934 - 2013)

Cengiz Gökçek
1934 yılında Gaziantep Araban’da doğdu.
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.
Evli ve 4 çocuk babasıydı.
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24 Nisan 2013 tarihinde Bursa’da vefat etti.

Cengiz Gökçek
Dönemi Sağlık Düzenlemeleri
•

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Memurları Tayin ve Nakil Yönetmeliğinin
Değiştirilmesine Dair Yönetmelik (1977)

•

Sağlık Personeline Verilecek Ücret ve Tazminat ile İlgili Yönetmelik (1977)

•

Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmiş Olduğu Bölgelerde Sözleşme ile Çalıştırılacak
Sağlık Personeline Verilecek Ücret ve Tazminat ile Bu Personelin Çalışma
Şeklini Gösterir Yönetmeliğin Değişik 9. Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair
Yönetmelik (1977)
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Dr. Mete TAN (1929 - 2016)

Dr. Mete Tan
1929 yılında Afyonkarahisar’da doğdu.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. (1953)
Almanya’da Kulak Burun Boğaz ihtisasını yaptı.
TCDD Hastanesi Başhekimliği, Eskişehir ve Kütahya Tabip Odası Başkanlığı, 4 ve 5. Dönem Afyonkarahisar Milletvekilliği ve TBMM İdare Amirliği yaptı.
Evli ve 3 çocuk babasıydı.
100. YILA ARMAĞAN

20 Temmuz 2016 tarihinde İstanbul’da vefat etti.

CUMHURİYET SENATOSU
Konu

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1978 Yılı Bütçesi Münasebetiyle

Yasama Yılı

17

Birleşim

28

Tarih

10.02.1978

S

AĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR.
METE TAN (Afyonkarahisar Milletvekili)
- Emredersiniz Sayın Başkanım.

Sayın ve çok Değerli Başkanım, Cumhuriyet Senatosunun Kıymetli Üyeleri,
Bakanlığımın, 1978 Mali Yılı Bütçesi münasebetiyle görüş ve temennilerini bildiren, tenkitlerde bulunan bütün parlamenterlere teşekkürlerimle sözlerime başlamak istiyorum.
Ayrıca Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı gibi
uzun bir maziye sahip Bakanlığımızda bugüne kadar hizmeti geçmiş bütün Bakanlardan
ve diğer Bakanlık mensuplarından sağ olanları saygıyla, ölmüş olanları da rahmetle an-

mayı ve değerli hizmetlerini yad etmeyi de bir
vazife saymaktayım.
Muhterem Arkadaşlar,
Sorularınıza ve temennilerinize cevap vermeden önce sizlere Bakanlıkça takip edilecek
ulusal sağlık politikasının ve Hükûmet Programının hizmetlere ne şekilde yansıyacağına dair
kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum.
Bilindiği üzere, 1978 yılı, Dördüncü Beş Yıllık
Plan’ın ilk dilimidir. Şu anda Parlamentodan
geçmiş bir planın da mevcut olmaması, bugünkü konuşmamı daha da önemli kılan bir faktör
olacaktır kanısındayım.

Yüzyılın
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Sayın Senato Üyeleri,
Sağlık politikamızın amacı sağlık hizmetlerini Yüce Milletimizin ayağına götürmek ve kıt
gelirli yoksul vatandaşlarımızın her türlü tedavi
giderlerinin Devlet tarafından karşılanmasını
temin etmektir. Bu anlayış içinde, koruyucu hekimliğe öncelik tanımaktayız. Tedavi edici sağlık hizmetlerini ise geliştirerek, bu sağlık zincirinin bir halkası şeklinde yürütmek istemekteyiz.

100. YILA ARMAĞAN

Ayrıca, geri kalmış bölgelerimizde köyler ve gecekondu bölgelerindeki vatandaşlarımıza sağlık
hizmetinin öncelikle iletilmesi ve buralardaki
yaşama şartları düzeltilerek, bu vatandaşlarımızın daha sağlıklı hayat şartlarının temin edilmesi için derhal gerekli tedbirleri almak üzere de
çalışmalara başlamış bulunmaktayız.
Bulaşıcı hastalıklarla savaş, ruh hastalıkları gibi
sosyal hastalıklar ve bu konular için ihtiyacı karşılayacak tedbirlerin alınması, tesislerin hizmete
girmesi, doğum ve çocuk bakım evlerinin, kreşlerin, rehabilitasyon merkezlerinin ve ruh sağlığı
merkezlerinin çoğaltılması cihetine gidilecektir.
Tedavi kurumlarını, bölge tesisleri halinde halkın ayağına götürmek ve mevcut dengesizlik ile
boş yatak kapasitesinin değerlendirilmesi için gerekli tedbirler alınarak, yoksul vatandaşlarımızın
her türlü tedavi giderlerinin karşılanması için, bir
“Genel Sağlık Sigortası” sistemi kurulacaktır.
Şimdiye kadar yapılmış olan sağlık hizmetlerinin sosyalizasyondaki aksaklıkları tespit edilerek, memleket gerçeklerine uygun bir düzenlemeye gidilecek ve öncelikle sağlık hizmetleri
az götürülmüş illerden başlanmak üzere sosyalizasyon çalışmalarına hız verilecektir.
Halk sağlığı ile hekim sorunlarını ve tıp mensubunun sorunlarını birbirinden ayırmaya imkân
yoktur. Bir ülkenin tıp mensubuna verdiği değer,
gerçekte halkının sağlığına verdiği değerdir. Bu
anlayış içinde tıp mensuplarımızın hekiminden
tutunuz da çalışan bir işçisine kadar mesleki baYüzyılın
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kımdan huzurlu bir hayat seviyesine ulaşması
için gerekli tedbirler alınacak, çalışma alanları
ve bölgelerinin şartlarına göre ücretleri düzenlenecek ve bilhassa Devlet hizmetinde çalışanların
zamanlarının tamamını vazifelerine tahsis etmesi için gerekli yasaların çıkarılması için çalışmalara başlanmıştır hatta bitmiştir, çok yakında
da Yüce Parlamentomuza sunulacaktır.
Kötü beslenmenin, fertleri olduğu kadar toplum dinamizmini de bozan etkilerini gidermek amacıyla Türkiye’nin bir beslenme planı
yapılarak kontrollarını ağırlık merkezinin de
besin maddeleri üzerinde olması ve fakir kişilerin daha iyi beslenmesini sağlayacak bir
sağlık ekonomisi anlayışıyla meselenin üzerine
eğilmesinin ve Bakanlığımızın bu hususta diğer bakanlıklarla koordinasyon temin ederek,
bunun üstesinden gelmesi için gerekli tedbirler
alınmış ve çalışmalara başlanmıştır.
Sanayileşme ve hızlı şehirleşme sorunu; bozulan çevre sağlığının düzenlenmesi için ilgili kuruluşlarla Sağlık Bakanlığımız, son Hükûmet
Programı’nda da sizlerin ıttılarına arz edildiği gibi Devlet Bakanlığı ile beraber çalışmalar
yapmaktadır.
Sayın Parlamenterler,
Ülkemizin ilâç sorununa eğilmiş durumdayız.
Göreve başladığımız sıralarda ve hatta biz göreve başlamadan karşılaştığımız ve var olan
ilâç yokluğu sorununu çözümleyebilecek girişimlerimiz halen de devam etmektedir.
Gerçekte ilâç darlığı yoktur, demiyorum; fakat
gerçekte iddia edildiği gibi bir ilaç yokluğu söz
konusu değildir. Eğer Sayın Adalet Partisi Sözcüsü, değerli meslektaşım Diş Tabibi Muzaffer
Demirtaş Bey’in dediği gibi hakikaten bir vahim ilâç yokluğu iddia ediliyorsa bunun herhalde, şu andaki sorumlusu ne bu Hükûmet ne
de karşınızda sizlere cevap vermek üzere bulunan Sağlık Bakanıdır.

“İlacı dışarıdan hibe yoluyla yardım şeklinde
getirerek el açmak ve dilencilik suretiyle ilâç sorununa eğilmek.” lâfını, ben özür dilerim biraz
tuhaf karşıladım. Şöyle ki şimdiye kadar ülkemizde hibe yoluyla binlerce ton ve milyonlarca kalem ilâç, araç, gereç hattâ çocuklarımıza
içirdiğimiz sütün tozu getirilmiş ve bu bundan
evvelki Hükûmetler tarafından kullanılmıştır
sayın meslektaşım. O zaman bu, dilencilik olmuyor da ki biz getirtmedik daha bir afet halini alırsa, vatandaşımızın sağlığı mevzuubahis
olursa, Van’a nasıl hizmet geliyorsa Türk Ulusuna da niye hizmet gelmesin? Sonra biz, Dünya Sağlık Teşkilatının bir üyesiyiz, kendilerine
prim ödüyoruz, bu prim karşılığında da bize
yardım ediyorlar, aynı sigorta gibi. Bunun, ben,
bir el açarak, dilenerek ilâç temini cihetindeki
gibi sözlerin bana ve Bakanlığıma, en azından
bir ufak tariz de olsa üzücü bir şekilde yansıdığını da bilhassa arz ve ifade etmek istiyorum
ama değerli diş tabibi meslektaşım bu sözlerimden sonra benim kusuruma bakmasınlar.
Kendilerine de mesleğiyle ilgili Sağlık Bakanı
olarak güzel bir haber vermek istiyorum; Diş
Sağlığı ve Ağız Cerrahisi adında, çok yakında,
Bakanlığımızda bir Genel Müdürlük kurulması çalışmalarına başlanmış, hattâ bitirilmiş;
bu personel umum müdürlüklerinin teşkilinde
büyük bir değişikliğe girilmezse, zannederim
nisan aylarının sonuna doğru değerli bir genel
müdürlüğümüzle halkımızın diş sağlığına hizmet vermeye yine devam edeceğiz.
Ancak yine ilaç mevzuunda, içinde bulunduğumuz döviz sıkıntısı yakın bir gelecekte giderilmediği takdirde hammaddeleri büyük ölçüde yurt dışından ithal edilen ilaçların üretim
dar boğazları doğuracağını da kabul ediyoruz.

Bu nedenle ilâç sorununa köklü ve uzun vadeli önlemlerle çözüm getirmeye çalışmaktayız.
Ülkemizde hammadde üretimini yaygınlaştırmak ve çoğaltmak, satın aldığımız hammaddeleri daha kolaylıkla ithal etmek, ilâç üretimine
kamu organizasyonu ile katkıda bulunmak öngördüğümüz önlemler arasındadır.
Tüm vatandaşlarımızın parasız ilaç ile sağlık
güvencesine kavuşturulabilecek yeni bir kuruluşun ülkemizdeki ilâç tüketimini yaklaşık olarak dört misli artıracağını hatırlayacak olursak
bu önlemlerin; yani ithaldeki kamu kuruluşlarının bu ithale yardımcı olmalarının ve yetersiz
kapasite ile çalışıp da ulusumuzun ilaç ihtiyacını temin edemeyen fabrikalarımıza yardımcı olmak üzere Devlet tarafından da ilaç imal
eden fabrikaların kurulmasını öngörmekteyiz.
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Bu hususta kendilerine cevap vermek istemezdim; ama bir hususa değindiler, müdafaa
mecburiyetinde kaldım, kendimi onun için
değerli meslektaşım lütfederse o hususa kısaca
değineceğim.

Vatandaşlarımızın yaşlılık çağlarını huzur içinde geçirebilmeleri için ihtiyarlık, bakım ve dinlenme yurtları ile çalışan anaların çocuklarının
bakımı için kreşlerin sayıları süratle artırılmaktadır. Korunmaya muhtaç çocuklar için çocuk
yuvaları çoğaltılacak ve bunların beden ve ruh
bakımından sağlıklı yetişebilmesi için gerekli
tedbirler alınacaktır.
Cumhuriyet Senatomuzun Değerli Üyeleri,
Sizlere gelecekte hizmetin daha verimli olması
için yapmayı tasarladığımız işleri ana hatlarıyla dile getirmeye çalıştım. Ancak şunu bilhassa
belirtmek isterim ki diğer çok değerli konuşmacı arkadaşlarımızın hemen hemen hepsinin
değindiği bir husustur, Bakanlık Bütçemizin
Genel Bütçe’deki oranı şu anda %2,7’dir. Bir
değerli konuşmacı arkadaşım bunu %3,8 olarak söylediler. Şunu hatırlatmakta fayda görüyorum, Genel Bütçe’de yapılan %5 kısıntı neticesinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının
Bütçesi Konsolide Bütçe’ye nazaran %2,87’dir.
Bu bahsettiğim sağlık hizmetlerini gerektiği şekilde, çağın bugünkü koşullarına uygun olarak
muassır medeniyetin aynı seviyesinde getireYüzyılın
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bilmek için bir bütçeye bakacak olursak, konsolide bütçemizin %16’sının Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığına verilmesi lazımdır.
Değerli Arkadaşlarım,

100. YILA ARMAĞAN

Koruyucu hekimliğe istediğimiz bir şekilde
yaklaşık olarak eğildiğimiz anda, konsolide
bütçenin %10’unun Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığına verilmesi gerekmektedir. Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığından çok şey isteniyor.
Beni bağışlayınız, çok az veriliyor; fakat bununla beraber ne verilmişse ne verilecekse ve
ne alabilecekse ulusumuzun fertlerinin sağlığı
için gereken her türlü imkânı kullanıp, fedakâr
ve vefakâr personelimizin de buna katkısıyla
hep beraber hizmete yılmadan devam edeceğimizi de bilhassa arz ve ifade ediyorum. (CHP
sıralarından alkışlar).
Bu finansman açığı, görülüyor ki Devletin
katkısı dışında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı için bir kaynağı da öngörmektedir. Bu
kaynağın Sosyal Sigortalar Kurumunda halen
uygulanmakta olan sigorta sisteminin sağlık
bölümünün daha da millet çapma yaygınlaştırılmasıyla gerçekleştirebileceğini umuyorum
ve bunun olumlu bir yol olacağına inanıyoruz.
Bunun için de çalışmalara başlamış durumdayız ve bunun için ulusal sosyal sağlık hizmeti
adı altında yeni bir kanun tasarısı oluşturmaktayız, yakın zamanda bitecek. Bu kanun tasarısında Genel Sağlık Sigortası ile Sosyalizasyon
Kanunu iç içe mütalaa edilmekte ve Tam Süre
Kanunu’nun da tatbikatı bu Kanun’u yürütecek olan personele indirildiği takdirde, bu üç
kanun tasarısı eğer lütfedilir de Yüce Parlamentomuzun değerli üyeleri tarafından kabul
buyurulursa ben burada naçiz bir Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanınız olarak bu sağlık davasının %50’sinin halledileceğine inanmanın
huzurunu taşımış olacağım. Bununla gelecek
şeref ve bununla gelecek huzur da sizlere ait
olmuş olacaktır.
Yüzyılın
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Değerli Başkanım, Sayın Parlamenterler,
Bakanlığımda çalışan müsteşardan, iç hizmetlerdeki personele kadar, Yüce Parlamentonun
kabul ederek verdiği maddi imkânları en iyi şekilde değerlendirerek milletimize daha iyi düzeyde bir sağlık hizmeti sunacağımızı Cumhuriyet Senatosunun Sayın Başkan ve Üyelerine
duyurmayı görev sayıyorum.
Yüce ulusumuza ve hepinize sağlıklar, mutluluklar dileğiyle saygılar sunuyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN -

Sayın Bakan, şimdi sorulara geldik.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE
TAN (Devamla) - Müsaade ederseniz arkadaşlarımın değindikleri bazı hususlara cevap vermek istiyorum.
BAŞKAN -

Hayhay efendim.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE
TAN (Devamla) - Sayın Başkan ve Değerli Par-

lamenterler,

Müsaade ederseniz burada bazı suallere cevap
vermek istiyorum değerli konuşmacıların isimlerine değinerek.
Sayın Vehbi Ersü Beyefendi’ye çok teşekkür
ederim, cidden güzel noktalara değinmişlerdir.
Efendim, sosyalizasyondaki önerilerini şöyle
kabul ediyorum: Sosyalizasyonla hem korunma
hem de tedavi edici hizmet iç içe önerilmiş bir
şekilde devam etmektedir. O bakımdan bütün
hepsini zaten kapsayacaktır. Yani, koruyucu hekimlik konusunda işin detayına inersek, koruyucu hekimlik veya tedavi edici hekimlik ayrı ayrı
değil. Sosyalizasyon Kanunu Tasarısı’nı lütfeder de kabul buyurursanız, ikisi iç içe büyük
bir hizmet şeklinde ulusumuza yansıtılacaktır.
Tabii tam süre hakkında söylediği sözlere, diğer
bütün arkadaşlarımın değindiği bu güzel sözlere aynen katılıyoruz. Yalnız hazırlama, getirme
bizden, lütuf buyurup da kabul etme de zatıalilerinizin yüksek takdirleriyle olacaktır.

Keza, çok değerli meslektaşım Sayın AP Sözcüsü Diş Tabibi Muzaffer Demirtaş’ın üniversiteler ve hekim üretimi hakkındaki sözlerine
aynen katılmaktayım. Fevkalade yerinde bir
noktaya temas etmiştir. Zaten Türkiye’de hekim yokluğunun nedenini şöyle izah edeyim:
40 bin hekime ihtiyacımız var. Bunun 23 binini halen çalıştırmaktayız. Dışarıdaki hekimlere
de bu arada temas edeyim.
Efendim, dışarıda bulunan hekimlerimiz 1.600
adettir. 20 bin hekim açığı olan bir ülkede dışarıdan 1.600 hekimin getirilmesiyle uğraşarak
sağlık problemlerimizi halletmek biraz tuhafça
olur; ama gelmesinler mi?.. Buyursunlar, gelsinler ve değerli arkadaşımın dediği gibi biz
hekime Türkiye’de layık olduğu sosyo - ekonomik seviyeyi bulalım, verelim, sonra diyelim
ki, “Arkadaş, gel vatanına hizmet et.” Buna da
aynen iştirak ediyorum.
Diş hekimliği hakkındaki önerinize de katıldığımı ve tatbik edildiğini de tekrar arz ediyorum.
Rehabilitasyon hakkındaki sözlerinize de yine
katılıyorum Değerli bir hekim arkadaşımız çok
güzel görmüşler. Ankara’daki rehabilitasyon
hastanesinin durumu meydandadır. Bununla

beraber İstanbul’da da bir rehabilitasyon hastanesi yapımı bitmiştir. Zannederim önümüzdeki senenin ortalarında bu hastaneyi açmak
imkânına sahip olacağız.
Buyurduğunuz full - time gibi sosyalizasyon
ve Genel Sağlık Sigortası gibi hususlar ve yine
yapılmasından şikâyetçi olup da yapılmadığını
söylediğiniz sağlık hizmetleri de bu kanun tasarılarının yasalaştığı şekilde ancak yapılabileceğini de ayrıca arz ve ifade ediyorum.
Sayın kardeşim Senatör Dr. Ergün Ertem,
büyük bir vukuf ve hekimlik nosyonunun gerektirdiği bilgi ile sağlık sorunlarına eğildi, bizlere yol gösterdi, ışık tuttu. Kendisinin dediği
şekilde bir Tam Süre Kanunu (Aynen burada
sıraladığınız şekilde Sayın Ertem) hazırlanmıştır, Hükûmetin takdirine arz edilmiştir, tasarı
olarak Yüce Meclislerimize indirilecektir. Bu
şekilde büyük görüşle yapıcı tenkitlerinizden
dolayı şahsım ve Bakanlığım adına size saygılarımızı ve sevgilerimizi diğer konuşmacı arkadaşlarımız gibi sunuyorum.

100. YILA ARMAĞAN

Verem hakkındaki o ilaç Nifosin’dir. Bu ilaç
gelmiştir. Döviz darboğazında olduğumuzdan
biraz bunun da tabii eksikliğini çekmekteyiz.
Yokluğunu değil, eksikliğini çekmekteyiz. Bu
arada ilaç mevzuu açılmışken şu kürsüden
şunu da ifade edeyim ki şeker hastaları için çok
önemli bir ilaç olan Ensülin dün 30 bin adet
olarak ithal edilmiştir, yakında piyasaya hemen
çıkmak üzeredir. Hemen yakında da bir 30 bin
daha Ensülin gelecektir. Çünkü ben piyasada
bulunup da sinonimi olmayan ilaçlar üzerinde
duruyorum. Yoksa grup ilaçlarının her birinin
olup da, birinin etiketinin olmadığı bir ilaç
eğer yok denirse, bunu ilaç yokluğuyla değerlendirmiyorum, sayın arkadaşlarım.

Değerli Arkadaşlarım,
Hocam, hekim başvekillerin ikincisi çok değerli Irmak’ın sözlerinin de önemle ele alınacağını ve Bakanlığımız teşkilatındaki değişiklikler
hakkındaki önerilerine aynen katıldığımı, kendilerinin de fikirlerine danışılarak bu hususta
çok yakında tatbikata geçileceğini de kendilerine arz ve ifade ediyorum.
Değerli Muş Bağımsız Senatörümüz İsmail
İlhan Bey’in sözlerine katılmamak elden gelmiyor. Ancak değerli senatörümden şunu bilhassa istirham etmek istiyorum ki istatistiklerde
yanılıp yanılmadığınızı bilmiyorum; ama sizin
söyledikleriniz doğrudur. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı olarak teyit ediyorum rakamları.
Bakanlığımda aynı istatistikler vardır. Bunun
haricinde size başka zamanlarda başka rakamlar verilmişse, onu bilemeyeceğim efendim.
Yüzyılın
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Muş Devlet Hastanesi bir göğüs hastalıkları
hastanesi olarak açıldı; fakat tabii özür dilerim,
Hükûmetlerin devamlılık prensibine uymak
isteyen bir arkadaşınız olarak bunun neden
böyle olduğunun eleştirisine geçmeyeceğim.
Yakında, poly alan dediğimiz, bütün hastalıklara bakan bir hastane şeklinde inşallah beraberce Muş’a gidip o hastaneyi 1978 senesinin
ortalarını biraz geçerek sekizinci ayında falan
açmaya gayret edeceğiz. Bunu da size ve değerli seçim bölgenize iletiyorum.

100. YILA ARMAĞAN

Full-time meselesinde, doktor adedinin mevzuundaki sözlerinize de aynen katılıyorum. Yalnız
bundan ayrı halen 150 yataklı bir devlet hastanesi de vardır Muş’ta. Bu hastanede de çalışma
var; ama sadece iki hekimle çalışma var biliyorsunuz. Rotasyonla zannederim 5 veya 6 gün
sonra bir arkadaşımızı da Muş’a hizmet etmek
üzere göndermiş durumda olacağım. Bunu da
size bilhassa arz ve ifade ediyorum efendim.
Değerli Arkadaşlarım,
Çok değerli ve çok sevdiğim, her zaman
bize yol gösterici olan Sayın İskender Cenap
Ege’nin büyük bir vukufla yüksek yöneticilik
seviyesindeki bildirmiş olduğu önerilerini çok
dikkatle izledim ve çok şeyler de öğrendim, benim için çok faydalı olmuştur.
Yalnız bir noktaya ben de aynen katılmak istiyorum. Bazı yerler vardır ki buralarda politika
olmaz. Kişinin sağlığının mevzubahis olduğu
yerlerde ise hiç olmaz. Tamamen bu duygunuza katılıyorum Sayın Ege ve bu sağlık müessesesine kimler politika sokmuşsa sizin gibi
ben de takipçisiyim onların ve bundan sonra
da takip edeceğim. (CHP sıralarından alkışlar).
Değerli Sayın Karaağaçlıoğlu’nun fikirlerini
izledim. Çok doğru önerilerde bulundular. Genel olarak istekleri nazarı dikkate alınacaktır.
Genel istekleri arasında sağlık turizmi mevzuu vardır. Bunun için de dört gün evvel Sayın
Yüzyılın
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Turizm ve Tanıtma Bakanımız Coşkun’la bu
sağlık turizminin nasıl gerçekleştirileceği ve nasıl yönetileceği hakkında üst seviyede, yani bakanlar seviyesinde, görüştük ve işi komisyonlara havale ettik. Bunun halkımıza en iyi şekilde
iletilmesi için gereken yapılacaktır. Buna zatıalinizin seçim bölgesinde bulunan Afyonkarahisar’ın değerli tesisleri, çamur banyoları, sıcak
su tesisleri, termal tesisleri ve memleketimizin
bu şekilde çıkıp da senelerdir heba edilen, boş
yere akan suları bir şifa kaynağı olarak değerlendirilecektir. Bu benim esasen hekim olarak
bir ödevim, bir borcumdur. Bunu yapmak için
gerekeni yapacağım, çalışacağım. Cenab-ı Allah bize inşallah buna yapmak fırsatı verir.
Sayın Bakan, müddetiniz doldu
efendim. Daha sorular var.
BAŞKAN -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE
TAN (Devamla) -

Bitti efendim.

Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim, Sayın Başkana ve Cumhuriyet Senatomuzun değerli üyelerine saygılar sunarım efendim
(Alkışlar).
Sorularınıza cevap vermek üzere bekliyorum.
BAŞKAN - Sayın Bakan, arkadaşlarımız sorular

sormuştur. Bunları okutacağız, zapta geçirteceğiz. Arzu ettiklerinize burada, istediklerinize
yazılı olarak cevap verebilirsiniz.
Soruları okutuyorum efendim.
Sayın Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Aşağıdaki suallerimin Sayın Sağlık Bakanı tarafından cevaplandırılmasını arz ve rica ederim.

			

Kastamonu Senatörü
Münif İslâmoğlu

1. Sağlık kurumlarının, bilhassa büyük şehirlerde halk hizmetlerini aksatmaması için büyük tesislerden anılmasını düşünür müsünüz?

3. Full time’i tazminat yerine part - time, full
- time çalışmayı mukavele ile istihdamı tercih
etmez misiniz?
4. Hastane başhekimlerinin salahiyet ve mesuliyetlerini tevsi hususunda ne düşünürsünüz?
5. Hastanelerin milyonlarca lira değerinde âlet
mezarlığı haline geldiği bir vakıadır. Bunlar
hakkında ne düşünürsünüz?
6. Büyük şehirlerde müteaddit tesislerimiz var.
Buralarda ekmek ve çamaşır sorunlarının bir
yerde ikmalini nasıl karşılarsınız?
Saygılarımla.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE

Efendim, çok değerli doktor
ağabeyim müsaade ederlerse kendilerine yazılı olarak bunu arz etmeyi istirham edeceğim,
bana bunu bağışlasınlar.

TAN (Devamla) -

BAŞKAN - Tabii

efendim, o sizin hakkınız.

Diğer soruyu okutuyorum.
Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sayın Sağlık Bakanı tarafından cevaplandırılmasını arz ve rica ederim.

Diğer soruyu okutuyorum.
Sayın Başkanlığa
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı’nın aşağıdaki sorularımı cevaplandırması için aracılığınızı
dilerim.
Saygılarımla.
(Cumhurbaşkanı’nca S. Ü.)
Hüsamettin Çelebi
Sorular:
1978 Hac mevsiminden önce Orta Doğu ülkelerinde kolera olduğu haberleri yaygınlaşmış,
Yüksek Sağlık Şûrası bu yıl Hacca gidişlerin
yasaklanmasını kararlaştırmıştı. Şûranın o kararlarına uyulmamıştır.
1. Yüksek bir uzmanlık kurulu olan Yüksek
Şûra kararlarına uyulmasını zorunlu kılacak
bir yasa değişikliğini düşünüyor musunuz?
2. 1978’de Hac mevsiminde Türkiye’den kaç
kişi gitmiştir?
3. Ödenen döviz miktarı ne kadardır?
4. Hac dönüşünde sağlık yönünden tehlikeli
olaylara, kolera şüphesi veren hastalıklara rastlanmış mıdır?

Türk kodeksi çalışmaları ne safhadadır ve ne
zaman ikmal edilecektir?
Saygılarımla.
Konya
			
			
Muzaffer Demirtaş

5. Suudi Arabistan’da yüksek dozajlı ilaçlarla
koleranın güncel tehlike olmasının önlendiği
ancak 1977’de Hacca gidenler arasında ileride
kolera belirmesi tehlikesinin mevcut bulunduğu, mikrop taşıyanların olduğu yazılmıştır. Bu
haberler doğru mudur?

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE

TAN (Devamla) - Efendim, bu çalışmalara baş-

lanılmıştır, devam ediyor. Zannederim bu yılın
sonuna doğru bu işi ikmal edip ıttılarınıza sunacağız.
BAŞKAN -

100. YILA ARMAĞAN

2. Son günlerde müesseselere giren politikayı
tavizsiz şekilde tasfiyesini, tamirini halledecek
misiniz?

TAN (Devamla) - Efendim, bunun bazı incelemelerle verebileceğim cevaplar kısmını Sayın
Çelebi müsaade ederlerse yazılı olarak kendilerine vereyim.

Soru cevaplandırılmıştır.
Yüzyılın
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Bir güncel konuya değinmek istiyorum yalnız.
Hacdan dönen hacıların üzerinde; 11 ilde yapmış olduğumuz muayenelerde 48 adet portöre
rastlanmıştır. Yani, vaka kolera değil; fakat kolera mikrobu bu kişilerin bağırsaklarında bulunmuştur. Yalnız korkulacak bir durum yoktur.
Kolera tamamen bugünkü tıbbın ve Türkiye’de
bulunan sağlık teşkilatımızın değerli çalışmasıyla durdurulmuş ve kontrol altına alınmıştır.
Arz ederim.
BAŞKAN - Teşekkür

ederiz efendim.

100. YILA ARMAĞAN

Sağlık Bakanının sorularımı cevaplandırmasını rica ederim.

Sayın Bakan.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE

Efendim, kendileriyle beraber Afyonkarahisarlı parlamenter olarak çalıştığımız zaman (Sayın Karaağaçlı da dahildir).
Afyonkarahisar’da sosyalizasyonun bir an evvel gerçekleştirilmesi için büyük çabalarda bulunmuş ve bunu zaten plana aldırmıştık.
TAN (Devamla) -

Şimdi, naçiz kardeşiniz hasbelkader de olsa bu
işin başındadır, tatbikatçısıdır. Afyonkarahisar’da sosyalizasyon 1978 senesinde başlatılacaktır ve hatta başlama çalışmaları da bitirilmiş, yakında tayinlere dahi geçeceğiz.
Yüzyılın
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Sayın Bakandan sorduğum sualleri size kolaylık olsun diye ilişikte saygı ile sunuyorum.
Ankara

Ahmet Karayiğit

2. Trafik kazalarının fazlalığın nedeniyle bir ilk
yardım merkezi Afyon’da Bakanlıkça düşünülüyor mu?

Sağlık Bakanları

ederim Sayın Bakan.

Sayın Başkanlığa

Afyonkarahisar

1. Afyon vilayetinde sosyalizasyon, tatbikatı
1978 yılında başlayacak mı? Altyapı tamamlandı mı?

BAŞKAN - Buyurun

Arz ederim.

Diğer bir soruyu okutuyorum.

Sayın Başkan,

			

Trafik hastanesi için tabii ki bir şey düşünmekteyiz. Günde 500 - 600 otobüsün gelip geçtiği
bir merkez olan Afyonkarahisar’da böyle bir
beyin cerrahı, göğüs cerrahı ve değerli ortopedistlerle mücehhez küçük çapta da olsa ilk
müdahaleyi yapacak bir trafik hastanesi veyahut devlet hastanesine bağlı ufak bir seksiyon
şeklinde bunu gerçekleştirmeyi düşünmekteyiz
ve çalışmaları da başlanmış durumdadır.

BAŞKAN - Teşekkür

Diğer bir soruyu okutuyorum.

Saygılarımla.

Arz ederim.

Sorular:

Ergün Ertem

1. Sıtmanın yayılmakta olduğu bölgelerde yoğun mücadele için araç, gereç ve personel ihtiyacı nedir? Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
bu ihtiyacı karşılayacak olanaklara sahip midir?
2. Hekimlerin belli istidam ölçülerine göre yurda dağılabilmesi için ne gibi önlemler düşünmektesiniz?
3. Sağlık Bakanlığı hizmetinde olan 52 bin hasta yatağı full - time kapasite sayılabilecek %70
doluluk oranına sahip midir? Değilse, hangi
nedene bağlıdır?
4. Sağlık ocakları ortalama normlara göre hasta başvurusunu karşılamakta mıdır? Sosyalleştirmenin yayıldığı illerde sağlık ocaklarının
yıllık muayene işlemi ne orandadır? Eksiklik
varsa, nedir?
5. Düşündüğünüz sağlık hizmetleri için ayrılan
bütçe payı yeterli midir?

7. İkinci MC Hükûmetinin beş aylık dönemi
içinde personel nakli ve boş kadrolara tayin sayısı nedir?
BAŞKAN -

Buyurun Sayın Bakan.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE

Efendim, suallerin birçoğuna zannederim demin konuşmalarım esnasında değinmiştim. Müsaade ederlerse Sayın Dr.
Ergün Ertem, orada değinmediğim sorularına
kısaca cevap vereyim.
TAN (Devamla) -

Efendim, Ergün Beyin sıtma hakkında söylediği husus tamamen doğrudur. Ben daha da
enterasan bir rakam vereyim. 1972 senesinde
100 olan sıtma hastası adedi 1977 senesinin sonunda 115 bindir. Bu, korkunç bir artış.
Sağlık Bakanlığı olarak elimizden gelen tedbirlerin alınması için gerekli çalışmalara başlanmıştır. Bunların giderilmesi için şu anda elimizde bulunan imkânlar yeterli değildir. Çünkü
hekim olan arkadaşlarım çok iyi biliyorlar ki
artık sıtmayı taşıyan anafolin DDT’den müteessir olmadığı bir aşikârdır. Dışarıdan “Malation” isminde kokusuz yeni bir cinsinden ilaç
getirmek mecburiyetindeyiz. Bunun için de 1
milyon 200 bin dolar civarında bir döviz yine
Sağlık Teşkilatı tarafından bize sağlanmıştır.
Bunu getirttik ve daha sonra da diğer bölümlerini de getirteceğiz.
Bunun haricinde kinin de plazmodileri öldürmüyor. Ona da alışmışlar yani sıtma mikrobu
dediğimiz plazmodileri kinin de öldürmüyor.
Onun için de bu hususta yeni çıkmış plazmosil
ve sair gibi ilaçların da yine ithal yoluna girdik.
Dünya Sağlık Teşkilatıyla ve Sıtma Savaşla ilgili bölümleriyle, Danimarka’daki Propel Enstitüleriyle, Hamburg’taki Propel Enstitüleriyle
bu hususta yakın temaslarımız ve görüşmeleri-

miz devam etmektedir. Bu şekilde sıtmanın ilaç
ve diğer bu şekildeki öldürücü ensektisit dediğimiz maddelerini temin etme çabasındayız.
Bunun haricinde 10 biyolog yani maleryelog
dediğimiz biyologa, 10 tane de hekimin malarya üzerinde büyük kurslar görerek bu işi
iyi öğrendikten sonra bölgelere gönderilmesine ihtiyaç vardır. 3 bin kadar geçici personele
altı aylık bir savaş için gerek vardır. Bu 3 binin
üzerindeki personelin sürveyanlığını, yazıcılığını ve amirliğini yapabilecek seviyede diğer bir
500 personele daha ihtiyaç vardır. En azından
250 tane jeep veya römorklu vasıtaya da ihtiyacımız vardır ki biz bu sıtma savaşının, Cenab-ı
Allah’ın da lütuflarıyla üstesinden gelebilelim.
100. YILA ARMAĞAN

6. İlaç kalite kontrolü ne şekilde yapılmaktadır
ve Bakanlık ne düşünmektedir?

Yalnız şunu arz etmek istiyorum: Bakanlığımız
bu tedbirleri hemen düşünmüş, nasıl olacağını,
ne yapılacağını bir karara bağlamış ve bunların temini için gerekli atılımlarda bulunmuş ve
çoğundan da hemen temin edilmek üzere gerekli anlaşmaları bitirmiş; bugün, yarın zannediyorum bunlar temin edilecek. Halen şu anda
eskiden Adana’da bulunupta fakülteye bir an
için devredilmiş olan Sıtma Enstitümüz tekrar
geri alınmıştır. Fakülteden ve müsteşar muavini
seviyesinde bir arkadaşımız oraya gönderilerek
bu kadroyu orada gerçekleştirmek ve yerleştirmekle meşguldür. Adana’da kurulacak bu büyük Sıtma Enstitümüzden bütün Türkiyemize
sıtmayla savaş ekiplerini yayarak, bu melhuz
hastalığı da bundan evvel olduğu gibi yine yeneceğimiz umudunu taşıyorum.

Diğer sorulara cevap vermiş bulunuyorduk.
Yalnız ilaç kalite kontrolü günümüzde pekiyi
yapılamamaktadır. Ancak İstanbul’da fevkalade güzel teçhiz edilmiş elektronik aletlerle mücehhez yeni bir binamız bitirilmiştir. Zannederim birkaç aya kadar bu ilaç kontrol binamızın
açılışını yapacağız ve ilaçlarımızı daha iyi kontrol etme imkânına sahip olacağız.
Yüzyılın
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Efendim, İkinci MC Hükûmetinin beş aylık
dönemi içinde Bakanlığımda yapılan personel
nakli sayısı 4 bindir. Bunun dışında da boş kadrolara 3 bine yakın atama yapılmıştır. Ceman
7 bin kişidir.
Arz ederim efendim.

san’ın böreği.

DR. ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) -

Ye

Yağma Ha-

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE

İsterlerse kendilerine isim
isim de hepsini teker teker bildirebilirim.
TAN (Devamla) -

BAŞKAN -

Mehmet ye...

dim.

Sayın Bakan sorular bitmiştir efen-

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) - Bakanlığın mevcu-

du kadar tayin yapmışlar...

100. YILA ARMAĞAN

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) -

TAN (Devamla) -

Saygılar sunarım efendim.

(CHP sıralarından alkışlar)

MİLLET MECLİSİ | 5. DÖNEM
Konu

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1978 Yılı Bütçesi Münasebetiyle

Yasama Yılı

1

Birleşim

115

Tarih

24.02.1978

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE
TAN (Afyonkarahisar) -

Sayın Başkan ve De-

ğerli Parlamenterler,
Bakanlığımın 1978 Yılı Bütçesi münasebetiyle
görüş ve temennilerini bildiren, tenkitlerde bulunan bütün milletvekili arkadaşlarıma teşekkürlerimle sözlerime başlamak istiyorum. Ayrıca Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı gibi çok
uzun bir maziye sahip Bakanlığımızda bugüne
kadar hizmeti geçmiş bakanlarla, diğer Bakanlık mensuplarını; sağ olanlarını saygıyla, ölmüş
olanları da rahmetle anmayı ve değerli hizmetlerini yad etmeyi de bir görev saymaktayım.
Muhterem Arkadaşlarım, sorularınıza ve temennilerinize cevap vermeden önce, sizlere
Bakanlıkça takip edilecek ulusal sağlık politikaYüzyılın
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sının ve Hükûmet Programının hizmetlere ne
şekilde yansıyacağının bir değerlendirmesini
yapmak istiyorum. Hepinizin malumudur ki
1978 yılı, Dördüncü Beş Yıllık Plan’ın ilk dilimidir. Şu anda, Parlamentodan geçmiş bir planın da mevcut olmaması, bugünkü konuşmamı
daha da ilginç kılan bir faktör olmaktadır.
Sayın Milletvekilleri, sağlık politikamızın amacı, sağlık hizmetlerini yüce milletimizin ayağına götürmek ve kıt gelirli, yoksul vatandaşlarımızın her türlü tedavi giderlerinin Devlet
tarafından karşılanmasını temin etmektir. Bu
anlayış içinde, koruyucu hekimliğe öncelik tanımaktayız. Tedavi edici sağlık hizmetleri ise
geliştirilerek, bu sağlık halkasının bir zinciri
olarak yürütülmelidir. Ayrıca geri kalmış yörelerdeki köyler ve gecekondu bölgelerindeki

Bulaşıcı hastalıklarla savaş, ruh hastalıkları gibi
sosyal hastalıklar ve bu konular için ihtiyacı
karşılayacak tedbirlerin alınması ve tesislerin
hizmete girmesi, doğum ve çocuk bakımevlerinin, kreşlerin, rehabilitasyon merkezlerinin ve
ruh sağlığı merkezlerinin çoğaltılması gerektiğine de inanmaktayız.
Tedavi kurumları, bölge tesisleri halinde halkın ayağına götürmek ve mevcut dengesizlik
ile boş yatak kapasitesinin değerlendirilmesi
için gerekli tedbirler alınarak yoksul vatandaşlarımızın her türlü tedavi giderlerinin karşılanması için bir “Genel Sağlık Sigortası” sistemi
kurulmasının da inancı içindeyiz.
Şimdiye kadar yapılmış olan sağlık hizmetlerinin sosyalizasyondaki aksaklıkları tespit edilerek, memleket gerçeklerine uygun bir düzenlemeye gidilmek ve öncelikle sağlık hizmetleri az
götürülmüş illerden başlamak üzere, sosyalizasyon çalışmalarına hız vermek gerekmektedir.

‘‘

Halk sağlığı ile hekim sorunlarını
birbirinden ayırmaya imkân yoktur.
Bir ülkenin hekimine verdiği değer,
gerçekte o ülkenin halkının sağlığına
vermiş olduğu değerdir. Bu anlayış
içinde, hekimlerin ekonomik, sosyal ve
mesleki bakımdan huzurlu bir hayat
seviyesine ulaşması için gerekli tedbirler
alınacak, çalışma alanları ve bölgelerin
şartlarına göre ücretleri düzenlenecek ve
bilhassa Devlet hizmetinde çalışanların
zamanlarının tamamının vazifelerine

tahsis edilmesi için her türlü mücadeleye
girilecektir arkadaşlarım.

’’

Yeterli sağlık personelinin yetiştirilmesine çalışılması gerekmektedir. Bu personelin dengeli
dağılımını sağlamak için yoksul bölgelere gidecek olan hekime ve sağlık personeline, buralara
gitmelerini özendirici tedbirler alınması gerekmektedir.
Kötü beslenmenin, fertleri olduğu kadar toplum dinamizmini de bozan etkilerini gidermek
amacıyla Türkiye’nin bir beslenme planının
yapılması gerektiğine inanıyoruz. Kontrollerin,
ağırlık merkezinin besin maddeleri üzerinde
olması ve fakir kişilerin daha iyi beslenmesini
sağlayacak bir sağlık ekonomisi anlayışıyla meselenin üzerine eğilinmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğine inanmaktayız.

100. YILA ARMAĞAN

vatandaşlarımıza sağlık hizmetinin öncelikle
iletilmesi ve buralardaki yaşama şartları düzeltilerek bu vatandaşlarımıza daha sağlıklı hayat
şartlarının temin edilmesi için derhal gerekli
tedbirlerin alınmasına da başlanacaktır.

Vatandaşlarımızın yaşlılık çağlarını huzur ve
rahat içinde geçirmeleri için ihtiyarlık bakım
ve dinlenme yurtları ile, çalışan anaların çocuklarının bakımı için kreşlerin süratle artırılması hususunda gerekli tedbirler alınmış ve
bunlar için çalışmalara başlanılmıştır.
Korunmaya muhtaç çocuklarımız için çocuk
yuvaları çoğaltılacak ve bunların beden ve ruh
bakımından sağlıklı yetiştirilebilmeleri konusunda gerekli tedbirler alınacaktır. Sayın Parlamenterler, ülkemizin ilaç sorununa da eğilmiş
bulunmaktayız. Göreve başladığımız sırada karşılaştığımız ilaç yokluğu sorununu çözümleyebilecek girişimlerimiz devam etmektedir. Gerçekte, iddia edildiği gibi, vahim ölçüde ilaç yokluğu
söz konusu değildir. Ancak içinde bulunduğumuz döviz sıkıntısı yakın gelecekte giderildiği
takdirde, hammaddeleri büyük ölçüde yurt dışından ithal edilen ilaçlarda üretim darboğazlarının doğabileceğini de kabul etmek zorundayız.
Bu nedenle, ilaç sorununa köklü ve uzun vadeli
önlemlerle çözüm getirme çabası içindeyiz.
Yüzyılın
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Ülkemizde hammadde üretimini yaygınlaştırmak ve çoğaltmak, satın aldığımız hammaddeleri daha kolaylıkla ithal etmek için ilaç üretimine kamu organizasyonu ile katkıda bulunmak,
öngördüğümüz önlemlerin en başında gelmektedir. Tüm vatandaşlarımızın parasız ilaçlar ile
sağlık güvencesine kavuşturulabilecek yeni bir
kuruluşun ülkemizdeki ilaç tüketimini yaklaşık
olarak 4 katına çıkarabileceğini ıttılalarınıza
arz edecek olursam, bu önlemlerin, yani bu ilaç
hammaddesinin ithalinde ve ilaç hammaddesinin ilaca çevrilişinde fabrikalarımızın yetersiz
kalacağı andan itibaren, Hükûmetimizin bunlara yardımcı olmak üzere yeni ilaç fabrikaları
açması için de bazı atılımlarda bulunmasının
gerektiğine inanmaktayız.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının uzun
yıllardan beri çözüme ulaşmamış en önemli sorunlarından biri de personel konusudur.
Özellikle hekim sayısında içinde bulunduğu
güçlükler, günümüzün öğretim yöntemleriyle
giderilebilecek nitelikte değildir. Her yıl tıp fakültelerimizden mezun olan hekim sayısı, nüfus
artışını da hesaba alarak, hekim açığımızı kapatıcı sayıda değildir. Onun için evvela bazı önlemlerle hekim üretimini artırmak zorundayız.
Ülkemizde çalışmakta olan 22 bin hekimin büyük çoğunluğu sosyal hizmet dışındadır. Sosyal
hizmet dışındaki bu hekimleri, kamu sağlık
hizmetlerine çekebilmek için yeni önlemlere
gerek vardır. Ülkemizin değişik kurumlarında
sağlık hizmetleri veren ve değişik koşullarda
değerlendirilen sağlık personelini, eş düzeyde
ekonomik haklara ulaştıracak güvenlik verme
zorunluğu da, bu sorunların başka bir yönünü
oluşturmaktadır.
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‘‘

İlk ve en önemli çözüm yolunu,
tüm sağlık personelinin en yüksek
verimde hizmet edebileceği bir tam
süre yasa ilkesinde görmekteyiz. Bu
konuda hazırlıklarımız yapılmış
durumdadır. Kamu hizmeti veren sağlık
personelinin yeterli değerlendirilmesi
koşulu ile, serbest meslek icra etmek
zorunluluğundan kurtarılmasını
istiyoruz. Normal mesailer dışındaki
çalışmaların angarya niteliğinden
çıkarılmasını ve bu hizmetlerin
karşılığının ödenmesini düşünmekteyiz.

’’

Mahrumiyet yeri özelliğine ve hizmet niteliğine
göre ayrı ödemeler sağlanmasını öngörüyoruz,
ödemelerin bir bölümünün emekliliğe intikali
ile serbest çalışmadan beklenen güvenin büyük
bölümünü çözümlemeyi amaçlıyoruz.

Tam Süre Çalışma Kanunları ile, ülkemizdeki
sağlık personeli potansiyelinin en yüksek verimde kamu hizmetine kazanılacağı inancındayız.
Şayet bu Tam Süre Kanunu çıkacak olursa, 20
bin olan hekim açığımızın, bu hizmeti yurt sathına yaygınlaştırmakla 10 bin kadarını kazanmış olacağız değerli arkadaşlarım.
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) - O

kartacağız.

Kanun’u çı-

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE
TAN (Devamla) - Sizlerin

değerli arkadaşlarım.

himmetine kalmıştır

Personel politikamızın ikinci önemli yolu, hizmetlere dağılım ölçüleri şeklinde görülmektedir. Her ne kadar ek ödeneklerle dağılımı teşvik
edici bir ortam sağlanıyorsa da, bu formülün

Uzun yıllardan beri, en verimli sağlık hizmetlerinin, tek elden yönetimle gerçekleşebileceği
görüşü dile getirilmektedir. Bu görüşü içtenlikle
benimsiyoruz. Bu hususta çalışmalarımız vardır. Diğer kurumlarla anlaşma hasıl olduğu takdirde, bunun için de gerekli önlemleri alacağız.
Hizmete başladığımızdan beri geçen kısa süre
içinde, bu yolda hazırladığımız yoğun çalışmalar da bir yandan ilerlemektedir. Sistemin
ilgili her kesiminde benimsenebileceği yeni
formüller getirme çabasındayız. İşçilerimizin,
memurlarımızın, serbest çalışanlarımızın, ilgili
kamu kuruluşlarımızın ve toplum sağlığı hizmetlerine hayatını adamış değerli bilim adamlarımızın destek ve yardımlarını beklemekteyiz. Tüm vatandaşlarımızı sağlık güvencesine
kavuşturacak yeni bir kuruluşu gerçekleştirme
yolunda iyi niyetle çaba göstermekteyiz ve tüm
ilgililerin desteği ile sonuç alabileceğimize de
inanmaktayız. Yeni kuruluş için düşündüğümüz ek finansman kaynakları ile sağlık hizmetlerimizin en büyük sorunu olan parasal yeterliği de sağlayabilme ümidini taşımaktayız.
Sayın Milletvekilleri, sizlere, gelecekte hizmetin daha verimli olması için yapmayı tasarladığımız işleri ana hatları ile dile getirmeye çalıştım. Ancak şunu belirtmek isterim ki,

‘‘

Bakanlık Bütçesi’nin Genel Bütçe’deki
oranı ancak %2,87’dir.

’’

Bu Konsolide Bütçe’nin Sağlık Bakanlığına
yansıyan bu yüzde miktarıyla, tabii ki değerli sözcü arkadaşlarımın ve ulusumun bizden
beklediği sağlık hizmetlerini yerine getirmek
mümkün değildir; fakat bununla beraber, bu
oran dahilinde, ulusumuzun sağlığı için ne lazımsa, ne gibi önlemler alınması gerekiyorsa,
hepsini yapmaya müsteşarımızdan odacısına
kadar bütün personelimiz hazırdır. (CHP sıralarından “Bravo!”sesleri, alkışlar).

‘‘

Şu kadarını arz edeyim ki sadece
koruyucu hizmetlerle Türk Ulusumuzun
koruyucu sağlık hizmetlerini
karşılayabilmek için bugünkü konsolide
bütçenin %10’nun Sağlık Bakanlığına
verilmesi lazımdır.

’’

Görülüyor ki devletin katkısı dışında, Sağlık Bakanlığının, bazı kanunlarla finansman açığını
kapamasını gerektirmek için çaba göstermesine
ihtiyaç hasıl olmaktadır. Bu kaynağın, Sosyal Sigortalar Kurumunda uygulanmakta olan sigorta
sisteminin sağlık bölümünün yaygınlaştırılması
suretiyle gerçekleştirilebilmesinin en önemli yollardan biri olduğuna da inanmaktayız.
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sorunu tümü ile çözümleyebileceği kolayca iddia edilemez arkadaşlarım.

Lütuflarınızla, bilhassa Tam Süre Çalışma Kanunumuz gerçekleşecek olursa, Türk Ulusunun sağlık hizmetine büyük katkıda bulunacağız ve bunun büyük payı da, bu milletin Büyük
Meclisinin, her birinizin, teker teker sizlerin
olacaktır (CHP sıralarından alkışlar).
Değerli Parlamenterler, Sayın MSP Sözcüsü
arkadaşımın çok değerli önerilerini ve isteklerini aldım, kâbil olduğu kadar, gücümüz yettiği
kadar bunları yerine getirmeye çalışacağım.
Çok Değerli CHP Sözcüsü Dr. Sabri Öztürk
meslektaşımın, çok bilinçli olarak hatta sağlık hizmetlerinin felsefesini yaparcasına ortaya
koymuş olduğu tenkitlerini ben de inançla ve
kıvançla karşılıyorum; dediklerinin hepsi doğrudur. (CHP sıralarından alkışlar)
Gene, çok yerinde ve fevkalade güzel tenkitleriyle, bir hekime yakışır ve bir hekimin ancak
bu şekilde yapabilmesi gerektiğine inandığım,
değerli tenkitlerini yöneltmiş olan çok değerli meslektaşım, kardeşim Dr. Nazım Baş’a da
huzurunuzda teşekkür etmeyi bir vicdan borcu
biliyorum. Esasen kendilerinin söylemiş olduğu bazı hususlara gereği şekilde cevap verdim.
Yüzyılın
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Değerli Arkadaşlarım, sağlığın mevzubahis olduğu yerde ayrıca olmaz; ilim birdir, oradaki
hizmet neyi gösteriyorsa, o yolda yürüyor arkadaşlarım; ben de onlara katılıyorum değerli
arkadaşlarım.
Ancak kendisinin bazı tenkitleri oldu bana.
Acaba bu tenkitler bana mıydı, benden evvelki Bakana mıydı; onu ayıramadım. Onun için,
müsaade ederseniz o hususu da kendileri halletsinler aralarında. (CHP sıralarından alkışlar)

100. YILA ARMAĞAN

Değerli Arkadaşlarım, ben milletimin sağlığı
mevzubahis olduğu yerde ne siyasete, ne de polemiğe girerim. Ama bir arkadaşım tarafından,
daha doğrusu benden evvel bu mevkiyi işgal
etmiş bir arkadaşım bana çok ağır ithamlarda
bulunmasaydı bu lafla bunu geçiştirecektim.
Müsaade ederseniz verebileceğim ölçüde,
kısa...
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) - Gene sizin olgunluğunuz bunu bir ölçüde saptar zaten Sayın Bakan.

Rica ediyorum, rica ediyorum; Bakan kendi konuşsun.
BAŞKAN -

Buyurun Sayın Bakan.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE

Efendim, bu değerli arkadaşımız Bakanlığa ilk adımını attığında “Sağlık
Bakanlığını hiçbir parti kabul etmedi, kala kala
bize kaldı ben de bu Bakanlığın başına Bakan
oldum, ne yapalım.” diyerek Bakanlığını ve
personelini bu kadar hafife almış bir kişidir.

TAN (Devamla) -

Turist gelsin diye ulusunun sağlığını hiçe sayarak,
salgın hastalıkları saklama gibi gayri ciddi, gayri
tıbbi bir öneride bulunmasının da ulusunun sağlığına ne derece yakın olduğunu göstermektedir.
(CHP sıralarından “Bravo!” sesleri, alkışlar).
Arkadaşlarım, ben hekimim; bir Türk vatandaşının sağlığı bence dünyadaki bütün nimetlere
Yüzyılın
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bedeldir. (CHP sıralarından “Bravo!” sesleri, alkışlar). Kaldı ki turist gelmeyecek diye, şu diye,
bu diye, hakikatleri gizlemek, bir hekimin vicdani muhasebesinde onu yaralayan bir husus olur.
“Kızlarımızı yuvalarından ayırmayalım.” dediler. Kendileri 50’den fazla karı - kocayı ayrı ayrı
yerlere tayin etmişlerdir. Kendileri (şimdiye kadar hiç söylememiştim, hep suallere cevap verdim), 7 bin kişi atamıştır ama tecziye ederek atamıştır. 7 bin personel atanmıştır 5,5 ay zarfında,
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında arkadaşlarım. Biz atadıklarımızı tecziye ederek atamadık;
biz onları taltif ederek atadık. Atadıklarımız bu
kişiler de bize gelip kendi ağızlarından, bütün
personelimin yanında “Evet biz bu kliğin adamıydık, biz bunlardan yana idik, onun için buraya geldik, bizi atarsanız memnun oluruz.” dediler. Biz onları tayin ettik, taltif ettik. Yani bunları
da mı söyleyip, “Niye taltif ettiniz?” diye değerli
arkadaşlarımın şimşeklerini benim mi onların mı
üzerine çekecek, onu da bilemiyorum.
Esasen, hekim olmadığı için söylediklerinin
hiçbirisinin de tıpla ilgisi yoktur arkadaşlarım.
Böyle tıbbi bir gerçeği dile getirmediği için, bir
hekim olarak ben, bu hususta yani hekimlik
alanında cevap verecek bazı kelimeler bulamıyorum, yahut benim kelime hazinem yetmiyor
bir yerde. Onun için Sağlık Bakanlığı Bütçesi’ne böyle ufak hesapları sokmaya, tıbbiyelilik
ruhum da aykırı gelmektedir. (CHP sıralarından “Bravo!” sesleri, alkışlar). Onun için daha
ince teferruatına cevaplar her zaman hazırdır,
fazlasıyla hazırdır; isterseniz sorunuz, yazılı
cevap vereyim, sözlü cevap vereyim; ama beni
bağışlayınız, Sağlık Bütçesi’ni daha fazla, bu
değerli milletimizin en iyi şeyi, sağlığı ile uğraşan bu Bakanlığımızın Bütçesi’ni basit polemiklerle daha fazla zedelemeyim arkadaşlar.
Değerli Başkanım, Yüce Parlamentonun değerli üyeleri; Bakanlığımda çalışan müsteşardan uç hizmetlerdeki personelime kadar, Yüce

BAŞKAN -

Teşekkür ederim Sayın Bakan.

Sorular vardır Sayın Bakan, ayrılmayınız.
Soru sormak isteyen var mı?.. Sayın Celâl Ertuğ... Başka yok. Soru sorma işlemi bitmiştir.
Yazılı soruları sırasıyla okutuyorum:
Sayın Mustafa Eşrefoğlu’nun sorusu:
“Tüm devlet hastanelerinde ve tıp fakültelerinde fakir vatandaşların muayene ve tedavi olması
mümkün değil. Bu hususta Sayın Bakan ne düşünür? Ne gibi tedbirler alması gerekmektedir?”
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE

Efendim, tıp fakültelerini
bendenizin Bakanlığının dışında tabii mütalaa
etmenizi istirham edeceğim. Ama inşallah ileride tıp fakülteleri hastanelerinin yönetimine
biz de katkıda bulunmak istiyoruz, sayın hocalarımız kabul buyururlarsa.

TAN (Devamla) -

Fakir hastaların muayene olmaları için hastane
başhekimliklerine salahiyet verilmiştir. Bu hastalarımız başhekimlere gider de fakir olduklarını
beyan ederlerse, onların takdiri ile bu hastalar
ücretsiz olarak hastanelerimizde muayene ve tedavi olurlar. Bunun haricinde çok yakında Yüce
Parlamentomuzun himmetleriyle çıkaracağımız
kanunlarla bunu da oradan kaldırıp bütün Türk
vatandaşlarımızın hastanelerde bedava tedavi
ve ilaçlandırılmalarının temini cihetine de gidiyoruz efendim. (CHP sıralarından alkışlar).
Teşekkür ederim efendim. Soru cevaplandırılmıştır.

BAŞKAN -

Mardin Milletvekili Sayın Abdülkadir Timurağaoğlu’nun sorusu:
“1. Mardin’in ilçelerinde devlet hastaneleri
yoktur. Yapılması düşünülüyor mu? Mardin’deki hastalar ya Diyarbakır’a ya da Gaziantep’e
gitmek zorunda kalıyor. Vatandaşa yapılan bu
eziyet sizce reva mıdır? Kızıltepe İlçesi 30 bin
nüfusludur, hastanesi yoktur.
2. Mardin devlet hastanesinde doktor yoktur.
Bu hal ne zamana kadar devam edecektir?
Tayinler hususunda Bakanlık ne düşünmektedir?”
BAŞKAN - Buyurun

Sayın Bakan.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE

100. YILA ARMAĞAN

Parlamentonuzun kabul ederek verdiği maddi
imkânları en iyi şekilde değerlendirerek, milletimize daha iyi düzeyde bir sağlık hizmeti
sunacağımızı, Sayın Başkanıma ve milletvekillerimize duyurmayı görev sayar, yüce ulusumuzu ve hepinizi sağlık, mutluluklar dileğiyle
selamlıyorum (CHP sıralarından “Bravo” sesleri, sürekli alkışlar).

Tabii kendilerine reva olmayan şey, bana da reva değildir öyleyse, onu arz
ederim.

TAN (Devamla) -

Müsaade buyurulursa yazılı olarak da bu cevapları kendilerine ileteceğim efendim. (CHP
sıralarından alkışlar).
BAŞKAN -

rılmıştır.

Teşekkür ederim. Soru cevaplandı-

Kars Milletvekili Sayın Hidayet Çelebi’nin soruları:
“İnsan sağlığına eşitlik ölçüleri içerisinde değer
vermek gerekirken, ülkemiz bölgeleri arasında
dengesizlik aşikârdır.
1. Kars’ta 39 mütehassıs, 106 pratisyen hekim
kadrolarından 9 mütehassıs hekimle, 24 pratisyen hekim görev yapmaktadır. Münhal bulunan
kadroların doldurulması yönünden bir çalışmanız var mı? Ne yapmayı düşünüyorsunuz?

2. 19 Doğu ve Güneydoğu illerimiz insanları hekim yüzü görmeden kendi kaderleriyle başbaşa
yaşamaktadırlar. Bu bölgelerde çalışacak hekimlere özel maddi imkânlar düşünüyor musunuz?
3. Gecesi gündüzü olmayan hekimin, yıpranYüzyılın
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ma Kanunu çıkarılması hakkında ne düşünüyorsunuz? (CHP sıralarından “Salonda olmayanların sorusunu okutmayın” sesleri).
BAŞKAN -

Sayın Bakan, buyurun efendim.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE
TAN (Devamla) - Efendim,

ben geniş manada,
kısaca cevaplandırayım; geri yanını yazılı olarak da vereyim. Ben, işin şöyle bir felsefesini
çizeyim:

100. YILA ARMAĞAN

Değerli Arkadaşlarım, Sağlık Bakanlığı, onu
oraya tayin etmek, onu oradan alıp buraya getirmekle bu sorunu çözümleyemez. Demin de
arz ettiğim gibi Türkiye’nin sağlık hizmetlerinin hedefinin üç faktörü vardır. Biri; Tam Süre
Kanun Tasarısı; birisi, Genel Sağlık Sigortası;
biri, Sosyalizasyon Kanun Tasarısı’dır. Bu üçü
huzurunuzda, lütuflârınızla kabul edilmedikçe bu sorunun çözülmesi mümkün değildir,
değerli arkadaşlarım. İnşallah sizlerin himmetiyle, sizlere nasip olursa bu şeref, çıkarırsanız;
ondan sonra ben burada bunların hepsinin
cevabını vermeye hazarım. Onu bir kere daha
arz ve ifade etmek istiyorum. Haklıdır arkadaşlarım. (CHP sıralarından alkışlar).
BAŞKAN -

ederiz.

Soru cevaplandırılmıştır, teşekkür

Ankara Milletvekili Sayın Ahmet Hamdi Çelebi’ nin soruları:
Bulunmayan
soru sahiplerinin sorusunu okutmayın Sayın
Başkan. Bulunmayanların sorusu okutulmaz.

EMİN ALTINBAŞ (Gaziantep) -

mektedir. Bu bölgelere mütehassıs hekim gönderilmesini kesin olarak sağlamak için ne gibi
tedbirler alınmasını düşünmektesiniz?
Soru 2. Sosyalizasyon bölgesi olan Muş il ve ilçelerinde sağlık ocaklarına bu yıl doktor ve ebe
tayini yapılacak mıdır?”
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE

Efendim, 20 bin hekim açığı
var. Bu hekim açığının bana vermiş olduğu bütün zorluklara rağmen gereken yerleri hekimsiz bırakmamaya çalışacağız. (CHP sıralarından “Yazılı, Sayın Bakan yazılı” sesleri).
TAN (Devamla) -

Öteki kısmını yazılı olarak bildireceğim efendim.
BAŞKAN - Teşekkür

ederim efendim. Sorunun
devamı var, onu okutuyorum:
“Soru 3. Muş ilinde inşaatı tamamlanmış bulunan göğüs hastanesi faaliyete geçirilecek midir?
Bu hastaneye mütehassıs hekim tayini sağlanacak mıdır?”

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE
TAN (Devamla) - Muş ilindeki göğüs hastanesi,

hastanede bir bölüm olarak açılacak ve genel
bir hastane olarak daha muhteşem bir şekilde
1978 senesinin sonuna doğru açılışı yapılacaktır. Arz ederim.
BAŞKAN -

Soru cevaplandırılmıştır efendim.

Sayın Gümüşhane Milletvekili Mehmet Çatalbaş’ ın soruları:

BAŞKAN - Efendim?

Salonda olmayanların sorularının okutulmaması gerekir.
EMİN ALTINBAŞ (Gaziantep) BAŞKAN - Birinci

sorusu:

“1. Geri kalmış Doğu ve Güneydoğu illerindeki hastanelere mütehassıs hekim gönderilemeYüzyılın
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“1. Gümüşhane Devlet Hastanesinde 8 doktor
kadrosu varken, 3 doktor ile hizmet yürütülmektedir. Bayburt’ta 4 doktor kadrosu boştur.
Kelkit, Şiran ve Torul’dan yalnız Şiran’da bir
doktor vardır. Bu kadrolara ne zaman atama
yapılacaktır?

3. Ülkemizin derin bir yarası olan Full - Time
Kanunu ne zaman çıkarılacaktır?
4. Her doktor ve okuyan memleket çocuklarının Doğu’da, Güneydoğu’da üçer yıl hizmet
görmesi yolunda bir yasa tasarısının Yüce
Meclislere şevki düşünülüyor mu?
5. Dış ülkelerde çok sayıda doktorumuz vardır.
Bunların yurda gelmeleri hususunda ne gibi
tedbirler düşünülmektedir?
6. İlaç sorunu üzerinde ne gibi tedbirler alınmış veya alınmaktadır?”
Buyurun Sayın Bakan.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE

Efendim, kısa birkaç soruya
cevap vereyim, diğerlerini ise deminki konuşmalarımda zaten arz etmiştim yurt dışında
1.613 kadar doktorumuz vardır. 20 bin doktor
açığı olan bir ülkeyiz. Bu değerli arkadaşlarımız gelse de 20 bini, 18 bine düşüreceğiz, gerçi
faydadan ari değildir. Kendilerine Türkiye’deki hekimin sosyo - ekonomik seviyesini sizlere demin arz ettiğim kanunlarla bir noktaya
getirdikten sonra çağrı yapacağız. Gelirlerse
memnuniyetle kendilerinden ulusumuzun sağlığı için omuz omuza çalışmayı şeref addederiz
efendim.
TAN (Devamla) -

Geri kalan suallere yazılı olarak cevap vereyim.
Bir miktarını da zaten demin arz etmiştim.
BAŞKAN - Teşekkür ederim, soru cevaplandırılmıştır. Eskişehir Milletvekili Yusuf Cemal
Özkan’ın soruları:

ALTAN TUNA (Çanakkale) -

soru sahibi burada mı?

Sayın Başkan,

BAŞKAN - Sayın Cemal Özkan... Burada efendim.

“1. Yeni Tam Gün Çalışma Kanunu çıkıncaya
kadar, Sosyal Sigortalar Kurumu hekimlerine verilen fazla mesai ücreti, Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığı hekimlerine de verilmesinin,
kısa bir süre de olsa bir ferahlık yaratılabileceği
düşünülerek, tedbir olarak düşünülür mü?
2. Hekim - hasta münasebetlerini, hekimlerle
hekimlerin ilişkilerini düzenleyebilecek tıp sekreterliği müessesesinin faydalı olacağına inanarak, böyle bir müessese kurulmasını düşünür
müsünüz?
100. YILA ARMAĞAN

2. Gümüşhane ilinde 191 sağlık ocağı ve sağlık evinde 51 sağlık personeli vardır. Özellikle
bu aylarda hastalıkların çok olması bize gelen
haberler arasındadır. Sayın Bakanımız bu kadrolara ne zaman atama yapacak ve ne gibi tedbirler alacaktır?

3. Adli tabiplik görevini yapan Hükûmet tabiplerine, otopsi yapsa da, belediye hudutları
dışında 15 lira, belediye hudutları içerisinde ise
10 lira gibi bir ücret ödenmektedir. Hekimlerimizin bu çalışma karşılığının verilmesi için ne
düşünüyorsunuz?
4. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı hastanelerinde, bir hastanın vasati tedavi masrafı nedir? Diğer sağlık kuruluşları hastanelerinde bir
hastanın tedavi masrafı nedir? Gelişmiş ülkelerde bu ne kadardır?
5. Türkiye’de ne kadar sifilisti hasta vardır?
Frengi mücadelesi yeterli midir?”
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE

Birçok önerilerine ben de
katılıyorum. Yazılı olarak kendilerine cevap vereyim ve bundan faydalanacağımız notları da
öneri olarak kabul ediyorum.

TAN (Devamla) -

BAŞKAN -

rılmıştır.

Teşekkür ederim, soru cevaplandı-

İsmail Hakkı Öztorun’un soruları:

“1. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde
yaşayan halkımız tümüyle sağlık hizmetlerinYüzyılın
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den yoksundur, kaderine terk edilmiştir. Hizmetlerin ivedi götürülmesi için ne gibi önlemler almayı düşündünüz?
2. Adana, yoksulu ve salgın hastalığı en yoğun
olan ilimizdir. Bu ilimizi sosyalizasyon kapsamı
içine almayı düşünüyor musunuz?”
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE

100. YILA ARMAĞAN

TAN (Devamla) - Tabii, bütün illerimizi sosyalizasyon kapsamına almayı düşünüyoruz.
Adana’yı da çok yakın bir zamanda alacağız.
Adana’dan yeni geldim. Şu anda Adana, Mersin ve Hatay bir sıtma meselesi yüzünden Türkiye’nin en fazla sağlık hizmetinin götürüldüğü
ve en fazla sağlık personelinin de nakledildiği
bir yerdir. Onu bilhassa arz ve ifade ediyorum
efendim.
BAŞKAN -

rılmıştır.

Teşekkür ederim, soru cevaplandı-

Çorum Milletvekili Sayın Mehmet Irmak’ın
soruları:
“1. Yurt dışındaki hekimlerimizin özendirilmesi ve teşkilatınızda istihdamı için düşünce ve
çalışmalarınız nelerdir?
2. Yurt dışındaki hekimlerle anket yoluyla temas sağlayarak, kısa süreli veya devamlı sosyalizasyon veya mahrumiyet bölgelerimizde istihdamlarını mümkün görür müsünüz?
3. Hipokrat yemini halka hizmet için midir,
yoksa meslek mensuplarının dayanışması, korunması, kollanması için midir? Tayinlerde ve
devlet yataklarının muayenehanenin şubesi
haline getirilmesinde, haksızlıkları önleyici tedbirleri meslektaşlık duygularından ayırabilecek
misiniz?
4. Hekimlerimizin pek çok ahvalde devletin
aleyhine sonuç veren izin ve tayinlere aleyhte
tesir eden raporlar verebildiğine inanır mısınız?
5. Bazı doktor tayinlerinin sizi müteessir ettiğiYüzyılın
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ni, selefinizin tasarruflarına karşı basına beyan
etmiştiniz. Şimdi verimsiz veya bulunduğu yerden hekimsiz bölgelere nakli gereken hekimler
hakkında ne gibi işlem yapacaksınız?
6. Serbest hekimlik ücretleri, halkımızın ödeme
gücünü aştığına göre esasen gelir ve yaşama seviyesi üstün hekimlerimizin daha mütevazı ücretlerle hizmet vermeleri için Tabipler Odası
kanalıyla müessir olmayı düşünür müsünüz?
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE
TAN (Devamla) - Efendim, bazı sorularda ma-

alesef Türk hekimine biraz hakaret niteliğinde bazı hususlar var. Onlara cevap vermeyeceğim. Soru niteliğinde olanlara yazılı olarak
cevabımı iletirim (CHP sıralarından alkışlar).
O tür nitelikteki diğer soruları yöneltmiyoruz Sayın Bakan.

BAŞKAN -

Sayın Turan Koçal’ın soruları:
“1. Dünya devletlerinde en az tıp öğretim görevlerinde 15 talebeye 1 tane düşerken, bu rakam 100 talebeye 1 öğretim görevlisi olan ülkeler de vardır. Bizde ise 5 talebeye 1 öğretim
üyesi düşmesine ne dersiniz ve tedbirleriniz ne
olacaktır?
2. Kolera hastalığı ülkemizde var mıdır, varsa
tedbirleriniz nelerdir?”
BAŞKAN -

Buyurun Sayın Bakan.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE
TAN (Devamla) - Efendim, güncel bir konu ol-

duğu için sonuncusuna cevap vereyim, ötekine yazılı cevap vereceğim: Ülkemizde şu anda
kolera hastalığı yoktur. Bize ihbarı yapılmış
hiçbir kolera hastalığı yoktur. Ancak Hacdan
dönenlerin 11 ilde yaptığımız araştırmada 43
tanesinde vibriyon bağırsaklarında portör olarak bulunmuştur. Sağlık Bakanlığı olarak onun
hemen tedbiri alınmıştır. Şu anda ihbar olarak
ne portör ne de kolera hastalığına musab bir
Türk vatandaşı yoktur efendim.

cevaplandırılmıştır.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE

Yazılı sorular tamamlanmış, sözlü sorulara geçilmiştir. Buyurun Sayın Celâl Ertuğ.
CELÂL ERTUĞ (Elazığ) - Efendim, Sayın Bakan

görüşmesinde kendisinden önceki Hükûmetin 7
bin personele yer değiştirttiğini ifade ettiler. Bu 7
bin personelin kaç tanesi merkez örgütüne aittir,
yeni hangi düzeydedir, dışardakiler ne kadardır?
Bunların biraz ayrıntılı olarak açıklamasını rica
ederim. Merkezden resen emekliye sevk edilmiş
olanlar var mıdır? Varsa bunların içerisinde AP
ile ilişkisi olanlar mevcut mudur?

TAN (Devamla) - Efendim, bildiğim kadarını
söyleyeyim, diğerlerini yazılı olarak isim isim
hocamıza bildireceğim efendim. 4 bin kişi yer
değiştirmiş, 3 bin kişi dışarıdan alınmıştır; ceman 7 bin kişidir. Sayın Hocam Ertuğ müsaade
ederlerse diğerlerini kendilerine yazılı olarak
gayet mufassal bir şekilde bildireceğim efendim.
BAŞKAN - Sorular cevaplandırılmıştır. Buyurun Sayın Bakan, teşekkür ederiz. (CHP sıralarından “Bravo” sesleri, sürekli alkışlar)

100. YILA ARMAĞAN

BAŞKAN - Soru

CUMHURİYET SENATOSU
Konu

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1979 Yılı Bütçesi Münasebetiyle

Yasama Yılı

18

Birleşim

36

Tarih

06.02.1979

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE
TAN (Afyonkarahisar Milletvekili) - Sayın

kan, Yüce Senatonun Değerli Üyeleri,

Baş-

Bir yıllık bakanlığım esnasında yapmış olduğumuz işlemlerin hesabını vermeden önce, fikir ve
görüşlerini bildiren, eleştiri ve önerilerde bulunan tüm parlamenter arkadaşlarıma teşekkürlerimi iletmek isterim. Yapılan tenkitler, Bakanlığım için birer uyarı ve benim için de üzerinde
durulması gereken önemli hedefler olacaktır.
Yüce Senatonun Değerli Üyeleri,
Sözlerime kısaca sağlık politikamızı izah ederek başlamak istiyorum.

Hükûmetimizin sağlık politikası, sağlık hizmetlerini eşit, sürekli ve etkili bir şekilde her vatandaşımıza, yurdun hangi bölgesinde olursa
olsun en iyi şekilde ulaştırmak ve böylece ulusumuzun sağlık düzeyini yükseltmektir.
Bu nedenle bir sistem kargaşası içinde yürümekte olan sağlık hizmetlerinin tümü, sosyalleştirme programı içinde bütünleştirilerek
uygulamadaki aksaklıklar giderilecek ve koruyucu ile tedavi edici sağlık hizmetleri, bir bütün
olarak ele alınarak amaca ulaşılmaya gayret
edilecektir. Ancak uzun senelerden beri tatbik
edilmek istenen sosyalizasyonun iyi yürümemiş
olması, geçmiş yıllarda personel ve finansman
Yüzyılın
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politikamızın iyi saptanmamış olması ve gerekli tedbirlerin alınmamış olması, işte bu sistemin, bugünkü sağlık düzeyinin arzuladığımız
seviyeye ulaşamamışına sebep olmuştur.
Hükûmetimiz iş başına geçtikten sonra ilk olarak bu sistemin; yani sosyalizasyonun insangücü sorununa eğildi. Göreve başladığım zaman
da sağlık tesislerindeki hekim ve hemşirelerin
boşluğu çok fazla idi. 1978 mali yılının başladığı tarihlerde 1.329 sağlık ocağında %52 hekim ve %52 de hemşirenin yoksunluğu vardı.
55.635 hasta yatağında bulunması gereken hekimin ve hemşirenin yarısı da noksandı.
Yüce Senatonun Değerli Üyeleri,
100. YILA ARMAĞAN

Hepimiz biliyoruz ki sağlık tesislerinde ve özellikle Doğu ve Güneydoğu illerinde hekim ve
hemşire noksanı, yıllardan beri devam edegelen önemli bir problemdir. Bu problemin halli
için geçmiş yıllarda mecburi hizmetin uygulanması yöntem olarak benimsenmiştir. Ancak sadece hekimler için getirilecek mecburi hizmet
sistemi tüm yükseköğrenim görenlere uygulandığı sürece, anayasal bir haksızlık yaratılacağı apaçık meydandadır. Bunun için hekimin
kamu hizmetine çekilmesinde mecburi hizmet
yerine ücret rejiminin düzenlenmesi ve kamu
hizmetinde çalışanların serbest tababette çalışması gibi iki prensipte gidilmesinin daha olumlu sonuç vereceği kanısına varılmıştır.
Değerli Arkadaşlarım,

‘‘

Türkiye’nin bugün 20 bin civarında
hekim açığı vardır.

’’

Arz ve talep kurallarına göre az olan mal ve
hizmetler karşılığı da fazla ücret ödenilerek
kapatılır ve ellerinden bir hak alınarak hizmete sevk edilen kişilere tazminat denen bir şey
ödenmesi gerekir. Bunlar anayasal gerçeklerdir
Yüzyılın
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ve anayasal haklardır. Biz, bu açıdan hareket
ederek hekimlerimize muayenehanelerini kapatma, tam süre çalışma ve yoksul yörelere
gönderilme karşılığı olarak ödenmek üzere
muhtelif tazminatların bulunduğu bir ücret rejiminin düzenlenmesi gereğine inandık ve Tam
Süre Kanunu’nu Yüce Meclislere sunduk.
Bu suretle hekimin yurt sathına dengeli olarak
dağılımı, hekimin hizmetinin tamamım kamu
hizmetine verme olasılığını, serbest tababette
çalışan birçok hekimin kamu hizmetine dönüşünü ve değişik kuruluşlardaki ücret farklılığını
gidermek suretiyle hekimin belli kuruluşlarda
ve belli yerlerde toplanmasını önledik. Mesela,
Tam Süre Kanunu çıkmadan önce Sosyal Sigortalar Kurumunda çalışan bir hekimle Sağlık
Bakanlığında ve askeri teslislerde çalışan bir hekimin aldıkları ücret farkı 6 veya 7 bin lira idi. Bu
ücret farkı devam ettiği müddetçe biz, hiçbir zaman hekimimizi Sağlık Bakanlığında veya askeri
hastanelerde tutamıyorduk; bu hekimler Sosyal
Sigortalar Kurumuna akıyordu ve muayyen bir
müessesede toplanıyorlardı. İşte full - time, bir
eşitsizliği değil böylece bir eşitliliği de husule getirmiş ve her müessesede çalışan hekimin aynı
ücreti alma prensibinden hareket etmiştir.
Değerli Arkadaşlar,
Mecburi hizmet olmadığına göre ya bu parayı
hekim ve sağlık personeline vermek mecburiyetindeyiz yahutta bizden “Doğu Bölgesinde
yoksul vatandaşlarımız hekim bulmadan neden
ölüyor? Neden orada hekim bulamıyoruz?”
diye sormaya hiç kimsenin yetkisi olmayacaktır.
Sağlık personelinin tam süre çalışma ilkesi,
bundan evvelce de beş yıllık planların her birinde teker teker kabul edilmiştir. Birkaç yıldan
beri bu konuyla Parlamentoya getirilen yasa
teklifleri, tüm siyasal partilerce desteklenmiştir.
İlke, tüm hekim temsilcilikleri ve üniversitelerce kabul edilmiştir ve tam gün çalışma Hükü-

Kaldı ki tam gün çalışma ilkesi yeni bir görüş
olarak da ortaya atılmış değildir. Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesine dair 224 sayılı yasanın 3’üncü maddesi, tam gün çalışma ilkesini
15 yıl önce yürürlüğe koymuştur. Birçok hekim,
15 yıl müddetle bu tam süre ilkesinin icabettirdiği şekilde tam süreye girmiş ve bunun parasını almışlardır. Son senelerde de 1965 yılında
diğer çeşitli kurumlarda, Sosyal Sigortalar vesair gibi kurumlarda da, tam süre ilkesini öneren
kanunlar getirilmiş ve tam süre orada da devam
etmektedir. Biz tam süreyi getirdiğimiz zaman
zaten tam süre vardı ve bu, bizden evvelki
Hükûmetler tarafından da getirilmişti.
Bu yeni yasanın özelliği genelleştirici oluşudur,
birleştirici olmasıdır, bazı sakıncaları giderici
genel kurallar getirmesidir. Bu tasarı, bakanlıkların ve Türk Tabipler Birliği gibi bütün Türk
tabiplerini temsil eden örgütlerin görüşü alındıktan sonra hazırlanmış; Hükûmetin, Sosyal
Kanunlar Koordinasyon Kurulunda gündeme
alınmış, orada aylarca münakaşa edilmiş ve
ondan sonra Maliye Bakanlığınca ikili görüşler yürütülerek anlaşma sağlanmış ve bu gelişmelerden sonra bütün bakanlarımızın tek tek
imzaları alınarak tasarı haline getirilip, Yüce
Parlamentoya sunulmuştur.
İlke, Millet Meclisinin ilgili komisyonlarında
ve genel kurulda tüm siyasal partilerce desteklenmiştir. Maddeler üzerinde ayrı ayrı incelemeler yapılmış, Millet Meclisi Genel Kurulunda, Hükûmetin karşı çıkmasına rağmen,
Yüce Meclisin kararıyla kapsam genişletilmiş
ve Cumhuriyet Senatosuna iletilmiştir.
Cumhuriyet Senatosu Karma Komisyonunda,
Başkan Sayın Doğan’ın da ifade buyurdukları
gibi üniversite temsilcileri dahil olmak üzere
tüm bu Yasaya girecek olan müesseselerin bütün temsilcileriyle...

DR. ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) - Sen-

dikacılar da…

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR.
METE TAN (Devamla) - Bütün temsilcilerle

(Sayın Başkan onu çok güzel izah ettiler. Ben
üzerine fazla düşmüyorum) tam 11 saat bu Kanun’un münakaşası yapılmış ve Yüce Senatonun bu Karma Komisyonunda kabul edilerek
huzurlarınıza getirilmiştir ve Cumhuriyet Senatosunda hatırlıyorsunuz sayın parlamenterler; iki oturumda incelenen bu Kanun, bu incelemelerden sonra Cumhuriyet Senatosunca da
kabul edilmiş ve Sayın Cumhurbaşkanımızın
da onayı ile kanunlaşarak yürürlüğe girmiştir.
Bu gerçeği gözönüne alacak olursanız, bu Kanun hiç de öyle hızlı bir yasalaşmanın sonucunda kanun şeklini almış bir tasarı değildir
kanısındayım.

100. YILA ARMAĞAN

met Programına girmiş, bu nedenle de tasarı
hazırlanmıştır.

Yasa tasarısı Parlamentoya sunulurken mali
yük, Maliye Bakanlığı ile beraber hesaplanmıştır. O zaman hesaplanan miktar net 2 milyon
liradır. Millet Meclisi Genel Kurulunda kapsama alınan üniversite ve Silahlı Kuvvetler
personeli için önceden tabii ki herhangi bir
mali yük hesaplanamazdı. Bir de yapılan bu
hesaplardan sonra yeni gelişmeler olmuştur.
Örneğin; katsayı 12’den 14’e çıkmıştır. Devlet
Memurları Kanunu’nun göstergelerinde değişiklikler olmuş; son olarak Millet Meclisi Genel
Kurulunda kapsam genişletilmiştir.
Değerli Arkadaşlarım,
Bütün bunlarla beraber bugün, Sağlık Bakanlığının tam süreyle Maliye Bakanlığına (Çok
mühim olduğu için bilhassa bu kürsüden tescil
etmek istiyorum) yüklemiş olduğu yük net 4,5
milyar Türk lirasıdır. 20-30 milyar gibi olduğunu söyleyenler yanlış söylüyorlar ve hakikat
dışı polemiklere giriyorlar. Esasen, üniversitelerin ilgili personeline bugün yapılan ödemeler,
yasa kapsamına girmeden yapılan ödemelerden
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önemli ölçüde farklılık getirmemektedir. Sadece ödemelerin kaynakları farklıdır. Eskiden döner sermayeden yapılan ödemeler, bugün Genel Bütçe’den yapılmaktadır. Döner sermaye
gelirleri de Devlete ait olduğuna göre, önemli
değişiklik söz konusu değildir. Milli Savunma
Bakanlığının son çıkarmış olduğu yönetmelikle
de hiyerarşik kademeyi bozmadan gayet güzel
bir şekilde askeri sağlık personelini “Tam Süre”
içine sokmuştur. Milli Savunma Bakanlığı da
bütçeye 380 milyon lira civarında bir yük getirmiştir. Üstelik Sosyal Sigortalar Kurumu kendi
Bütçesi’nden ödediği için bu Kanunla Devlete
vermiş olduğu vergi miktarı da 4 misli artmıştır.
100. YILA ARMAĞAN

Değerli Arkadaşlarım,
Millet Meclisi Genel Kurulunda önleyemediğimiz bu önergelerin, söylendiği gibi ne “Bir
denge bozucu” ne de “Genel ilkelerin dışına
düşücü” bir durum yaratmamıştır.
Kaldı ki Tam Süre Kanunu’nun getirdiği ödemeler toplamı, günümüze kadar kurumların farklı
ödeme özelliklerinin bir benzeri durumundadır.
Yoksa sadece Tam Süre Kanunu’nun yasasıyla
şimdiye kadar düzenli olan ödemeler bozulmuş
değildir. Bu, hemen hemen her müessesede, her
yerde mevcuttur. Bu müesseselere olan saygınlığımdan, burada bu ödeme farklılıklarını gösteren örnekleri teker teker bahsetmekten imtina
ediyorum müsaade ederseniz. İcap ederse açıklamaya da hazırım ama bu farklı değerlendirmelerin, bu müesseseler için de geçerli nedenleri
olduğuna inanıyorum. Sağlık personeline, diğer
kamu personeli arasından daha farklı ödeme yapılmasının da geçerli nedenlerinin bulunduğunu bir kere daha anlatmak istiyorum. Bu, sadece sağlık hizmetlerinin özelliğinden değil değişik
kurumların aynı nitelikteki bir personele büyük
farklılıklar yaratan özelliklerinden doğmuştur.
Deminki Sosyal Sigortalar Kurumunun sağlık
personeline vermiş olduğu ödemeleri burada
aynen misal olarak gösterebiliriz.
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Bugün, öyle tahmin ediyorum ki bütün müesseseler dahil olmak üzere, Tam Gün Yasası’nın
Maliyeye getirmiş olduğu yük net 7,5 milyar
Türk lirası civarındadır. 400 küsur milyar liralık bütçede, bu miktarın ne kadar cüzi olduğu
meydanda iken, bu miktar para en ufak hatada
dahi bazen kaybolup giderken, sırf bir kaç kişinin kargaşa yaratmak ve Hükûmeti zayıf düşürmek için yapmış olduğu saldırılara da cevap
vermenin yerinde olduğu kanısındayım.
Değerli Arkadaşlarım,
İnsan sağlığına ve halk sağlığına verilen paranın karşılığı ne aranmalıdır ne de bu paranın
miktarı üzerinde tartışılmalıdır. Bu Kanun neyi
getirmiştir?.. Bu Kanun’un cazibesine kapılarak, Doğu illerimize giden bir hekim arkadaşımız, orada bir Türk vatandaşının hayatını
kurtarmışsa bu, o 7,5 milyarın hakkıdır değerli
arkadaşlarım. Ben, bunun iddiasını yapıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
Değerli Parlamenterler,
Demin de arz ettiğim gibi bugün Türkiye’nin
20 bin hekim açığı vardır. Tekrar söylediğim
gibi bunun, açığın kapatılması arz ve talep
kanunlarına göre fazla ücret ödenerek yapılması gerekir. O bakımdan, senelerce doktor
yüzü görmeyen kırsal yörelerimizle Doğu illerimizde, kamu hizmetleri dışında çalışan 10
bin civarındaki hekimin hizmetlerinden faydalanmak için bu yörelerin parasal yönden cazip
hale getirilmesi düşünülmüştür. Onun için, ya
bu parayı hekim ve sağlık personeline vereceğiz veyahutta “Niye bu vatandaşlarımız orada
perişan oluyor?” diye sormayacağız.
Değerli Arkadaşlarım,
Bu kanunla Doğu sürgün yeri değil tercih yeri
olmuştur. Değerli senatörüm İsmail İlhan Beyefendi’nin burada halkın sesini dile getirerek,
bir Muş Senatörü olarak, geçen sene aynı bu-

DR. MUZAFFER DEMİRTAŞ (Konya) -

Onun

karşısında değiliz ki…
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE

Kimseyi karşısında görmüyorum efendim, izah ediyorum.

TAN (Devamla) -

Sayın
Bakan kimse karşısında olduğu iddiasında değildir.
DR. MUZAFFER DEMİRTAŞ (Konya) -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE

Ben size cevap vermiyorum
efendim konuşuyorum.
TAN (Devamla) -

DR. MUZAFFER DEMİRTAŞ (Konya) - Ama iddi-

ayla söylüyorsunuz.
BAŞKAN - Devam

edin efendim.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE
TAN (Devamla) - Kimse

bunun karşısında filan
diye bir şey demedim. Ben bir idealimi anlatıyorum. Yaptığım işi anlatıyorum. Ulusuma sağlık
hizmeti vermekten başka bir şey düşünmüyorum. Ne yatırım yapıyorum ne tekrar seçilmeyi
düşünüyorum ne Bakanlıkta kalmayı düşünüyorum. 26 senelik hekim olarak, yapmış olduğum
yeminin yolunda yürüyorum, ulusumun sağlığına hizmet etmek için inandığım davaya hizmet
ediyorum. (CHP sıralarından “Bravo” sesleri ve
alkışlar)
Kimseyi ne karşımda görüyorum ne de yanımda. Müsaade buyurun da ben de iki üç kelime
arz edeyim efendim.

BAŞKAN - Devam

edin efendim.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE
TAN (Devamla) - Değerli Parlamenterler Arka-

daşlarım,
Nitekim

‘‘

Ocak 1978 ayından beri açıktan
tayin edilen 7 bin civarında sağlık ve
yardımcı personelden 4.500’ü son iki
ay içinde tayin edilmiştir. Böylece,
dört aylık bir dönemde; Adıyaman,
Ağrı, Artvin, Bitlis, Bingöl, Diyarbakır,
Elazığ, Erzurum, Erzincan, Hakkâri,
Kars, Kahramanmaraş, Mardin, Muş,
Siirt, Sivas, Tunceli, Urfa ve Van’a 211
pratisyen, 15 uzman hekim ve 374
hemşire gönderilmiştir.
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rada, bütçede bana, “Ne zaman Muş’a doktor
gelecek?” diye yakama sarıldığı günleri hatırlıyorum. İşte, Muş’a bir misli fazlasıyla doktor
gelmiştir Sayın İlhan siz burada söylediniz onu,
Tam Süre bunu getirmektedir ve iki aylık tatbikatında getirmektedir. Tabii ki bu Kanun’un
da yöneliminde bazı aksaklıklar olacak, değerli
arkadaşlarımızın buyurduğu gibi.

’’

Bu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmemiştir şimdiye kadar. (CHP sıralarından “Bravo” sesleri ve alkışlar)
Uzman artışı, bir yıllık geçiş süresi olduğu için
%15 olmuştur. 9 Temmuzda Kanun’un tam
manasıyla tatbikatına geçilince, uzman artışının
da %50- 60 civarında artacağına inanıyorum.
Gene bu artış müddetleri şudur: Bunu ben
burada söylüyorum, tescil ediyorum, tamamen istatistiki malumatlardır. Her türlü incelemeye Bakanlığım da, o vilayetler de açıktır.
%65-100 oranında hekim artışı olmuştur ve
şu anda Bakanlığımızda çalışan 5.500 hekim
vardır. Bu 5.500 hekimin 2.780 tanesi de Full
-Time Kanunu’nu kabul etmiştir ve o şekilde
çalışmaktadır.
Bunun haricinde, illerimizin büyük hastanelerinde, full -time’yle beraber şu da gelişmektedir:
Bugüne kadar sabah 08.00’den akşam saat
14.00’e kadar devam etmekte olan poliklinik
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100. YILA ARMAĞAN

hizmetleri, saat 08.00- 17.00 arasında her hastanede devam etmektedir. Uygulamanın giderek
genişlemesi ve tatbikattaki aksaklıkların tüzük
değişiklikleri yapılarak, prim gibi vesaire gibi,
657 sayılı Kanun çıktığında dört başı mamur
muydu arkadaşlar?.. Neler geçirdi. Hangi istihalelere uğrayarak bugünkü Memur Hizmetler
Kanunu haline geldi?.. Bu da değişecektir. Bunun da yönetmelikleri vardır, bu da gelecektir;
ama ilke bozulmayacaktır. Hekim ya muayenehanede çalışacaktır ya hastanede çalışacaktır.
Hekim, fakir hastaya parayla döner sermayeden
bakacak, zengin hastaya bakmayacak, böyle bir
şey yok. Bu ilke değişmemek şartıyla, istenen hekime, istediği müessese, istediği parayı versin, ne
yaparsa yapsın; ama bu ilke devam edecektir ve
bu Kanun’u sizler çıkardınız, Yüce Parlamentolar çıkardı, bana emanet etti. Ben yürüteceğim
bunu, sizler geri alana kadar yürüteceğim, Yüce
Mahkeme geri alana kadar yürüteceğim. Bu benim görevimdir. Görevimi yaptığımdan dolayı
beni suçluyorsanız, onu ben tekrar cevaplamayacağım. O suçun kime ait olduğunu o suçlayanlar daha iyi bilirler kanısındayım.
Değerli Arkadaşlarım,
Ne suçu Sayın Bakan?.. Bu “Suç” ne demek?..
CAHİT DALOKAY (Elazığ) -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE

Size bir şey söylemiyorum
efendim, bir şey demiyorum, konuşuyorum
efendim.

TAN (Devamla) -

BAŞKAN -

Genel konuşuyor efendim.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE
TAN (Devamla) -

Genel konuşuyorum.

Kamuda da bu kanun eleştirilmiştir çeşitli yönleriyle. Genel olarak konuşuyorlar
Sayın Bakan.

BAŞKAN -
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SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE

İstediğimi konuşurum; burası Meclis kürsüsü efendim. Bu kürsü bana bu
hakkı verdiği müddetçe konuşacağım. (CHP sıralarından “Devam edin Sayın Bakan” sesleri)
TAN (Devamla) -

BAŞKAN - Üniversiteler eleştirdi; çeşitli eleştirileri hep biliyoruz.
CAHİT DALOKAY (Elazığ) - Biz de eleştirdik;
gene de eleştiriyoruz Sayın Başkan.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE
TAN (Devamla) -

efendim.
BAŞKAN -

Sayın Başkan, vaktimi alıyor

Devam edin efendim.

M. TEVFİK ELMASYAZAR (Manisa) -

bunda alınacak?..

Ne var

Alınmıyoruz, söylüyoruz. Bir şey dediniz de söylüyoruz.

CAHİT DALOKAY (Elazığ) -

BAŞKAN -

Devam edin efendim.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE

Efendim, kaldı ki bu yasanın
Türkiye’nin bütün sağlık sorunlarını çözeceğine dair ne benim tarafımdan, ne de Bakanlığımca bir iddia da vukubulmuş değildir. Bu
yasa, sağlık sorunlarının çözümlenmesinde ilk
adımdır. Bu yasayı birkaç yasanın daha izlemesi gerekmektedir. Bu yasalar ise, her zaman
söylediğim gibi, genel sağlık sigortası ki bu sigortalar yasasının hazırlıkları bitirilmiştir, bakanlıklara sunulmuştur, muhtelif teşekküllere
sunulmuştur. Kendilerinden cevap geldikten
sonra, Yüksek Sağlık Şûrasından da geçirilip,
tasarı haline gelip Yüce Meclislerimize gene
sunulacaktır. Aynı Tam Süre gibi kabul edip
de bunun da yürütme görevini bana verirseniz,
maalmemnuniye, şerefle bu görevi de sonuna
kadar yürüteceğim.

TAN (Devamla) -

İkinci yasamız ilaç tasarısı yasamızdır. Bu da
halen Sağlık Komisyonundadır.

Yalnız ben şunu demek istiyorum; hekimce konuşuyoruz, yani...

Bir de tek sistem yasası vardır; bu da henüz
Bakanlığımızca hazırlanmaktadır. Bu bir üçlü
faktördür; yani sistem sosyalizasyondur. Bu sistemin personel sorunu tam süreyle çözülecektir, finansman sorunu da genel sağlık sigortasıyla çözülecektir.

CAHİT DALOKAY (Elazığ) -

Şimdiye kadar hangi Hükûmet bu şekilde sağlık politikasını izah etti bilmiyorum; ama birçoklarını biz yazdık.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE
TAN (Devamla) -

Bağlayayım o zaman efen-

Evet, bilmiyorsanız hekimi-

CAHİT DALOKAY (Elazığ) -

ben biliyorum.

Vatandaş bilmiyor,

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE

Hekime gidin efendim, aspirini siz alamazsınız, reçeteyle alınır bunların
hepsi.
Bakkal satıyorsa o bizim derdimiz değil.
CAHİT DALOKAY (Elazığ) -

Aspirin reçeteyle

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE

İlaç sorunu için gerekli tedbirleri alıyoruz.
Sayın Dr. İslâmoğlu’nun söylediği o hususlar
cidden doğrudur. Bir ilaç sıkıntısı Türkiye’de
vardır; ama hiçbir zaman, çok büyük bir hayati ilaçların yoksunluğu derecesine girdi, çıktı...
Daha ziyade etiket noksanlığı vardı.
CAHİT DALOKAY (Elazığ) - Aspirin

yok.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE

Asetil salisilik var Sayın İslâmoğlu. Siz bizden iyi bilirsiniz.
TAN (Devamla) -

DR. ALİ MÜNİF İSLÂMOĞLU (Kastamonu) -

Ben söylemedim.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE
TAN (Devamla) - Aspirin

Bayer içmeyin de aspirin Kenan için. O da aspirin o da aspirin.
Yok, yok.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE
TAN (Devamla) - Var efendim var, ben size bu-

lurum, dolu.

niz öğretir.

alınmaz.

İlaç sorununa gelince:

CAHİT DALOKAY (Elazığ) -

TAN (Devamla) -

100. YILA ARMAĞAN

Beş dakikanız kaldı efendim.

dim.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE

TAN (Devamla) -

Değerli Arkadaşlarım,
BAŞKAN -

Öyle ya, vatandaş
aspirine alışmış, asetil salisiliği bilmiyor.

TAN (Devamla) - Şimdi Sayın İslâmoğlu Abimize, hekimce tabii, kendilerine hürmet ederim, benden büyük, tıbbiyeyi bitirmişlerdir,
değerli bir hekimdir; ilaçlar için her söylediğinizi kabul ediyorum, doğrudur; ama biliyor
musunuz; şöyle bir kupür geçti elime: “Hayat
kurtarıcı 143 ilaç bulunamıyor.”

Ne zaman çıkmış biliyor musunuz?.. 19 Kasım
1977’de. Demek ki ilaç sorunu bugün husule
gelmiş bir sorun değildir. İlaç sorununu sizden
biz teslim aldık. Bugün o sorunu düzeltmek
için çalışıyoruz ve çok yakında da düzelteceğiz.
Köküne iniyoruz bunun köküne. Dibine iniyoruz işin. On senede yapılan bu iş bir senede
düzeltilmez. Bunları düzeltmek için...
(“İlaç
sıkıntısı var.” başlıklı kupürü göstererek) İşte
Sayın Bakan, tarihi 12 Ocak 1979...

ALİ MÜNİF İSLÂMOĞLU (Kastamonu)-

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE

(Gülerek) Onu biz kabul etmeyiz, siz kendinize bakınız. Arkada yazıyor,
TAN (Devamla) -
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bakınız: “İlaç zamları konusunda Sağlık Bakanı suçlandı...” Ayın 1’inde çıkmış. Demek ki...
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum)- Biz 28 senedir doktor yetiştirdik, eczacı yetiştirdik; ilaç
sorununu da siz halledin.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE
TAN (Devamla) BAŞKAN -

Niye söylüyorsunuz bana?..

Tamam efendim, tamam, lütfen.

Sayın Bakan, lütfen efendim, vaktiniz doluyor.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE
TAN (Devamla) -

yorum.

Bağlıyorum efendim, bağlı-

TAN (Devamla) - İlaçta döviz darlığı vardır. Sizin Hükûmetleriniz zamanında bu darlık yoktu
da şimdi mi oldu?.. Onu demek istiyorum ben,
bir şey demek istemiyorum.

Sıtma mevzuuna gelince...
MUKBİL ABAY (Konya)- Kendini büyüt kendini...
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE
TAN (Devamla) - Devam

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) -

büyüttük...

28 senede sizi biz

ediyoruz...

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) - Doğru,

büyüttük.

MUKBİL ABAY (Konya) -

Fazla bir şey konuşmayacağım; doğrudur, haklısın...
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SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE

kendini, küçük adam!..

28 senede

Kendini büyüt biraz

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE
TAN (Devamla) - 1978 yılı çalışmaları arasında
yer alan önemli faaliyetlerden...

CUMHURİYET SENATOSU
Konu

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1979 Yılı Bütçesi Münasebetiyle

Yasama Yılı

18

Birleşim

37

Tarih

07.02.1979

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE

Sayın Başkan, Yüce Senatonun Değerli Üyeleri,
TAN (Afyonkarahisar Milletvekili) -

1978 yılı çalışmaları arasında yer alan önemli
faaliyetlerden biri de sıtmanın yok edilmesi için
gösterdiğimiz çabalardır. Bilindiği gibi sıtma,
1975 yılından bu yana her yıl beş kat olmak
üzere artmakta idi. Tedbir alınmadığı takdirde
1979 yılında vaka sayısı 1 milyona yükseleceği
gibi bu durumda daha da devam edilirse, her
sene beş kat artarak, 1980 yıllarında Türkiye’de sıtma adedi 2 milyona varacaktı.
Yüzyılın
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Bu vahim durum karşısında Bakanlığımız bu
yılın başında meseleyi açıklığı ile ortaya koymuştur ve Dünya Sağlık Örgütünün de yardımını istemiştir. Çok büyük çalışmalar sonunda,
1977 yılının sonunda devir almış olduğumuz
110 bin sıtmalı varken ve bu yıl da bu adedin
aynen kalmasının bir başarı addedilmesi gerekirken, bu yıl sıtmanın 89 bine düşürüldüğü ne
bir vakıadır. Bundan dolayı bu konuda çalışan
bütün sağlık personelini huzurunuzda teşekkürle ve minnetle anıyorum.
Yine bu sıtma ile birlikte diğer bulaşıcı hastalıklarla da yapılan mücadele sonunda çok büyük

sayılacak neticelere varılmış ve Türkiye’de kolera dahil, büyük bir enfeksiyon ve salgın görülmemiştir.

geçtikten sonra, eğer kabul buyrulursa, bu takdirde Anayasanın 49’uncu maddesinin vermiş
olduğu yükümlülüğü yerine getireceğiz.

Değerli Senatörler,

Sayın Doktor Talât Doğan’ın, tıp fakülteleri
için söylemiş olduğu sözlere halen ve aynen
iştirak ediyorum. Bahsetmiş olduğu tüzükleri
ise kendi söylediği doğrultuda çok yakın bir
zamanda hazırlandı, hatta yerine getirilecek ve
uygulamaya konulacaktır.

‘‘

Bakanlığın 1979 Yılı Bütçesi toplam
olarak 17 milyar 62 bin liradır. Bu
ödemelerin verilmesi halinde, Bütçe’nin
Genel Bütçe’deki oranı %6,5 olacaktır. Bu
duruma göre memleketimiz, %5 veren
İran’ı, %4 veren Peru’yu ve %6 veren
Kostarika ile %5,5 veren Seylan’ı
geçmiş durumdadır.

’’

Yapılan araştırmalara göre sadece koruyucu
hizmetlere yönelik bir çalışmanın bütçedeki
payı %10’dur. Sadece koruyucu hizmetlere yönelik çalışmanın payıdır bu.
Anayasanın 49’uncu maddesine göre sağlık ve
tedavi edici hizmetleri ücretsiz olarak halka
sunmakla görevli bir Bakanlığız.
Değerli Arkadaşlarım,
Bunu yerine getirmek için ise bütçenin %18’i
gerekmektedir.
Şimdi size soruyorum: Hem Anayasanın
49’uncu maddesine göre 40 milyon Türk vatandaşının sağlık hizmetlerini bedava ayağına
götürmekle yükümlü bir Bakanlığız hem de
Genel Bütçe’den %6 oranında verilen bir bütçe
ile bunları bana yap diyorsunuz. Tabii ki bu çok
zordur. Bunu, maddeten olması imkânsızdır;
ama Bakanlığımız Devletimizin bugünkü durumunu düşünerek, bunu elinden geldiği kadar bu
Bütçe ile yapmaya çalıştı ve çalışacaktır da.
Dışardan finansman kaynakları temin eden
yeni kanunları yakında Yüce Meclislere sevk
ediyoruz. Bunlar Yüce Meclislerin takdirinden

Sayın Hocam Prof. Dr. Irmak, talebeliğimizden beri göstermiş olduğu yolların bir güzelini
daha bize gösterdiler. Not aldık.
Keza Sayın Senatör Abadan da, söylemiş olduğu ilmi, bilimsel sözlerle bizlere ışık tuttu.
Bunların eleştirileri dikkatle nazarı dikkate alınacak ve gereği en kısa zamanda yerine getirilmeye çalışılacaktır.
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Bütçenin durumuna gelince:

Sayın hemşerim ve meslektaşım Ahmet Karayiğit, benim, bu işin içine katmasa dahi, full-time’den yana olduğunu söyledi. Kendisinin
zaten bundan evvelki Full-Time Kanunu’nun
altında imzası vardı. Her ne derse desin, bu imzayı atmış olmakla Türk tıp tarihine altın harflerle geçecektir. Varsın ben geçmeyiyim; ama
full-time Kanun’u muvaffak olsun ve bunu yerine getirenler bundan onur duysun. Ben razıyım.
BAŞKAN - Sayın Bakan, süreniz doldu efendim.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE
TAN (Devamla) -

Üyeleri,

Yüce Senatonun Değerli

Konuşmamı bağlıyorum.
Hükûmetimizin sağlık bölümünden sorumlu
Bakanı olarak ülkemizin çoğunluğu yoksul insanlarına bölge farkı gözetmeden sağlık güvencesini getirmeye çalışıyoruz. Bu nedenle yepyeni
bir örgütlenme ile yepyeni bir Sağlık Bakanlığı
meydana getirme çabası içindeyiz. Her yıl bin
çocuktan 150’sini kaybeden çaresiz insanlarıYüzyılın
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mıza sağlıklı yaşama güvencesini vermek için
uğraşıyoruz ve yılmadan da uğraşacağız.

1979 yılında daha başarılı çalışmalar yapacağımızı sizlere bildirirken, Bakanlığım adına hepi-

nize saygılarımı sunuyorum ve Yüce Milletimize, sizlere sağlıklar diliyorum. (“Bravo” sesleri,
alkışlar)

MİLLET MECLİSİ | 5. DÖNEM
Konu

1979 Yılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçe Kanun Tasarısı
Münasebetiyle

Yasama Yılı

2

Birleşim

61

Tarih

23.02.1979
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SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE
TAN (Afyonkarahisar) - Sayın Başkan ve Değerli Milletvekilleri, bir yıllık Bakanlığım esnasında yapmış olduğum işlemlerin hesabını vermeden önce, fikir ve görüşlerini beyan eden,
eleştiri ve önerilerde bulunan tüm parlamenter
arkadaşlarıma teşekkürlerimi iletmeyi bir borç
biliyorum. Yapılan tenkitler Bakanlığım için
birer uyarı ve benim için de üzerinde durulması gereken önemli hedefler olacaktır.

Sayın Parlamenterler, sözlerime kısaca, sağlık
politikamızı izah ederek başlamayı uygun buluyorum. Hükûmetimizin sağlık politikası, sağlık
hizmetlerini eşit, sürekli ve etkili bir biçimde her
vatandaşımıza, yurdun hangi bölgesinde olursa
olsun, en iyi şekilde ulaştırmak ve böylece ulusumuzun sağlık düzeyini yükseltmektir. Bu nedenle, bir sistem kargaşası içerisinde yürümekte
olan sağlık hizmetlerinin tümü, sosyalleştirme
programı içinde bütünleştirilerek, uygulamadaki aksaklıklar giderilecek ve koruyucu ile tedavi
edici sağlık hizmetleri bir bütün olarak ele alınarak amaca ulaşılacaktır. Ancak uzun senelerden
beri tatbik edilmek istenen sosyalizasyonun iyi
yürümemiş olması, geçmiş yıllarda personel ve
finansman politikamızın iyi saptanmamış olmaYüzyılın
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sı ve gerekli tedbirlerin alınmamış olması bu sistemin iyi yürüyemediğini meydana koymuştur.
(AP sıralarından gürültüler)
GÜNGÖR HUN (Sakarya) -

Vay anasını.

Rica ediyorum sayın arkadaşlarım,
rica ediyorum.
BAŞKAN -

Buyurun Sayın Bakan.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE
TAN (Devamla) - Hükûmetimiz işbaşına geçtikten sonra ilk olarak bu sistemin, yani sosyalizasyonun insangücü sorununa eğildi. Göreve
başladığım sıralarda sağlık tesislerindeki hekim
ve hemşirelerin boşluğu çok fazlaydı. 1978 mali
yılının başladığı tarihlerde 1.329 sağlık ocağında %52 hekim, %50 de hemşire yokluğu vardı.
55.635 hasta yatağında bulunması gereken hekimin ve hemşirelerin yarısı noksandı.

Sayın Parlamenterler, hepimiz biliyoruz ki sağlık tesislerinde ve özellikle Doğu ve Güneydoğu
illerinde hekim ve hemşire noksanı yıllardan
beri devam edegelen önemli bir problemdir.
Bu problemin halli için geçmiş yıllarda mecburi hizmetin uygulanması yöntem olarak benimsenmiştir ancak sadece hekimler için getirilecek

Değerli Arkadaşlarım, Türkiye’nin bugün 20
bin civarında hekim açığı vardır. Arz ve talep
kurallarına göre az olan mal ve hizmetler karşılığı da fazla ücret ödenilerek kapatılır ve ellerinden bir hak alınarak bu hizmete sevk edilen
kişilere de bu haklarını aldığımız için tazminat
ödenmesi gerekir. Bunlar Anayasal gerçeklerdir.
Biz bu açıdan hareket ederek, bu açıyı düşünerek hekimlerimize muayenehanelerini kapatma,
tam süre çalışma ve yoksul yörelere gönderilme
karşılığı olarak ödenmek üzere muhtelif tazminatların bulunduğu ücret rejiminin düzenlenmesi gereğine inandık ve Tam Süre Kanunu’nu
sunduk. Bu suretle hekimin yurt sathına dengeli
dağılımı, hekimin hizmetinin tamamını kamu
hizmetine verme olasılığı, serbest tababette çalışan bir çok hekimin kamu hizmetine dönüşünü
ve değişik kuruluşlardaki ücret farklılığını gidermek suretiyle hekimin belli kuruluşlarda ve belli
yerlerde toplanmasını önlemek istedik. Örneğin;

‘‘

Tam Süre Kanunu çıkmadan, Sosyal
Sigortalar Kurumunda çalışan bir hekim
17 - 18 bin lira para alırken, Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığında çalışan bir
hekim 7 - 8 bin lira para almaktaydı.
Bir işçi hemşire 6 bin lira para alırken,
memur hemşire 2 bin lira para
almaktaydı.

’’

Bunun bir noktada toplanmasını önlemek için
askeri hekimlerin, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı hekimlerinin cazip buldukları bu para ile
sigortalara geçmemeleri için Tam Süre Kanunu’nu sunduk ve bu kanun bilakis eşitsizlik değil
böylece eşitlilik getirmiştir.
Değerli Arkadaşlarım, mecburi hizmet olmadığına göre, bunu yapamadığımıza göre, ya bu parayı hekim ve sağlık personeline vereceksiniz yahut
da bizden, Doğu ve kırsal bölgelerde vatandaşlarımız hekim yokluğundan niye perişan oluyorlar,
niye ölüyorlar diye sual sormayacaksınız.
Sağlık personelinin tam süre çalışma ilkesi beş
yıllık planlarda kabul edilmiş, bir kaç yıldan
beri bu konuyla Parlamentoya getirilen yasa
teklifleri, tüm siyasal partilerce destek görmüş,
ilke, tüm hekim temsilcilikleri ve üniversitelerce kabul edilmiş ve tam gün çalışma, Hükûmet
programlarına girmiş, bu nedenlerle de bu tasarı hazırlanmıştır.
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mecburi hizmet sistemi tüm yükseköğrenim
görenlere uygulanmadığı sürece Anayasal bir
haksızlık yaratacağı da apaçık meydandadır ki
Dördüncü Beş Yıllık Planlarda bu sarih olarak
belirtilmiştir. Bunun için hekimin kamu hizmetine çekilmesinde mecburi hizmet yerine, ücret
rejiminin düzenlenmesi ve kamu hizmetinde
çalışanların serbest tababette çalışmaması gibi
iki prensipten gidilmesinin daha olumlu sonuç
vereceği kanısına vardık.

Kaldı ki tam gün çalışma ilkesi, yeni bir görüş de
değildir arkadaşlarım. Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesine dair 224 sayılı Yasanın 3’üncü
maddesi, tam gün çalışma ilkesini 15 yıl önce
yürürlüğe koymuştur ve hekimler tam sürenin
kapsamı içinde 15 yıl çalışmışlardır. 1965 yılında ise çeşitli kurumlar için Tam Süre Kanunu
vazedilmiş, Sosyal Sigortalar v.s. gibi, bu da yürürlüğe girmiştir.
Yeni tasarının özelliği; genelleştirici oluşu ve
birleştirici olmasıdır; bazı sakıncaları giderici
genel kurallar getirmesidir. Tasarı, bakanlıkların ve Türk Tabipler Birliğinin görüşü alınarak hazırlanmış, Hükûmetin, Sosyal Kanunlar
Koordinasyon Kurulunda gündeme alınarak
aylarca görüşülmüş, Maliye Bakanlığında ikili görüşler yürütülerek anlaşma sağlanmış ve
bu gelişmelerden sonra bütün bakanlarımızın
tek tek imzaları alınarak tasarı haline getirilip
Yüce Parlamentoya sunulmuştur.
Yüzyılın
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Millet Meclisinin ilgili komisyonlarında ve
Genel Kurulda, ilke tüm siyasal partilerce
desteklenmiştir. Maddeler üzerinde ayrı ayrı
incelemeler yapılmış, Millet Meclisi Genel Kurulunda Hükûmetin karşı çıkmasına rağmen,
Yüce Meclisin kararıyla kapsam genişletilmiş
ve Cumhuriyet Senatosuna iletilmiştir.
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Değerli Arkadaşlarım, bu çok acele çıktığını söylediğiniz kanun, Cumhuriyet Senatosu Karma
Komisyonunda, üniversite temsilcileri de dahil
olmak üzere, kapsamına giren tüm kuruluşların
görüşlerini açık olarak incelemiştir ve 11 saat
süren incelemeden sonra kabul edilmiştir. Daha
sonra Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda
iki oturumda incelenip kabul edilmiş olan bu
tasarı, Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla yürürlüğe girerek kanunlaşmıştır.
Bu gerçek göz önüne alındığı takdirde, göreceksiniz ki gereğinden hızlı bir yasalaşmanın
sözkonusu olmadığı, apaçık meydandadır.

‘‘

Yasa tasarısı Parlamentoya sunulurken,
mali yük, Maliye Bakanlığıyla
beraberce tartışılmıştır. Birçok
değişiklikler olduktan sonra bütün
Sağlık Bakanlığının tam süreyle Maliye
Bakanlığına yüklemiş olduğu yük, 20
milyar değildir, 15 milyar da değildir.
Bunu söyleyenler yalan söylüyorlar, net
4,5 milyar liradır.

’’

Esasen, üniversitelerin ilgili personeline bugün
yapılan ödemelerden önemli ölçüde farklılık
da getirmemiştir bu Kanun. Sadece ödemelerin kaynakları değişmiştir. Döner sermayeden
üniversite profesörlerine yapılan ödemeler,
bugün Genel Bütçe’den yapılmaktadır. Döner
sermaye gelirleri de Devlete ait olduğuna göre
önemli değişiklik sözkonusu değildir.

Yüzyılın
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Milli Savunma Bakanlığının son çıkarmış olduğu yönetmelikle, hiyerarşik kademeyi de
bozmadan, gayet güzel bir şekilde, askeri sağlık
personelini de Tam Süre Yasası içine sokmuş
bulunmaktadır.
Kaldı ki Tam Süre Kanunu’nun getirdiği ödemeler toplamı, günümüze kadar kurumların
farklı ödeme özelliklerinin aynı benzeri durumundadır. Yoksa sadece Tam Süre Kanunu ile
şimdiye kadar düzenli olan ödemeler bozulmuş
değildir. Bu, hemen hemen her müessesede
mevcuttur. Bu müesseselere olan saygınlığımdan, burada bu ödeme farklılıklarını gösteren
örnekleri, teker teker, ortaya koymayı lüzumsuz buluyoruz. Ama bu farklı değerlendirmelerin bu müesseseler içinde geçerli nedenleri
olduğuna da inanıyorum. Sağlık personeline,
diğer kamu personeli arasında farklı ödeme yapılmasının da geçerli nedenleri bulunduğunu,
bir kere daha anlatmak istemekteyim. Bu sadece sağlık hizmetinin özelliğinden değil, değişik
kurumların aynı nitelikteki bir personele büyük
farklılıklar yaratan özelliklerinden doğmuştur.
Demin arz ettiğim Sosyal Sigortalar misali gibi.
Değerli Parlamenterler, Türkiye’nin bugün 20
bin hekim açığı vardır. Arz ve talep kurallarına
göre az olan mal ve hizmetlerin karşılığı fazla
ücret ödenilerek kapatılır. O bakımdan, senelerce doktor yüzü görmeyen kırsal yörelerimizde, Doğu illerimizde kamu hizmetlerinden
faydalanmak için bu yöreleri parasal yönden
cazip hale getirmeyi düşündük. Bu Kanun’la
Doğu sürgün yeri değil, tercih yeri olmuştur.
Değerli Parlamenterler, son 2 aylık uygulamamızda Doğuya %75 oranında pratisyen hekim,
%80 oranında ebe ve hemşire gönderilmiştir
ve bu şekilde de artış kabul edilmiştir. (CHP
sıralarından alkışlar) Nitekim Ocak 1978 ayından beri açıktan tayin edilen 7 bin civarında
sağlık ve yardımcı sağlık personelinden 400’ü

HİDAYET ÇELEBİ (Kars) -

İstifa edenler?

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE

Hiç istifa eden yoktur. Tam
Süre Kanunu’nu bahane edip istifa eden tek
hekim yoktur. Zabıtlara geçiriyorum. Aksini ispat ediniz lütfen.

TAN (Devamla) -

HİDAYET ÇELEBİ (Kars) -

hekimi.

Kars Hastanesi Baş-

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE
TAN (Devamla) -

istifa etmedi.
BAŞKAN - Rica

Kars Hastanesi Başhekimi

ediyorum Sayın Çelebi.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE

Danıştay kararını yerine getirdik, sizlerin yapamadığınız. İyi bilin; Danıştay kararı yerine geldi. (CHP sıralarından alkışlar) Yusuf Demir geldi Kars Hastanesindeki
Beşir çıktı.
TAN (Devamla) -

HİDAYET ÇELEBİ (Kars) -

başhekim yapılmıştı.

Sizin zamanınızda
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bakılabilme olanağı arayan halkımız şimdi 8’le
17 arasında her hastanede her an bakılabilmektedir. Uygulamanın giderek genişlemesi ve tatbikattaki aksaklıkların tüzük değişiklikleri yaparak;
prim vermek gibi, taltif etmek gibi değişiklikler
yaparak düzeltilmesi neticesinde, önümüzdeki
yıl bütün ülkemizde bu bakımdan bir çok problemlerin halledileceği kanısındayız. Kaldı ki bu
yasanın tüm sağlık sorunlarını çözümleyeceği
Bakanlığımca da hiç bir zaman iddia edilmiş
değildir. Bu yasa sağlık sorunlarının çözümlenmesinde ilk adımdır. Bu yasayı bir kaç yasanın
daha izlemesi gerekmektedir. Bu yasalar ise Genel Sağlık Sigortası ki hazırlanmıştır ve bitirilir
bitirilmez yüce komisyonlara sevk edilecektir,
bir de ulusumuzun genel sağlığını ilgilendiren
ilaç tasarısıdır ki halen bitirilmiş ve yüce komisyonda sırasını beklemektedir. Tek Sistem Tasarısı Bakanlığımızca da hazırlanmaktadır. Adalet
Partisi sözcüsü değerli arkadaşımın tek sistem
hakkındaki fikirlerine biz de katılıyoruz. Bunlar
yasalaştığı takdirde ilaç hammaddesi ithali ile
ilaç üretiminin kalite bölümleri tüm olarak devlet denetimine alınacaktır. Genel Sağlık Sigortası ise tüm vatandaşlara prim katkısıyla ülkemiz
için gerekli sağlık harcamaları fonu oluşturacaktır. Sağlık personelinin dengeli dağılımını sağlayabilmek için 50 yıldan beri denenen tüm diğer
önlemlerin sonuç vermediğini de burada hatırlatmak istiyorum değerli arkadaşlarım. Yasaya
karşı olanların gerçekle ilgisi olmayan hakaretamiz iddiaları Türk Ulusunun sağlığına en büyük hizmeti vereceğine inandığımız bu yasanın
yozlaştırılması amacını güden art fikirli kişilerin
bilmediği sözlerden ibarettir.

TAN (Devamla) -

Bizim zamanımızda her şey
güzel olmayabilir. Yüce mahkeme ne emrederse başımızın üzerinde yeri var arkadaşlar, hukuk devletiyiz biz.

Hekim seçme özgürlüğünden bahsedilirken, hekim bulma özgürlüğünü bile kazanamamış 10
milyondan fazla vatandaşımız nedense hiç hatırlanmamaktadır? (CHP sıralarından alkışlar)

Bunun haricinde illerimizin büyük hastanelerinde yalnız öğleye kadar ve kuyruğa girerek

Ülkemizin bugünkü koşullarında öncelikle hekimi gerekli hizmetlere ulaştırma aşamasını

100. YILA ARMAĞAN

Temmuz ayından sonra yapılmıştır. Böylece
4 aylık bir dönemde Adıyaman, Ağrı, Artvin,
Bitlis, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum,
Erzincan, Hakkâri, Kars, Kahramanmaraş,
Mardin, Muş, Siirt, Sivas, Tunceli, Urfa ve
Van’a 211 pratisyen hekim, 15 uzman hekim
ve 374 hemşire gönderilmiştir. Bu Cumhuriyet
tarihinde görülmemiş bir miktardır arkadaşlar.
(CHP sıralarından alkışlar) Bu rakamlardan en
azı varsa ben istifa edeceğim burada.
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geride bıraktırma zorunluluğu vardır. Hekim
seçme özgürlüğü bu aşamanın geride bırakılmasından sonra ancak düşünülebilecektir. Bütün çabamız, senelerce devletin sağlık elini ne
zaman uzatacağını bekleyen yoksul vatandaşlarımıza sağlık hizmetinin ve ilacının ücretsiz
olarak verilebilmesidir.
Biz bu yasanın onurlu ve yılmayan izleyicisi ve
uygulayıcısıyız. Bu yasayı sizler yaptınız, bana
yönet diye verdiniz. Sizler ancak bu yasayı
benim elimden alabilirsiniz. Yüce mahkeme
ancak bu yasayı benim elimden alabilir. (CHP
sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)

100. YILA ARMAĞAN

Sizin çıkardığınız yasayı, ben sonuna kadar
tatbik etmekle görevliyim ve bundan yılmayacağım arkadaşlar. (CHP sıralarından “Bravo”
sesleri, alkışlar)
AHMET SAYIN (Burdur) -

ile mi?

Kaç kişi ile, 15 kişi

Cevap vermeyeceğim. Grup
sözcüsü Dr. Nazım Baş burada, cevap vermeyeceğim. Epey merhale aşmış, odama geldiğinde böyle konuşmuyordu.

TAN (Devamla) -

efendim.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI

METE

İlaç sorununa gelince, ilacın
Türkiye’de darlığı vardır tabii. Biz bolluktan
almadık ki darlık yarattık.
Şimdi bu darlığı giderebilmek ve halkımızı hayati ilaçlardan mahrum etmemek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Arkadaşlarım
beni mazur görsün, ben Hükûmetlerin devamına inanan kişiyim. Sizler nereden bıraktıysanız alırım, iyiye götürürsem götürürüm, götüremezsem bir başka arkadaş alır.
Bakınız bir gazete var, (gazeteyi göstererek)
“Hayat kurtarıcı 143 ilaç bulunamıyor.” (17
Kasım 1977)
Yüzyılın
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SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE
TAN (Devamla) -

Yazar, yazar.

Sayın Çelebi, rica edeyim bırakınız
Sayın Bakan izahatta bulunsun.
BAŞKAN -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE

Şimdi biz bunu böyle aldık;
100’ünü kurtardık 43 ü kaldı, onu da alırız. Burada “143 ilaç bulunamıyor hayat kurtarıcı.”

TAN (Devamla) -

ALTAN ÖYMEN (Ankara) -

Hangi gazete?

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE
TAN (Devamla) -

olduğunu.

Okuyorlar hangi gazetede

“Zam yaptı” dediler…
AHMET SAYIN (Burdur) -

Koltuk devri başladı.

TAN (Devamla) - Sen de o dertten malulsundür ha… Sen de malulsün, ağzımı açtırma.
AHMET SAYIN (Burdur) - Şu ağzını aç bakalım.
BAŞKAN - Sayın

Ahmet Sayın, rica ediyorum.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE

TAN (Devamla) -

Sağlık Bakanları

ler de yazıyordu.

O gazete başka şey-

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE

SAĞLIK VE SOSYAL YARDİM BAKANI METE

BAŞKAN - Buyurun

HİDAYET ÇELEBİ (Kars) -

“Ankara Eczacılar Oda’sı,
ilaç zammı konusunda Bakanlığı suçladı.” 1
Ocak tarihinde, ben o zaman bakan değilim.
TAN (Devamla) -

AHMET BULDANLI (Muğla) - Kimin

devrinde?

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE

Bunu yapan sizin devriniz
yani, biz aldık, bir şey de demiyoruz, devam
ettiriyoruz…
TAN (Devamla) -

Sayın Buldanlı, rica edeyim, görüşmeler sükûnetle devam etsin.
BAŞKAN -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE
TAN (Devamla) - İlacı

halkımıza en ucuz verebilmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. (Gürültüler)

Sayın Bakan, şu ağzını aç.

ağzını aç bakalım

AHMET BULDANLI (Muğla) - Kahraman

di başımıza.

kesil-

Sayın Kaya, Sayın Bayraktar sizlerden de rica ediyorum.

BAŞKAN -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE
TAN (Devamla) - Yoklama isteyin yoklama, konuşmayacağım. Hem istenen hakareti yapın,
sonra da yoklama ile tehdit edin, olmaz ki bu.
Bırakın da rahat konuşalım.
AHMET BULDANLI (Muğla) - Kahraman kesildi.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE
TAN (Devamla) -

‘‘

Şu anda, değerli parlamenterler,
Bakanlığımızda 5.500 hekim
çalışmaktadır. Bu 5.500 hekimin 2.500’ü
Tam Süreye girmiş durumdadır.
60 bin personelimiz tam sürededir.

’’

Ondan sonra çıkılıyor deniliyor ki. “Biz bu
Tam Süre Yasasını geri alacağız.” Bu kadar
personelin ekmeğiyle mi oynanacak? Nereye
geri alacağız bunu? “Bunu en iyi şekilde nasıl
yapalım”, arkadaşlar, gelin bunun münakaşasını yapalım, geri almanın, şunun, bunun değil.
Bunun haricinde…
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) -

daha oku.

Anayasayı bir

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE
TAN (Devamla) - Değerli Arkadaşlarım, 1978
yılı çalışmaları arasında, Bakanlığımızda yer
alan önemli çalışmalardan biri de sıtmanın yok
edilmesi için gösterilen çabalardır. Bilindiği gibi

sıtma 1975 yılından bu yana her yıl 5 kat artarak
çoğalmakta idi. Siz rakamcısınız, biz de rakam
söylüyoruz. Tedbir alınmadığı takdirde, 1979
yılında vaka sayısının 1 milyona yükselebileceği
vahim durum karşısında, Bakanlığımız, bu yılın
başında meseleyi açıklığa ortaya koyarak Dünya
Sağlık Örgütünün de yardımını istemiştir. Eylül
ayında alınan sonuçların memnuniyet verici olduğu görülmüş ve yapılan program ve tahminlere göre, 1977 yılı sonunda 115.000 vakanın,
1978 yılında artış göstermeden aynen muhafaza edilmesinin bir başarı olabileceği düşünülürken, gösterilen çabalarla Aralık ayına kadar
saptanan vaka sayısının geçen yıla nazaran 85
bin civarında düştüğü görülmüştür. Bu rakamlar bizim Bakanlığın istatistikleri değildir. Dünya Sağlık Örgütünün istatistikleridir ve bütün
dünyaya ilan edilmiştir ve bunun yüzünden de
Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti Dünya Sağlık
Örgütünce teşekkürle taltif edilmiştir.
AHMET SAYIN (Burdur) -

dahil mi?

100. YILA ARMAĞAN

AHMET SAYIN (Burdur) - Şu

Koltuk sıtması buna

Sayın Ahmet Sayın, rica ediyorum,
çok müdahale ediyorsunuz Beyefendi. Yani Bakanın her sözüne mutlaka cevap vermekle yükümlü müsünüz Beyefendi? Rica ediyorum.
(CHP sırlarından “Bravo Başkan” sesleri, alkışlar)

BAŞKAN -

Buyurun Sayın Bakan,
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE
TAN (Devamla) - Sıtmayla birlikte bulaşıcı
hastalıklarla yapılan savaş da başarılı geçmiş,
1978 yılında kolera dahil herhangi bir salgın
görülmemiştir. Dördüncü, Beşinci Plan dönemlerine, yatırım hedefleri arasında sosyalleştirmeye girmeyen 27 ilin sosyalleştirilmesi ve
genel maksatlı 15.350 yatağın inşası önemli rol
almaktadır.
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‘‘

Bakanlığın 1979 Yılı Bütçesi toplam
olarak 17.000.062.000 Türk lirasıdır.
1979 Yılı Bütçesi ortalama olarak
%23 oranında artış göstermiştir. Bu
ödemelerin verilmesi halinde, Bakanlık
Bütçesi’nin Genel Bütçe’deki oranı %6,5
oranında olacaktır.

’’

100. YILA ARMAĞAN

Bakanlık Bütçesi’nin son 5 yılda Genel Bütçe’deki oranı %4’ü geçmemiştir. Buna karşılık,
bu yıl %6,5’e yaklaşan oranla, az da olsa aşama yapıldığı kanaatindeyim. Bu şekilde diğer
yabancı memleketlerdeki duruma bakacak
olursak; İran, Peru, Seylan, Hindistan ve Pakistan’ı maalesef biraz geçmiş durumdayız.
Sayın Parlamenterler, yapılan araştırmalara
göre memleketimizde sadece koruyucu hizmetlere yönelik çalışmanın bütçedeki payı
%10 olmalıdır. Anayasanın 49’uncu maddesine göre, sağlık ve tedavi hizmetleri ücretsiz
olarak halka sunmakla görevlendirilmiş bir Bakanlığız. Bunu yerine getirmek için %18 konsolide bütçe lazımdır.
Şimdi yine size müsaade ederseniz bir şey sorayım, değerli arkadaşlarım. Hem 40 milyon ulusun sağlığıyla ücretsiz olarak bizi görevlendiriyorsunuz, hem de %6,5 bütçe ile “Gel bunu
yap” diyorsunuz. Bu mümkün değildir; ama
bununla da olsa, bu memleket, bu Devlet bize
ne vermişse, hekimliğimizin, sağlıkçılığımızın
vermiş olduğu güçle, bu halkımızın sağlık hizmetlerine, ne kadar imkânımız varsa, hizmet
etmeyi, hiçbir karşılık beklemeden reva biliyoruz ve bunda da devam edeceğiz.
Bu yasalar, ilk adım niteliğindeki tam süre çalışmasını izlediği takdirde, sizlere sunup da bize bu
yasaları hizmet buyurup çıkarırsanız, o zaman
sağlık sorununun büyük bir kısmının çözüldüğünü görmüş olacağımız inancı içindeyim.
Hükûmetin sağlık bölümünden sorumlu BakaYüzyılın
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nı olarak, ülkemizin çoğunluğu yoksul insanlarına bu hizmeti getirmek istiyorum.
Değerli arkadaşlarım, beni mazur görürlerse, 3
parti temsilcisi, değerli arkadaşımın burada söylediği bir hususu tescil ettirmek istiyorum; eczacı ve diş tabibi hususu. Bu eczacı ve diş tabibleri;
bugün, eczacı adedi Türkiye’de 10 bin tanedir.
Bu 10 bin tanesi bir senede çıkmış değildir.
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) - 30

tanesi Numune

Hastanesindedir.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE
TAN (Devamla) - Arz

edeceğim Sayın Bayraktar, bir saniye müsaade ederseniz lütfedip.
Bunun hepsi bir senede çıkmış değildir, bu bizim
sorunumuz mudur? Bu çocuklar bizim evlatlarımızdır, bunlara tabii ki iş bulmakla görevliyiz.
Ben bunlara iş bulmayıp da “Açıktan para verin” diyenleri kınıyorum. Beni mazur görsünler.
Türk çocuğu beleşten para alarak çalışmaz. Bir
tek dişi tutsa da onun dolgusunu doldursa, o kişi
onun karşılığında aldığı parayı hak kazanmış
olur, bir tek diş insan için ne kadar mühim.
Bir tek vatandaşın bir ilacını yaparken o pipeti tutup da elinde o ilaca katkıda bulunan bir
eczacı arkadaşımız bir gün bunu yapmışsa o
aldığı parayı hak kazanmış olarak bir gurur bir
sevinç duyar. Bunu kınıyorum, çıkarsa çıksın,
elimdeki imkânlar olduğu müddetçe bu eczacı
ve dişçi kardeşlerimizi onuruna yakışır şekilde
istihdam etmeye devam edeceğim arkadaşlarım. (CHP sıralarından alkışlar)
Bir şeyi tescil ettireceğim ve sözlerime ondan
sonra son vereceğim.

Ben bunu yapmak istemezdim ama üç partinin
de sözcüsü arkadaşım sorduğu için söylüyorum. Bakınız Ankara Numune Hastanesinde
standart kadro 8 tanedir bugün. Ben Hükûmeti devraldığım zaman eczacı kadrosunda 23
eczacı vardı, bugün 43 eczacı var.

GALİP KAYA (Antalya) - Hükûmeti sen mi dev-

raldın be?

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE

meseydiniz.

Elinizde olsaydı da devretHaysiyetin saye-

Rica ediyorum, arkadaşlar müdahale etmeyiniz. Sayın Buldanlı, çok müdahale
ediyorsunuz, rica edeceğim.

BAŞKAN -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE

Değerli Arkadaşlarım, Refik
Saydam Enstitüsünde standart kadro 30’dur
eczacı kadrosu Sağlık Bakanlığını diyelim
devraldığım zaman 83 tane eczacı vardı, 83.
Bugün yine 83 tane eczacı var, atayım mı bu
memleket evlatlarını oradan? Rakam veriyorum rakam, yazılıyor.

TAN (Devamla) -

Bakanlık merkezinde hiç eczacı kadrosu yoktur, Bakanlığı devraldığımız zaman 53 eczacı
vardı, hiç yoktu kadro. Bugün yine 53 eczacı
var. İzmir Devlet Hastanesinde 4 diş hekimi
kadrosu vardı, biz Bakanlığı devraldığımız zaman 10 diş hekimliği kadrosu vardı, bir koltuğa
10 diş hekimi, bugün 13 tane var, İzmir Devlet
Hastanesinde 13 diş hekimi var, 10 diş hekimiyle devraldık, kadrosu 4’tür.
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) -

Enkaz nerede?

Sayın Bayraktar, ne ilgisi var bu cevapla sizin sorunuzun?

BAŞKAN -

Savurganlıktır, savurganlıktan bahsediyorlar. Kimin kızları onlar?
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE

Sizin de yeğenleriniz falan
çok yerleşti oraya. Bende yazılı, hepsi yazılı, hiç
mümanaatımız yok, şimdi vereyim istersen?
Bir yazılı soru sor, vereyim, isim vereyim, yazılı
soru sor, gör şimdi vereceğim. (AP sıralarından
“Ver, ver; söylesene” sesleri) Kimin akrabaları
TAN (Devamla) -

versene deodo-

BAŞKAN - Rica

AHMET BULDANLI (Muğla) -

sinde oldu.

GALİP KAYA (Antalya) - Haydi

rantçı, haydi açıklasana.

ederim Sayın Kaya, bir Bakana bu şekilde söz atmanız hoş bir şey değil, kınadım sizi, çok rica ediyorum.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE
TAN (Devamla) - Terbiye hudutlarını aşarak
nefsimi müdafaa etmek mecburiyetinde bırakırsanız biz de buradan bazı şeyler söyleriz.
(AP sıralarından “Söyle, söyle, erkeksen söyle”
sesleri) Söyleriz, çok şey söyleriz.
AHMET BULDANLI (Muğla) -

laksız.

Söyle, söyle ah100. YILA ARMAĞAN

TAN (Devamla) -

olduğunu bildireyim. Hayhay, çok güzel, sorunuzu bekliyorum efendim.

BAŞKAN - Sayın Buldandı, Sayın Buldanlı, rica

ediyorum.

SABRİ ÖZTÜRK (Hatay) -

vamlı müdahale ediyorlar.

Sayın Başkan, de-

BAŞKAN - Rica ediyorum Sabri Bey, siz oturun

Sayın Öztürk ben müdahale ediyorum.

Sayın Buldanlı, sizin zatıâlinizin tecrübeli bir
parlamenter olarak burada bu türlü hareket etmenizi herhalde kendiniz de hoş görmezsiniz
(AP sıralarından gürültüler)
Sayın Bakan sırıtıyor, tebessüm ediyor, şımarık konuşuyor, bizi
ve Parlamentoyu hafife alıyor.

AHMET BULDANLI (Muğla) -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE
TAN (Devamla) - Şımarık kendisidir, hafife alı-

nan da kendisidir. Parlamento değil. O hafife alıyor Parlamentoyu. (AP sıralarından gürültüler)
BAŞKAN -

Rica ediyorum, siz lütfen buyurun.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE
TAN (Devamla) -

edeceğim efendim.
BAŞKAN -

Hâkim olabilirsem devam

Sayın Bakan, lütfen..
Yüzyılın
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Sayın Buldanlı, beni başka türlü hareket etmeye mecbur etmeyiniz, çok rica edeceğim.

BAŞKAN -

Buyurun Sayın Bakan.

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE
TAN (Devamla) -

Hay hay efendim.

Hükûmetin sağlık bölümünden sorumlu Bakan
olarak, ülkemizin çoğunluğu olan yoksul insanlarına, bölge farkı gözetmeden, sağlık güvencesini, yaşama güvencesini getirmeye çalışıyoruz.
Bu nedenle, yepyeni bir örgütlenme ile yepyeni
bir Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı meydana
getirme çabası içindeyiz.

‘‘

100. YILA ARMAĞAN

Her yıl 1.000 çocuktan 150’sini kaybeden
çaresiz insanlarımıza sağlıklı yaşama
güvencesi vermek için uğraşıyoruz,

yılmadan da uğraşacağız.

’’

1979 yılında daha başarılı olma ümit ve vaadi
ile bizi tenkit eden, ne söylerse söylesin, bize
karşı da olsa yanımızda da olsa şu çatı altında
bulunan değerli parlamenterlerimizi saygı ve
sevgi ile selamlıyorum.

Bakan.
Kaçma
kaçma. Kürsüden kaçma, bugün fiyatın daha
da arttı.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE
TAN (Devamla) -

O sizin fiyatınız, bizim değil.

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Satıldın.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE
TAN (Devamla) - Satılan sizsiniz, siz.
Sayın Miski, Sayın Akçal, Sayın
Ataöv, Sayın Ceyhun…

BAŞKAN -

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) -

Haydi

iyisiniz iyi fiyata gittiniz…
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE
TAN (Devamla) - Siz de iyi göze girdiniz. Sizin

de arttı. Yukarıda dinliyorlardır, göze girmişsindir.
Sayın Özütku, Sayın Sayın, Sayın
Simav, Sayın Kocal, Sayın Rona…

BAŞKAN -

DOĞAN ONUR (İstanbul) - (Muğla Milletvekili

Bütçemizin Yüce ulusumuza hayırlı olmasını
diliyorum. (CHP sıralarından “Bravo” sesleri,
sürekli alkışlar)

Ahmet Buldanlı’yı göstererek) Oradan tükürüyorlar, ayıp oluyor Meclise, yerinizden cevap
verseniz Sayın Bakan. Sayın Başkan da müdahale etmiyorlar…

BAŞKAN - Teşekkür

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE

ederim Sayın Bakan.

Bir dakika efendim, bir dakika Sayın Bakan,
sorular vardır.
Sayın Aygün, Sayın Buldanlı, Sayın Bayraktar… (CHP sıralarından, “Yerinizden de cevap
verebilirsiniz” sesleri)
Sayın Bakan, yerinizden de cevap verseniz olur.
ÖNER MİSKİ (Hatay) -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE
TAN (Devamla) Yüzyılın
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Bir dakikanızı rica edeceğim Sayın

Yerime mi geçeyim?

TAN (Devamla) -

Sayın Başkan kalmamı söy-

lediler de…
BAŞKAN -

Müsaade edin de ben yöneteyim

olur mu?
Sayın üye, herhalde her olayda ben imkân dahilinde müdahale hakkımı kullanıyorum.
Efendim, ben sayın üyelerin, soru sormak isteyen üyelerin isimlerini okuyorum. Bu arada
almadığımız arkadaş da varsa rica edeceğim.

Sayın Buldanlı, Sayın Aygün, Sayın Bayraktar,
Sayın Miski, Sayın Ahmet Sayın, Sayın Akçal,
Sayın Ataöv, Sayın Ceyhun, Sayın Özütku, Sayın Simav, Sayın Kocal, Sayın Rona sözlü soru
olarak soru soracaklar, 6 sayın arkadaşımız da
yazılı olarak sormak istiyorlar.

yaşlı doktorlardan faydalanılabileceğini ifade
etmektedir. Tababet hassasiyet isteyen bir iş olduğuna göre böylesine yaşlı hekimlerin hassas
ve nazik bir konuda vazife almaları uygun mudur? Bir insan en çok kaç yaşına kadar dikkatli
olur ve hassasiyet gösterilebilir?

Başka soru sormak isteyen arkadaşımız?.. Yok.

Sorularım bu kadardır, teşekkür ederim.

mahfuz kalmak üzere efendim.

Hakkım

BAŞKAN - Tam yok derken… Evet. Sayın Tabak.

Soru sorma işlemi bitmiştir.
Sayın üyeler, yalnız, sorular açık, gerekçesiz,
kısa ve yorumsuz olacak. Buna uygun olmayan
soruları Sayın Bakana yöneltmeyeceğimi sayın
üyelere duyurmak isterim.
Buyurun Sayın Buldanlı, sizin sorunuzu alıyorum.
Sayın Başkan,
şu sorularımı Sayın Bakana tevcih ediyorum.
Sözlü veya yazılı olarak cevap verebilir.
AHMET BULDANLI (Muğla) -

BAŞKAN - Takdir

verebilir.

Bakanındır, sözlü veya yazılı

1. Sıtma hastalığının tedavisinde sinek yiyen balık projesine
devam ediliyor mu?

AHMET BULDANLI (Muğla) -

2. Full-Time’e giren hastanelerdeki hekimlerin
her biri günde kaç hastayı muayene edebilirler
tıbben? Yani bir doktor kaç dakikasını bir hastaya harcar ve bir doktor bir günde kaç kişiyi
muayene eder?
3. İlaç mevzuunda, aranan ilacın sinonim olarak temin edilebileceği, onun yerine ikame
edilmek üzere temin olunabileceğini ifade ediyor. Bu hususu devam ettirecek midir, yoksa bu
ilaçları kendisi bulacak mıdır?
4. Hekim boşluğunu kapamak için emekli

BAŞKAN -

Sayın Bakan buyurun.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE

Efendim bazılarına
hemen cevap vereyim; bazılarını da yazılı olarak cevaplayayım müsaade ederseniz.

TAN (Afyonkarahisar) -

BAŞKAN -

Tabii efendim, takdir hakkınızdır.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE

100. YILA ARMAĞAN

DR. KEMAL TABAK (Adıyaman) -

Efendim, balık meselesi tamamen bilimseldir, bütün dünya kullanır
bunu. “Sıtmada biyolojik savaş” adı altındadır.
TAN (Devamla) -

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) -

nin ilmi nedir?

Biyoloji-

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE
TAN (Devamla) - İlme de böyle denirse ben bir

şey diyemeyeceğim.

BAŞKAN - Sayın arkadaşlarım, gerçekten hoş
olmuyor. Herhalde siz de takdir ediyorsunuz,
her şeyin bir dozu vardır, kaçınca çirkinleşiyor.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE

Bu ilmi yöntem sayesindedir
ki her sene beş misli artan sıtma, bu sene yarı
yarıya düşmüştür.
TAN (Devamla) -

Efendim, ilaç sinonimlerini yerine ikame ederek…
AHMET BULDANLI (Muğla) - Efendim

cevap alamadım. (Gürültüler)

soruma

BAŞKAN - Sayın Buldanlı, efendim, sizin müdahalenize gerek yok; ben cevabını vereceğim
diyor.

Yüzyılın
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SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE

Devam ediyor. “Ne safhadadır” dediniz; bu safha devam etmektedir.
Balıklar oradaki çeltik tarlalarına, oradaki göllere atılmıştır. Zaten kendileri ürerler, burada
biyoloji dersi de verip bir şey izah edemem ki
ben. Eğer merak buyuruyorlarsa bizim Bakanlıkta bu balıklardan vardır, sürfeleri atalım; biliyorsunuz belki onu, sıtmayı taşıyan sivrisinek
suda büyüyor. Belki o garibinize gitmiş olabilir;
havada uçan sivrisinek nasıl suda oluyor diye,
bunu teşrif edin, sürfeleri atalım, balıklar yesin; o zaman görürsünüz ve tatmin olursunuz.

TAN (Devamla) -

BAŞKAN - Sayın Bakan, soru cevaplandırılmış-

100. YILA ARMAĞAN

tır. Soruları sayın üyelerin isteğine göre cevaplandırmak zorunluğu yoktur.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE

İkincisi, ilaçların sinonim
olarak verilmesi mevzuudur. İlaçların sinonim
olarak verilmesine devam ediyoruz elimizden
geldiği kadar. Arz ettim, ilaç kıtlığı vardır. Yakında inşallah dövizlerimiz fazlalaşırsa ilacın
bu şekilde değil de, istenilen bir şekilde bulunmasını temine çalışacağım ve öyle zannediyorum ki efendim, Mayıstan sonra Türkiye’de
hissedilir bir ilaç bolluğu başlayacaktır ve hatta
başlamaktadır. Bazı gazeteleri alıp okursanız
şu veya bu ilacın gayet bol miktarda piyasaya
sevk edildiğine dair ilanları da görürsünüz.

TAN (Devamla) -

İşin kökenine indik, oradan halletmeye çalışıyoruz. Muvaffak olursak halledeceğiz efendim.
BAŞKAN - Teşekkür

ederim Sayın Bakan.

Sayın Oğuz Aygün, buyurun efendim.
DR. OĞUZ AYGÜN (Ankara) - Sayın Başkanım,
vasıtanızla Sayın Bakandan öğrenmek istediğim iki husus var.

1979 yılı Bütçe Kanun Tasarısı’nın tedavi ve
yardımla ilgili 44’ncü maddesinin (c) fıkrasında
aynen şöyle ifade edilmiştir.
Yüzyılın
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Hükûmet teklifi :
“Devlet memurlarının tedavi için yurt dışına
gönderilebilmeleri, tedavilerinin yurt içinde yapılamadığının Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesinin sağlık kurulunca verilen ve tedavinin ülkede yapılamadığını belgeleyen sağlık
kurulu raporlarının, Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığınca onaylanması koşuluna bağlıdır.”
Hükûmetin bu teklifi, Parlamentomuzun Yüksek Komisyonunca da aynen benimsenmiştir.
Bundan daha sonra muhterem Bakanımızın
göndermiş olduğu ve Büyük Millet Meclisimize, Senato Başkanlığına, Millet Meclisi Başkanlığına, Başbakanlığa, valiliklere, üniversite
rektörlüklerine ve bağımsız genel müdürlüklere
göndermiş olduğu bir genelgede ise ki 8 Şubat
tarihini taşır, Sayın Bakanımız, raporların İstanbul’da Haydarpaşa Numune, Ankara’da Ankara Numune Hastanesi sağlık kurullarının tetkikinden geçirilmesi kaydını ifade buyurmuşlardır.
Şimdi bu Hükûmet teklifidir. Bu Hükûmet
teklifi kabinede görüşülürken muhterem Bakanımızın mütalaası alınmış mıdır? Muhterem
Bakanımızın, şu genelgesinden de anlaşıldığına göre, Sağlık Bakanlığı kendisine bağlı olan
değerli müesseselerin içerisinde çalışan hekimin şahsiyetini ve haysiyetini bu genelgesiyle
korumuş mudur?
Ama Hükûmetin Bütçe Kanun Tasarısı’ndaki
ifadesiyle, Sağlık Bakanlığının tüm doktorları
devreden çıkarılmıştır. Ve nedense anlayamıyorum çünkü o müzakerelerde bulunmadım
yalnız zabıtları tetkik ettiğimizde gördük ki
Bütçe Komisyonu bu işi görüşürken bazı arkadaşlarımızın itirazı olmuş, buna karşılık da bu
Hükûmetin teklifidir diye Meclislere vermiştir.
Şimdi öğrenmek istiyorum: Hükûmet kendisine bağlı olan bir kanadının, yani Sağlık Bakanlığının tüm personelini bu işten sarfınazlar
kılmak gibi bir eylemin içerisine nasıl girmiş-

tir? Ve bu Yüce Türk Parlamentosunun Bütçe
Komisyonundan nasıl geçmiştir ve bu hususta
muhterem Bakanımızın ve Bütçe Komisyonunun bu Kanun’un müzakeresi münasebetiyle
ilgili Bakanlığın Kanunu’nun müzakeresi münasebetiyle beyanlarını bir kere daha zapta geçirmekte fayda görüyorum.

lem yapamayacaktır eğer madde aynen böylece kanunlaşacak olursa.

Şimdi, muhterem Başkanım bir şey daha arz
etmek istiyorum.

Sayın Aygün; zatıâliniz soruları, yorumlar ve hükümleriyle beraber ortaya koydunuz. Bu türlü soru sorulmayacağını daha önceden belirtmiştim. Çok kısa olarak lütfen ikinci
sorunuzu sorunuz.

Aygün.

Yalnız çok kısa rica ediyorum Sayın

DR. OĞUZ AYGÜN (Ankara) -

Başkanım.

Hay hay Sayın

İş fevkalade ehemmiyetlidir, bütün detayıyla
açıklamakta fayda vardır. Eğer bu aynen bütçeden geldiği gibi karara bağlanacak olursa,
bunun tek elde toplanması, yani Ankara Tıp
Fakültesinin tamamen insiyatifine bırakılması
gibi bir hatayı tevlit edecektir ve bu hatanın
sonucu olarak bir muvazaa halinde Muhterem
Meclis Reisi, Yüce Meclisi temsil eden Muhterem Meclis Reisi veya Hükûmetin sağlık probleminin mesulü olan muhterem Sağlık Bakanımız bunlar hakkında bir başka müessesenin
mütalaasını alabilmek için bir işlem yapmaktan maalesef saf dışı bırakılmış olacaktır.
Ayrıca, bir müessesenin tamamen Yüce Meclis
ve diğer devlet teşekkülleri üzerindeki, olmaması icap eden bir hâkimiyetin kurulması gibi
garip durum ortaya çıkmaktadır.
Bunların dışında; Sağlık Bakanlığının evvela
kendisinde çalışan hekimlerin şahsiyeti, haysiyeti ve şerefi bakımından da bu maddenin değiştirilmesi zorunludur kanaatindeyim.
Şimdi son merciin Sağlık Bakanlığı olduğu
kaydı bulunmaktadır. Fakat muhterem Sağlık
Bakanımız bütün iyi niyetine rağmen, bütün
dikkat ve hassasiyetine rağmen gelen bir rapor
üzerinde sadece muameleyi ikmal gibi bir iş-

2’nci sualim gayet kısa.
BAŞKAN -

DR. OĞUZ AYGÜN (Ankara) -

kısa efendim.

İkinci sorum çok

Sayın Bakanlık ve değerli Bakanın ifadelerinden
anladığımıza göre, emekli olmuş olan hekimlerimizin ve yurt dışından gelen arkadaşlarımızın
görevli olabilmesini temin edici bir hazırlığın
içinde olunduğunu ifade ettiler. Bu espriden
dolayı Sayın Bakanı tebrik ederim. Ancak bir
şeyi öğrenmek istiyorum: Acaba bu hekimlerin
Türkiye’de çalışma şekli ve emekli olan hekimin
çalışma şekli de acaba full-time içerisinde mi
mütalaa edilecektir? Yoksa bunların sözleşmeleri ayrı bir prosedüre mi bağlı olacaktır? Bunu
öğrenmek isteyişimin nedeni şu… (Gürültüler)
BAŞKAN -Sayın

100. YILA ARMAĞAN

BAŞKAN -

Bu bakımdan Sağlık Bakanımızın ve muhterem Komisyonumuzun bu konudaki düşüncesini öğrenmek işitiyorum.

Aygün…

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE
TAN (Devamla) -

Arz edeyim efendim.

DR. OĞUZ AYGÜN (Ankara) -

ederim.
BAŞKAN -

Çok teşekkür

Ben teşekkür ederim.

Komisyondaki görüşmeler bütün sayın üyelere
açıktır. Görüşmeler Komisyonun çalışma süresi
içinde yapılmış ve tamamlanmıştır. Bu bakımdan Komisyona herhangi bir soru yöneltmeniz
şu anda söz konusu değildir. Hükûmete ve sayın Bakana olan soruyu sayın Bakana yöneltiyorum efendim.
Yüzyılın
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SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE
TAN (Afyonkarahisar) - Efendim, birinci soru-

suna kısaca cevap vereceğim. Bu hususta gerekli çalışmalar yapılıyor. Sayın komisyonla da
konuşuyoruz. Bu hususun bir önerge ile Genel
Kurulda değiştirilmesi cihetine gitmeye Sağlık
Bakanlığı olarak kararlıyız. Komisyon ve Yüce
Meclisindir karar. Sonuna kadar oraya getireceğiz. Orada ıttılaınıza sunacağız. Kabul buyurursanız bir tek hastaneyi ilave ederek bu şekildeki bir aksaklığın giderilmesine çalışıyoruz.
Sayın Başkan,
bir şeyi işaret edeyim. Eğitim hastanelerinin
ilave edilmesi gerekir. Sağlık Bakanlığı eğitim
hastanelerinin ilavesi gerekir.

100. YILA ARMAĞAN

DR. OĞUZ AYGÜN (Ankara) -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE
TAN (Devamla) -

dim.

Gerekeni düşüneceğiz efen-

İkinci sualiniz şuydu; Sayın Buldanlı’nın da bu
hususta bir suali vardı, cevap veremedim 70
yaşı...
Efendim, sadece doktora mahsus bir kanun değil
bu kararname. Diğer bütün personelin de sözleşme ile çalışılmasına ilişkindir. Bu arada en büyük
bir şeyi unuttunuz. Şimdiye kadar çalışmayan ve
bedava, fahri olarak hizmet gören Kıbrıslı Türk
hekimleri bundan böyle artık ücret karşılığında
Türkiye’de çalışma olanağını kazanmış oluyorlar. Bunun ötesinde 50 yaşında 52 yaşında emekliliği gelmiş bilhassa asker hekim arkadaşlarımız
da bununla yine çalışma olanağını kazanıyorlar.
70 yaşını geçip de, heyeti sıhhiye raporuyla çalışabilecek durumunda olduğu tespit edilenler
sözleşme yapmaya sahip olurlar. Bunun haricinde bu yaşa gelip de, ne 70 yaşında insanlar var
ki aslan gibi, Allah ömür versin mesela Kinyas
ağabeyimiz ne kadar kuvvetlidir; şimdi doktor
olduğunu düşününüz, fevkalade güzel çalışır.
Her 70 yaşını geçen insan orada burada kalmaz.
30 yaşında adam vardır hastadır.
Yüzyılın
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KAYA ÇAKMAKÇI (Antalya) - O senin ağabeyin

değil.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE

O söylesin onu, size düşmez
onu söylemek. Kendi çıksın “değil” desin.
TAN (Devamla) -

Ondan sonra, 30 yaşındadır ve bu 30 yaşındaki
arkadaş da çalışamaz. Raporla tespit edilirse,
bu çalışma olanağından da mahrum olur. Tamamen sözleşmeli personel, tıp personeli 2162
sayılı, yani Tam Süre Yasasının kuralları içinde çalışacaktır. Yani sözleşmeli doktor dışarıda
muayenehane açamayacaktır.
BAŞKAN -

Teşekkür ederim Sayın Bakan.

--Sayın Bayraktar, zatıalinizin sorusunu alayım
efendim.
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) - Sayın Başkan, aşa-

ğıdaki sorularımın sayın Bakan tarafından cevaplandırılmasını arz ve talep ederim.
Yatağı, ışığı, yiyeceği devlet tarafından karşılanan, özellikle fakülte hastaneleri adıyla... (CHP
sıralarından gülüşmeler)
Bu arkadaşımın ilaca ihtiyacı var, ondan sonra
konuşalım, aksi halde muhabbeti bozuluyor.

BAŞKAN -

Evet efendim, buyurunuz.

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) - Fakülte hastanelerinde tedavi için doğudan gelmiş vatandaşlar,
tedavi edildikten sonra ya bırakılmakta veyahut da aksi olmuşsa, ölmüşse ölüsü yine senet
karşılığında kendilerine verilmektedir. Bu icraat hâlâ daha devam edecek midir? Sayın Bakanın 13 ay içerisinde bu hususta yapmış olduğu
müsbet bir icraat mevcut mudur?

2. Yine dar gelirli yoksul vatandaşlardan alınmak suretiyle döner sermayeye intikal ettirilen
paralar, yine fakülte hastanelerinde, full-time
ücret ödenmesine rağmen doktorlara tazminat

3. Bugün Amerika’da dahi 50, azami 60 çeşit
ilacın kullanıldığı 50 - 60 çeşit ilaca ruhsat verilmiş olduğu söylenilmektedir. Memleketimizde, her gelen bir nüfuzlu kişiyi takmak suretiyle
sayıları binleri aşan ilaç çeşidinin var olduğu
bilinmektedir. Bu ruhsatların millileştirilmesi,
vatandaşa en iyi yarayanın tespiti hususunda
bir çalışma yapılmış mıdır? Bu ruhsatların verilmesi hususunda bugün Eczacılık Genel Müdürü olan Sayın Bayan Necla Bal Hanım’ın
icraatındaki ağırlık payı nedir?
Yine bir soru: Özellikle özel durumları ayyuka
çıkmış bulunan Müsteşarıyla Eczacılık Genel
Müdürünün isimleri söylentisi olmasına rağmen bu her ikisinin görevli kılınmamış olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz; bu iki kişi balayı
için mi gönderilmişlerdir, taltifen mi gönderilmişlerdir, yoksa, gerçekten bir görev aşkıyla mı
orada birlikte olmuşlardır? Bunların açıklanmasını rica ediyorum.
Bir de, Sayın Başkanım, çok şeyler vaat edildi
ama bugün sayın Bakan aspirini dahi yok ettiniz. Bunun sebebi nedir?
Yine bir sorum daha: Sayın Ecevit Hükûmeti işbaşına geldiği günden bugüne kadar geçen
süre içerisinde, kaç eczacılık kadrosuna eleman
atanmıştır? Bu kadrolara atanan elemanlar
hangi nüfuzlu kişilerin çocuğudur, oğludur ve
akrabasıdır? Veyahut da bu atamaları yapan, bu
atamalardan faydalanan parlamenterler mevcut
mudur? Bunların yegân yegân açıklanmasını,
hangisine, kime ne miktar verilmiş olduğunu
öğrenmek istiyorum ve hassaten rica ediyorum.

Son bir sorum: Savurganlığa paydos diyen,
enkaz devraldığını söyleyerek istismar yapan
Sayın Ecevit Hükûmeti, 1 koltuğa 10 kişi oturtmak veyahut da 3 eczacının olduğu yere 35 eczacıyı tayin etmek suretiyle savurganlık yapmış
olmuyor mu? Bunun yüklediği mali külfet nedir? Devletin bu yolda uğramış olduğu zarar
miktarı nedir?
BAŞKAN - Teşekkür

ederim.

Sayın Bayraktar, sorularınızdan 4’üncü soru
Sayın Müsteşar ve Sayın Eczacılık Genel Müdürlüğüne ait olan soru, kişisel bir durumdur.
Sayın Bakan ile ilgisi yoktur. Sayın Bakana o
soruyu yöneltmiyorum.
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) - Sayın Başkan, dev-

100. YILA ARMAĞAN

olarak dağıtıldığı ifade edilmektedir. Gerçekten böyle bir tatbikat mevcut mudur? Böyle bir
tatbikat mevcut ise, sayın Bakan buna “dur”
diyecek midir? Döner sermaye birikimleri Hâzineye intikal ettirilip, bu husustaki çalışmalar
yapılmış mıdır? Yapılmışsa, hangi tarihte başlanmıştır? Ne merkezdedir?

letin kesesinden harcırah ödeniyor.

Siz sorunuzu sordunuz, beni dinlemek zorundasınız Sayın Bayraktar. Ben de sizin sorunuzu şartlara göre, soru vasfına uygunluğuna göre yöneltmek hakkına sahibim.
BAŞKAN -

Son soruda yorumunu kendiniz getirdiniz, bu
bakımdan sayın Bakana yöneltmiyorum.
Buyurun Sayın Bakan.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE
TAN (Devamla) - Sayın Başkan, yüce parlamenterler; Sayın Müfit Bayraktar’ın sormuş olduğu
1
nci soru, kendisi eski bir parlamenter, bu
işleri biliyor; ama, benim Bakanlığımla hiç ilgili
değildir.

Tıp fakülteleriyle Sağlık Bakanlığının uzaktan
veya yakından hiçbir ilgisi yoktur. Müdafaa
ettiğiniz özerk üniversiteler, ona gidin bu suali
onlara sorun. Bakanlığımda olan bu gibi hadiseler varsa, onları tercih edersiniz.
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) -

Sağlıkla ilgili.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE
TAN (Devamla) -

Sağlıkla ilgili değildir efenYüzyılın
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dim. Şöyle; Türk ulusunun sağlığıyla ben ilgiliyim, onlar yetiştirmekle ilgilidir. Bir kanunla
bu hastanelerin bütün denetimi, idaresi ve
bilumum iaşesi Sağlık Bakanlığından alınıp
özerk üniversitelere verilmiştir.
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) -

canım?

Öyle şey mi olur

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE

Efendim, kanun meydanda
“öyle şey mi olur” ne demek?

TAN (Devamla) BAŞKAN - Sayın

Bakan, siz kendinize göre cevaplarınızı veriniz efendim.
İ. ETEM EZGÜ (Samsun) 100. YILA ARMAĞAN

soktun.

Tam Gün Yasasını

TAN (Devamla) - Ben sokmadım, siz soktunuz,

ben getirmedim, yalan söylüyorsunuz. Benim
teklifimde üniversiteler ve askerler yoktur.

İ. ETEM EZGÜ (Samsun) -

Sen getirdin.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE

Şerefli adamsan getirdiğimi
ispat et, tasarıda varsa. (Gürültüler)
TAN (Devamla) -

Sayın Ezgü, rica ediyorum.

Sayın Bakan, 1 dakikanızı rica ediyorum.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE
TAN (Devamla) -

Ben getirmedim.

Sayın Başkan, iftira ediyorlar ve haysiyetimle
oynuyorlar. Ben getirmedim, burada, Yüce
Meclisin kararlarıyla geldi. (Gürültüler)
İ. ETEM EZGÜ (Samsun) -

söyle.

Kime ait oluyorsa

Sayın Üyeler beni dinler misiniz?
Bir dakika Sayın Ezgü.

BAŞKAN -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE

Efendim, ilaçlar 50 - 60 tane
değil Amerika’da, 700 tane.

TAN (Devamla) -
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1 dakika efendim.

Sayın Ezgü ve sayın üyeler...
İ. ETEM EZGÜ (Samsun) -

söyletsin, kime ait oluyor?

Sayın Başkan, bunu

BAŞKAN - Sayın Ezgü, çok rica ediyorum efen-

dim. Her şeyin bir usulü, adabı vardır, çok rica
ediyorum. Siz parlamentersiniz, burasını köy
kahvesi gibi yapamayız ki.

- Sayın Bakanın bu
söylediklerimi aynen iade ediyorum.
İ. ETEM EZGÜ (Samsun)

BAŞKAN -

Sayın Ezgü...

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE

Eğer ben getirdiysem her
türlü lafı kabul ediyorum. Ben getirmediysem
siz müfteri oluyorsunuz, ispat edin.

TAN (Devamla) -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE

BAŞKAN -

BAŞKAN -

BAŞKAN - Sayın Bakan, Sayın Bakan, bana biraz müsaade eder misiniz?

Sayın Ezgü, bu yaptığınızı ben size yakıştıramıyorum efendim. (AP sıralarından gürültüler)
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE
TAN (Devamla) - Şerefsiz denmedi. Bu yasaya
ait imzalarınız buradadır.
BAŞKAN - Bakanın verdiği cevap sizin istediğiniz gibi olmayabilir, ama istediğiniz gibi cevap
vermek için Bakanı icbar edecek bir durum da
yoktur. Siz sorunuzu soracaksınız, sayın Bakan
da cevabını verecektir efendim. Cevabını beğenmeyebilirsiniz; ama bunu cevap kabul etmemek mümkün değildir efendim.

Sayın Başkan,
bu teklifi 1’inci imzacı olarak ben ve benimle
beraber 10 küsur arkadaşım vermiştir. Haysiyetten anlarsa bunun aksini ifade etsin.

OĞUZ YAZICIOĞLU (Adana) -

BAŞKAN - Sayın üye, zatıâlinizin bu müdahale-

si ne kadar yersiz ve usulsüz.

Sayın üyelere, yani burada bir teklif yapıyor-

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE

Hiç bir arkadaşıma en ufak
bir tarizde bulunmam, terbiyem müsait değil

TAN (Devamla) -

Sayın Bakan Sayın Bayraktar’ın sorularını cevaplandırmış mı oldunuz efendim?
BAŞKAN -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE

Efendim, 700 ilaç yok, 400
ilaca indiriyoruz. Ruhsatnamelerin iptali için
de yeni bir kararname çıkmıştır. Bu hususta da
çalışmalara devam edilmektedir. Ötesini Sayın
Bayraktar müsaade ederse yazılı olarak cevaplandırayım.

TAN (Devamla) -

BAŞKAN - Teşekkür

ederim Sayın Bakan.

Sayın Miski, buyurun efendim.
ÖNER MİSKİ (Hatay) - Sayın Başkan, aracılığı-

mızda sayın Bakandan sorularımın yazılı veya
sözlü olarak cevaplandırılmasını istiyorum.

düzeyde üretilecektir. Bu üretimin muvaffak
olması ve kısıtlayıcı bazı nedenler getirmeyi
Bakanlık olarak düşünüyor musunuz?
3. Türkiye’nin nüfus artışı dünyanın ileri düzeylerindedir, 2,6 mesabesindediır. Bu nüfus
artışını önleyici nüfus planlamasını uygun düzeye getirebilecek yeni tedbirleriniz nelerdir?
4. Sayın Bakan, ülkemizde kanunla yasak olduğu için kürtaj, pek çok kişinin hayatına malolan bazı operasyonlara, yasa dışı işlemlere
tabi tutulur vaziyete getirilmiştir. Bunun için
arkadaşlarımızın bir yasa önerisi vererek kürtajın belirli koşullarda belirli sağlık kurallarına
uygun bir şekilde yapılması önerilmektedir. Bu
konudaki görüşünüz nedir?

100. YILA ARMAĞAN

sunuz, bu teklifin başka türlü iddiası, başkasını itham etmeye, başka bir sayın üyeyi itham
etmeye vesile olur mu efendim, yakışır mı bu?
Çok rica ediyorum.

Sorularım bundan ibaret.
BAŞKAN - Teşekkür

ederim.

Sayın Bakan...
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE
TAN (Devamla) - Efendim,

müsaade ederseniz
yazılı olarak bunları kendilerine cevaplandırayım, biraz uzun ve bilimsel.

Tam Gün Yasası, halkımızın çıkarlarına en uygun bir yasa olarak Parlamentodan çıkmıştır.
Bunun amacı, elde mevcut bulunan sağlık personelinin tüm Anadoluya halkın yararına uygun
bir şekilde dağıtılmasıdır. Ancak elde mevcut bulunan sağlık personeli ile doktorların sayısı plan
döneminin sonuna kadar yeterli düzeyde olamayacağına göre ve tıp fakülteleri de Türk halkının
çıkarlarını düşünmek durumunda olduklarına
göre; 1946 yılında 2 tıp fakültesi varken ve 1.000
doktor üretilirken, bugün 18 tıp fakültesiyle
1.100 doktor olan üretimimizi artırmak için tıp
fakülteleri ile herhangi bir konsefekasyona gidebilir mi ve bu konuda herhangi bir çalışma yapılmış mıdır? Bu açığı plan döneminin sonuna
kadar nasıl kapamayı düşünüyorsunuz?

BAŞKAN - Teşekkür

2. Sağlık personelinin bir kısmı plan döneminin sonunda bütçe giderlerinin ötesinde bir

BAŞKAN - Teşekkür ederim, soru cevaplandırılmıştır efendim.

ederim Sayın Bakan,

Sayın Ahmet Sayın, buyurun efendim.
AHMET SAYIN (Burdur) - Sayın Başkan, bir hu-

susu Bakandan öğrenmek istiyorum, yardımlarınızı istirham ediyorum.
Tam Gün Yasası kapsamına giren kaç adet
doktor vardı? Bunlardan kaç tanesi pratisyen,
kaç tanesi mütehassıstır?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN -

Ben teşekkür ederim Sayın Sayın.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE
TAN (Devamla) - 2.700 doktordur, pratisyen ve

mütehassısları ayrıca yazılı olarak bildireyim.
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Sayın Akçal, buyurun efendim.
Sayın Bakan, 7 ay evvel
Karadeniz sahil vilayetlerinde yaptığınız tetkik
gezisinde uğradığınız Çayeli Sağlık Merkezinin
Devlet Hastanesi olarak hizmet göreceğini beyan buyurarak mahallinde senatörümüzün huzurunda açılış merasimini de yapmıştınız. Tam
Gün Yasasında belirmiş bulunan imkânlara
rağmen, Çayeli Devlet Hastanesine 6 aydan
beri tek bir mütehassıs hekim tayin edilmemiş
olmasının sebebi nedir?
İZZET AKÇAL (Rize) -

Halen ülkemizde mevcut kaç devlet hastanesinde kaç mütehassıs hekim çalışıyor?
100. YILA ARMAĞAN

Çayeli Devlet Hastanesinde 20’den fazla müstahdem var, bunlar ücretlerini almakta. Tedavi
için Çayeli Hastanesine hasta yatmamaktadır.
Binlerce lira sarfı ile sağlanmış olan eşya ve malzeme bakımsız halde hastanede bulunmaktadır.
Bu hastaneyi ve bunun gibi devlet hastanelerini
ne surette ve ne zaman işler hale getireceksiniz?
BAŞKAN - Teşekkür

ederim Sayın Akçal.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE

Efendim, sorunun cevabını
yazılı vereyim. Bu sorun tabii ki Türkiye’deki 20
bin hekim noksanlığıyla ilgilidir. Bu bakımdan
yazılı olarak size uzun boylu arz edeyim efendim.

TAN (Devamla) -

BAŞKAN - Teşekkür

ederim Sayın Bakan.

Şimdi Sayın Bakana soruyorum:
1. Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Grubuna
giderek “Tam Gün Yasası çalışması konusunda Başbakanlık Konutunda Sayın Başbakan ve
Genelkurmay Başkanlığıyla beraber görüştük,
Tam Gün Yasası hakkında Orgeneral Kenan
Evren askerlerin itirazını kaldırdı.” diye Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Grubuna teminat
vermiş midir?
2. Ondan sonraki bir beyanında “Ne Tam
Gün Yasası çıkarken ne de Askeri Yönetmelik
çıkana kadar Sayın Genelkurmay Başkanı’yla
bu konuda hiç görüşmedim.” demiş midir?
3. Senatoda görüşülürken Cumhuriyet Senatosu kürsüsünde çıkarak “Sayın Başbakanımızın
bir emrini yerine getiriyorum.” diye bu askerler konusunu Senatoya anlatmış mıdır?

Daha sonra Genelkurmay Başkanı’nın “Ordu
rahatsızdır.” demesi üzerine bu konudaki sorumluluğunu Savunma Bakanı’nın üzerine aktarmış mıdır?

Sayın Başkan, Tam
Gün Yasası hakkında biraz önce çok iddialı beyanlarda bulunuldu. O konuda bir sorum olacak.

Şimdi Ordunun bu Kanun dolayısıyla rahatsız olması neticesi meydana gelen durum Başbakan’ın emriyle mi olmuştur, Genelkurmay
Başkanı’nın muvafakatıyla mı olmuştur, yoksa
Sayın Bakanın “Ben getirmedim, siz getirdiniz”
demesine rağmen grupları dolaşarak Genelkurmay Başkanı adına “Katılıyor” diye herhangi bir
yanlış veya yalan beyanı nedeniyle mi olmuştur?

Elimde 21 Ocak 1979 Pazar tarihli Hürriyet
Gazetesi var. Bu gazetede, Metin Toker’in

4. Sayın Başkanım, biraz önce sorulan bir soru
üzerine “Kişileri ilgilendirdiği için bu soruyu

Soru yazılı olarak cevaplandırılacaktır.
Sayın Ataöv, zatıâlinizin sorusunu alayım efendim.
İHSAN ATAÖV (Antalya) -

Yüzyılın

Sağlık Bakanları

868

“Curcuna” başlıklı makalesinde biraz evvel
burada konuşulan soru açık olarak yazılmaktadır ve bu makalenin içerisinde Tam Gün
Yasası hakkında ya Bakanın ya Başbakanın ya
Genelkurmay Başkanının yanlış beyan ettiği
ifade edilmektedir. Bunun sorumlusu olarak da
Sayın Bakan gösterilmektedir.

Şöyle ki zaten görülüyor, her bakanlıkta oluyor; ama Sağlık Bakanlığında bir müsteşar getiriliyor. Bu müsteşar makamına oturtuluyor,
bir de Eczacılık Genel Müdürü getiriliyor, o da
oturtuluyor, beraber Kent Otel’de bir uzun yaşam sürülüyor.
Şimdi buradan çıktıktan sonra, bir müddet
sonra bunlar gazeteye intikal edince bu iki
Müsteşar ve Genel Müdür görevden alınıyor
ve Eczacılık Genel Müdürü Necla Bal hanım
Müsteşar’la beraber yaşamlarını Londra’da
sürdürüyorlar.

Sayın Ataöv, zatıâliniz sorunuzu o
takdirde öyle sorunuz.
BAŞKAN -

Size göre soruyorum
şimdi: Londra’da böyle kadro var mıydı? Bu iki
kişi suçlarından dolayı mı o makamdan alındılar?

İHSAN ATAÖV (Antalya) -

BAŞKAN - Sorunuzu, böyle sorduğunuz takdir-

de yöneltirim.

İHSAN ATAÖV (Antalya) - Saygılar sunarım Sa-

yın Başkan, sağ olun.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE

Şimdi oraya devlet gönderiyor bunları. Nasıl
gönderiyor acaba? Bir ihtiyaçla mı gönderildi? Buradan alındıysa suçlarından dolayı mı
alınmıştır? Suçluları mükafatlandırmak üzere
Londra’ya nasıl gönderilmiştir?

Sayın Başkan, Sayın Ataöv’ün ilk sorusuna şöyle cevap vermek istiyorum: Sayın Toker’in o yazısına, Hürriyet gazetesinin üç gün sonraki nüshasında, Hürriyet
gazetesinin tam bir sayfasını alan, “Niye Tam
Gün?” diye, bir yanıtım çıkmıştı, bütün soruları orada vardır. Eğer arzu ederlerse, bu soruları
içinde bulunduran bu gazetenin bir nüshasını,
yazılı cevap olarak kendilerine arz etmeye hazırım. Sadece Meclise değil, bütün kamuoyuna, bir bir bunları arz etmiştim.

Bu kişisel değil, tam bir sorudur. Cevaplandırılmasını rica ediyorum efendim.

bii bunu.

BAŞKAN -

Teşekkür ederim.

Sayın Ataöv, siz de bilirsiniz ki biraz önce de
belirttiğim şekilde, içtüzüğümüzdeki soru sorma şeklinin dışına sayın üyelerin büyük ölçüde
çıktıkları ve zatıâlinizin de bu örneği verdiği
açıktır. Şahısların, elbette ki devlet memuru
olanların memuriyetlerinden ötürü olan davranışları Yüce Mecliste soru olarak, sayın üyeler
tarafından Bakana yöneltilir ama şahsi yaşantıları hususunda ve bu soru sorma şartlarının
dışına çıkarak yapılırsa, bunu yöneltmemek
hakkı da elbette Başkanlığındır.
Diğer sorulara cevap verebilirsiniz Sayın Bakan.
İHSAN ATAÖV (Antalya) - Sayın Başkan, Lond-

TAN (Devamla) -

İHSAN ATAÖV (Antalya) -

100. YILA ARMAĞAN

sorulmamış kabul ediyorum” diyorsunuz; ama
devletin kadrolarını işgal eden kişiler hakkında biz üyelerin burada soru sormaya hakkımız
vardır.

Cevaplaması zor ta-

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE
TAN (Devamla) - Cevapladım efendim, cevaplaması zor değil, her zaman burada cevap
vermeye hazırım, okusunlar, Sayın Ataöv okusun efendim, eğer tatmin olmazlarsa bildirsinler, tekrar kendilerine cevap vermeye hazırım
efendim, yazılı olarak.
İHSAN ATAÖV (Antalya) - Gazetede var, burada var. Siz, Senatoda bunu söylediniz mi, söylemediniz mi, onu söyleyin.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE

Kendisinden okur, öğrenirsiniz. Meclis zabıtlarında da çıkar, kendisinde
de vardır.
TAN (Devamla) -

ra’da böyle iki kadro var mıydı?
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İHSAN ATAÖV (Antalya) -

Bal hanımdan kor-

kuyor, cevap veremiyor.
Tamam Sayın Ataöv, Sayın Ataöv,
Bakan size, bunun dışındakileri yazılı olarak
cevaplandıracağını beyan etti. Bu şekilde cevaplandırılmıştır efendim, ancak rica ederim,
biraz daha dikkatli olursak, herhalde daha uygun olur.
BAŞKAN -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE

Efendim şimdi ikinci sorularına geliyorum: Böyle bir yaşam olmuş olabilir
fakat Sayın Ataöv gayet iyi bilir ki böyle yaşamlar her türlü müessesede vardır, kendi müesseselerinde de vardır, olmuştur. (CHP sıralarından
gülüşmeler.) Sonunda evlenmişlerdir ve hiç olmazsa iyi bir birleşme olmuştur. O bakımdan
ben bu evlilik müessesesine fazla dokunmak
istemiyorum. Ancak şunu arz etmek istiyorum;
Londra’da bir ataşe muavinliği kadrosu vardır.
Çünkü biz, Stokholm’da ve Bern’de tahsis edilmiş kadroları çok evvel oradan kaldırdık ve bunlar, (Londra’ya gidiyor bütün arkadaşlarımız,
sizler de biliyorsunuz, hasta olanlarınız, Allah
göstermesin, gittiler.) bunlar da...

100. YILA ARMAĞAN

TAN (Devamla) -

Perişan oluyorlar
gidenler Sayın Bakan, perişan.

İLHAN ERSOY (Kütahya) -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE

Olurlar tabii efendim, kolay değil, onun için bir ikincisini gönderdik ki
acaba yardım edip de perişan olmamalarını
sağlarlar mı diye Londra’ya gitmiştir bir sayın
müsteşar, görevinden alınmamıştır, kendisi ayrılmıştır; bunu bilhassa bildirmek istiyorum.

TAN (Devamla) -

İkincisi, hanımları da oraya vazifeyle gitmemiştir, ücretsiz izinle gitmişlerdir, arz ederim
efendim.
BAŞKAN - Teşekkür

ederim Sayın Bakan.

Soru cevaplandırılmıştır.
Yüzyılın
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Buyurun Sayın Ceyhun.
Sayın Başkan,
aşağıdaki sorularımın Sayın Bakan tarafından
cevaplandırılmasına delaletlerinizi rica ederim.

EKREM CEYHUN (İstanbul) -

1. 1936 - 1937 ders yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde 160 öğretim üyesi ve görevlisi varken, 1.710 tıp öğrencisi tedrisat yaparken, bugün Türkiye’de, 18 tıp fakültesinde 5
bini bulan öğretim üyesi ve görevlisiyle yılda ne
kadar tıp öğrencisi tedrisat yapabilmektedir?
Hükûmet, bu sayıyı kâfi görüyor mu? Kâfi görmüyorsa, tıp öğrencisini artırmak için ne gibi
düşünce ve tedbirleri vardır?
2. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun mütehassıs hekim açığını kapatmak için 1979 yılında
nasıl bir uygulama düşünülmektedir? Bu uygulamaya başlama tarihi ne olacaktır?
3. Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın
1684’üncü paragrafında, “Sağlık hizmetlerini
eşit, güvenli ve iyi bir biçimde her kişiye yaygınlaştırmak ve böylece toplumun temel sağlık
düzeyini yükseltmek temel ilkedir. Bu ilkeye
ulaşabilmek için sağlık alanındaki uygulamaların ayrı sistemler olduğu yaklaşımından vaz
geçilerek tek yönetim uygulamasına geçilmesi
sağlanacaktır.” paragrafı yer almıştır. Bu uygulama içerisine bugün Türkiye sathına yayılmış
bulunan üniversite hastaneleri sokulacak mıdır? Üniversite hastaneleri sokulmayacak ise
bu hastanelerin büyük bir bölümü o illerdeki
devlet hastanelerinden oluştuğuna göre bu mesele nasıl çözümlenecektir. Teşekkür ederim.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE

Sayın Başkan, 1’inci sualleri
beni, Bakanlığımı ilgilendirmediği için kendilerinin onu Milli Eğitim Bakanına tevcih buyurmalarını arzu ediyorum.

TAN (Devamla) -

2’inci sualleri; 9 Temmuz 1979’da mütehassısla-

3’üncü sualinizi, müsaade ederseniz size yazılı
olarak arz edeyim.
BAŞKAN - Sorular

cevaplandırılmıştır.

Sayın Özutku, buyurun efendim.
Sayın
Başkanım, aracılığınızla Sağlık Bakanından şu
sorularımın cevaplandırılmasını rica ediyorum.
MEHMET ÖZUTKU (Afyonkarahisar) -

1. CHP ve Hükûmet tarafından tatbik edilmekle birlikte Türk kamuoyu tarafından büyük
tepkilere yol açan full - time uygulamasına geçilmiştir. Şimdi full - time uygulaması Bakanlık
tarafından mı yürütülür yoksa TÜSDER denilen bir dernek tarafından mı yürütülür? Şunun
için soruyorum. Afyon’da TÜSDER isimli bir
dernek vardır. Bu derneğin mensupları Devlet
Hastanesi Başhekimini ziyaret ederler ve şu
nasihatta bulunurlar. Siz, bütün arkadaşlarınız
bu Kanun’u en kısa zamanda kabul edip yazıhanelerinizi, rnuayenehanelerinizi kapatacaksınız. Bu vesileyle soruyorum: Bu Kanun’u yürütmek Sağlık Bakanlığının görevi midir, yoksa
TÜSDER’in mi?
2. Yine, yine tabii Devlet...
SAMİ GÖKMEN (Muğla) - TÜSDER dernektir.
MEHMET ÖZUTKU (Afyonkarahisar) -

tabii dernektir.

Tabii,

Sayın Özutku, Sayın Özutku bana
muhatapsınız. Olabilir Sayın Özutku. Zatıaliniz de bazı zamanlarda aynı şekilde davranıyorsunuz. Hoşgörünüz birbirinizi ve siz bana
muhatap olarak devam ediniz. Buyurunuz.

BAŞKAN -

Şimdi
Sayın Başkanım, yine Afyon Devlet Hastanesinde, yine bu TÜSDER mensupları başhekimi
ziyaretlerinde isim de veriyorlar, Günaslan Dil-

MEHMET ÖZUTKU (Afyonkarahisar) -

man isimli bir doktor var, bu doktora katiyetle
karışma. O ne yaparsa serbesttir. Bu doktorun
meziyeti de şudur: Bütün personele, sağlık personeline, mutlaka TÜSDER’e üye olacaksınız
tarzında baskı yapmaktır. Bunun için TÜSDER tarafından adeta başhekim üzerinde,
başhekim olarak kabul edilmekte ve üzerine toz
kondurulmamaktadır. Burada şunu öğrenmek
istiyorum: Günaslan Dilman isimli ki tayini
çıkarılmış fakat Bakanlık oluru ile bu tayin bir
müddet uzatılmıştır. Günaslan Dilman isimli
operatör doktorun yetkisi Bakanlıktan mı onaylanmıştır yoksa TÜSDER’den mi almıştır bu
yetkisini ki Günaslan’a devretmektedir?
3. Yine TÜSDER mensuplarının başhekime,
o tarzda uygun görülmüş ve Afyon’un Sandıklı kazasına tayin edilmiş bir hemşirenin tayini için şu tarz direktif veriyorlar. Bu hemşire,
Afyon Hastanesinden tayin olan bu hemşire
yeniden Afyon Devlet Hastanesine gelecek ve
başhemşire olacak.

100. YILA ARMAĞAN

rın oralara gönderilmesi planlanacaktır. Çünkü
full-time Kanun’u’nun tatbik günü odur.

Bu konularda Sayın Bakanlık ne düşünür? Bu
konu kendilerine intikal etmişse ne düşünür?
Bugün kendilerine intikal ediyorsa ne yapmayı
düşünürler?
4. Bir de yine Afyon’da bir yıl kadar önce halk
arasında büyük, çok büyük tepkilere yol açan
(Daha önceki iktidarlar döneminde yapılan sağlık ocaklarının açılışı münasebetiyle müstahdem
ve memur alınmıştır, gayet normaldir, fakat kendisine de Sayın Bakana da intikal etmiştir, mesele bize intikal ettiğine göre, intikal etmemişse,
şimdi ben intikal ettirmiş oluyorum.) tayinlerde
birtakım şahısların ve teşkilatların 20 bin liraya
kadar rüşvet almak suretiyle vatandaşları buraya tayin ettikleri iddiası vardır. Böyle bir iddia
gerçekten korkunçtur. Bir Bakanlığın ve Devlet
makamını işgal eden fertlerin bu tarz bir şeye
tenezzül edeceklerine ben ihtimal vermiyorum;
fakat bu konu üzerinde ki büyük bir ihtimalle
Yüzyılın
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Sayın Bakana da intikal etmiştir sanıyorum, bu
konuda ne gibi işlem yapmışlardır? Yapmamışlarsa ne yapmayı düşünürler?
Saygılar sunarım, teşekkür ederim efendim.
BAŞKAN -

Teşekkür ederim.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE

Efendim, kanun ve yönetmelikler neyse tabii ki o olacaktır. TÜSDER
söylemiştir ama yapılıp yapılmaması ancak
oradaki bulunan başhekimin dirayeti ve bize
meseleyi intikal ettirmesiyle vücut bulur. Bu
mevzu bana intikal ettirilmiştir. Şimdi ihbar
kabul ediyorum ve müfettiş göndereceğim.
TAN (Devamla) -

100. YILA ARMAĞAN

Diğer mevzua gelince Sayın Özutku, o mevzuda biliyorsunuz Afyon’dan müfettişler hiçbir zaman eksik olmadı. 657 sayılı Kanun’un
emirleri neyse Afyon’a alman müstahdem o
Kanun’un emirleriyle yapılmış. Bu alınmada
para alıp almadıkları tespit edilmemekle beraber, siz de çok iyi biliyorsunuz ki iki müstahdem oradan, görevlerinden alınmış, yani
görevlerini, ama adamların para aldıkları belli
olmadı- görevleri kötüye kullandıkları için bu
müstahdemler hemen görevlerinden alındı.
Müfettiş raporumuz var, isterseniz arz ederiz.
Size gönderirim. İdareci bazı kişiler de değiştirilmiştir. Durum bundan ibarettir.
Diğer sözlerinizi de zabıttan çıkaracağım, yine
gerekli tahkikatı yapıp size sunarım efendim.
Arz ederim Sayın Başkanım.
BAŞKAN - Soru

cevaplandırılmıştır efendim.

Sayın Simav, buyurun.
Sayın Başkan, Sayın Bakandan aracılığınızla iki sualim olacak.
AKIN SİMAV (İzmir) -

Birincisi: Batı Trakya’dan yurdumuza gelip de
Türkiye’deki tıp fakültelerinde öğrenim yapan
Yüzyılın
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ve mezun olduktan sonra Batı Trakya’ya dönemedikleri için haymatloz durumuna düşen
tabiplerin Türkiye’ye kazandırılması konusundaki çok yönlü çalışmaya Sayın Bakan ne der?
İkincisi: Son günlerde yazılı ve sözlü basında
kuduz olaylarının arttığına ilişkin yaygın haberler almaktayız. Bu haberler doğru mudur?
Kuduz olayları artmakta mıdır? Yeterince kuduz aşısı var mıdır
Teşekkür ederim Sayın Başkan.
BAŞKAN - Teşekkür

ederim Sayın Simav.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE
TAN (Devamla) - Efendim, birinci sualine zan-

nederim demin cevap verdik, Sayın Aygün’ün
sualiyle birlikte Sayın Simav’a da.
Biliyorsunuz herhalde yabancı uyruklu hekimlerin çalışmasını öngören kararnameyle bu husus kendiliğinden ortadan kalkmıştır.
Yabancı uyruklu hekimler Türkiye’de çalışmaktadır, çalışacaktır bundan sonra. Bize müracaatlar başlamıştır, marttan itibaren kendilerini gerekli yerlere dağıtacağız efendim.
İkinci husus ise; kuduz vakalarının artışı yerel
yönetimin biraz da koruyuculuğu altındadır.
Biz sadece hastaneci olarak kuduran insanları
tedavi etmekle yükümlüyüz. Çok az bir miktarda, zannederim artış vardır ve bu artış sadece
Türkiye’de değil Avrupa’nın birçok şehirlerinde de vardır. Gerekli tedbirler alınmıştır.
Yalnız şunu arz edeyim, elimizde dünyanın
standartlarına çok uygun ve çok iyi bir kalitede
bol miktarda kuduz aşımız mevcuttur ve gerekli bu aşıları yapmak için halkımızı uyarıyoruz
ve gerekli propagandamızı yapıyoruz. Ancak
köpeklerle savaş, Yerel Yönetim Bakanlığının
ve yerel yönetimin işleri arasındadır, arz ederim efendim. (Alkışlar)

cevaplandırılmıştır.

Sayın Koçal, buyurun efendim sorunuzu sorunuz.
Sayın Başkan, delaletinizle aşağıdaki sorularımın Sayın Bakan
tarafından cevaplandırılmasını rica ediyorum.
TURAN KOÇAL (İstanbul) -

1. Bugün piyasada mevcut olan ilaçların isimlerini liste hafinde verirler mi? (Olmayanları
demiyorum.)
2. Sayın Bakan konuşmaları sırasında bir taahhütte bulunmuştu. Bu taahhüdü ben de
samimi olarak kabul ediyorum çünkü Sayın
Bakan sözünde duran bir kimsedir. Gösterdiği
liste 1977’de 143 adetti. Şimdi bu adet daha
mı fazladır?

Genel Sağlık Sigortası çıktığı takdirde, bu ilaçlar ücretsiz olarak verilecekti. Kanun hazırdır,
Yüce Meclisten çıktıktan sonra, fakirin filminin
Devlet tarafından ödenmesine ve diğerlerinden
prim alınmasına bu sistemle geçiyoruz. Tabii
yasa meselesidir, Yüce Meclisi bekliyorum. Diğer ilaçların haneleri olduğuna dair şu anda
bilgim kifayetsiz, bilemiyorum. Bunu isterseniz
yazılı olarak arz edeyim efendim.
Kısa zamanda verirseniz memnun olurum Sayın Bakan.

TURAN KOÇAL (İstanbul) -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE
TAN (Devamla) - Hemen

bilirim.

efendim, yarın vere-

Şahsım hakkında söylemiş olduğunuz sözler
için de ayrıca teşekkür ederim.
BAŞKAN -

Ben de teşekkür ederim Sayın Ba-

3. Sayın Bakan yurt içi gezilerinde koruma polisi hariç yanına kimleri almaktadır? İsimlerini
söylerler mi?

kan.

4. 1978 yılı içinde Bakanlığın bütün üniteleri
dahil olmak üzere ne kadar emekliye ayrılan,
ne kadar istifa eden, ne kadar atılan ve ne kadar da yeniden alınan eleman vardır?

MUSTAFA RONA (Artvin) - Sayın Başkan, Sayın Bakandan aşağıdaki sorularımın cevaplandırılmasına aracılığınızı rica ederim efendim :

5. 1978 yılı içinde bir beyanında Sayın Bakan
1978 yılında ilaçlara yapılan büyük zam karşılığında “Bu zamlar mecburiydi; fakat 1979 yılında ilaçların ücretsiz olacaktır.”, demişti. Şimdi yıl 1979 olduğuna göre bu ilaçlar acaba ne
oldu? Parasız alınabilecek mi? Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Sayın

Koçal, üçüncü sorunuz Bakanın tamamen şahsi tasarrufu ve arzusuna bağlı
olan bir husustur. Soru olarak yöneltmek imkânı yoktur. Diğer soruları yöneltiyorum.
Buyurun Sayın Bakan.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE
TAN (Devamla) -

vereyim.

Efendim, son soruya cevap

100. YILA ARMAĞAN

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. Soru

Buyurun Sayın Rona.

Bazı sualleri arkadaşlar sordular; fakat Sayın
Bakan yazılı cevap vereceğini söyledikleri için
bir kısmını ben de sormak istiyorum.
1. Piyasada ilaç bulunmuyor, buna ait çalışmalar var mıdır?
2. Taşra hastanelerinde olmadığı halde, Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük vilayetlerin
hastanelerine, ihtiyacın çok üzerinde tayin edilen dişçi ve eczacıların miktarlarını - hastane
olarak- öğrenmek istiyorum ve bunların ne
maksatla, hangi fayda için tayin edildiklerini
öğrenmek istiyorum.
DOĞAN ONUR (İstanbul) - Doktorlar ne iş yapar?

Rica ederim arkadaşlar, elbette Sayın Üyenin hakkı. Aslında Sayın Üye, şu ana
BAŞKAN -
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kadar sorulan soruların içerisinde, içtüzüğe en
uygun şekilde soru soran üyedir. (CHP sıralarından “Bravo Başkan” sesleri, alkışlar.)
MUSTAFA RONA (Artvin) -

Teşekkür ederim

teşekkür ederim.

Buyurunuz Sayın Bakan.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE

BAŞKAN -

TAN (Devamla) - Efendim, müsaade ederseniz

TAN (Devamla) - Saygılar sunarım efendim.
(CHP sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)

Yalnız sizleri şu anda aydınlatmak, için kısaca
şunu söyleyeyim: Bu eczacı ve diş hekimi arkadaşlarımızı, yeni görevlerde çalıştırmak üzere,
yönetmelik değişti ve yayımlandı. Ayrıca genelge’de var. Mesela, müfettiş eczacı kadrosu
ihdas ettik. Her Hükûmet tabibinin yanına bir
eczacı vereceğiz, buradaki fazlalıkları çekeceğiz ve hükümet tabibi eczaneleri kontrol ederken, teknik müşavir olarak bu eczacılar onların
yanında bulunacaklar.

BAŞKAN -

yazılı cevaplandırayım.

100. YILA ARMAĞAN

BAŞKAN - Ben

Sayın Bakan, sözlü sorular cevaplandırılmıştır,
yazılı soruların cevabını yerinizden alacağım.
Yerinize oturabilirsiniz, buyurunuz.

Sayın Başkan,

Diş hekimleri için de büyük şehirlerimizde diş
protez laboratuvarları açıyoruz. 200 - 300 diş hekimi orada çalışacak. Eğer muvaffak olabilirsek,
vatandaşlarımız hastanelere gidip diş protezlerinin kalıplarını aldırıp, bu laboratuvarda bu arkadaşlarımıza yaptırıp, tekrardan takabilecekler.
Elimizden geldiği kadar bu fazla olan değerli
meslektaşlarımızı ve vatandaşlarımızı halkın
hizmetine sunup, kendilerine gerekli hizmeti
verdirmek ve böylece de ekmek paralarını devam ettirmek amacında çalışıyoruz. Ayrıca da
bunları bildiren yönetmeliğin ve genelgelerin,
neler olduğunu bildiren yazılı cevabımı da müsaade ederseniz yakın bir zamanda zatıâlinize
arz edeyim efendim.

Sayın Bakan, yazılı soruları okutuyorum efendim:
Sayın Başkanlığa
Aşağıdaki sorularımın, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanınca cevaplandırılmasına tavassutunuzu arz ederim.
Saygılarımla.

			

Burdur
Ahmet Sayın

1. 1976 ve 1977 yıllarında sağlık malzemesi
veya sağlıkla ilgili ithalatın toplam tutarı kaç
liradır?
2. Keza 1978 yılındaki ithalatın toplam tutarı
kaç liradır?
BAŞKAN -

efendim.

Sayın Bakan, sorular bu kadar

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE
TAN (Devamla) - Yazılı olarak cevaplandıra-

yım efendim.

AHMET SAYIN (Burdur) - Bakan

Sayın Başkan.

dinlemedi, ki,

cevaplandırılmıştır.

Sayın Sayın, Bakan herhalde dinlediler ve teknik soru olduğu için yazılı cevap
vermeyi uygun buldular efendim.

Son soru olarak Sayın Tabak, buyurunuz.

Diğer bir yazılı soruyu okutuyorum :

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. Soru

DR. KEMAL TABAK (Adıyaman) Yüzyılın

Sağlık Bakanları

874

kan, suallerim diğer üyeler tarafından sorulmuş olduğundan, teşekkür ederim.

Sayın Baş-

BAŞKAN -

Sayın Başkanlığa

Saygılarımla.
Konya
Mustafa Güzelkılınç
1. Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev yapan sağlık personeli, tam gün yasasına tabiler
mi? Değillerse sebebi nedir?
2. Konya merkezinde inşaatı tamamlanan sağlık ocakları, kadrosuzluk nedeniyle bir yıldır
kapalıdır. Kadroları ne zaman verilecektir?
BAŞKAN - Sayın

Bakan, 1’inci soru size ait değildir. 2’inci soruyu cevaplandırınız.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE
TAN (Devamla) - Sayın Başkan, 1’inci soru Sayın Başkanlara aittir.

Diğerini de müsaade ederseniz, yazılı olarak
arz edeyim.
BAŞKAN - Diğer bir yazılı soruyu okutuyorum :

Sayın Başkanlığa
Aşağıdaki sorularımın, Sayın Sağlık Bakanı
tarafından cevaplandırılmasına delaletlerinizi
arz ederim.
Saygılarımla.
Çorum

			
BAŞKAN - Bir

Mehmet Irmak

dakikanızı rica edeceğim.

Sayın Bakandan soruların sonuna kadar dinlemesini ve tüm üyelerce soruların dinlenilmesini
rica edeceğim.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE
TAN (Devamla) BAŞKAN -

Emredersiniz efendim.

Buyurun efendim.

Soru 1. Yurt dışındaki hekimlerden izinli dönenlerinden de ülkemizde koruyucu ve kontrol
hekimliğinde yararlanmak mümkün müdür?
Teşkilatınızda bu yönde araştırma ve çalışmalar yapılacak mıdır?
Soru 2. Bazı nedenlerle vatandaşlıktan çıkartılmış hekimler var mıdır; yurt dışındaki bu hekimlerin yeniden Türk vatandaşlığına alınmasına yardımcı olmayı düşünür müsünüz?
Soru 3. Sinop Devlet Hastanesi ne durumdadır; onarılacak mıdır?
Soru 4. Doğum kontrolünü aile planlaması
olarak şirin göstermek mümkün müdür? Nüfus
zenginliğin bir türü değil midir?
100. YILA ARMAĞAN

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanınca, aşağıdaki
sorularımın cevaplandırılmasını rica ederim.

Soru 5. Doğum kontrolü için dış ülkelerden ne
miktar, mali, teknik ve malzeme olarak yardım
alınmaktadır? 1978 ve 1979’da ne miktar fiili
yardım alınmış ve alınacaktır?
Soru 6. Aile planlaması yardımları bir dış ülke
tarafından mı, yoksa Dünya Sağlık Teşkilatı
veya bir uluslararası kuruluş tarafından mı yapılmaktadır?
Soru 7. Bu konuda Türk Devleti adına son
beş yılda ayrılmış ve kullanılmış olan bütçe
imkânları ne kadardır? Hemşire, ebe, sağlık
memuru, hekim olarak bu konuda ne miktar
eleman görevlenmiştir?
Soru 8. Çin’de doğum kontrolü incelemeleri
yaptığınıza göre bu konuda Bakan olarak ağırlığınızı koydunuz mu, sonuç ne olacaktır?
Soru 9. Göreve başladığınızdan bu yana 14 ay
zarfında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında memur, teknisyen, işçi olarak ne kadar yeni personel alınmıştır? Mevcut personel ne kadardır,
ne kadarı görevden uzaklaştırılmış, ayrılmaya
zorlanmıştır? Bakanlık içinde ne kadar nakil
yapılmıştır? Tunceli, Mardin, Bitlis ve Kars illerine ne kadar personel tayin edilmiştir? Bu ilYüzyılın

Sağlık Bakanları

875

lere tayin edilip de istifaen ayrılanlar ne kadardır, istifa yoluyla açılan bu kadrolara yapılan
tayinler Bakanlık merkezinde mi, yoksa yine o
illerde mi olmuştur? Bahsi geçen illerin personel kadroları ne kadardır?

100. YILA ARMAĞAN

Soru 10. Bakanlığınıza bağlı sağlık okulları kaç
tanedir, nerelerdedir, 1978 - 1979 yıllarında
bu okullar ne kadar süre ile kapalı kalmıştır?
Bu okullardan öğrenci nakilleri ve sürgünleri
olmuş mudur? Bunlar gönderildikleri hassas
bölge ve illerde öğrenimlerine devam ettirilmediyse zararlarını kimler tazmin edecektir?
Mecburen uzaklaştırılan bu gençlerden Devletin masraflarını istirdat için Bakanlıkça teşebbüsler yapılmış mıdır?
Soru 11. - Bakanlığınız Eczacılık Genel Müdürü, kendi adına sahte imzalı istifa dilekçesi
düzenlenerek görevden uzaklaştırılmış mıdır?
Bu sahteliği yapanlar hakkında işlem yapılmış
mıdır; yeniden göreve alınması, haksızlığın giderilmesi düşünülmekte midir?
BAŞKAN - Sayın Bakan, sorular bu kadar. İkin-

ci soruyu zaten burada sayın üyelere cevap verirken cevaplandırmıştınız; diğer sorulan...
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE

Yazılı olarak cevaplandırayım efendim müsaade ederseniz.
TAN (Devamla) -

BAŞKAN -

Yazılı olarak cevaplandırılacaktır.
Sayın Başkanlığa

Sayın Bakandan aşağıdaki sorularımın cevaplandırılmasını rica ediyorum.
Artvin
			
Mustafa Rona
Hacettepe Hastanesine 19.2.1979 Pazartesi
günü felçli bir hasta (Ziya Ayhan) acil serviste
muayenesinde “Yatması gerekli.” tıbbi mütalaasını almış, fakat adı geçen hastane nöroloji ve
diğer ilgilileri “Yer yok” beyanı ile yatırmamış-
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lardır. Bu hastanın akıbetinden kim sorumlu
olacaktır? Ve Bakanlığınız bu gibi olaylarda ne
muamele yapmaktadır?
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE
TAN (Devamla) - Efendim, hastane, üniversite
hastanesidir, demin de arz ettiğim gibi bizimle
hiçbir ilişkisi yoktur.
BAŞKAN - Soru

cevaplandırılmıştır.

Sayın Başkanlığa
Aşağıdaki sorularımın Sayın Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanı’nca cevaplandırılmasını arz
ederim. Saygılarımla.
Eskişehir
			
Yusuf Cemal Özkan
Soru 1. 2219 sayılı Özel H a s t a n e l e r
Yasasının 12, 26, 27, 28’inci maddeleri yürürlükte olduğuna göre niçin tatbikatında güçlük
çekiliyor?

Soru 2. Hastanelere tayin edilen diş tabipleri
yalnız diş çekimi mi yapacak? Diş tedavisine ne
zaman geçilecektir?

Soru 3. Adli vakalarda savcının emrinde olan
ve adli tabiplik görevi yapan Hükûmet tabiplerine Tam Gün Yasası nasıl tatbik edilecektir?
Soru 4. Tam Gün Yasasının tam tatbik edildiği
bazı devlet hastanelerinde muayene ve tedavi
adedinde artma olmuş mudur? Ne kadar olmuştur?
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE

Efendim, bir kısmına zaten
cevap vermiştim. Cevap vermemiş olduklarımı
yazılı olarak Sayın meslektaşıma arz edeyim
müsaade ederseniz efendim.
TAN (Devamla) -

BAŞKAN - Teşekkür

ederim.

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına

Aşağıdaki soruların Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanı tarafından cevaplandırılmasına tavassutlarınızı saygıyla arz ederim.
Kayseri
			
Mehmet Doğan
Soru 1. 1977 yılında ilaç hammaddesi için ne
kadar döviz tahsisi yapılmıştır? Bu rakam 1978
senesinde nedir?

Soru 2. Göreve geldiğinizde ilaç noksanı ne kadardı? Şu anda ne kadardır?
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. METE
TAN (Devamla) - Bunu

da yazılı olarak cevaplandırmama müsaade buyurmanızı arz edeceğim Sayın Başkanım.

100. YILA ARMAĞAN

Dr. Mete Tan
Dönemi Sağlık Düzenlemeleri
•

2162 Sayılı Sağlık Personelinin Tam Süre Çalışma Esaslarına Dair Kanun (1978)

•

2238 Sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında
Kanun (1979)

•

Sığır Tüberkülozu Yönetmeliği (1978)

•

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Huzurevleri İşletme Yönetmeliği (1978)

•

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kreş ve Gündüz Bakımevleri İşletme Yönetmeliği
(1978)

•

2162 Sayılı Sağlık Personelinin Tam Süre Çalışma Esaslarına Dair Kanun’un
Uygulama Yönetmeliği (1978)

•

Hudut Sağlık İdareleri Yönetmeliği (1979)

•

Kozmetik Yönetmeliği (1979)

Yüzyılın

Sağlık Bakanları

877

Dr. Ali Münif İSLAMOĞLU (1917 - 1998)

Dr. Ali Münif İslamoğlu
1917 yılında Aydın Çine’de doğdu.
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. (1941)
İhtisasını İç Hastalıkları üzerine yaptı.
Kastamonu Verem Hastanesi Başhekimliği, Ankara Numune Hastanesi Başhekimliği, 11. ve 19. Dönem
Kastamonu Milletvekilliği, 1977-1980 Cumhuriyet Kastamonu Senatörlüğü, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği
Teşkilatı Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu Başkanlığı görevlerini yürüttü.
43. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı olarak görev aldı.
100. YILA ARMAĞAN

Evli ve 2 çocuk babasıydı.
5 Ağustos 1998 tarihinde vefat etti.

CUMHURİYET SENATOSU
Konu

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1980 Yılı Bütçesi Münasebetiyle

Yasama Yılı

19

Birleşim

32

Tarih

07.02.1980

S

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsünün yapıcı,
uyarıcı, yol gösterici beyanlarından mütehassis
olduğumu ve ayrıca teşekkür etmek istediğimi
ifade etmek istiyorum.

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi üzerinde değerli parti sözcülerinin konuşmalarını
dikkatle dinledim. Tenkit ve temennilerini Bütçe
tatbikatı içerisinde itina ile yerine getireceğimden emin olmalarını istirham ederim. Bana bu
imkânı verdiklerinden dolayı sayın sözcülere
huzurlarınızda bilhassa teşekkür etmek isterim.

Umumi politikanın, aktif politikanın girmediği bir iki müesseseden birisi de mutlaka sağlık
müesseseleridir. Bu sağlık müesseselerinde çalışan ve bu hizmetin anaunsuru olan hekimlerin
yaptığı yeminin icabıdır. Bunun dışında Cumhuriyet Hükûmetlerinin tatbikatı da ve bunu
bütün devrelerde, bütün Cumhuriyet Hükûmet-

AĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR.
ALİ MÜNİF İSLÂMOĞLU (Kastamonu) -

Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun Değerli Üyeleri,

Muhterem Arkadaşlarım,
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leri devresinde itina ile tatbik etmiştir. Bendeniz
1946 senesinden 1977 senesine kadar sağlık müesseselerinde kısa fasılalarla hizmet verdim. Bütün Cumhuriyet Hükûmetlerinin politikanın en
ufak zerresini dahi müesseselere sokmadıklarını
müşahede etmiş bir insanım; fakat son yıllarda
maalesef bu tatbikat, bu örf ve âdet ve edilen bu
yeminleri nazarı itibara alınmamış gibi görmenin ıstırabını her hekim gibi, her Türk vatandaşı
gibi bendeniz de hissetmiş bulunuyorum.

100. YILA ARMAĞAN

Düşünün ki hastanelerimize gelen hangi fikirden, hangi renkten, hangi ideolojik kafaya
sahip olursa olsun, bütün insanların aynı muameleyi görmesi icap ederken, bunun değişik
ve hepimize acı gelen misallerini görmekten
üzüntü içindeyiz.
Hepimizin bildiği gibi son zamanlarda bazı
hastalarımız, bazı müesseselere gelmiş ve orada tedavi edilme imkânı bulamamış, bir ikinci
müesseseye gitmiş, orada da aynı muameleye
maruz kalmış, üçüncü müesseseye giderken
yolda ölmüştür. Bunların az da olsa bulunması
mesleğimize, örf ve âdetimize yakışmayan tavırlar olduğunu ifade etmek isterim.
Değerli Arkadaşlarım,
Sağlık müesseseleri halkımıza öteden beri hepimizin istediği ideal hizmeti belki götürememiştir; fakat sağlık müesseselerinde çalışan
arkadaşlarım, hepinizin bildiği gibi imkânsızlıklar içerisinde, her şeye, bütün mahrumiyetlere katlanarak tıbbın icaplarını vatandaşlarımıza sunmaya gayret sarf etmişlerdir.

‘‘

Türkiye’de sağlık müesseselerinin
kemaliyle çalışabilmesi için 60 bin
hekime ihtiyacı olduğu ifade edilir.
Bugün Türkiye’de 26 bin hekim vardır.
Bu 26 bin hekime yaşlılar, mesleğini
bırakmış insanlar, politikaya atılmış
bizler de dahiliz. Bence aktif halk sağlığı
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hizmetinde çalışan hekim miktarı 16-17
bini geçmez. Hal böyle iken, çıkardığımız
kanunlarla bu hekimlerin de mesailerini
kısıtlayarak, halk sağlığı hizmetlerine
bütün mesailerini verme imkânlarını da
kaldırmış bulunduk.
Evvelki sene, hepinizin bildiği gibi
Meclislerden süratle geçirilen Tam Gün
Yasası, hem halkın sağlığını zedelemiş
hem müesseseleri hekimsiz bırakmış
hem de hekimlerimizin de onurunu
zedelemiştir.

’’

Bu Kanun, Yüce Senatodan çıkarken, o zaman
Parti Sözcüsü olarak ifade etmiştim: “Bu Kanun müesseseleri doktorsuz bırakacak, bu Kanun hastaneleri doktorsuz bırakacak, bu Kanun
bugünden daha iyi hizmet getirmeyecek, bu
Kanun ordunun hiyerarşisini de bozacak, Bu
Kanun Devlet personel sistemini de bozacak...”
Bütün bu ifadelerimize rağmen nedense ve
eminim ki Cumhuriyet Halk Partisinin de cidden Bütçe Komisyonunda ifade edildiği gibi
kendilerinin de habersiz olarak, dışarıda tezgâhlanarak emrivakilerle geçirilen bu Kanun
memleketimizin sağlık müesseselerini muhtal
hale getirmiştir.

‘‘

İktidara geldiğimiz gün 57 vilâyette
sağlık kurulu yoktu. Bu 57 vilâyet,
alışılmış, Şark’ta geri kalmış
vilâyetlerimiz değildi. Onlar dahil Rize,
Trabzon, Giresun, Samsun, Çorum,
Aydın, Isparta, Kastamonu, Bursa,
Balıkesir, Konya,
Hatay dahil bütün bu vilâyetlerde sağlık
kurulları kurulamıyordu.

’’

Bu demektir ki bu vilâyetlerde bulunan vatandaşlarımız bir göz muayenesi olmak, basit bir
ameliyat olmak için bütün bu vilâyetlerden ge-

Mutlu azınlığı ortadan kaldırmak, vatandaşlara müsavi hizmet getirmek idialarıyla getirilen
bu Kanun, bilâkis mutlu azınlığa hizmet etmiştir. Yine fakir halk sahipsiz bırakılmış, yine
mutlu azınlık diye ifade edilen insanlar istediği
doktora, istediği müesseselere muayene edilme
imkânını daima muhafaza etmişlerdir; fakat
esnafımız, işçimiz, vatandaşımız, köylümüz
müesseselerde doktor aramak için Türkiye’de
âdeta turist gibi dolaşmıştır.
Bunun dışında, o zaman bu Kanun çıkarken
maalesef ifade etmeye mecburum, muayenehane ile hekim arasındaki türlü para münasebetleri
bu şekilde ortadan kalkacaktır, tarihe karışacaktır diye en salâhiyetli ağızlardan ifade edilmiştir.
Bunu, Türk hekimine karşı en azından bir saygısızlık kabul ediyorum ve meslektaşlarım adına
bunu şiddetle bir daha reddediyorum.
Her meslekte mutlaka vazifesini suistimal eden
insanlar vardır. Bu hekim olur, hâkim olur,
öğretmen olur ve her meslekten olur. Üç tane
fena misalin bütün bir mesleği hedef tutmaya
kâfi gelmeyeceğini hepiniz takdir edersiniz.
Bugünkü sistem içerisinde acaba bu marazi
ruha sahip olan insanlar aynı şekilde ve daha
kötü şekillere başvurmuyorlar mı?... Bunları
bulup, tasfiye edip teşhir etmek, o şahıslardan
ziyade mesleğimize telafisi mümkün olmayan
yaralar açacağını düşünerek, bunların kendi
bünyemizde hallini uygun bulmuşuz.
Değerli Arkadaşlarım,
Bu Kanunla öyle müesseseler gördüm ki Anadolu’da hemşire var, eczacı var, işçi var, hademe,
aşçı var, yemek var; fakat hasta yok, hekim yok.
Bu bir müessese değildir, yüzlerce müesseseyi

seçim sıralarında benimle beraber gezen gerek
Adalet Partili gerekse Cumhuriyet Halk Partili değerli arkadaşlarım mutlaka görmüşlerdir.
Kabul edersiniz ki sayın sözcünün ifade ettiği
gibi espri itibariyle Tam Gün Yasası’nın aleyhinde değiliz. Tam Gün Yasası idealimizdir.
Yalnız, şartlar elverdiği zaman bu tatbikatın
yapılmasını, o zaman da önermiştik, bugün de
aynı fikirde olduğumuzu ifade etmek isterim.

Bugün Türkiye’de 10 bin muayenehane vardır.
Vasati muayenehanesi olan her hekim 10 hastaya baksa ayda 3 milyon hasta eder. Senede
36 milyon. Bu muayenehanelerin de benim
polikliniklerime yardımcı olarak çalıştığını kabul etmek lazımdır.

‘‘

100. YILA ARMAĞAN

çerek Ankara, İstanbul ve bir iki vilâyete gelerek ihtiyaçlarını, ameliyatlarını hatta basit göz
muayenelerini yaptırmakta idi. Âdeta hastalar
Türkiye’de turist vaziyetine gelmişlerdir.

Türkiye’nin 60 bin hekime ihtiyacı
vardır diyorlar. Biz bu 60 bin hekime
ne zaman varacağız. Tahminlerime
göre yaptığımız hesaplara göre 3500
senesinde.

’’

Yani, 3500 senesine kadar bu Kanun eğer
ayakta kalır ise benim Ayşelerim, Fatmalarım,
Hasanlarım, Mustafalarım doktorsuz hastanelere başvurmakta devam edeceklerdir. Bunun sayısız misallerini ve mahzurlarını gören
Hükûmetimiz, bu Kanun’u alelacele tadil ederek müesseseleri çalışır hale, hastalara hekim
bulur bir seviyeye getirmek için hazırlık yapmış, Hükûmetten geçirmişizdir ve Meclislere
sevketmiş bulunuyoruz. Kanun’un esası şudur:
İsteyen Tam Gün Yasası’nı kabul edecek, isteyen eskisi gibi Tam Gün Yasası’nın dışında
kalacaktır. Tam Gün Yasasını kabul edenleri
de iki kategoriye ayırdık. Özel muayene yapmak isteyen hekimlerimiz atacakları tazminatın
%50’sini alacaklardır. Bir de bu Kanun’un ikinci
bir mahzuru vardı, demin de ifade ettiğim gibi,
bu âdeta Tazminat Kanunu idi. Böyle bir Tam
Gün Yasasını dünyanın hiç bir yerinde misalini
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bize göstermeniz mümkün değildir. Tam Gün
Yasası çalışanla çalışmayanı, okuyanla okumayanı, bilgili ile bilgisizi aynı seviyede gören ve değerlendiren bir Kanun’dur. Halbuki getirdiğiniz
Kanunla, hastasına iyi muamele eden, hastasına
daha faydalı olan veya okuyan hekimlere veya
Tam Gün’den yararlanan personele bu Kanun,
değerlendirmelerle %100 tatbik edilecektir.

100. YILA ARMAĞAN

Bunun dışında olanlara, biraz daha hastaya
başka türlü muamele edenlere, okumayanlara
bu Kanun değerlendirmesiyle daha az seviyede tatbik edilecek ve bu suretle bu kanun teşvik,
bilgi ve iyi muameleye prim tanıyan hale getirilecektir. Bir de bunun dışında, Kanun’un gerektirdiği yenilikleri de ifade etmek istiyorum. Türlü sebeplerle, (demiyorum politik) hastanelerin
standart kadrolarını aşan, eczacı, dişçi veya hekim tayin edildiği bir vakıadır. Müessese olarak
lüzumsuz olan bunlara, lüzumlu olanlar kadar
para vermek kadar manasız, mantıksız bir sistem
tasavvur edilemez. Bu çocukları atacakmıyız?..
Atmak da doğru değil. Müktesep hak değil; ama
bunları değerlendirmek için şöyle düşündük Kanun’un içerisinde. Standart Kanun’un dışında
olanlar Tam Gün Yasası’ndan istifade edemez
dedik. Bu suretle yalnız maaşlarını alacaklar. Bu
da tayin sırasına göre yapılacak.
Sonra bununla da ordudaki hiyerarşik sistemin
bozulmasını önleyici bir önlem alındığına kani
bulunuyoruz. O zaman astsubay sağlık memuru
tümgeneral kadar maaş alamayacak; değerlendirmesini, ilgili kurulları kendi bünyesinde yapacak talimatnameyle değerlendirerek bu hiyerarşi düzeni iade etme imkânı bulunacaktır.
Değerli Arkadaşlarım,
Müesseselerimiz cidden hepimizindir. Sağlık
politikasının milli olmasında büyük zaruret
vardır. Son mesuliyeti aldığımdan beri iki, hatta üç vilayette bir vazife seyahati yaptım. Üç
vilayetimiz de cidden büyük ve memleketimiYüzyılın
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zin zengin bölgelerine, medeniyetin daha ileri
seviyelere geldiği bölgelere inhisar ediyordu.
İstanbul, İzmir ve Manisa. Gördüğüm manzara, o vilayetlerin senatörlerinin de kabul edeceği veçhile, 1980 senesi dünyasında ve Türkiye’sinde sevinilecek, övünülecek bir seviyede
olmadığını ifade etmek isterim. Dehlizlerde
yüzlerce hastamız kuyruklarda havasız, perişan
sıra beklemektedir. Bu gayrı sıhhi polikliniklerde elde edilen reçete almak imkânına kavuşan
vatandaşlarımız aldıkları reçetenin sıhhatinden
de emin değillerdir.
İzmir’de göz muayenesi ile ilgili olarak sordum
doktora, “Bir günde kaç kişiyi muayene ediyorsun?..” diye, “300 kişiyi” dedi, 300 kişiyi muayene ederek gözlük verdiğini kabul edin arkadaşlarım; bu gözlük doğru gözlük mü olur?...
Şu halde, biz bırakalım bu hastanelerimizin
durumunu, gelin hep beraber komisyonlar
kuralım, milli sağlık politikamızı tespit edelim.
Hangi parti iktidara gelirse gelsin, bu politikayı tatbik etmekle mükellef kılınsın ve politikayı
münakaşanın dışına atarak bu mustarip insanlara insan muamelesi yapalım.
Avrupa ve dünyanın birçok yerlerini gezmişimdir, gördüğüm durum: (Af buyurun, bunu hiç
bir iktidar için söylemiyorum, hiç bir şahıs için
söylemeyi aklımın kenarından geçirmiyorum)
İnsanların dışında muayene yapan yerler dahi,
hayvan hastaneleri, hayvanların muayene edildiği yerlerin bizim müesseselerimizden temiz
olduğunu ifade etmek isterim.
Bu müesseselerde, benim cidden feragatlı çalışan arkadaşlarımın vatandaşlarıma nasıl çırpınarak sağlık hizmeti dağıttıklarını da şükranla
ve iftiharla gördüm; onlara hitap ettiğimde insanüstü mucizevi çalışmalarından dolayı teşekkür
etmekle beraber, kendilerinin inşallah bu yüzkarası manzaradan kurtulmalarına Cumhuriyet
Hükûmetlerinin yardımcı olacakları teminatını
sizlere güvenerek vermiş bulunuyorum.

Bu yalnız Devlet işi değildir. Devletimiz güçsüz değildir, Devletimiz bunları yapar; ama
Devlet formaliteleri bunu bir anda yapamıyor.
Mesela biz 1976 senesinde (Bunları söylerken
sanmayın ki, “Şu partide başladı.” diye ifade
ediyorum, yani tarihler öyledir, onun için ifade
ediyorum) başlayan Bakırköy tevsii ve modernleşme planları, fiyatların değişmesi, şundan
bundan, müteahhitlerimizin şu veya bu türlü
hareketleri yüzünden hâlâ bitmemiştir.
Halbuki vatanperver olduğuna inandığım, bu
memleket için kazandıklarına inandığım servet sahipleri büyük birer pavyonları yapmaya
karar verirlerse, bu tesisler bir senede realize
olur ve milletimize cidden şeref vermeyen bu
yüz karası halden kurtulmuş oluruz. Bu yolda
çalışmalarımıza devam ediyoruz.
İlaç mevzusu hakkında değerli arkadaşlarımın
fikirlerine ve suallerine ve temennilerine cevap
vermek işitiyorum. İlaç meselesi, Türkiye’de
mühim bir mesele değildir beyler.

‘‘

İlaç meselesi, 110 - 120 milyon dolar
civarında bir hammadde ve müstahzara
ihtiyaç gösterir durumdadır.

’’

Röntgen filmi de buna dahildir; ama cidden
memleketin türlü sıkıntıları içerisinde belki de

selahiyetli olan Bakanlığımızın Hükûmeti ikaz
etmeyişinden dolayı bu transferler gecikmiştir.
Bütün bu sıkıntı bundandır. Yoksa ne kadar
darboğazda olursak olalım, bundan evvelki
Hükûmet de 75 milyon doları, 100 milyon doları bulabilirdi. Zamanında ikaz edilmeyişinin
buna sebep olduğuna kaniyim çünkü biz iktidara geldiğimizde 14,5 milyon dolar realize
edilmişti. İlk Hükûmet toplantımızda 7 milyon
dolar daha ilave ettik, 22 milyon dolar oldu; 5
milyon İsviçre kredisi, 5 milyon İngiliz kredisi, 15 milyon da Alman kredisi temin edilerek
hammaddeler getirilmeye başlandı. Bu getiriliş
muamelesi çok uzun sürmektedir. Bugün başlayan bir muamele cidden 1,5 ay sonra 2 ay
sonra netice vermektedir.
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Bilhassa akıl hastanelerimiz perişandır, insanlık
dışıdır arkadaşlar. Gördüğümüz manzaraları,
tespit ettiğimiz fotoğrafları eğer size arz edersem, Türkiye’de başka şeyler olur. İstanbul’da
ifade ettim, artık bazı çevrelerimizin, bazı seslere kulak vermeleri mecburiyeti vardır. İstanbul’un kenarında 14’üncü asır hüviyetinde ve
tasavvur edilmeyecek bir seviyede hastalar olacak, öbür tarafta her türlü rahat ve refah olacak. Mümkün değildir. Bu manzara içerisinde
oradaki vatandaşlarımın bu hava içinde nasıl
rahat kahve içtiklerini akıl ve mantığın alamayacağını matbuata ifade ettim.

Bir de bunun dışında acil ilaçlar için biz (İnsülin
gibi, kalp hastalıkları ve ameliyatlarda kullanılan bayıltıcı ilaçlar için) efektif imkânı bulduk;
200 bin dolar insülin için, 200 bin dolar bayıltıcılar için, 100 bin dolar da kalp ilaçları için,
bunları da getirmeye başladık. Son zamanda,
bugün hastanelerimizin hepsinde insülin vardır ve piyasaya da dağıtılmaya başlanmıştır. Bu
ayın 20’sinden sonra insülin sıkıntısı diye bir
şey duymayacaksınız.
Bayıltıcı ilaçlar hammaddesi getirilmiş, fabrikalarda imalata geçilmiş, onlar da hastanelere
dağıtılmış ve piyasaya da verilmeye başlanmıştır.
Yalnız, bunda dediğim gibi, hepimizin elbirliği yapması lazım; matbuatıyla müesseseleriyle
partileriyle memleketimizde yaşayan insanların;
çünkü geçen gün biliyorsunuz gazetelerde “Aspirin 100 liraya çıkarıldı.” diye bir yazı çıktı ve
bu bütün eczanelere hücuma ve piyasada “İlaç
pahalılaşacak, aspirin pahalılaşacaktır.” diye bir
paniğe kapıldı bazı orta sınıfımız, eczanelerdeki
bütün aspirinleri topladı, bugün neredeyse aspirin sıkıntısıyla başbaşa kalıyoruz. Yarın “Kalem
sıkıntısı var.” dense, “Kalem pahalılaşacak” dense aynı işi kalem için de duyacağız. Artık bunları
milli mesele yapıp bu yazıyı yazanlara bu lafları
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söyleyenlere biraz milli mesuliyeti üzerlerinde
görmelerini, vatanperverlik hislerini öne almalarını tavsiye ederim, yoksa hiç bir kuvvet, hiç
bir sihir, hiç bir döviz bu problemi çözmez.
Değerli Arkadaşlarım,
Bir de size yine bu Tam Gün Yasası’yla ilgili bir
fikir vermek için bir hususu daha ifade etmek
isteyeceğim, nosyonunuz var; ama biraz daha
sizi takviye etmek bakımından.

100. YILA ARMAĞAN

Tam Gün Yasası’yla şöyle oldu, böyle oldu.
Ben bunu ilan ettim Bütçe Komisyonunda. Biz
politika adamları rakamları bürokratlardan
alırız, onların verdiği rakamları sizlere söyleriz.
Eğer onların verdiği rakamları ben değiştirerek
söylersem, o seviyeye gelmeli ki demokratik
hayatımız, bürokratlar beni tekzip etmelidir.
“Vekile verdiğimiz rakamlar, vekil tarafından
değiştirilmiştir.” diye beyan verildiği gün Türk
demokrasisi de Türk Devleti de kurtulmuştur.
Onun için ben, şimdi bu hassasiyet içerisinde
bana verilen rakamlara göre konuşuyorum.

‘‘

Tam Gün Yasasıyla 712 pratisyen
hekim miktarı artmıştır. Buna mukabil
806 mütehassıs hekim kadromuz
boşalmıştır. İşte Tam Gün Yasası.

’’

Bendeniz mesuliyeti aldıktan sonra, (Esas fikrimi biliyorsunuz) verdiğim muhtelif beyanlarla, daha beyanat halinde “Kanun’u sevk ettik,
ediyoruz.” tarzındaki laflarla, arkadaşlarımın
inanması sonucu, “Kanun nasıl olsa çıkacaktır” diye 226 hekim dönmüştür. Nasıl 224 sayılı
Kanun muayenehane açmayı men ettiği halde,
o zaman bütün sosyalizasyon mıntıkasındaki
hekimler müesseselerden ayrılıp serbest çalıştığı zaman, Hükûmet hâlâ o Kanun ayakta
kaldığı halde bu Kanun’u tatbik etmediyse,
Yüzyılın
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ben de bu arkadaşlarıma dedim ki, “Tazminat
almamak şartıyla gelin muayenehanenizde çalışın, vatandaşıma hizmet sunun.”
Bu suretle 17 vilayetimizde sağlık kurulu kurulmuş bulunuyor. İnşallah bu Kanun çıkarsa,
eskisinden daha iyi bir seviyeye geleceğimiz
mutlaktır.
Değerli Arkadaşlarım,
Samimiyetinize güvenerek bir şeyi ifade etmek
isterim. Diyorlar ki, “Münif İslâmoğlu Bakan
olduktan sonra kıyım başladı, partizan tutumlar
evc-i bâlaya çıktı.” Bendenizi tanırsınız; 10 sene
sizlerin iktidarında da, muhtelif iktidarlarda
da Türkiye’nin en büyük tesisinde Başhekimlik
yaptım. O zamanki tutumumu bilhassa muhalefete mensup arkadaşlarım gayet iyi bilirler. Hatta birkaç defa bu iktidar değişiklikleri sırasında
sayın bakanlarıma, siyasi hüviyetim ve mazim
dolayısıyla sıkıntı vermemek için istifa etmiştim;
fakat Sayın Bakanımız Selahattin Cizrelioğlu ve
o devrin Sayın Başbakanı Bülent Ecevit rica ettiler, benim hizmete devam etmemi istediler.
Bu, benim için cidden şereftir de. Hizmete devam ettim. O günkü tutumum ne ise bugünkü tutumumda odur. Belki tayinlerde hatalar
yapmış olabilirim. Ben bir politika adamıyım
şimdi. Bir grubum var. Bir teşkilatım var. Onların tesirinden tamamen kurtularak hareket
ettiğimi ne ben iddia edebilirim, ne buralara
gelmiş olan sayın bakanların eski ve yenilerinin
hiç birisinin bu iddialarda bulunması mümkün
değildir.
BAŞKAN - Sayın İslâmoğlu, şu anda söz süreniz

bitti efendim. Lütfedersiniz efendim.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MÜNİF
İSLÂMOĞLU (Devamla) -

efendim.

İki dakika daha

Ben hata yapmış olabilirim tayinlerin bazılarında; fakat emin olun ki muhterem arkadaşlar,

Memleketimin bütünlüğü, Atatürk ilkeleri dışında davranışları hiç bir zaman affetmedim ve etmeyeceğim de. Sayın Hasan Fehmi Güneş Beyefendi’nin Dahiliye Bakanlığı sırasında gayet sarih
olarak yazdığı yazı benim elimdedir. Bakanlığımıza. “Memleketin bütünlüğü için, memleketin
menfaati için bu zatın alınması şarttır. Bütün bu
bölücü ve ayırıcı hareketlerin beynidir. Bunun bir
an evvel alınması lâzımdır. Bütün bu hareketlerin teşvikçisidir. Hadiselerin içinde bizzat kendisini tespit edemedik; fakat bu hassas bölgeden bu
zatın alınmasını istiyorum.” demesine rağmen
bu alınmamıştı. Ben Bakanlığa geldiğimde bana
bunu gösteren değerli arkadaşlarıma, Cumhuriyet Hükûmetinin Dahiliye Bakanı bunu boşuna
yazmaz, derhal bu arkadaşı alın dedim.
Alın dedim de bir yere atmadım. Muş’tan aldım, Ordu’ya tayin ettim. Ağrı’dan aldığım arkadaşım da böyledir. Elimde, burada, isteyen
arkadaşıma okuyabilirim. Bu gibi tayinler de
yapmışımdır, normal tayinler de yapmışımdır. 80 günlük iktidarımız zamanında benim
yapmış olduğum tayin 333’tür. Normal tayini,
politik desinler, politik tayinli, böyle tayinlerim
333’tür. Aynı devrede, 80 günde, bizden evvelki Hükûmetin yapmış olduğu tayin 764’tür. E
birader, biz Hükûmet olduk. Tabii yapacağım.
Mesai arkadaşımı ben seçeceğim.
Bugün İzmir Hastanesini iyi görmezseniz, bunun için oradaki doktoru suçlamıyorsunuz, Sağlık Bakanı bununla alâkadar olsun diyorsunuz.
Ben İzmir’e gittiğim zaman denetiliyordum, bir
kazada iken Manisa’da Yeni Asır gazetesinde
bir yazı, “Sağlık Bakanı gelsin buraya istiyoruz.”
Çünkü gittiğimiz yerlerde biraz arkadaşlara yol
gösteriyoruz, biraz imkânlar veriyoruz. E, Manisalılar da ayağa kalkmışlar. Gittim, Manisa

daha feci vaziyette. Gitmesem ne olacak?.. Gittim, orada arkadaşlardan bazılarını aldım, alacağım da... Bu topukla hemşire göremem ben
beyler. Bu topukla hemşireyi gördüm mü, isterse Adalet Partili olsun, isterse Halk Partili olsun
alırım. (Alkışlar) Çünkü bu topuğu giyen adam
hastaya koşarak hizmet edemez.
Bazı meselelerde anlaşacağız. Dediğim gibi,
yapmışızdır canım, yapmadığımı iddia etmiyorum; ama o yaptığım hatayı da zamanla düzeltiriz birader, düzeltiriz.
E. AKIP AKSAÇ (Kırşehir) - Hepiniz böyle sami-

mi olun, bravo.

CAHİT DALOKAY (Elazığ) -

Hepimiz böyleyiz.
100. YILA ARMAĞAN

tek değişmez yaptığım şeyler vardır ki bunlar
da benim belki hayatımın veya belki siyasi hayatımın sonlarında bana şeref verecektir tahmin ediyorum.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MÜNİF
İSLÂMOĞLU (Devamla) -

yanlar bilirler.

Vallahi beni tanı-

Şimdi efendim, ilaç rakamları konusunda Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsüne yanlış bir rakam verilmiş. Türkiye’deki müstahzar
miktarı 30 bin değil de 8 bindir. Mevcut piyasada 3 bin, 3 bin 500 tanedir. Hatta bu da
çoktur, bunu da azaltmak niyetindeyiz ve müstahzarlarla ilgili olarak Vekâlette bir komisyon
kurdum üniversitelerden, Bakanlığın salahiyetli kişilerinden, bunları, firmaları da çağırarak
tasfiye etmek niyetindeyiz.
Yalnız muhterem arkadaşlar, bir eksiğimiz var.
İlaçların kontrolünü eczanelerde az yapıyoruz.
Bundan sonra Türkiye’nin her eczanesinde
ilaç kontrolü yapacağız. Çünkü müessiriyeti
kaybolmuş, müessir madde konmamış, korsan
firmalar tarafından piyasaya ilaç sürüldüğünü
tespit etmiş bulunuyoruz.
Fazla diş tabibini, eczacıyı nasıl değerlendireceğiz?.. Dişçiler için bir formül bulduk. Büyük
vilayetlerimizde Anadolu’nun muhtelif yerlerinde diş hastaneleri açacağız. Diş hastanelerine yüzlerce koltuk koyacağız. Bir katında teYüzyılın
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davi, bir katında protez, bir katında ortodonsi
tesislerini kurarak, servislerini açarak, fakir ve
orta sınıfımıza diş sahasında faydalı olacağımızı ve bu arkadaşlarımızı da hastanelerde tufeyli
olmaktan kurtaracağımızı ümit ediyorum.
Eczacılar için de ya bir kimya ihtisası veyahutta değerli arkadaşlarımın ifade ettiği gibi tahsil
imkânlarını devam ettirerek, tıp tahsilini de
ilave ettirerek onları da hekim olarak hizmete
sokmayı uygun bulmaktayız.
Sayın Başkan, müsaadenizle arkadaşlarımın
suallerine geçeyim.
Efendim, sadece Sayın Demirtaş’ın
bir sualleri vardı.

100. YILA ARMAĞAN

BAŞKAN -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. ALİ
MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) - Sayın Demirtaş’ın sorduğu konuda geçen sene Sayın Bakan
söz vermişler. Ben bugüne kadar böyle bir şeyin
kurulduğunu görmedim, bir teşebbüsün de olduğunu görmedim; fakat ben bunun bir umum
müdürlük olarak kurulmasına taraftar değilim.
Çünkü, zaten bizde umum müdürlük miktarı fazladır. Türkiye’de, Sağlık Bakanlığında 24
tane umum müdürlük vardır. Dünya Sağlık
Teşkilatı gülmüştür halimize. Bunları azaltmak
niyetindeyiz, 6’ya, 7’ye indireceğiz. Biz umum
müdürlükleri entegre ederken yeni bir umum
müdürlük açmayı (Hoş görsün sayın arkadaşım)
doğru görmemekteyiz. Biz onları tedavi kurum-
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ları bünyesi içerisinde bir şube olarak çalıştırma
imkânını araştıracağım. Kendisine bunu ne dereceye kadar getirebildiğimi sonra arz ederim.
Nüfus planlaması ve kürtaj hakkındaki, değerli senatörün beyanlarını ilgiyle, dikkatle, cidden takip ettim. Benim şahsi fikrimin dışında,
ben bir politika adamı olduğumu, bir partinin
mensubu olduğumu takdir edersiniz. Grubumda olgunlaşmayan, Hükûmetimin politikasını
henüz kesin olarak almadığımdan dolayı fikirlerinize, bilhassa kürtaj hakkındaki fikirlerinize
istediğiniz gibi cevap veremeyeceğim. Yalnız
şunu da size ifade etmek isterim. Bir hekim
olarak, en iptidai şekilde fakir halkımız, orta
sınıfımız, iptidai usullerle bu işe başvurmakta,
sayısız anne ölmektedir ve kurtulanlar da hayat
sonuna kadar hasta olmaktadır.
Dediğiniz rakam, 60 rakamının da çok üstündedir benim bildiğim, benim tahmin ettiğim;
fakat buna milli sağlık politikası içerisinde
çözüm bulunacağına kaniyim. Her şeyin üzerinde, bütün meseleler de olduğu gibi sağlık
mevzuunda da bir noktaya gelirsek, milli bir
politika tatbik edersek, çözülemeyecek, halledilmeyecek meselemiz yoktur. Biz bu hekim
adedi ile bu yatak adedi ile bu müesseselerle,
Türkiye’nin sağlık davasını halledebilecek güçteyiz, yeter ki milli sağlık politikamız olsun.
Saygılar sunarım. (Alkışlar)

MİLLET MECLİSİ | 5. DÖNEM
Konu

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1980 Yılı Bütçesi Münasebetiyle

Yasama Yılı

3

Birleşim

51

Tarih

23.02.1980

MÜNİF İSLÂMOĞLU (C. Senatosu Kastamonu
Üyesi) -Muhterem Başkan, Değerli Milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlarım.

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı üzerinde,
değerli partilerin ve şahsı adına görüşen arkadaşımın tenkit ve temennilerini dikkatle dinledim. 1980 bütçe tatbikatı sırasında bu değerli
tenkit ve temennilerden itina ile istifade edeceğimi arz ederim.
Muhterem Arkadaşlarım, konuşmalar dört
esasta toplanıyor: Sağlık hizmetlerinin aksaması ve politize olması; Tam Gün Yasası; tayinler; ilaç mevzuu.
Şimdi bunlara, Hükûmet Programının espirisi
içerisinde, Partimin sağlık politikası çerçevesi
içerisinde cevap vereceğim.
Değerli Arkadaşlarım, bundan evvel de ifade
ettiğim gibi, sağlık müesseseleri ve Sağlık Bakanlığı, politikanın dışında kalması gereken
müesseselerin başındadır. Bu sözümü Senatoda da ifade ettim, muhtelif yerlerde de verdiğim beyanatlarda tamamen aynı fikirde olduğumu, Yüce Meclisin huzurunda bir daha
tekrar ederim.
Ben şahsen 1945’ten 1977’ye kadar Sağlık Bakanlığı müesseseleri içerisinde kısa fasılalarla
hizmet verdim; bunun gururu içerisindeyim.
Hizmet verdiğim çevreler içerisinde muhtelif

Hükûmetler ve muhtelif bakanlarla çalıştım.
Politikanın, son 2,5 sene evveline kadar müesseselere girdiğini, sağlık müesseselerinin politika ile kirlendiğini hiçbir devirde görmediğimi
ifade etmek isterim.
Sağlık Bakanı olduğum gün ve ona takaddüm
eden günlerde, sağlık müesseselerimizin duvarlarında ve koridorlarında, bırakalım sağı
solu, solun muhtelif fraksiyonlarının sloganları
asılmış ve solun muhtelif fraksiyonlarını müesseselerimiz içerisinde mücadele eder vaziyette
bulduk. Bunun delili olarak elimde vesikalar ve
sloganlar vardır. Leninci ve Maocu grupların
sloganlarını Numune Hastanesinde, Başkanlığımda ve Ankara’nın diğer hastane duvarlarında yapışmış olarak gördüm, vesikaları elimdedir.

100. YILA ARMAĞAN

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. ALİ

Bunları ilk anlarda müsamaha ile karşıladım
fakat iki hadise, bu zihniyetin üzerine yürümeme sebep olmuştur:
Bakanlığımın ikinci gününde Samsun’da, Bafra’da sanıyorum, yaralanan (iki polis memurumuz Ankara’ya getirilmişti. Bu memurları
Ankara Numune Hastanesine yatırttım. Ertesi
günü veya daha ertesi günü bu polis memurlarımızın hanımları ağlayarak Bakanlığıma
geldiler; bana, “Bakan bey, hastalarımıza doktorlar bakmıyor, doktorları odalarına sokmuyorlar; birtakım insanlar kapıda nöbet tutuyor,
muayeneye gelen doktorları içeriye sokmuyorlar.” dediler.
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Bunun üzerine Bakanlığımın müfettişlerini
gönderdim.
EROL SARAÇOĞLU (Ankara) -

muyorlar, şimdi de.

Şimdi de sok-

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. ALİ

Arz edeceğim efendim, her şey açık; hadise, hakikattir.

MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) -

Müfettişlerim az sonra geldiler; fakat “Doktorlar veyahut selahiyetli insanlar ifade veremiyorlar, sol militanlarının silahlı tehdidi altındalar,
hayatları emniyette değil; bu bakımdan tespit
edemedik; fakat hadise, hasta sahiplerinin dediği gibidir.” dediler. Bu bir…
100. YILA ARMAĞAN

Günaydın Gazetesinde görmüşsünüzdür; Numune Hastanesine bir polis memurumuz müracaat etmiş. Nasıl? Bir hadisenin içinden gelen
polis değil, Emniyet Müdürlüğünün merdivenlerinden çıkarken ayağı tökezleyerek düşen bir
polis memurumuz, kafasını bir yere vuruyor ve
hastaneye getiriyorlar. Numune Hastanesinde,
“Biz bakmayız, biz acil vakaya bakmayız” diyorlar; bir başka müesseseye gidiyor, “Biz polise bakmayız.” diyorlar; bir üçüncü müesseseye
giderken, yolda, şerefli polis memurumuz hayatını kaybediyor.
Bu mudur insanlık? (AP sıralarından “Allah
kahretsin” sesleri) Bu mudur insanlık?
ADNAN KESKİN (Denizli) - Dünyanın en büyük

yalancısısın sen.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. ALİ

Dinleyeceksiniz, on defa söyleyeceğiz. Bu cinayetlerin hesabını soracağız. (Gürültüler)
MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) -

Evet bunun üzerine...
ADNAN KESKİN (Denizli) - Onlar sizin yalanlarınız; yalan söylüyorsun. (Gürültüler)
BAŞKAN Yüzyılın
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Lütfen müdahale etmeyin efendim,

hakkınız yoktur; böyle konuşma hakkınız yoktur; müeddep olunuz. (CHP sıralarından gürültüler)
ADNAN KESKİN (Denizli) -

Yalan söyledi de,

onun için müdahale ettim.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. ALİ

Evet... Bunun üzerine müfettişler gönderdim. MİT’e ve
Dahiliye Vekâletimin mesul makamlarına bildirdim. Dosyası elimdedir, dosyası elimdedir...
(CHP sıralarından gürültüler)
MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) -

Bunlara vasıta olan insanları attım ve bundan
sonra da bu gibi insanlık dışı davranışta bulunan insanları tasfiye etmekte kararlıyım. (AP
sıralarından “Bravo sesleri, alkışlar; CHP sıralarından gürültüler)
ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) - Yarası olan
gocunur. Size söylemiyorlar ki niye alınıyorsunuz?
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. ALİ

Daha bizim
yeni iktidarımızın valileri tayin edilmeden,
daha henüz tasarruf yapmadığımız günlerde
Van’dan 30 tane talebe yanıma geldi; “Bizi
derse sokmuyorlar, bize can güvenliği vermiyorlar ve bizi mektebe almıyorlar.” dediler.
Niye? “Çünkü, burada Kürtçe konuşulur; siz
Kürtçe bilmiyorsunuz, sizi buraya sokmayız,
dediler.” diye ifade ettiler. Böyle bir şey olacağına ihtimal vermedim; derhal müfettişlerimi
gönderdim. Sizin zamanınızda tayin edilen
Vali, sizin zamanınızda tayin edilen Emniyet
Müdürü, Sağlık Müdürünün ifadeleri burada.
Aynen, aynen, aynen...
MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) -

Bu vaziyette, Cumhuriyet Hükûmetinin bir
üyesi olarak...
BURHAN ECEMİŞ (Niğde) -

Kürtçe biliyorlar mı?

Müfettişler de

...Türkiye’nin bütünlüğüne, vatanın bütünlüğüne ve
milletin bütünlüğüne inanmış bir Hükûmetin
azası olarak, derhal mektebi kapattım. (AP sıralarından alkışlar)

MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) -

BURHAN ECEMİŞ (Niğde) - Açık

mı ki?

mektep kaldı

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. ALİ
MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) - Evet sayeniz-

de…

BURHAN ECEMİŞ (Niğde) -

bütün okullar açıktı.

Bizim sayemizde

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALİ MÜNFİT İSLÂMOĞLU (Devamla) - Sağlık

Bakanlığı
bünyesinde birtakım mektepler vardır; sağlık
okulları vardır; buralar tamamen teknik mekteplerdir; hastanelerimize yardımcı personel
yetiştiren müesseselerdir. Maalesef, 22 aylık
devrinizde buraya militan insanlar tayin ederek, buradan hemşire değil, yarının militan
kadrolarını yetiştirmek için bir kadro kurmuştunuz.
Müfettişlerimi sevk ettim ve aldığım raporlara
göre, 30 tane öğretmen, 5 tane müdürü vazifeden, eğitim vazifesinden uzaklaştırdım. (AP ve
MHP sıralarından “Bravo” sesleri)
İHSAN KABADAYI (Konya) -

yapıyorsunuz.

En büyük ibadeti

Eczacıbaşına
mı yaranıyorsun bu işleri yaparken, milleti sürerken?
İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. ALİ
MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) - Diğer yerlerde bütün yaptıklarımızın çoğu müfettiş raporuna dayanmıştır. Senatoda ifade ettiğim tarz
şuydu, gayet samimi bir ifadede bulundum; üç
türlü tayin yaptım dedim, bugün de aynı şeyi
huzurunuzda söylüyorum: Normal tayinler,

müfettiş raporuna istinat eden tayinler, üçüncüsü de gayet tabii ben politika adamıyım, politik muhitimden alacağım telkinlerden vareste
olmam mümkün değildi; benden evvel de benden sonra da gelecek insanların bundan vareste olmaları mümkün değildir, bunları yaptım.
Eğer hatam varsa hata yapmışsam, bunları da
düzeltmekte hiçbir zaman tereddüt etmeyeceğime emin bulunulmasını isterim dedim.
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) -

adamsın, mert adamsın sen.
İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) -

yaranmalar.

Yiğit

Eczacıbaşına

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. ALİ
MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) - Ben hayatımın her sahasında, her safhasında hesabını vermiş bir insanım. Sizin telkinlerinizle, bu memleketin meşru ve halkın reyi ile seçilen Meclislerin
feshedilerek tıkıldığımız yerlerde hesabımızı
sonuna kadar verdik. (AP ve MHP sıralarından
“Bravo” sesleri) Ondan sonraki safhada 10 sene
Numune Hastanesinin başında bulundum, sizin zamanınızdaki Hükûmetlerde de bu vazifeyi yaptım. Vekiliniz Sayın Cizrelioğlu vazifeye
başladığı gün, kendisini müşkül vaziyette bırakmamak için istifa ettim; fakat değerli Bakanınız,
benim hizmete devam etmemi rica etti ve o ricası dolayısıyla hizmetime devam ettim.

100. YILA ARMAĞAN

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. ALİ

O bizim devlet anlayışımızdan, sizin değerinizden değil. (AP sıralarından gürültüler)
ADNAN KESKİN (Denizli) -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. ALİ

Eğer benim
bu safhada herhangi bir işim varsa, hesap sormazsanız, sormadıysanız hata etmiş oldunuz;
bundan sonra da hesap sormazsanız namertsiniz. (AP sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)

MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) -

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) - Doğru

adamdın da, bacanağını neden korudun? (AP sıralarından gürültüler)
Yüzyılın
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SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. ALİ
MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) -

terem arkadaşlarım...

Şimdi muh-

Arkadaşlarımın yerlerinden müdahale etmemelerini rica ediyorum.

BAŞKAN -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. ALİ
MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) - ...Size bir vesika okuyacağım, vicdanlarınızda Büyük Atatürk’ün, Sayın İnönü’nün ruhlarını şâd edip,
bu mevzuu kapayacağım.

100. YILA ARMAĞAN

“Sağlık Bakanlığına; Muş İli Devlet Hastanesinde Baştabip olarak görev yapan Mehmet
Emin Sever isimli şahsın, görevi nedeniyle
Kürtçülük ve bölücülük faaliyetlerini yoğun bir
biçimde sürdürdüğü, olaylarda beyin vazifesi
gördüğü ve olayları perde arkasından idare ettiği; olaylara bizzat katılmadığından, hakkında
işlem yapılmadığını istihbar etmiş bulunmaktayım. Adı geçen şahsın bu duyarlı bölgeden
alınarak, başka bölgeye atanması hususunu
takdirlerinize arz ederim. İmza: İçişleri Bakanı
Hasan Fehmi Güneş.”
ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) -Hayret.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. ALİ
MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) - Geldiğim
gün bunu bana değerli arkadaşlarım, gösterdiler. “Niye bunun tayinini yapmadılar?” diye
sordum; “Efendim politik nedenlerle” dediler.
Derhal alın dedim, derhal alın dedim ve derhal
kendisini duyarlı bölgeden uzaklaştırdım; Ordu’ya tayin ettim. Gayet tabi ki sizlerden aldığı
kuvvetle istifa ederek, orada serbest çalışmaktadır.
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) -

neme gitsin namussuz herif.

Cehen-

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. ALİ
MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) - İkincisi; yap-

tığımız tayinlerin hesabını veriyoruz.

VELİ ZEREN (Yozgat) - Şu listeleri ver, şu listeleri.
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SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. ALİ
MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) -

hepsini vereceğim.

Hepsini,

Fazla zaman almaması için kısaca arz edeyim:
Adayınız Mehmet Naci Kutlay. Tahsil vaziyeti:
Ta talebeliğinden beri takip altında da neticede, 1 sene 4 ay ağır hapse mahkûm olmuş; 5 ay
5 gün süreyle Zonguldak ilinde ikamet, emniyeti umumiye nezareti altında bulundurulması,
sözü geçen mahkeme kararı verilmiştir.
Adı geçen, bu faaliyetlerden dolayı Ağrı ilince
(A) fişine alınarak, durum ve temasları izlenmeye başlanmıştır.
1965 yılı milletvekili seçimlerinde Ağrı ilinden
Türkiye İşçi Partisi adayı olmuş ise de, bu seçimi kazanamamıştır.
Ankara Tıp Fakültesinde ihtisasını yapmış;
sonra, 1968’de Türkiye İşçi Partisinin bir kongresine Ağrı delegesi olarak iştirak etmiş; genel
kurul üyesi seçilmiş; 1969’da Kars ilinden Türkiye İşçi Partisi listesinden tekrar seçimlere
adaylığını koymuş, kazanamamış; 1970 yılında Diyarbakır’da muayenehane açmış, Özel
Dicle Hastanesinde çalışmış; Diyarbakır-Siirt
illeri Sıkıyönetim Mahkemesince tutuklanmış,
7 sene 6 ay hapis cezasına mahkûm edilmiş,
3 yıl da Yozgat İlinde emniyet gözetimi altına
alınması cezasına çarptırılmış; 1803 sayılı Af
Yasasından yararlanarak, 13.7.1974 tarihinde
tahliye edilmiştir; son seçimlerde de sizin adayınız... Ve aynı zihniyette devam ettiğini istihbar ettiğimden dolayı, onu da vazifesinde başka yere alarak duyarlı bölgeden uzaklaştırdım.
ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) - Böyle vatanper-

veri nasıl tayin edersin? Olmadı Sayın Bakan (!)

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. ALİ
MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) - Vatanın bütünlüğüne ettiğim yemine sadık kalarak bu
hareketi yaptım ve sizin de memnun olmanız
lazım. (AP şuralarından alkışlar) Çünkü, Bü-

İHSAN KABADAYI, (Konya) - Onun yaşayan dertleri bizleriz; bağrımız Karacaahmet Mezarlığı.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. ALİ

Arkadaşım
ifade etti; benim Bakanlığımın 80 gününde 333
arkadaşımı tayin etmişim, zaruretlerle, normal
olarak. Siz ne yapınışınız? (AP sıralarından
“Az, az” sesleri) Tabii az... Siz aynı sürede 712
kişiyi yapmışsınız. Peki, siz Hükûmetsiniz de
biz Hükûmet olmayacak mıyız? Soruyorum:
Siz, istediğiniz müsteşarı, istediğiniz umum
müdürü, istediğiniz adamı başka yere veriyorsunuz; biz geleceğiz iktidara, bundan mahrumuz. Böyle adalet, böyle hukuk görüşü, böyle
bir mebusluk ve devlet anlayışını aklım, mantığım almıyor. Akıl, mantık ve izan sahibi insanların idrakine ari ediyorum.

MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) -

Tam Gün Yasası dolayısıyla muhtelif beyanlarda bulunulmuştur. Ben, partimin sözcüsü
olarak bugün hangi fikirdeysem, o gün de aynı
fikri Senato’da müdafaa etmiş bulunmaktayım.
Tam Gün Yasasının oldu bittiye getirildiğini
ve Halk Partisi Grubunun oldu bittiyle karşılaştığını ben uydurmadım; Halk Partisi Hatay
Mebusu genç bir doktor Bütçe Komisyonunda bunu kendisi ifade etti. (MHP sıralarından
“Öztürk’tür” sesleri) Dedi ki, “Dışarıda tezgâhlanmıştı, biz ertesi gün haber aldık.” Bütçe
Komisyonunun muhterem azaları bufada.
Biz, Tam Gün Yasası’nın esprisine Parti olarak
veya şahsen ben aykırı değiliz, muhalif değiliz;
fakat zamanını ve zeminini seçmek lazım. O
günkü ikazlarımız şuydu: “Bu Tam Gün Yasası’yla müesseseleri doktorsuz bırakacaksınız,
hastaları doktorsuz bırakacaksınız, ordunun hi-

yerarşik düzenini sarsacaksınız. Bu Kanun, tembelliğe, kabiliyetsizliğe prim veren bir kanundur.

‘‘

Böyle bir Tam Gün Yasası’nı dünyanın
bir yerinde bize gösterin.

“Bunun portesi ne kadardır? dedik;

‘‘

’’

Maliye Vekiliniz bu suale cevap
vermeden Senatoyu terk etmeyi tercih
etmiştir.

’’

Milli Savunma Bakanına “Ordu bu Kanuna
ne diyor? Ordunun hiyerarşik zeminini bozacağına kaniiz. Acaba

‘‘

100. YILA ARMAĞAN

yük Atatürk bu vatanı Misak-ı Milli hudutları
içerisinde bir vatan kabul etmiş, burada yaşayan bütün insanları Türk kabul etmiştir; İsmet
Paşa da aynı politikayı güttü. Acaba, her ikisi
kalksa, halinize ne der, bunu merak ediyorum.
(AP sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)

Milli Savunma Bakanı bunun için ne
düşünüyor? diye sorduk. Milli Savunma
Bakanı da, önümüzden süratli adımlarla
uzaklaştı.
Sonra, CHP Grubunda, hepinizin
bildiği gibi, bu, münakaşa edildi ve Milli
Savunma Bakanının istifasına
müncer oldu.
Bu Kanun çıktıktan sonraki
münakaşalarda Sayın Ecevit, “Bu
bizim kulağımıza küpe olsun, bir daha
kanunları iyi tetkik etmeden, aceleye
getirmeden çıkarmamak lazım olduğunu
bu kanun bize bir defa daha hatırlattı.”
diyerek, yapılan hatayı tespit etmiş
bulunmaktadır.

’’

Bu Kanun’u sizin muayyen insanların, muayyen ideolojilerin tesirinde olarak çıkardığınıza
yüzde yüz inanıyorum. Bu kanun çıkarken,
“Parası şu olacak, bu olacak,...” bu, ikinci plandaki mesele; bu kanun çıkarken Türkiye’de
hekimin haysiyetine en büyük darbe vurulan
ifadeler, beyanlar verilmiştir. Başta lideriniz
olmak üzere, (Muayenehane ve hastane münasebetleri, bu sömürücü düzen son bulacaktır.
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Bundan sonra hastalar hastaneye yatmak için
muayenehanelerin yolunu tercih etmeyeceklerdir.” diyerek, bütün Türk hekimlerine, layık
olmadıkları şekilde hakarette bulunmuştur.
Her meslekte, askerde, öğretmende, din adamında, hâkiminde bazı garip yaradılışlı, manevi vasıflardan yoksun insanlar olabilir. Bununla, onların mensup oldukları camiaya hücum
etmenin ve onları haksız yere itham etmenin
akıl ve mantıkla, devlet adamlığıyla kabili telif
olmadığını ifade etmek isterim.

100. YILA ARMAĞAN

O hakaret ettiğiniz hekimlerle zaman zaman
övünürsünüz. Bu memlekette trahom, frengiyi, tüberkülozu, sıtmayı yenen, bu hakaret
ettiğiniz, muayenehane ile hastane arasında
münasebet kuran, sizin ifadenizle, “Ticareti
esas kabul eden” hekimlerimizdir. Ben, Cumhuriyet Hükûmetinin bir üyesi olarak, bir doktor olarak, bu beyanlar karşısında zedelenen
arkadaşlarımın haysiyetini bir nebzecik olsun
tamir etmek için huzurunuzda onlardan özür
diliyorum (AP ve MHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN -

edeceğim.

Sayın Bakan, bir dakikanızı rica

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi müzakereleri sona ermek üzeredir; bu bütçe müzakereleri tamamlanıncaya kadar oturumu devam ettirme hususunu oylarınıza sunuyorum:
Kabul edenler... Kabul etmeyenler.:. Kabul
edilmiştir. Efendim.

Buyurun Sayın Bakan.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. ALİ
MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) - Değerli Arka-

daşlarım, “Biz yaptık, siz yaptınız; siz militanları
doldurdunuz, biz temizledik; müesseseler şu…”
bunları bırakalım; bunların sonu yok. Ben zaten
bildirdim; ama Bakan olduktan sonra gittiğim
birkaç müessesede gördüğüm manzara hepimiz
için üzüntü teşkil edecek mahiyettedir. Buralarda hepimiz bugün, sizler bizler, sizlerin aileleri,
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sizin tabirinizle, mutlu azınlığız; istediğimiz doktora, istediğimiz hastanede en iyi şekilde muayene oluyoruz; ama altımızdaki, kenarımızdaki,
mahallelerin insanlarının ne vaziyette olduğunu
biliyor musunuz? Bunların biz, sloganlarla, birbirimize çamur atmakla, şunu veya bunu lekelemekle, şu veya bu tasarrufu günlerce ağızlara
dolayarak halledileceğine mi kaniiz? Gelin bu
meseleleri milli bir sağlık politikası içerisinde düşünerek, tamamen politikanın dışında mütalaa
ederek, değişen Hükûmetler, değişen bakanların bu politikanın dışına çıkmayacakları şekilde
esaslar vaz edelim de, cidden mustarip olan ve
minnettar bulunduğumuz büyük kitlelere hakiki
vazifemizi yapalım.
Müesseselerimizi, asrın demeyeyim ama asrın
icaplarına çok yakın veya biraz daha yakın seviyeye getirmek için gayretlere giriştiğimizi ifade etmek isterim. Bugün gördüğünüz o manzaralar, memleketlerinizde vatandaşlarımızın
hepimize şikâyette bulunduğu mevzuların gelecek sene bu vakitler, %60’ının, 70’inin kaybolacağını temin etmek isterim.
Değerli Arkadaşlarım, demin de ifade ettiğim
gibi 10 sene Numune Hastanesinin başında
bulundum. O gün, hiçbir partinin mebusu burada, bu kürsülerde benim politika yaptığımı
ifade etmedi bilâkis partilerin her birisi, bilhassa Halk Partili arkadaşlarım, Adalet Partili arkadaşlarımdan çok daha fazla beni methettiler
ve bana iltifatta bulundular, teşekkür ettiler;
bunu tatlı bir hâtıra olarak kabul ederim.
İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) -

arasında baştabiptiniz?

Hangi yıllar

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. ALİ
MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) -

68 - 77, evet.

77’ye kadar,

Tabii bilmiyorsunuz; 300 yataklı devraldım,
1.700 yatak yaptım. İlyas Kılıç Bey bilir, 300
yatakla aldım ve ne vaziyette aldığımı İlyas Bey

Şimdi, gelelim ilaç mevzuuna: Bu son seçimlerde seçim olan bölgelere gittiğimiz zaman,
halkımızın elinde reçeteler ve ilaç bulamadıklarını ifade ediyorlardı; bu, bugüne kadar devam etti. 1978 başında Türkiye’de ilaç sıkıntısı
yoktu, Türkiye’de röntgen filmi sıkıntısı yoktu.
Ondan sonraki dönemde, teknisyenlerin politika adamlarına verdikleri, büyük olmayan rakam olan dolar tahsis edilmediğinden dolayı,
bu ilaç sıkıntısının mesulü sizsiniz.
Türkiye’nin ilaç ve röntgen için yılda 100 veya
110 milyon dolara ihtiyacı vardır; “Bunun 65
milyon dolarını realize edeceğiz” demişsiniz.
Biz Hükûmeti devraldığımız gün 14,5 milyon
dolan realize edilmişti, İkinci Hükûmet toplantımızda 7 milyon dolar ondan sonraki takip
eden toplantılarımızda 5 milyon Alman kredisi, 5 milyon İtalyan kredisi, 15 milyon - pardon - Alman kredisi, 5 milyon İngiliz kredisiyle
ceman 45 milyon dolar tahsisler yaptık. Bunun
dışında 200 bin dolar insülin için; 200 bin dolar bayıltıcılar için; 100 bin dolar da kalp hastalıkları için efektif dolar tahsis ederek hammaddelerini getirmeye çalışıyoruz.
Bugün Türkiye’ye, memleketimize bu ay hesabıyla, 280 bin şişe insülin MPH, 30 bin şişe kristalize getirilmiştir, hastanelerimize dağıtılmıştır,
eczanelere verilmiştir. Tabii, hastalar bu transferler eskiden olduğu gibi yapılmayacak zannediyorlar, tabi korkuyorlar; onun için, eczacılarımız
lüzumundan fazla taleplerle karşılaştıklarından
dolayı her gün bazen yokluklar görülüyor ve
bunları da fazla ithalatla telafiye çalışıyoruz.
Tam Gün Yasasının bir ekonomik ve siyasi baskı olduğunu ifade etti arkadaşım, cidden dikkatle dinledim, Halk Partisinin sözcüsü genç
arkadaşımı.

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) -

doldu Sayın Başkan,

30 dakika

BAŞKAN - Bakanların konuşma süresi yarım saat,
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. ALİ
MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) - Grup adına
konuşan insanın, biraz araştırmacı ve ciddi
araştırmacı olmasını isterdim, hele Halk Partisi
gibi biraz mazisi olan bir partinin sözcüsüyse.
Bir parti sözcüsü Gazete havadislerine dayanarak, gazete kupürleriyle konuşursa, kendi partisini biraz müşkül vaziyete getirir veyahut da
beyni, kafasının içindeki fikirler herkesçe malum, talihsiz bir müessesenin başında bulunan
insanın telkinleriyle konuşursa, o daha acı olur.

Diyorlar ki bana bunu Ege Üniversitesinde,
değerli arkadaşlarımla beraber gittiğimde, orada ifade ettiler; bu aynı zihniyetin insanları,
arkadaşımı tenzih ederim “Efendim, bu, siyasi
ve ekonomik baskıdır. Siz, bu Kanun’la bunu
getirdiniz.” Ben de kendilerine şöyle söyledim;
böyle bir şey düşünebiliyor musunuz? Düşündüğünüz göre, benim, Refik Saydam kadar Sağlık
Bakanlığında kalmam lazım. Halbuki görülüyor
ki, memlekette bakanların ömrü 6 ayı, 1 seneyi
1,5 seneyi geçmiyor. Ben 6 aylık veya 1 senelik
Bakanlığımda, bu ekonomik ve politik baskıyı
idame etmek için, benden sonraki vekilin eline
silah verecek kadar aklımı peynir ekmekle yemedim. Biz bu kanunla çalışmaya, okumaya,
bilgiye prim vermek için bu esasları getirdik.

100. YILA ARMAĞAN

gayet iyi bilir 1.700 yatak yaptım. Geldiğimde,
hastanenin mermer duvarlarında sloganlar
buldum. Şimdi gidin görün...

Değerli Arkadaşlarım, ben bu Kanun’u,
1965’te çıkarılan ilk Tam Gün Yasası’nı aşağı
yukarı 10 sene tatbik ettim, başka bir şekilde.
Bunda değerlendirme vardı; bu değerlendirmeden hastane idarecisi olarak çok istifade ettim. Bir gün hastaneyi gezdiğimde, hastaneyi
pis, hastaları bakımsız gördüğüm zaman, değerlendirmeyi düşürürdüm; o zaman 300 - 400
lira kadar bir primi vardı bunun, düşürme yetkim vardı, bu 300 - 400 lira da oldukça bir para
idi o zaman; ertesi gün hastaneyi, gezdiğimde
Yüzyılın
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düzelirdi. Çünkü düzeltecekler ki ben bu primleri yeniden eski seviyesine getireyim; yardımcı personel veya hekimler vazifelerini daha iyi
yapma gayreti içine girerlerdi.
Dünyanın hiçbir yedinde mesuliyetsiz vazife
olmaz. Daima devlet verecek, daima verecek,
karşılığında aynı hizmet. Soruyorum, Tam
Gün Yasası hangi hizmeti getirmiştir? Dünden fazla hangi hizmeti getirmiştir? İnkişafı
bir tarafa, hizmetler durmuştur. Adalet Partisi
Sözcüsünün ifade ettiği gibi 57 vilayette sağlık
kurulu kurulamaz hale gelmiştir. Benim beyanlarımdan, yaptığımız kanun teklifinden sonra
bu, 45’e inmiştir.
100. YILA ARMAĞAN

Kanun’un çıkacağına inanan veya isteyen meslektaşlarım vazifeye dönmektedirler. Sonra bu
Tam Gün Yasası dolayısıyla, siz dediniz ki o
zamanki mesul arkadaşlarınız, beyanlara tabii
haklısınız, vekilin beyanına inanıyorsunuz “712
pratisyen hekim miktarı artmıştır.” Milyarlara
mal olan, orduyu perişan eden bu Kanun çıktı.
712 pratisyen hekim kazandırmıştır eğer bu Kanun’dan dolayı ise buna mukabil, 806 mütehassıs arkadaşımız ayrılmıştır. Size bir hat çizeyim;
Van, Erzurum, Trabzon, Rize, Giresun, Ordu,
Samsun, Çorum, Ankara’ya kadar tek sağlık
kurulu yok. Ne hakkım var? Hani kitlelerin
mümessiliydiniz? Hani mutlu azınlığın düşmanıydınız? Siz mutlu azınlığa bu Kanun’la prim
verdiniz, hizmet ettiniz; benim halkımı, benim
Ayşelerimi, Fatmalarımı doktorsuz bıraktınız.
Müesseselerim doktorsuz, yalnız eczacı ve hemşire ile doldu; dört duvardan ibaret ve bütün cari
masraflar yapıldığı halde tek bir hastayı kabul
edemez hale getirdiniz. Bunda ısrar mı etmek
lazım? “Türkiye’nin 60 bin hekime ihtiyacı var.”
diyorlar; bunu ilim adamları söylüyor.
BAŞKAN -

Sayın Bakan süreniz doldu.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. ALİ
MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) -

dim.
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Peki efen-

‘‘

Bugün elimizde 26 bin hekim var, ben de
dahilim ona, benim gibi
arkadaşlar da dahil.

’’

Hakiki hasta nabzı tutan hekim bugün 15 - 16
binin üzerinde değil. Ee, biz bu hesaba göre
3000 senesini, 3500 senesini, “Bu Kanun’un
esprisine taraftarız” diye bekleyecek miyiz?
3500 senesine göre, sen yine istediğin doktora
muayene olacaksın aziz arkadaşım; benim Ayşelerim, Fatmalarım, Mehmetlerim ölecek mi?
Biz bu yangını söndürmek için kanun teklifimizi getirdik.
Kanun’un ordudaki halini Sayın Genelkurmay
Başkanımızın ifadelerinden anlamış bulunuyorsunuz.

‘‘

Ne dedi Sayın Genelkurmay
Başkanımız? “Ordunun moralini
çökertmiştir bu Kanun”, dedi. “Bir
sağlık astsubayı, tümgeneralden fazla
maaş alırsa, o ordunun moralini ben
tutamam” dedi.

’’

İHSAN KABADAYI (Konya) - Zaten maksat ordu-

yu çökertmektir. (CHP sıralarından gürültüler)

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. ALİ

Biz, bunları
değerlendirmelerle normal bir hale getireceğimize kani olarak bu Kanun’u getirdik Meclislerin huzuruna. Gayet tabii ki Meclisler bunu
daha iyi bir şekle getirebilirler.

MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) -

Siz bu Kanun’la eczacılara ve diş hekimi arkadaşlarıma imkânlar tanıdınız. Üç tane, dört
tana eczacı ve dişçi ile idare edilen müesseselere
50 tane, 90 tane, 100 tane eczacı tayin ettiniz.
Arkadaşımın ifade ettiği gibi 11 Temmuz
1979’da çıkarılan Kararnameye rağmen ben

BAŞKAN -

efendim...

Sayın Bakan süreniz doldu, lütfen

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. ALİ
MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) -

seleler var efendim?

Mühim me-

BAŞKAN - Nasıl olsa arkadaşlar soru da soracak-

lar, tamamlarsınız izahatınızı, lütfen efendim…

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. ALİ

Bütün bunları, tabii ki az bir zaman içerisinde sağlık
politikamızı ifade etmem mümkün değil. Not
tutabildiklerimi, hatırımda kalanları cevaplandırdığını ve fikirlerimi arz ettiğimi zannediyorum. İnşallah sizlerin, hepinizin desteğiyle bu
bütçe yılında halkımıza daha mutlu, daha medeni, daha insancıl hizmetler verme imkânını
kazanırsam mutlu olacağım.
MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) -

Bu hislerle hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AP
ve MHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN -

Sorular vardır efendim.

Soru sormak isteyen sayın milletvekillerinin,
isimlerini, Divan Üyesi arkadaşlarıma sırayla
yazdırmalarını rica ediyorum.
Sayın Mustafa Başoğlu’nun sorusu:
“Londra’da görevli Sağlık Ateşesi geri çekilmiş
midir; çekilmişse sebebi nedir?”
Soru bu Sayın Bakan.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. ALİ
MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) - Sağlık Bakanlığı eski müsteşarı diş tabibi Tonguç Bey,
Tam Gün Yasasının manevi mimarlarındandır. Tam Gün Yasasının fiyaskoya uğramasından sonra müsteşarlıktan uzaklaştırılarak, lisan
bilmediği halde Londra’ya gönderilerek Sağlık
Ateşesi Muavinliği unvanıyla vazifelendirilmiştir. Hanımı da daha evvelce gazetelerde türlü
yayınlara yorumlara sebep olmuştur sonra da
evlenmişlerdir. Onu da iki sene maaşlı izinli
olarak Londra’ya göndermişlerdi.

Bakanlığa geldiğim de bu göreve usulsüz - lisan
bilmediği halde, hiçbir faydası olmayan - tayin
edilen bu şahsı derhal geri çektim. Zaten orada
ataşemiz de vardır. Hükûmetimizin ilk Kararnamesidir. Kendilerinin Londra’da lisan bilmedikleri için - hizmet vermediklerine de kani
idim ve kendilerine daha iyi hizmet verecek
imkân olan Tunceli’ye birisini diş tabibi, birisini de eczacı olarak tayin ettim. Arz ederim.
BAŞKAN - Soru

100. YILA ARMAĞAN

Bakanlığa başladığım güne kadar tayinleri yapmakta devam ettiniz; akrabalarınızı tayin ettiniz, dostlarınızı tayin ettiniz militanları tayin
ettiniz; hastaneleri işsiz, iş yapmaz insanlarla
doldurdunuz. Hükûmet olduğumuz günden
bugüne kadar benim de, demin de ifade ettiğim gibi, siyasi muhitim, dost muhitim, akraba
muhitim olmasına rağmen tek bir diş tabibi,
tek bir eczacı, tek bir kimya mühendisinin altına imza koymadım. İşte arkadaşlarım…

cevaplandırılmıştır.

Soru sormak için kayıt işlemi bitmiştir.
Sayın Abdülkadir Timurağaoğlu’nun sorularını takdim ediyorum.
“Mardin’de bir devlet hastanesi olmasına rağmen, oradaki vatandaşlar sağlık raporu alabilmek için Gaziantep veya Diyarbakır’a gitmek
zorunda bırakılmışlardır. Sağlık raporu için
gerekli doktorları Mardin Devlet Hastanesine
göndermeyi düşünüyor musunuz?”
Buyurun Sayın Bakan.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. ALİ
MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) - Sayın Başkan,

yalnız Mardin değil, böyle sayısız vilayetimiz
vardır Tam Gün Yasasından dolayı ve bu vilayetlerin halkına cidden, bir Sağlık Bakanı olarak,
bugün hizmet götürmemenin utancı içerisindeYüzyılın
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yim. 1980 dünyasında ve Türkiyesinde, Cumhuriyetin şu yıldönümlerinde Cumhuriyet Hükûmetleri buralara hizmet götürmezse, vazifesini
yapmış olmaz. Biz buralara inşallah Tam Gün
Yasasını çıkardıktan sonra hekim bulacağımıza
kaniiz. Bulamazsak, münavebeli hekim sistemiyle bu yörelere mutlaka hekim bulacağız. Şimdi
kış çok şiddetli olduğu için, diğer yörelerden buraya münavebeyile, rotasyonla, esaslı tedbir alıncaya kadar buralara hekim göndererek, muhterem halka hizmet etmek imkânını bulacağız.
BAŞKAN -

Soru cevaplandırılmıştır.

100. YILA ARMAĞAN

İkinci soru: “Doğu ve Güneydoğu bölgelerine, halkın sağlığı için doçent ve profesör gibi
değerli elemanları mecburi hizmet için bu
bölgelere gönderilmesi gerekli değil midir? Bu
bölgelere gitmek istemeyen profesör ve doçentlerin diplomalarını geri almanız gerekmez mi?
Bunu mümkün kılacak bir kanun tasarısı hazırlayacak mısınız?”
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. ALİ

Kanun tasarısını yalnız Hükûmetler hazırlar diye bir
kaide yok. Milletvekili olarak, grup olarak
kendileri böyle bir kanunu hazırlarlar; biz de
fikrimizi söyleriz. Biz Anayasanın hükümleriyle bağdaşmayan, bu şekilde zoraki hizmetlerin yapılacağına kani bulunmadığımızdan
dolayı, böyle bir mecburi hizmet yasası getirmeyi düşünmemekteyiz.
MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) -

BAŞKAN - Soru

cevaplandırılmıştır.

“Mardin’e bağlı Kızıltepe, Derik, Mazıdağı,
Savur, Gercüş ve Silopi’de birer devlet hastanesi yapılması hususunda ne düşünülmektedir?”
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. ALİ

Her yöreye
medeni âlemin, tıbbın icap ettirdiği hizmetler
götürülecektir; fakat Türkiye, Türk kalkınma
hareketleri tökezlenmezse. Siz böyle tahrikçi

MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) -
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muhalefete devam ettiğiniz müddetçe bu hizmetler aksar ve hizmetler yarıda kalır. Bugün
elimdeki dosyalarda var; 1966 yılında başlayan
İzmir Hastanesi hâlâ bitirilememiştir;1972’de
başlayan Bakırköy Hastanesi bitirilememiştir;
Eğridir Hastanesi bitirilememiştir; akıl hastanelerimiz Adana’da ve Ankara’da bitirilememiştir. Türkiye’nin büyük hastane ve kasaba
hastaneleri programları ve yıkıcı bir muhalefet
ve didişmenin memlekete bir fayda vermediğine, bu sağlık hizmetlerinin yarıda kalışı en güzel misalidir. Arz ederim.
BAŞKAN -

Soru cevaplandırılmıştır.

4’üncü soruyu Sayın Bakan izahatında cevaplandırmıştı; onun için sormaya gerek görmüyorum; “Piyasadaki ilaç yokluğunu gidermek
için ne gibi çalışmalarınız vardır?” diye soruyor. Cevaplandırıldı bu.
Şimdi yerinden, Sayın Adnan Keskin.
Sayın Başkanım,
aracılığınızla Sayın Bakandan aşağıdaki sorularımın yanıtlanmasını rica ediyorum:

ADNAN KESKİN (Denizli) -

1. - Denizli Devlet Hastanesinden Baştabip
Samim Gök, Operatör Doktor İsmail Gümüş,
Fizik Tedavi Mütehassısı Hidayet Çoşar’ı bir
başka ile atadınız. Atama gerekçeniz neydi?
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) -

Mecbur

mu yani?
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALİ MÜNİF İSLAMOĞLU (Devamla) -

Evet evet mec-

burum. Söyleyeceğim.
BAŞKAN -

Devam edin efendim, sorunuzu so-

run.
ADNAN KESKİN (Denizli) -

Konuşturmuyorlar.

Efendim, ben konuşturuyorum, o
arkadaşların izniyle konuşmuyorsunuz ki. Biz
izin verdik, konuşuyorsunuz.

BAŞKAN -

ADNAN KESKİN (Denizli) - 2. Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü İrfan Ünsal, Genel Müdür
Muavini Yüksel Atasoy, her iki görevliyi…

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. ALİ

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM HAKANI DR. ALİ

BAŞKAN -

Anlamadım

Sağlık Müdürlüğü
Personel Genel Müdürü İhsan Ünsal, Genel
Müdür Yardımcısı Yüksel Atasoy, her iki görevliyi göreve başladığınızdan bugüne değin 3
kez görev yerlerini değiştirdiniz. Gerekçesi nedir? Sizin biraz önce söylediğiniz “Politika yapmıyorum.” sözleriyle bu atamalar bağdaşır mı?
ADNAN KESKİN (Denizli) -

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) -

gelir sorarsınız,
BAŞKAN - Lütfen

İktidara

efendim…

ADNAN KESKİN (Denizli) - Numune Hastanesi
Baştabibi iken, MC Hükûmetinin kurulmasında katkıda bulundunuz mu?
AHMET SAYIN (Burdur) - Bu

ne biçim soru?

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. ALİ
MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) -

efendim, hiç merak etmeyin.
BAŞKAN - Sayın

Sorsunlar

Sayın, rica ederim...

Demokratik Partinin bölünmesinde aracı olarak Sayın Celâl
Bayar’a gittiniz mi, gitmediniz mi?
ADNAN KESKİN (Denizli) - 4.

5. - Numune Hastanesine kaç tane müstahdem
ve memur tayin ettiniz?
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALİ MÜ-

Hatırımda kalmıyor; birer birer cevap vereyim.
NİF İSLAMOĞLU (Devamla) -

ADNAN KESKİN (Denizli) - Yazılı

verebilirsiniz.
BAŞKAN -

olarak cevap

Yazılı olarak cevap verirsiniz.

aynen cevap vereceğim.

Hayır, hayır,

Efendim, müsaade edersiniz sorularını bitirsinler.
Sorularınız bitti mi?

ADNAN KESKİN (Denizli) - Hayır

vam ediyorum.

BAŞKAN - Bitiriniz

efendim, de-

sorularınızı.

Şimdi 3’üncü ve 4’üncü sorularınızı Sayın Bakana yöneltemeyiz.
Ben bitireyim de
Sayın Başkan, ihsası reyde bulunmayınız.

ADNAN KESKİN (Denizli) -

100. YILA ARMAĞAN

MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) -

bunları, son şeyi anlamadım.

MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) -

BAŞKAN - İhsas etmeye mecburum efendim,
reyimi ihsasa mecburum. Devam edin.
FARUK DEMİRTOLA (Tokat) - Eli

cebinde soru
soruyor Sayın Başkan, böyle soru sorulur mu?
Full time’ye rağmen, tayinini yaptığınız doktorların muayene
açmasına müsaade ettiniz mi?
ADNAN KESKİN (Denizli) -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALİ MÜNİF İSLAMOĞLU (Devamla) - Ettim.

Siz tayin ettiğiniz
doktorlara “Ben göz yumarım; böylelikle çalışabilirsiniz” dediniz mi?
ADNAN KESKİN (Denizli) -

Konuşmanızda Bakanlığa politika sokmadığınızı ileri sürdünüz,
a)

Müsteşarınız

b)
Personel Genel Müdürünüz
c)
Teftiş Kurulu Başkanınız eski Adalet
Partisi Milletvekili ve Senatörü mü?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - 3’üncü ve 4’üncü suallere cevap ver-

meyeceksiniz.

Yüzyılın
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ADNAN KESKİN (Denizli) -

kan?

Niçin Sayın Baş-

BAŞKAN - Yani “MC Hükûmetinin çalışmalarına katkınız oldu mu? Sayın Bayar’la irtibatınız falan…” bunlar soru değil.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. ALİ
MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) -

masın efendim.

Ortada kal-

Sağlık Bakanlığını ilgilendiren sorular değildir.
BAŞKAN -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. ALİ

Efendim,
Sayın Bayar, benim hayatımın sonuna kadar
hürmet duyacağım, Türk Devletinin medarı iftiharı ve Türkiye Cumhuriyetinin 3’üncü
Cumhurbaşkanı’dır. Ziyaret benim için şereftir, bu ziyaretlerimi hayatımın her safhasında
yerine getirmeyi şahsım bir vazife sayar. (AP
Sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)

100. YILA ARMAĞAN

MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) -

Sayın Bayar’a benim telkinde bulunmam haddim değildir.
Demokratik Partiyi kuran ve hâlâ da başında
bulunan arkadaşlarım, benim siyasi veya meslek hayatımda daima hürmet duyduğum dostlarımdır, onların dostluklarıyla iftihar ederim.
Kendileriyle eğer böyle bir haddimi bilmez,
devlet memuruna yakışmaz bir harekette bulunmuş olsaydım - bugüne kadar dostluğumu
muhafaza etmemiş olurdum.
Bugüne kadar Sayın Sükan dahil, onların dostluklarına nail olmakta devam etmem, bu ithamınızın geçersiz olduğunun delilidir.
Bir Numune Hastanesi Başhekiminin Hükûmet kuracağını, kurduğunu, kurmakta yardımcı olduğunu söylemek, zannedersem bir opera
komik mevzuu olur, ciddi bir şey olmaz.
ADNAN KESKİN (Denizli) - Suale

cevap versin.
Yüzyılın
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doğru dürüst

SAMİ GÖKMEN (Muğla) -

demek?

“Opera, komik” ne

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. ALİ

Suale cevap
veriyorum efendim; anlamak lazım, seviyeye
çıkmak lazım.

MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) -

Ben bir partinin vekiliyim, erkânı harbiyemi
kendim tayin ederim. Bundan evvelki arkadaşlarımı uzaklaştırmak, onların değersiz olduğunu ifade etmez. Ben kendi prensiplerimi, kendi
icraatımı paylaşacağım, fikrini paylaşacağım
arkadaşlarımı seçmekte, zannederim ki hürüm.
SAMİ GÖKMEN (Muğla)

rum.” deme o zaman.
BAŞKAN -

- “Politika yapmıyo-

Lütfen, lütfen...

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. ALİ
MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) - 2.- Sağlık Bakanlığı, kuruluşundan bugüne kadar Personel
Dairesi Reisi doktor olmuştur. Geldiği günden
bugüne kadar ilk defa bir sağlık memurundan
müdevver, bilmem ne gece eğitiminden geçmiş
bir adam, bir arkadaşım Sağlık Bakanlığı Hesap İşleri Umum Müdürü olmuştur.

Bu hekimlerimiz, ünlü hekimlerimiz kapı vurarak, hekimim dışında bir şeye gidemezler,
hekimlerin manevi haysiyeti bakımından bunu
doğru görmedim; yerine bir doktor arkadaşımı
getirdim. (AP ve MHP sıralarından alkışlar)
Sayın Başkan, lütfen soruma cevap versin, demagoji yapmasın.
ADNAN KESKİN (Denizli) -

AHMET GÜLTEKİN KIZILIŞIK (Zonguldak) - Sus

da dinle; ne halt yiyeceğin belli değil.

Sorularınızı cevaplandırıyor efendim, çok rica ederim; takdir Bakanındır.
BAŞKAN -

Hayır vermiyor,
lütfen cevap versin, demagoji yapmasın. Sualle
ilgisi var mı konuşmanın?
ADNAN KESKİN (Denizli) -

MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) - Sağlık

müesseselerine, sağlık müesseselerini teftiş eden heyetin başında bugüne kadar sizin zamanınıza
kadar daima bir doktor bulunmuştur, daima
doktor bulunmuştur. İşte burada.

ADNAN KESKİN (Denizli) - Nerede

Sualle ne ilgisi var Sayın Bakanım?

bulunmuş?

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. ALİ

Dediniz ki
Teftiş Heyeti Reisini niçin değiştirdiniz?
MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) -

kabul eden bir zihniyetin adamı olarak, mesuliyeti üzerime alarak arkadaşlarıma rica ettim:
Devam edin, tazminat almamak şartıyla; hastalarıma faydalı olun; müesseselerimi atıl vaziyetten kurtarın dedim. Varsa hesabına, mesuliyetine hazırım; hem de bundan şeref duyuyorum.
(AP ve MHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN -

Soru cevaplandırılmıştır efendim.

ADNAN KESKİN (Denizli) - Sayın Başkan, sual-

lerime Sayın Bakan yanıt vermedi.

Niye değiştirdiniz
demedim; kimi atadınız dedim.

Soru sordunuz, cevabı verildi, cevabın çerçevesini ve muhtevasını tayin takdiri
Bakana aittir; sizin aklınızdakini söylemeye
mecbur değildir.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. ALİ

Sayın Bakan.

Teftiş Heyeti Reisi doktor değildi...
ADNAN KESKİN (Denizli) -

Kendi arkadaşlarımı atadım, gayet tabii sizi mi tayin edecektim beyefendi?

MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) -

Çok rica ederim efendim, Sayın
Bakan cevap vermekte. Yani, ehliyetini yeterli
bulmuyor musunuz ki siz de yardımcı oluyorsunuz. Rica ederim oturunuz.

BAŞKAN -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. ALİ
MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) - Evet, kış
meydanda, sayenizde mazot meselesi meydanda, vilayetlerin araları açılmış. Bana doktor arkadaşlarım diyor ki, “Müracaat ediyoruz, vazife istiyoruz; ama bir şartla: Madem bu kanun
çıkacak, o zamana kadar muayenehanemizi
devam ettirebilir miyiz?”

Düşündüm, kanun var; fakat 224 sayılı Kanun’da meriyette iken siz muayenehane açmaya
müsaade etmiştiniz arkadaşlara, sosyalizasyon
mıntıkasındaki doktorlar muayenehane açamazdı; buna rağmen siz, o zaman bu Kanun o
zamanki Hükûmetler ve sizin Hükûmetiniz zamanında da tatbik edilmedi; bundan esinlenerek, vatandaşımın hayatını en mukaddes varlık

BAŞKAN -

100. YILA ARMAĞAN

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. ALİ

Sayın Başkanım,
Sayın Bakan “Yanıt vermedim” diyor. Sayın
Bakan yanıt verir, vermezi saygı duyarım. Ben
Denizli Hastanesiyle ilgili sual sordum; Sayın
Bakan yanıt vermediğini kabul ediyorlar. Siz
onun adına nasıl konuşuyorsunuz? Benim suallerime yanıt verilmedi. Siz o kadar tarafgirane
davranmayın. Sayın Bakan yanıt vermediğini
kabul ediyorlar.
ADNAN KESKİN (Denizli) -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. ALİ
MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) -Numune

Hastanesi hakkında sorduğunuz sual... Vereceğim, vereceğim.

Sayın Bakanın cevap veriş şekline saygı duyarım; ama benim
suallerime cevap vermedi.

ADNAN KESKİN (Denizli) -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. ALİ

Peki, bir dakika, vermedim vermedim; doğru. Tarafgir değil Sayın Başkan; unuttuğum kısımlar olabilir.

MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) -

Benim nasıl davrandığım herkesin
malumu da; sizin, oturduğunuz yerden BaBAŞKAN -
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kanı, Başkanlığı, herkesi idare etmek gibi bir
haddiniz dışında, yetkinizin dışında davranışlarınıza...
Sayın Başkanım,
ben idare etmiyorum. Ben suallerimin yanıtını alamadım. Sayım Bakan benim suallerime
yanıt vermediğini kabul ediyorlar, verir vermez
saygı duyarım; ama en azından, “Yazılı cevap
vereceğim.” diyebilir.
ADNAN KESKİN (Denizli) -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. ALİ
MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) -

ceğim.
BAŞKAN - Sayın

Cevap vere-

Bakan, buyurunuz.

100. YILA ARMAĞAN

Sayın Kızılışık, lütfen yerinize oturunuz... Sayın Kızılışık, Sayın Milletvekilleri,
lütfen yerinize oturunuz... Sayın Gültekin Kızılışık, lütfen yerinize oturunuz... İdareci üyeler?... Yok. Lütfen yerinize oturunuz efendim,
Sayın Milletvekilleri lütfen yerinize oturunuz...

BAŞKAN -

Sayın Gültekin Kızılışık, siz haklı değilsiniz;
lütfen oturun efendim. (AP sıralarından gürültüler) Siz, iktidar milletvekilisiniz, bu bütçeyi
çıkarmak sorumluluğu sizin üzerinizdedir. (AP
sıralarından ayağa kalkmalar, gürültüler)
Bütçeyi çıkarmak sorumluluğu sizin üzerinizdedir.
Lütfen sakin olun efendim, sükûneti sağlamakta yardımcı olun bize.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. ALİ
MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) -

Efendim...

(AP ve CHP sıralarından ayağa kalkmalar, gürültüler)
BAŞKAN - Lütfen efendim, bir dakika sayın Ba-

Yüzyılın
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larımın cevapları verilmemiştir.

BAŞKAN - Noksan kısmı tamamlayacaktır efendim, lütfen oturun. (AP ve CHP sıralarından
ayağa kalkmalar, karşılıklı laf atmalar) Lütfen
oturun efendim.
ADNAN KESKİN (Denizli) -

larını alamadım.
BAŞKAN - Lütfen

Sorularımın yanıt-

oturun. Anlaşıldı.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. ALİ

Değerli Milletvekili arkadaşımın sualleri fazlaca olduğu için
bendenizin de hatası olarak, cevaplandıramadım.

MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) -

(Zonguldak Milletvekili Ahmet Gültekin Kızılışık’ın Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in
üzerine yürümesi; yumruklaşmalar; gürültüler)

kan...

ADNAN KESKİN (Denizli) - Sayın Başkan, soru-

Bazı noksanlarım varsa, arz edeyim efendim.
Efendim, idarenin mektebi yoktur... (AP sıralarından gürültüler) Müsaade edin efendim.. (AP
sıralarından, “Başkan da kabahatli buluyor sesleri) Bazı insan, arkadaşlarından veya tatbikattan ders alır. Sizin Hükûmetiniz...
İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) - Sual sırası be-

nimdi, Bakan konuşuyor.
BAŞKAN - Sayın

Bakan cevabı noksan bulmuş,
tamamlıyor efendim, bundan sonra sual sırası
sizin.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALİ MÜ-

Ecevit Hükûmetinin Sayın Sağlık Bakanı Selâhattin Cizrelioğlu
Bakanken, tayin ettiği bazı, Hükûmetin zaruri
görüp de tayin ettiği bazı memurlara rapor veren, hilafı hakikat rapor verenleri, bazı yerlere
tayin etmişti ve bu çok müessir olmuştu. Ben,
Sayın Selâhattin Cizrelioğlu’ndan esinlenerek,
öğrenerek aynı tatbikatın içine girdim. Denizli
Hastanemizin saydığınız doktorlarının, Hükûmetin tasarrufları karşısında hilafı hakikat rapor verdiklerini tespit ettim ve buna benzer
hilafı hakikat rapor veren arkadaşlarımı rotasNİF İSLÂMOGLU (Devamla) -

Numune Hastanesinde olan tasarruflarıma,
demin de arz ettiğim konuşmamda sanıyorum
dokunmuştum. Tamamen müfettiş raporu ve
Dahiliye Bakanlığının ilgili kurullarından aldığı raporlar, Örfi İdare kumandanlarının yazılı
olarak istemlerine göre atamalar yapılmıştır.
Arz ederim.
Sorular cevaplandırılmıştır. Noksan kısımlar varsa, yazılı olarak tamamlarsınız
efendim.
BAŞKAN -

Sayın İsmail Akın, buyurun.
İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) - Sayın Başkan,

aracılığınızla Sayın Bakandan sorularımın yanıtlanmasını isteyeceğim.
1. Numune Hastanesine rahatsız gelen polis memurları, acil servisteki 4 röntgen teknisyenlerinin
sürgününden dolayı tedavi edilememişlerdir.
Acaba, hastane yetkilileri Sayın Bakana yanlış
bilgi mi veriyorlar? Yoksa, Sayın Bakan bu konuyu polemik konusu olarak kullanmaktan ne
yarar görüyorlar?

2. Uygun olmayan bir zamanda ve yasa dışı,
Numune Hastanesi hemşire lojmanı polislere
arattırılmıştır.

AHMET GÜLTEKİN KIZILIŞIK (Zonguldak) -

(İstanbul Milletvekilli Ayhan Altuğ’a (hitaben)
Gel buraya, dışarıya çıkalım. (Zonguldak Milletvekili Ahmet Gültekin Kızılışık ile İstanbul
Milletvekili Ayhan Aytuğ’un ayağa kalkarak
birbirinin üzerine yürümesi)
Adalet Partisi grup yöneticilerinin
yardımcı olmalarını rica ediyorum. (AP ve
CHP sıralarından ayağa kalkmalar, karşılıklı
laf atmalar)

BAŞKAN -

Sayın Akın, Sayın Akın, siz sorularınıza devam
edin,
Grup yöneticileri yardımcı olacaklar.
İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) - Arkadaşlarımızın üzerine yürüyorlar Sayın Başkan. Söylenen sözleri duymuyor musunuz?
BAŞKAN - Duymayın efendim, ben duymadım,
siz de duymayın. (AP ve CHP sıralarından birbirlerinin üzerine yürümeler gürültüler)

Sayın Kızılışık...
Sayın Adalet Partisi Grup Başkanvekilleri ve
yöneticilerinden rica ediyorum, Divana yardımcı olsunlar. (Gürültüler)
Arkadaşlarımızın yerlerine oturmalarını rica
ediyorum. Aksi takdirde birleşime ara vermeye
mecbur kalacağım, yani bunda bir faydamız
yok. (Gürültüler)

Bu işlere göz yuman ve bu işleri yaptıranlar
hakkında soruşturma açtırdınız mı?

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) - Bu

3. Sağlık Bakanlığını MHP militanlarıyla doldurdunuz. Bundan, AP’nin ve Devletin yararı
olacak mı?

ADNAN KESKİN (Denizli) - Bakan yanıtlamadı-

4. Numune Hastanesi Baştabibi odasına çağrılan bir personel polislerce dövülmüştür; zabıtlar vardır, tanıklar vardır. Buna göz yuman
ve bu dövme olayını temin eden idareciler için
soruşturma açtırdınız mı?

100. YILA ARMAĞAN

yonla veya tayinle cezalandırma yoluna gitmeyi
tabii bir vazife gördüğümü ifade etmek isterim.

burası bitmez.

iş başlarsa

ğını kabul ediyor.

BAŞKAN - Bakanın takdirine ait. (Gürültüler)
Yani bu devam ederse, birleşime ara vereceğim; yine bir faydamız yok.

Sayın Akın, lütfen sorularınıza devam edin.
İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) -

Numune
Yüzyılın
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Hastanesi Baştabip Odası yanında, 27 bin liraya yaptırılan bir odayı yıktırdınız Bakan olur
olmaz. “Bu odayı yıktırmadan buraya gelmem.” sözlerinizi de dedikodu olarak işittik,
doğru veya yanlıştır, bilemem. Devleti zarara
sokmadınız mı 27 bin lira? Bunu cebinizden
verebilecek misiniz?
6. Numune Hastanesinde 7 milyon liraya acil
servis yapıldı. 3 ay öncesinde, 100 gün öncesinde tamamlandı, halen açılmıyor. Hizmete
açılmaması doğru mudur? Açtıracaksanız, ne
zaman açtıracaksınız?

100. YILA ARMAĞAN

7. Numune Hastanesinde 10 yıl başhekimlik
yaptığınızı söylediniz. Doğru. Bu hastanenin
personeli, sizin zamanınızda alınan kişileridir.
Cumhuriyet Halk Partisi Hükûmeti, 22 aylık
döneminde Numune Hastanesine normal tayinler dışında, birkaç tane tayinin dışında yeni
personel alınmamıştır. Bu hastaneden sürdüğünüz kişiler, sizin zamanınızda alınan ve size
yardımcı olarak çalışan kişileridir.
Bu personele, CHP Hükûmeti zamanında barış içinde çalışıldı. Hastanede huzursuzluk Bakanlığınız zamanında ve MHP militanlarının
hastaneye alınmasıyla başladı.
Burada CHP’nin sorumluluğu nedir? Başarısızlığınızı böylece kapatmak mı istiyorsunuz?
Yoksa Numune Hastanesi yetkilileri sizi atlatıyor mu?

8. Antalya Kaş İlçesinde çalışan memur Ömer
Dölek ve eşi ebe hanım, Erzincan’ın, şimdi ismini hatırlayamayacağım ayrı ayrı yerlerine
sürgün edildi.

Sayın Bakan.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALİ MÜNİF ÎSLÂMOĞLU (Devamla) - Efendim, son
sualinizden başlayayım. Aile parçalanmışsa,
ailesi başka yere alınmışsa, onları birleştiririz;
merak etmeyin. Alınma sebebi mutlaka vardır.

Numune Hastanesi bir kontur neticesi ihale
edilmiş, planları yapılmıştır. Malumu âlileri, bir
planın müellif mimarının müsaadesi olmadan,
orada herhangi bir tadilat yapılamaz. Müellif
mimarın bana müracaatı üzerine, yapıldığını
duyduğum cam bölmeyi yıktırdım. Eğer 27 bin
liraya yapılmış ise müellif mimarın muvafakati
olmadan bunu yaptıran Hükûmet veya yetkililerin o parayı ödemesi icap eder.
Numune Hastanesi Başhekimlik odasında
değerli, çok kıymetli Başhekim arkadaşımın
odasında, ifade ettiğiniz hareketin olduğunu
tesadüfen öğrenmiştim. Derhal müfettişler
gönderdim, böyle bir şeyin olmadığını tespit
etmiş bulunuyorum.
İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) -

her zaman.

MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) -

mahkemeye git.

O başka,

Ben müfettişlerimin raporuna inanırım, sizin
lafınıza değil tabii.
Daha hangi sorular vardı?.. “Yazılı ver.” sesleri)
Diğerlerini eğer hatırlatırsanız cevap vereyim,
diğerlerini de yazılı cevaplandırayım.
BAŞKAN -

Diğer sorular yazılı cevaplandırıla-

caktır.

Teşekkür ederim.

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) -

Yüzyılın
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SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. ALİ

Bundan haberiniz var mı? (AP sıralarından
“Daha fazla sürün.” sesleri) Bu aile parçalanmasını getiren işlemi durduracak mısınız?
Buna göz yumacak mısınız?

Sağlık Bakanları

902

BAŞKAN - Buyurun

Soru cevaplandırılmıştır.
Buyurun Sayın Çağlayan Ege.
Sayın Başkan,

BAŞKAN - Yazılı

cevap istiyorsunuz.

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) - Yazılı,

zılı cevap istiyorum.

aslında ya-

Yazılı cevap istiyorsunuz. Tamam
efendim, yazılı cevap istiyorlar.

BAŞKAN -

Bu yıl başıma gelen bir felaketle ilgili Türkiye’ de - çok özür dilerim, biraz gerekçeli olacak - verem hastalığının
ne derece boyutlandığını ve ne şekilde gençlik
kesiminde ne derecede boyutlandığını gördüm.
ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) -

Bunun sonucunda İstanbul’da Heybeliada ve
Validebağ Prevantoryumlarında röntgen filminin eksikliğini, streptomisin eksikliğini ve verem hastalığının tedavisinde en önemli ilaçlardan bir tanesi olan rifadin ilacının yokluğunu
saptadım. Bununla ilgili gençler arasında devamlı ve röntgen filminde bununla ilgili 1980
yılı içinde sayın Bakan bu ilaçların sağlanması
için ne gibi önlemler düşünüyorlar?
Aynı sorunun (b) şıkkı: Bu hastanelerde özellikle
verem hastalığı gibi önemli bir hastalık için kurulmuş hastanelerde, ameliyat etmek için, enerji
kısıntısından dolayı ve röntgen çekiminden dolayı, birer jeneratör almayı düşünüyorlar mı?
Diğer hastanelerimizde de yine ameliyatların
zamanında yapılamaması sebebiyle, her hastaneye birer jeneratör almayı düşünüyorlar mı?
Yine bir soru efendim:
Hemşireler arasında fazla mesai yapma konusunda bir ayrıcalık olduğunu saptadım. O da
şu: Hemşirelerimiz ayrı ayrı okullardan mezun olmaktadırlar. Oysa, hasta tedavisinde ve
sorumlulukta, nöbete kalmakta hemşirelerin

sorumluluğu aynı. Başka bir okuldan mezun
olan hemşire ile, örneğin Florence Nightingale
veya Kızılay Hemşire Okullarından veya başka
bir hemşire okulundan mezun olan hemşireler,
ayrı ayrı ve haklı olmayan bir suretle, adaletsiz
yan ödeme almaktadırlar. Bu da hastaların bakımını engellemektedir.
Bunu telafi etmek üzere, Sayın Bakan bu yılda
yeni bir önlem düşünüyorlar mı?
Bunun yanı sıra yine hastanelerde hastabakıcılara yardımcı ve hemşirelere yardımcı olan
temizlik görevlileri, hastabakıcı ve temizlikçi
dediğimiz kişiler, yan ödeme ve mesai ücretlerinden yeteri kadar faydalanmadıkları için
bunlar ciddi hizmet görememektedirler. Bununla da ilgili ciddi önlemlerin alınıp alınmayacağını öğrenmek işitiyorum.

100. YILA ARMAĞAN

aracılığınızla Sayın Bakandan aşağıdaki sorularımı yanıtlamasını rica ediyorum. Bazılarına
çok kısa ise sözlü cevap verebilirler, aslında yazılı cevap verirlerse memnun olurum.

Adalar Guraba Hastanesinde doktor eksikliği
ve diğer personel eksikliği var. Sayın Bakan, bu
eksikliği gidermeyle ilgili nasıl bir önlem almayı düşünmektedir?
Bir soru daha: Rotasyon yapacaklarını beyan
ettiler Bakan arkadaşım.
Rotasyona gelen görevliler gerek hemşire olsun
gerekse doktor olsun, bu birer aylık rotasyon
süresinin 15 gününü zaten rapor alarak geçirmektedirler. Onun için şahsen ben rotasyonun
verimli olacağı inancında değilim.
Bu ölçütler içinde Sayın Bakan daha ciddi önlemler alırlar ve yanıtlar verirlerse memnun
olacağım.
Yine kendi ilçemle ilgili bir sorumu da sormak
istiyorum; bir sorum daha var. 1971 yılından
beri Londra asfaltına en yakın olan ilçelerden
bir tanesi Çatalca ilçesinde, trafik sıkıntılarına
çözüm bulmak için, Çorlu’dan İstanbul’a kadar hastane olmadığı için, Çatalca’da Çatalca
halkı tarafından en az 20 milyon değerinde bir
Yüzyılın
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arsa bağışı yapılmıştır. O senelerden bugüne
kadar devamlı bölge hastanesi olarak programla alınacağı söylendiği halde, hâlâ bir sonuç alınamamıştır.
1980 mali yıllında, Çatalca Bölge Hastanesiyle ilgili bir çalışma yapılacak mıdır? Bunun da
yanıtını yazılı olarak rica ediyorum.

100. YILA ARMAĞAN

Bir sorum daha var efendim, o da şu: Sıtma
savaşı son yıllarda çıkan bir yasayla, Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığından alınarak belediyelere verilmiştir. Oysa belediyelerin ekonomik
olanaklarının ne derecede güçsüz olduğu sayın
Bakan arkadaşımız tarafından da mutlaka bilinmektedir. Mutlaka yeni bir yasa değişikliği
ile sıtma savasının ciddi bir şekilde ele alınmasını ve Sağlık Bakanlığından, katma bütçeden
değil, Genel Bütçe’den ödenmesiyle ilgili yeni
bir yasa değişikliği önerip önermeyeceğiniz hususunda bilgi rica ediyorum.
Teşekkür ederim Sayın Başkan.
BAŞKAN - Sayın

Bakan, yazılı olarak istediler.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. ALİ

Sayın Başkan, hanımefendi cidden bir hekim gibi gayet
değerli sualler sordular. Kendilerine çok teşekkür ederim.
MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) -

Bu suallerini hemen cevaplandırabilirim; fakat zaman dar. Cidden çok vukuflu bu suallere hem yazılı cevap vereyim, kendileri birgün
Bakanlığımı teşrif ederlerse, yazılı vesikaları da
kendilerine verebilirim.

Kendilerine teşekkür ederim.
BAŞKAN -

Sorular yazılı cevaplandırılacaktır.

Sayın Ali Ak, buyurun efendim.
ALİ AK (İçel) - Sayın Başkan, soracağım sualimin delaletinizle Sayın Bakana tevcihini hürmetlerimle arz ederim.
Yüzyılın
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Şu anda Sağlık Komisyonu gündeminde olan ve
altkomisyon tarafından da aynen kabul edilen
bir kanun teklifi vardır. Cumhuriyet Halk Partisi
Adıyaman Milletvekili Sayın Dr. Kemal Tabak
ve 5 arkadaşı tarafından hazırlanan bu teklif,
kürtajın serbest bırakılmasını derpiş etmektedir.
Sağlık Komisyonunun talebi üzerine Diyanet
İşleri Başkanlığı tarafından verilen fetvada da,
“Kürtajın haram ve cinayet hükmünde olduğunda İslam müçtehid ve fakihleri ittifak etmişlerdir.” denilmektedir.
Acaba Sağlık Bakanlığı olarak halkımızın örf
ve inanışlarına yüzde yüz zıt ve muhalif olan
kürtaj hususunda herhangi bir çalışma var mıdır? Şayet varsa, bu çalışma ne safhadadır ve
Sayın Bakanlığın görüşü nelerdir?
Sualin yazılı olarak cevaplandırılmasını arz
eder, şükranlarımı sunarım.
Soru yazılı cevaplandırılacaktır
Sayın Bakan. Soru sahibi öyle arzu ediyorlar,
lütfedin siz de yazılı olarak cevap verin Sayın
Bakanım.
BAŞKAN -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. ALİ
MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) -

Başkan.
BAŞKAN -

efendim.

Peki Sayın

Sayın Ertuğrul Günay, buyurun

Sayın Başkanım,
çok kısa olarak sayın Bakandan bir hususu öğrenmek istiyorum.

ERTUĞRUL GÜNAY (Ordu) -

Bir arkadaşım da biraz önce değindi, çok elem
verici bir olaydan bahsetti. Bir polis memuru
kaldırıldığı bir hastanede nöbetçi tabipler tarafından acil vaka olarak alınmış ve kendisine
gerekli müdahale yapılmadığı için bu polis memuru yurttaşımız vefat etmiştir.
Dünyanın neresinde olursa olsun ülkemizde ve
başka yerlerde, hasta olan kişilerin siyasal eği-

limlerine ya da toplumdaki yerlerine bakarak,
sağlıkla görevli insanların böyle davranmaları,
sanıyorum ki, dünyanın en yakışıksız, en kınanacak olayıdır. Bunu burada kınadığımı belirterek şunu sormak istiyorum:
Bu iki hastanede, bu polis memuruna kendi görevleri saatinde gerekli ihtimamı göstermeyen ve
böylece ölmesine sebep olan doktor ve öteki görevlilerin adlarını saptadınız mı ve saptadınızsa
ne işlem yaptınız? Yazılı da cevap verebilirsiniz.

ALİ MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) - Birisi Sağ-

lık Bakanlığına ait bir müessese, diğeri Sağlık
Bakanlığına ait ve savcılığın yapması icap eden
mesele.

Ben kendi müessesemde bunu, yerleştirilen
militanların tehdidi altında müspet neticesini
alamadım; fakat o saatte bulunan vazifelileri
cezalandırdım ve onları halkla direkt münasebeti olmayan yerlere atadım.
Teşekkür ederim.

Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Buyurun

Sayın Bakan.
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SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DR. DR.

Dr. Ali Münif İslamoğlu
Dönemi Sağlık Düzenlemeleri
•

Sağlık Meslek Liseleri Yönetmeliği, 1979.

•

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Müfettişlik Sınavı Yönetmeliği, 1980.

•

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Gıda Kontrol Hizmetlerini Yürütme Talimatı, 1980.

•

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi
Yönetmeliği, 1980.
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Prof. Dr. Necmi AYANOĞLU ( 1911 - 2000 )

Prof. Dr. Necmi Ayanoğlu
1911 yılında Köprülü’de doğdu.
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. (1936)
Gülhane Askeri Tıp Akademisinde Genel Cerrahi ihtisası yaptı.
Tabip Tümgeneral (1965)
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Genel Cerrahi Bölüm Başkanlığı (1951-1971), Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı (1962) yaptı. GATA Cerrahi Kliniği Direktörlüğünden 1971 yılında emekli oldu.
44. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı yaptı.
100. YILA ARMAĞAN

2000 yılında vefat etti.

Prof. Dr. Necmi Ayanoğlu
Dönemi Sağlık Düzenlemeleri
•

2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun, 1980
(Tam Gün’ün kaldırılması).

•

2326 sayılı 1971 Psikotrop Maddeler Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğu
Hakkında Kanun, 1980.

•

2514 sayılı Bazı Sağlık Personelinin Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne Dair Kanun,
1981.

•

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Yataklı Tedavi Kurumlarında Ayakta Tedavi
Edilen Fakir Hastalara İlâç ve Sıhhî Malzeme Verilmesi Hakkında Yönetmelik, 1980.

•

Bazı Sağlık Personeline Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Esaslarına Dair Yönetmelik,
1981.
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Prof. Dr. Kaya KILIÇTURGAY ( 1929 - 2000 )

Prof. Dr. Kaya Kılıçturgay
1929 yılında İzmir’de doğdu.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. (1953)
Ankara Tıp Fakültesinde Enfeksiyon Hastalıkları ihtisası yaptı.
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Oberkochen, elektronmikroskobi eğitimi aldı (1969). Gülhane Askeri Tıp Akademisinde Profesör oldu
(1973). Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Başkanlığı yaptı (1978).
44. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı yaptı. (23.12.1981-13.12.1983)
2000 yılında vefat etti.

DANIŞMA MECLİSİ
Konu

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1982 Yılı Bütçesi Münasebetiyle

Yasama Yılı

1

Birleşim

48

Tarih

29.01.1982

S

AĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI

Sayın
Başkan, Danışma Meclisinin Sayın
Üyeleri,
Konuşmama başlamadan önce, fikir ve görüşlerini belirten bütün üyelere teşekkürlerimi
sunmak isterim. Yapılan eleştiriler ve belirtilen
görüşler benim için çok yararlı olmuştur. Bunların hizmetimizi daha iyileştirmek amacıyla titizlikle dikkate alınacağından emin olmalısınız.
PROF. DR. KAYA KILIÇTURGAY -

Sayın Üyeler,
Bildiğiniz gibi kısa bir süre önce Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığına gelmiş bulunuyorum. Bu
süre içinde yaptığım çalışmalarda, Hükûmeti-

mizin Programında yer alan konulara da ağırlık
vermek üzere, sağlık hizmetlerinin halkımızın
sağlık düzeyini düzeltmek için daha gerçekçi ve
etkin tedbirleri kapsayan bir biçimde ele alınması gerektiği kanısına varmış bulunuyorum.
Bilindiği gibi hızlı nüfus artışı, tıbbi teknolojideki sürekli gelişmeler ve halkımızın sağlık hizmetlerinden giderek artan biçimde daha fazla
yararlanma isteği, bu alandaki hizmetlerin dinamik bir anlayışla ele alınmasını gerektirmektedir. Ancak tedbirlerde ve uygulanacak yöntemlerde isabet sağlayabilmek için de bugünkü
durumun açık ve seçik olarak ortaya konulması
gerektiği şüphesizdir.
Yüzyılın
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Sağlık hizmetlerinde mevcut sorunları ve düşündüğümüz çözümleri birkaç ana başlık altında özetlemek istiyorum:
1. Sağlık Bakanlığı Teşkilatının yetersizliğinden ileri gelen sorunlar:
Teşkilat, hizmetin üretiminde ve arzında en etkin bir araçtır. Süratli çalışamayan, ucuz, kaliteli ve ihtiyaçlara en uygun hizmeti üretmeyen
teşkilatların başarıya ulaşması mümkün değildir.

100. YILA ARMAĞAN

Nitekim, 1963’ten 1980’e kadar devam eden
18 yıl içinde, iller teşkilatında 224 sayılı Kanun’un sadece bir kısmı uygulanırken, dağınık
hizmetler planlandığı biçimde entegre edilememiştir. Böylece bulaşıcı hastalıklarla savaş,
verem savaşı, sıtma eradikasyonu, trahom savaşı, ana - çocuk sağlığı hizmetleri ayrı ayrı
tesislerde yürütülmüş, bunların işletme masrafları giderleri artırmış, her tesiste ayrı personel
kullanılması, bir yandan personel giderlerini
artırırken bir yandan da personel ihtiyaçlarını
yükseltmistir. Personel ve tesislerin yurt yüzeyine dengesiz dağılımı da hizmette ayrı bir sorun
yaratmış, işsiz personel sayısını artırmıştır.
Öte yandan, araç ve gereç standardizasyonunun sağlanamaması bakım ve onarım işlerini
güçleştirmiş, ayrıca etkin bir envanter ve haber
verme sisteminin ulaşamamış olması ve teknik
personel yetersizliği hizmeti pahalılaştırmış ve
etkinliğini azaltmıştır.
Böylece, zaman içinde merkez teşkilatımızda,
sonuçları periferdeki hizmetin şekillenmesine
yansıyan oldukça büyük sayıda müstakil hizmet
birimleri oluşmuştur. Merkez teşkilatının giderek artan ölçüde büyümesi, merkezdeki işbirliğini, koordinasyonu ve yönetimi güçleştirmiştir.
Bu hizmet birimlerinin 1978 Birleşmiş Milletler Alma Ata Konferansında kabul edilen temel
sağlık hizmetleri ilkelerine uygun yani entegre,
ucuz, etkin, sürekli ve bilimsel hizmet vermeYüzyılın
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yi güçleştirici yapıda oldukları görülmektedir.
Çünkü bir yandan temel sağlık hizmetleri için
uygun bir model olarak kabul edilen sosyalleştirmenin yaygınlaştırılmasına ve hizmetlerin bir
bütün halinde sağlık ocaklarında toplanmasına
çalışılırken, diğer yandan aynı amaçlı hizmet birimleri, taşrada yeni ve otonom üniteler kurma
yoluna gitmişlerdir.
Karşılaşılan her sorunun çözümü için yeni
birimlerin kurulması, entegrasyon yerine dezentegrasyonu getirmiştir. Bunun yanında,
hizmetlerle ilgili öğretim ve eğitimde bütünlük
önemi inkâr edilemeyecek oranda zedelenmiş,
her birim dikey ve yatay eğitim programları ile
saha personelini giderek kendi hizmet alanına
çekmeye çalışır olmuştur.
Özetle; merkezde dairelerin çokluğu, hizmetlerin periferde aşırı şekilde bölünmesine, bu ise
personel para ve malzeme olanaklarının dağılmasına ve bunların perifere parçalanmış olarak intikaline yol açmıştır. Bunun sonucu olarak da, gerçekçi iş analizlerine ve fonksiyonel
görev esasına dayanmayan personel israfı ile
birlikte hizmetin maliyeti yükselmiş ve merkezin iller teşkilatı üzerindeki etkisi zayıflamıştır.
Sayın Üyeler,
Arz ettiğim bu açmazdan çıkılması kesinlikle
gerekli olup, bu nedenle Bakanlığın yeni bir
teşkilatlanmaya tabi tutulması gerekmektedir.
2. Sağlık ve yardımcı sağlık personelinin yetiştirilmesinden ve istihdamından ileri gelen sorunlar:
Personel, bir hizmetin üretiminde ve arzında
teşkilat kadar önemli olan bir faktördür. Esasen,
“teşkilat” denince, bir sisteme uygulanan yöntem, yönetici, tesis ve personel akla gelmektedir.

Hiç kuşkusuz, sağlık hizmeti bir ekip hizmeti
olmakla beraber, hekim bu hizmetin çekirdek
elemanını oluşturmaktadır.

‘‘

Kamu hizmetlerinde çalışan
hekimlerimizin sadece %35’i
Bakanlığımız teşkilatında yer
almaktadır. Öte yandan Türkiye’de
mevcut 27.000 kadar hekimin %40’ından
fazlasının serbest tababete yönelmiş
olması, kamu hizmetlerini olumsuz
yönde etkilemektedir.

’’

Bu kesimdeki potansiyelin giderek büyümesi,
özellikle yataklı tedavi hizmetlerinin giderek
poliklinik hizmet niteliğine dönüşmesine yol
açabileceğini düşündürmektedir. Bu nedenle
sağlık personelini kamu kesiminde tutacak önlemler alınmalıdır. Hiç kuşkusuz bu önlemlerin
esasta özendirici önlemler olmasından yana olduğumu vurgulamak isterim. (Alkışlar)
1 Mart 1982 tarihinden itibaren yeni düzenlemelerle birlikte getirilecek olan yan ödeme
kararnamesi ile sağlık personeline sağlanacak
maddi olanaklar bir ölçüde artmış olacaktır.
Lojman yapımına hız verilecektir. Atamalarda
mümkün olabilen ölçüde aile bütünlüğünün
korunmasına özen gösterilmektedir. Ayrıca
Mecburi Hizmet Yasasına konulacak bir madde ile atamaların bu doğrultuda yapılması yasal güvence altına alınacaktır.
Beliren şiddetli ihtiyaç karşısında, kamu kesimindeki büyük hekim açığını ve dengesiz dağılımını gidermek üzere,

‘‘

1981 yılı Ağustos ayı içinde bazı sağlık
personeline Devlet hizmeti yükümlülüğü
getiren Kanun çıkarılmıştır. Bu Kanun

gereğince, şimdiye kadar 114’ü uzman,
272’si pratisyen olmak üzere 386
hekimin hizmet yerlerine
atamaları yapılmıştır.

’’

1982 yılında 800 kadarı uzman olmak üzere
2.000’e yakın hekimin kamu hizmetlerine dengeli olarak dağıtılması mümkün olabilecektir.

Hekim açığının sayısal bakımdan kapatılması
ve bu kapasitenin yurt yüzeyine dengeli dağılımının sağlanması kuşkusuz çok önem taşımaktadır. Bununla birlikte genç hekimlerimizin alanda çalışmaya çabuk uyum gösterecek
formasyonu kazanmış bulunmaları da aynı
derecede önemlidir. Yetkisine giren her türlü
tıbbi girişimi, kendisine güven duyarak yapabilecek bir pratisyen hekimin, birinci kademe
sağlık hizmetinin verimini büyük ölçüde artıracağında kuşku yoktur. Sayısal artışla birlikte
bu düzeydeki etkin hizmetin, hastanelerimizin
üzerine gereksiz yere kayan yükün önemli bir
kısmını da kaldırmış olacağı tabiidir.
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Yurdumuzda hekim sayısının yeterli olmamasından ileri gelen bir sorun vardır. Ancak asıl
sorun bunların yurt yüzeyine ve kurumlara
dengesiz dağılımından ileri gelmektedir.

Bu açıdan, gerek üniversitelerimize gerekse
Bakanlığımıza düşen görevler bulunduğuna
inanıyorum. Tıp fakültelerindeki 6 yıllık eğitim programı ve hatta biçimi, ülke gerçeklerini
ön plana alan, uygulamaya daha büyük ölçüde dayalı bir anlayışla ve bu amacı sağlayacak
doğrultuda gözden geçirilmelidir. Bununla
birlikte olarak, eğitimin tüm tıp fakültelerinde
standardize edilmesinin de gerektiği kanısındayım. Ayrıca hizmet sırasında belli periyotlarla
hekimlerin mezuniyet sonrası “bilgi tazeleme”
programlarından yararlandırılmaları da Bakanlığımız faaliyetleri içine alınmıştır.
Keza, belli bir programa göre hekimlerin dış
ülkelerde mesleki görgü ve bilgilerini artırmak
için Bütçe fasıllarına gerekli ödenek konmuştur. Bu konularda Bakanlık olarak üniversitelerle ve diğer ilgili kurumlarla tam bir işbirliğine hazır bulunduğumuzu belirtmek istiyorum.
Yüzyılın
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Öte yandan, illerdeki sağlık müdürlüğü müessesesine özel bir önemle eğilmek istediğimizi ifade
etmek isterim. Üstün idari ve mesleki formasyon kazanmış sağlık müdürlerinin periferdeki
entegre edilmiş tüm sağlık hizmetlerinin yetkili
ve sorumlu temsilcisi olması sağlanacaktır.
Yurdun her köşesinde hizmet gören hekim ve
yardımcı sağlık personelinin Ulusumuza layık
olduğu üstün düzeydeki sağlık hizmetini verme
çabası içinde olduklarından, bu çabayı artan
biçimde sürdüreceklerinden kuşkum yoktur.
3. Sağlık mevzuatının yetersizliğinden ileri gelen sorunlar:
100. YILA ARMAĞAN

Sayın Üyeler,
Sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde belli yetki
ve sorumlulukları düzenleyen ve sistemi kuran
önemli kanunlar vardır. Bu kanunların pek
çoğu 20 ila 50 yıl önce çıkmıştır. Bu nedenle
gelişen ihtiyaçlar ve çağdaş ülkelerdeki bilimsel
gelişmeleri içine alacak yeni kanunlara ihtiyaç
vardır. Bunların bugüne kadar değiştirilememesi sağlık hizmetlerini teşkilat, sistem, personel istihdamı ve hizmetin kalitesi yönünden
darboğazlara sokmuştur.
Bu Kanun değişikliklerini kısa bir süre içinde
Yasama Organlarına sunmaya çalışacağız.
4. Sağlık Bakanlığı Bütçesi’nin yetersizliğinden
ileri gelen sorunlar:
Ülkemizde Genel Bütçe’den sağlığa ayrılan pay,
sayın üyelerin de belirttikleri gibi çok yetersizdir. Koruyucu hekimlik sorunlarını çözümleyen
çağdaş ülkelerde bile bütçelerin yüzde 20’sine
ve Gayri Safi Milli Hasılaları’nın yüzde 5’ine
kadar sağlığa pay ayrılırken, Yurdumuzda

‘‘

1963 yılından bu yana Genel Bütçe’den
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına
ayrılan pay ortalama yüzde 4 civarında
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olup, bu miktar son yıllarda daha da
düşmüştür. Nitekim, bu oranın 1981
Yılı Bütçesi’nde yüzde 3,59 ve 1982 Yılı
Bütçesi’nde ise yüzde 2,74’ten ibaret
olduğu görülmektedir.

’’

Böylece Yurdumuzun altyapı ihtiyaçları ve
ekonomik kalkınma hamleleri karşısında, Sağlık Hizmetleri Bütçesi’nin, Genel Bütçe’nin
büyüme hızına ayak uyduramadığını söyleyebiliriz. Bu durum sağlık harcamalarına ek bir
gelirin sağlanmasını kaçınılmaz bir ihtiyaç haline getirmektedir.
Ek finansmanın hangi sistemle sağlanacağı
yolunda yıllardan beri birtakım tartışmalar
yapılmış ve Beş Yıllık Kalkınma Planlarına ve
Hükûmet Programlarına genel sağlık sigortası
sistemiyle ek finansmanın sağlanması modeli
getirilmiştir.
Bugün Sağlık Sigortasının ivedilikle kurulmasında Bakanlığımızın iki büyük engeli vardır.
Birinci engel; sigortanın kurulmasıyla halkın
artacak sağlık hizmeti talebinin yurdumuzun
bugünkü tesis ve sağlık personeli sayısıyla karşılanamayacak olmasındandır. Diğer engel ise,
sigorta giderlerinin, gelirinden daha fazla olması suretiyle sağlık hizmetlerine ek gelir yerine, ek giderler getirmesinden ve böylece Devleti yeni bir mali külfete sokması ihtimalinden
doğmaktadır. Bu engelleri aşmak için Bakanlığımız, gerekli çabaları sarfedecektir.
5. Kurumlararası yataklı tedavi hizmetinin koordinasyonsuzluğundan ve dağınıklığından ileri gelen sorunlar:
Bir yandan Sağlık Bakanlığındaki yataklı tesislerin yetersizliği, diğer yandan bazı kurumların
kendi personeline yatarak tedavi hizmeti sağlamadaki girişimleri ve özellikle Sosyal Sigortalar Kurumunun, sağlık sigortasıyla işçilere
sunulacak hizmeti kendi tesislerinde verilmesi
vakıasıyla, Türkiye’deki yataklı tedavi kurum-

Yatakların dengesiz dağılımı yanı sıra bu hastanelerin tıbbi cihazlarla donatımı, bina inşaat standartları, fonksiyonel bölünmeleri ve
personel kadroları da çok değişik bir görüntü
arz etmektedir. Özellikle Milli Bütçeden aldıkları pay, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
payının üç katma yaklaşmaktadır. Milli gücün
dağınıklığını sahneleyen bu durumun giderilmesi amacıyla Beş Yıllık Kalkınma Planlarına
giren tedbirler gerçekleşememiştir. Bakanlığımız yataklı tedavi kurumları olan kuruluşların
temsilcilerinden oluşan bir kurul aracılığıyla
yurt düzeyinde bütün hastanelerin fonksiyonel
bölümlerini, personel ve tıbbi araç- gereç kadrolarını standartlaşmayı ve hastanelerin boş
yatak kapasitelerinin minimuma indirecek tüm
tedbirleri almayı planlamaktadır.
Sayın Üyeler,
Buraya kadar olan konuşmamda Yüksek Heyetinize, sağlık politikamıza ve sağlık hizmetlerinin daha aktif ve etkin biçimde halka sunulmasında izlenecek yöntemlere değinmiş
bulundum. Şimdi Bakanlığımızın 1981 yılı çalışmalarıyla, 1982’de yapılması planlanan diğer çalışmalar üzerinde kısaca bilgi arz etmek
istiyorum.
Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi:
1963 yılında başlayan ve 1981 yılında Kayseri ilinin de sosyalleştirilmesi suretiyle 45 il ve
16 eğitim bölgesinde olmak üzere 1831 sağlık

ocağı ve 11.384 sağlık evi hizmet görmektedir.
Bu suretle yurdumuzun nüfus yönünden yarısı,
yüzölçümü yönünden 2/3’ü proje kapsamına
alınmış bulunmaktadır. Sosyalleştirilmiş illerimizdeki sağlık ocak ve evlerinde 1008 pratisyen hekim, 1681 sağlık memuru, 1690 hemşire
ve 6603 köy ebesi çalışmaktadır.

‘‘

Mevcut hekim sayısı halen olması
gerekenden yüzde 59 noksandır.

’’

Bu hekimlerin büyük bir kısmı da il ve ilçe
merkezlerindeki sağlık ocaklarında hizmet
görmektedir. Hekim noksanı köylerdeki sağlık
ocaklarının verimli çalışmasını önleyen nedenlerin başında gelmektedir. Ayrıca köye giden
sağlık hizmetinin sağlık ocaklarında bütünleştirilememesi, sosyalleştirilmiş sağlık hizmetinin
diğer bir sorunudur.
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ları olumsuz biçimde dağılmış bulunmaktadır.
Bugün toplam yatağın yüzde 50’sine yakın bir
miktarı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı dışındaki tesislerdedir. Bunun yüzde 16’sı Sosyal
Sigortalar Kurumuna ait olup, ancak 8 milyonluk bir işçi kesimine ve ailesine hitap edebilmektedir. Üniversite hastaneleri eğitim amacını geçecek kadar büyümüş, buna karşılık halka
sundukları hizmet aynı oranda büyümemiştir.

1982 yılında amacımız, hizmete açılmış sağlık
ocaklarının hekim noksanını tamamlamak, il
içinde dağılmış bulunan verem savaşı, sıtma
eradikasyonu, trahom, lepra, frengi savaşı, ana
çocuk sağlığı ve aile planlaması tesislerini ve
birimlerini sağlık ocaklarında birleştirmek suretiyle sosyalleştirme modelini halka hizmet
sunmanın sistemi haline getirmektir.
İlçe seviyesindeki grup hastanesi olarak, çalışması verimli ve yatak işgal oranı yüksek olan
hastaneleri ihya etmek üzere yatırım programları geliştirilecek ve bugün işletilmesi mümkün
olmayan kapasiteler ise yük olmaktan çıkarılacaktır. Halen Gaziantep, İçel, Adana, Hatay,
Ankara, İstanbul ve İzmir illerindeki sağlık
ocaklarının yapılmasına devam edilmektedir.
Bunların bitirilmesi 1985 yılını bulabilecektir.
Yeni yatırımlara girmeden önce, mevcut sağlık
ünitelerinin optimal kapasiteyle hizmete sokulması prensibi benimsenmiştir.
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Koruyucu sağlık hizmetleri:
Ülkemizde koruyucu sağlık hizmetlerinin yürütülmesini olumsuz yönde etkileyen bazı faktörler vardır:
1. Gıda maddelerinin çeşit ve miktarı yönünden kendi kendine yeterli bir ülke olmasına
rağmen, Türkiye’de genel bir beslenme bozukluğu söz konusudur. Hatta bu bozukluk

‘‘

0 - 4 yaş grubundaki çocuklarımızın
yüzde 5’inde ağır, yüzde 35’inde orta
ve hafif beslenme yetersizliği şeklinde
tezahür etmektedir.

’’

100. YILA ARMAĞAN

2. Ülkemizde emin, temiz içme suyu temininden bugün için söz etmek oldukça güçtür.

‘‘

Su kaynakları yönünden çok zengin
olmasına rağmen Türkiye’de 88.553
yerleşim yerinin ancak yüzde 63’ünde
yeterli su bulunmakta, yüzde 37’si ise
yetersiz veya hiç suyu olmayan yerleşme
yerlerini oluşturmaktadır.

’’

Bu kantitatif yetersizlik yanında, çok daha
önemli olarak içme sularımızın yüzde 31 ila
47’sinin sağlığa elverişli olmadığının belirlenmesi anlamlıdır.
3. Bir toplumun bulaşıcı barsak enfeksiyonlarından bakteriyal portör oranının yüzde 2’yi
aşması halinde, bulaşıcı barsak hastalıkları yönünden ağır bir risk altında bulunduğu kabul
edilmektedir. Oysa yapılan araştırmalar Türkiye’de çeşitli bulaşıcı barsak hastalıklarındaki
portör oranının yüzde 5,7 gibi bu sınırın üç katına yakın boyutlara ulaştığını göstermektedir.
4. Çevre sağlığını alabildiğine tehdit eden çöp
ve diğer artıkların giderilmesiyle kanalizasyon
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sisteminin yetersizliği büyük kentlerimizde bile
toplum sağlığının ne derece tehlikeyle karşı
karşıya olduğunu ifade etmeye yeterli görülmelidir. 1980’li yıllarda dahi Başkentimizde tifo
salgının görülmesi, bunun kanıtından başka bir
şey değildir. Böyle bir salgında dünya ölçülerine göre mutat ölüm oranı yüzde 5 kabul edilirken, son Ankara tifo salgınına yakalananların
yüzde 2’sinin kaybedilmesi, sağlık teşkilatının
olumsuz çevre faktörlerine karşı bir başarısı
olarak kabul edilmelidir.
5.

‘‘

Ülkemizde net yıllık nüfus artışı batıdan
doğuya gittikçe yükselmekle beraber,
ortalama yüzde 2,1’dir. Buna göre 26 yıl
sonra nüfusumuzun 90 milyonun üzerine
çıkacağı hesap edilmektedir.

’’

Bu hızlı nüfus artışı ve buna bağlı olarak gelişen nüfus hareketleri, sonuçta altyapıdan yoksun gecekondusal yerleşim merkezlerinin daha
da genişlemesine yol açacak ve toplum sağlığı
üzerindeki risk faktörlerini artıracaktır. Ayrıca bu artışın, sosyal ve ekonomik kalkınmayı
engelleyecek bir istihdam açığını artıracak bir
faktör olduğu da bilinmektedir.
Sayın Bakan, bir dakikanızı rica
edebilir miyim?

BAŞKAN -

Değerli Üyeler, Programımıza göre çalışma
süremiz dolmuştur. Fakat bu Bütçe üzerindeki
görüşmeleri tamamlayıncaya kadar toplantıya
devam etmemiz gerekiyor. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Buyurun Sayın Bakan.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI PROF. DR.
KAYA KILIÇTURGAY -

Başkanım.

Teşekkür ederim Sayın

Bu koşullar altında kısa bir durum değerlendirmesi yapmak istiyorum:
Sıtma eradikasyon çalışmaları:
1964’te sıtma eradikasyonu konusunda sağlanan büyük başarıdan sonra 1975 yılından itibaren artmaya başlayan sıtma, halen Çukurova, Amik Ovası ve Güneydoğu bölgelerimizde
önemli bir sağlık sorunu olarak epidemi karakterini korumaktadır. Hastalığın, kalkınmada
görülen bölgesel farklılıkların artırdığı nüfus
hareketleriyle, ülkenin diğer bölgelerine de yayılma eğilimi gözden uzak tutulmaksızın, sıtma
kontrol çalışmalarına devam edilecektir. Çevre
sağlığı koşullarıyla çok sıkı ilişkiler içinde bulunan diğer salgın hastalıklar gibi çevre sağlığı
koşullarının düzeltilmesinde uluslararası işbirliği sağlanamadığı ve özellikle altyapı oluşturulmasında süratle hareket edilmediği takdirde
sıtmanın bugün eradike edilmiş olsa bile yeniden büyük sorunlar yaratarak karşımıza gelebileceğini ısrarla belirtmekte yarar görüyoruz.

‘‘

1981 yılında yapılan sürveyans
çalışmalarıyla 55.000 sıtmalı bulunmuş
ve tedavi edilmiştir.

’’

Öte yandan malathion ile ergin sivrisinek mücadelesi de sürdürülmüştür. Sürfe savaşının
kimyasal yöntemlerin yanı sıra mekanik yöntemlerle desteklenmesi için ilgili kuruluşların
gösterdiği işbirliği anlayışını takdirle karşılıyoruz. Ancak bu mekanik usullerin uygulanması
da büyük ölçüde bütçe olanaklarına dayanmakta, ilgili kuruluşların gerekli makinelerle
donatılması zorunlu bulunmaktadır.
Ayrıca sıtmalı bölgelerde halkın ilaçla korunmasına da önem verilmektedir. 1981 yılında

Sıtma Teşkilatı, kısaca belirttiğim bu çalışmaları 2.400 sağlık savaş memuru, 1.500 işçi ile yürütmüştür. Ancak önümüzdeki yıllarda personel açığının büyüyeceğinden endişe ediyoruz.
Sivrisinek mücadelesi için 1982’de işçi sayısının artırılması gerekecektir. Sıtma hizmetlerinde kullanılan ve %80’i 20 yaşında olan, ekonomik ömürleri bitmiş eski ve masraflı araçların
da yenilenmesi gerekmektedir.
1982’de malathion ile ergin, larvisitlerle de
sürfe sivrisinek mücadelesine etkin biçimde
devam edilecektir. Ancak püskürtme uygulamalarına karşı halkın büyük direnci vardır. Bu
direncin mutlaka giderilmesi gerekmektedir.
Ayrıca kullanılan geçici işçilerin kalifiye olmayışları mücadelede verimi azaltmaktadır.

100. YILA ARMAĞAN

Bakanlığımız bu konuya özel bir önemle yaklaşmayı planlamaktadır.

Atatürk Barajı’nın hizmete açılmasıyla Çukurova’dan on defa daha büyük bir bölgenin sıtma
ve tropikal hastalıklar yönünden kazanacağı
önemi şimdiden gözönüne alarak Adana Sıtma
Enstitüsünün, bölgenin diğer tropikal hastalıkları ile de ilgilenecek güçlü bir araştırma merkezi haline getirilmesini öngörmekteyiz. Sıtma
ve enfeksiyöz barsak hastalıkları ile mücadelede
Çukurova’nın uluslararası eğitim ve uygulama
alanı olarak geliştirilmesi için Dünya Sağlık Teşkilatı ile ortak çalışmalar sürdürülmektedir.
Verem savaşı çalışmaları:
Yurdumuzda verem savaşı çalışmaları geçmişten bu yana başarı ile sürdürülmektedir. 1953
yılından şimdiye kadar 67 il, 572 ilçe ve 36 bin
köyde verem savaşı taramaları yedi defa devredilmiş olup, halen sekizinci devir çalışmaları
devam etmektedir. Bugüne kadar 44,5 milyon
kişiye BCG aşısı yapılmış, 24 milyon mikrofilm
çekilmiş ve 702 bin hasta dispanserlerde tedavi
altına alınmıştır. Ancak son yıllarda verem hastalığında bir artış olduğu yolunda çeşitli çevrelerden gelen haberler üzerine, yurt düzeyinde
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yapılan hastalık oranı araştırmasında gerçekten hastalık prevalansında bir artış eğilimi
olduğu ve tabii sonuç itibariyle veremin hâlâ
bir sorun olduğu belirlenmiştir. Yurdumuzda
veremden ölen hasta sayısının yüzbinde 11.4
ve hastalık oranının binde 3.1 olduğu saptanmıştır. Buna göre 1982 yılında da verem savaşı
faaliyetleri önemle sürdürülecektir.
Diğer bulaşıcı hastalıklarla savaş konusuna gelince:

100.
100. YILA
YILA ARMAĞAN
ARMAĞAN

Bulaşıcı hastalıklarla, mücadele için sistematik
olarak aşı uygulamasına devam edilmektedir.
1981 yılı Kasım ayına kadar toplam olarak
7 milyona yakın doz aşı uygulaması yapılmış
bulunmaktadır. Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsünde aşı ve serum üretimine
devam edilmiş ve toplam olarak 9 milyon doz
muhtelif aşı ve l.600 litre serum üretilmiştir.
Yurdumuzda üretilmeyen aşıların üretimi için
çalışmalar yapılmaktadır. Ancak Enstitünün
teknik personel eksikliği bugün için bir sorun
olup bunun giderilmesine çalışılacaktır.
Geçmiş yıllarda görülen bulaşıcı hastalıkların büyük salgınları sağlık teşkilatımızın bilinçli ve sistematik uğraşıları sonucu, son yıllarda önlenmiş
bulunmaktadır. Böyle büyük salgınların, sadece
ülke çapında değil, ülkelerarası alanda da sorun
yarattığı ve Devletimizin dış ilişkilerinde ekonomik ve turistik birtakım olumsuz etkiler oluşturduğu düşünülürse, bu konudaki başarılı çalışmaların önemi daha iyi değerlendirilmiş olur.

Birleşmiş Milletler Teşkilatıyla birlikte yürütülen aile planlaması, ana - çocuk sağlığı entegre
projesi muhtelif illerimizde devam etmiştir.
1981 yılında aile planlaması gereğinin geniş
halk kitlelerine duyurulması için TRT, Diyanet
İşleri, Türk - İş ve Silahlı Kuvvetlerle işbirliği
yapılmıştır.
1982 yılında aile planlaması hizmetleri, sağlık ocak ve evlerinin faaliyetleriyle halka ulaştırılmaya çalışılacaktır. Ayrıca 765 sayılı Türk
Ceza Kanunu’nda değişiklik yapılarak kürtajın
belirli koşullarla serbest bırakılması, istenilmeyen çocukların ilkel usullerle düşünülmek suretiyle kadın sağlığının tehlikeye düşürülmesi
yolunu da bir ölçüde önlemiş olacaktır.
Halkın sağlık eğitimli çalışmaları:
Ülke sağlığınım korunması halkımızın katkısıyla gerçekleşebilir. Bunum için de halkımızın öncelikle sağlık sorunlarımız konusunda eğitilmesi
gerekmektedir. Bakanlığımız bu eğitimi gerçekleştirmek için gereken araçlardan yararlanmaya çalışmıştır. Bu amaçla Mili Eğitim Bakanlığı
nezdinde okullarda programa sağlık dersi konulması için gereken girişimler yapılmıştır.
Genelde halkımızın sağlık eğitimi için TRT’yle anlaşmaya varılmıştır. Basınımızla kurulan
ilişkiler sonucunda, sağlık eğitimi yayınlarında
büyük bir artış sağlanmıştır.

Aile planlaması çalışmaları:

İlaç ve eczacılıkla ilgili çalışmalar:

Ana ve çocuk sağlığı faaliyetleriyle işbirliği
içinde yürütülen aile planlaması hizmetlerinde
1981 yılında Eylül ayına kadar 58 bin kadına
RÎA uygulaması yapılmış, 76 bin kadına kontraseptik hap verilmiş, 42 bin aileye kondom
dağıtılmıştır. Bu arada 1,6 milyonu kadın ve
580 bini erkek olmak üzere 2 milyondan faz-

1981 yılında her çeşit ilacın piyasada bulunması için yeterli döviz sağlanmış, hayati önem
taşıyan bazı ilaçların yurt dışından kamu kurumlarınca ve kamu yararına kurulan derneklerce ithali gerçekleştirilmiş, ilaç ve hammadde
ithalinin zaman alıcı formaliteleri azaltılmış ve
gümrük ertelemeleri yapılmıştır.
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la kişiye aile planlaması ve ana – çocuk sağlığı
eğitimi yaptırılmıştır.

ve haltta bir kısmı da zararlı kombinasyonları
içermektedirler.

Türk parasının Amerikan doları
karşısında değerini kaybetmesi ve
ambalaj malzemesi fiyatlarında
meydana gelen artışlar sebebiyle 1981
yılı başında 3.492 ilacın ve 1981 Ekim
ayında da ayrıca 427 ilacın fiyatları %2834 oranında artırılmıştır.

’’

İlaç fiyatlarına önemli etkisi olan hammadde,
doların hakim olduğu ülkelerden temin edilmektedir. Bu nedenle doların değer artışına
göre ilaç fiyatlarında meydana gelen artış aynen
ham petrolün alış değerindeki artış gibi üzülerek söylemek isterim ki kaçınılmaz olacaktır.

1982 yılımda ilaç fiyatlarını tespite yarayan Fiyat Tespit Kararnamesi’nin günün koşullarına
göre değiştirilmesine çalışılacaktır.
1981 yılında 85.8 milyon dolar tutarında ilaç
hammadde ithali sağlanmış ve bunların mevcut usullere göre kalite kontrolları yaptırılmıştır. 1981 yılında yeri ilaç hammaddesi üretimi
için 23.7 milyon dolar tutarında ara madde
ithali sağlanmıştır. Geçirdiğimiz yılda, yurt dışından ithali edilen ilaç için 1,5 milyon dolar
döviz sarfedilmiştir. Yine bu yıl içinde 86 preparata ruhsat verilmiştir.
Burada önemli bir noktayı da açıklamak istiyorum. Türkiye’de bir ilaç enflasyonu olduğu
muhakkaktır. Halen yürürlükte bulunan 1262
sayılı İspençiyari ve Tıbbî Müstahzarlarla ilgili
Kanun’da ruhsatların iptaline dair bir hüküm
bulunmamaktadır. Böylece ruhsatlar kaydı hayat şartıyla babadan oğula miras gibi intikal
eden bir nesne halini almıştır. Çağımızda bütün ülkelerde ruhsatlar süreli olarak verilmektedir. Bu boyutlarda bir ruhsat bolluğu içinde
hammadde taleplerinin ne ölçüde döviz tüketeceği de açıktır. Kaldı ki bugün için bu ruhsatların büyük bir kısmı sağlık açısından değersiz

Bu konuda 13 Ocak 1979 tarihli Kararnamenin verdiği yetkiyle, Türkiye’de mevcut müstahzarların seleksiyonu kısa bir süre içinde bitirilecek ve yararsız olanların ruhsatlarının iptal
cihetine gidilerek gereksiz döviz kaybı önlenecektir. Bu değerlendirmenin tabii sonucu olarak, yenli ruhsat verilmesi işlemleri hususunda
gereken her türlü titizlik gösterilecektir.
Bugün için geçerliliklerini kısmen yitirten ve
ihtiyaçlarımıza cevap ermekten uzak olan
mevcut kanunların değiştirilmesi çalışmaları
da sürdürülmekte olup, bunlar 1982 yılında
yasama organlarına sevk edilecektir.
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‘‘

Sosyal hizmet çalışmaları:
Muhtelif kurumların sorumluluğunda bulunan sosyal hizmet faaliyet ve tesislerinin bir
elden idaresi için uzun süreden beri yapılan
çalışmalar 1981 yılında hazırlanan Kanun’un
Meclise intikaliyle büyük bir aşama kaydetmiş
bulunmaktadır. Adı geçen tasarı yasalaşınca
Sosyal Hizmetler Kurumu adıyla bir kurum
kurulacak ve dağınık olan hizmetler bu kurum
aracılığıyla tek elden yürütülecektir.
Katma bütçeli olarak öngörülen bu kurum ile
mevcut hizmetlerin daha verimli ve kapsamlı
olarak yürütülmesi sağlanmış olabilecektir.

‘‘

Halen Bakanlığa bağlı 21 çocuk
yuvasında 2.082 korunmaya muhtaç
çocuk, 11 huzurevinde 1.365 yaşlı ve
11 kreş ve gündüz bakımevinde 1.550
çocuğa hizmet verilmektedir.

Sayın Başkan, Sayın Üyeler,

’’

Konuşmamı bitirmeden önce, Bakanlığımızın
1982 Yılı Bütçesi üzerinde birkaç hususa değinmek istiyorum. Özellikle Bakanlık Bütçesi’nin,
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Genel Bütçe’deki oranının düşük olduğunu daha
önce belirttim. Bu sebeple burada sadece bütçenin yeterlik durumu üzerinde durmak istiyorum.

‘‘

Bakanlığımızın 1982 Yılı Bütçesi, cari
harcamalarda 40 miyar 125 milyon 700
bin Türk lirası, yatırım harcamalarında
8 milyar 213 milyon 545 bin Türk lirası,
transfer harcamalarında 759 milyon
200 bin Türk lirası olmak üzere, toplam
olarak 49 milyar 98 milyon 445 bin
Türk lirası olarak belirlenmiş
bulunmaktadır.

’’

100. YILA ARMAĞAN

Cari harcamalarda 1981 Yılı Bütçesi’nin 10
aylık durumuna göre personel giderlerinde %2
oranında azalma, hizmet giderlerinde %36 oranında artma olmuştur. Bunun yeterli olmayacağı endişesini taşıyoruz. Personel giderlerindeki
azalma, tazminat maddesinden gelmekte olup,
bütçeye herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.
Yatırım harcamalarında geçen yıla göre 10 ay
üzerinden %3 artış yapılmış bulunmaktadır.
Bu ödenekler belli projelere göre konulduğundan, artıştaki oranın Bakanlık hizmetine olumsuz etkisi bulunmayacağı görüşündeyiz.
Transfer harcamalarında ise %125 artış olmuştur. Bu artışın önemli kısmı geçen yıl borçlarına, korunmaya muhtaç çocuklara ve Dünya
Sağlık Teşkilatına ödenen katılma paylarından
gelmektedir.
Sayın Üyeler,
Sonuç olarak arz etmek istiyorum ki sorunlar ve
nedenleri bilinirse, çözümlerinin kolaylaşacağına inanıyorum. Bundan dolayı Bakanlığımız
Bütçesi’nde konularımızı ve sorunlarımızı tıbbi
bir yaklaşımla sunmaya, duruma gerçekçi bir

Yüzyılın

Sağlık Bakanları

918

teşhis koymaya çalıştım. Bu sorunların çözümünün yalnız Bakanlığımıza ait olmayıp, tüm
kurumların ve halkımızın katkısıyla gerçekleşebileceği kabul edilmelidir. Çünkü askeri ve siyasi
zaferlerin devamlılığını sağlayan, ekonomik zaferlerin de vazgeçilmez unsuru, sağlıklı insangücüdür. Bundan dolayı sağlık için yapılacak tüm
harcamaların bir tüketim olarak kabul edilmeyip, en verimli üretime, sağlıklı insan gücü yaratmaya yönelik olduğu unutulmamalıdır.
Hükûmetlerce alınan her türlü karar ve önlemlerin yaşaması ve başarısı, kuşkusuz halkın
bunları benimsemesine bağlıdır. Her konuda
olduğu gibi, sağlık hizmetlerinin de halkımızca
benimsenmesi, korunması ve katkısı için eğitim
başta gelen etkendir. Kişinin kendisini ve çevresini koruması, imkânları yaratıp kullanması,
eğitimle sağlanır.
Bu nedenle okullarımızdan başlayarak, her
yerde tüm araçlardan yararlanarak, sağlık eğitimi seferberliğini öncelikle başlatmamız gerekiyor. Bunu gerçekleştirdiğimiz zaman, milletimizin sağlığına özen göstermek ve sorunlarına
çare bulmak görevimizi yerine getirmek için en
sağlam adımı altmış olacağız.
Yapılan eleştirilere tekrar teşekkür ediyor, Yüce
Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar)
Sayın Başkan, izin verirseniz yazılı sorular konusunda bir maruzatım var.
BAŞKAN - Buyurun

efendim.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI PROF. DR.
KAYA KILIÇTURGAY - Konuşmamda, bu sorulardan bir kısmına dokunduğum için zamanın da el vermediğini dikkate alarak, bulunan
soruları, eğer yüksek izniniz olursa yazılı olarak cevaplandırmak istiyorum. (Alkışlar)

DANIŞMA MECLİSİ
Konu

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1983 Yılı Bütçesi Münasebetiyle

Yasama Yılı

2

Birleşim

25

Tarih

26.11.1982

Sayın Başkan, Danışma
Meclisinin Sayın Üyeleri,
KAYA KILIÇTURGAY -

Yüce heyetinizi saygıyla selamlayarak sözlerime başlıyorum.
Sağlık hizmetlerinin Devlet hizmetleri doğrultuşunda eşit ve dengeli yürütülmesinden
sorumlu olan Bakanlığımızın hizmetleri, darboğazları, ana hedefleri ve 1983 Bütçesi hakkındaki görüşleri üzerinde bana ayrılan zaman
ölçüsünde bilgiler arz etmek istiyorum.
Sağlık hizmetlerinde altyapı oluşturulmasına
yönelik çabalarla birlikte kaynakları iyi kullanan akılcı, dinamik iyi bir işletmecilik anlayışının iktidarlar değişse bile Devletin sağlık
politikasında vazgeçilmez temeli teşkil etmesi
gerektiğine inanıyoruz.
Sağlık hizmetlerinin, sosyalleştirme prensipleri
içinde ve mevcut yerel şartlara göre, uygun olan
çözümleri esas alan bir esnek hizmet anlayışı
ile, esas itibariyle illerde, o ilin idarî ve teknik
yöneticilerinin sorumluluğu altında şekillenmesinden yanayız. Bakanlık sağlık hizmetlerinde temel strateji ve hedefleri tespit edecek, hizmetin koordinasyonunu, denetimini ve lojistik
desteği ile değerlendirilmesini yapacaktır. Bu
doğrultuda 1982 yılı içinde bir mesafe alındığına ve önümüzdeki yıl daha önemli etkinlikler
kazanacağımıza inanıyorum.
Takdir edilecektir ki sağlık alanındaki gelişmelerin nispeten yavaş tempo içinde oluşmasının
en önemli nedeni bu hizmetlerin birçok faktöre
bağlı olarak, maliyeti giderek artan yaygın ve

büyük bütçe imkânların gerektiren hizmetler
olmasından kaynaklanmaktadır.
Biz imkânlarımızı daha etkin ve ekonomik kullanmak üzere, hizmette entegrasyonu biçim
ve anlayış olarak teşkilatımız içinde oturtmaya
önem vermekte ve buna çalışmaktayız.
Bu suretle Bakanlık teşkilatı bir taraftan küçültülerek yakın hizmet üniteleri birleştirilirken,
öte yandan hizmet ünitelerinin karşılıklı işbirliği içine girmelerini sağlamaya gidiyoruz.

100. YILA ARMAĞAN

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI PROF. DR.

Uçta sağlık hizmetlerinin bir bütünlük içinde
sağlık ocaklarında fiilen temsil edilmesine karar verilmiş ve 1982 yılı içinde uygulanmaya
geçilmiştir.
Böylece araç - gereç, personel ve zamandan
ekonomi sağlanmakta, hizmet daha da etkin
olmaktadır. Bu hizmetlerin ifasında ve yaygınlaştırılmasında gerekli altyapının temel unsuru
olan eğitilmiş personel ihtiyacının sağlanmasında 1982 yılı içinde bir gelişme elde edildiği
kanısındayım.

2514 sayılı Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kanunu’nun hekim açığının giderilmesinde ve
daha önemlisi yurt düzeyinde dengenin oluşturulmasında bize önemli imkânlar sağladığını
söyleyebilirim. Öncelikle illerimizin hastane ve
ocaklarının yıllarca boş kalmış uzman ve pratisyen hekim kadroları yine öncelikle ve süratle
doldurulmaktadır.
Diğer taraftan da büyük illerimize hasta akıtan
küçük çevre illerin hastane kadroları da öncelikle ve süratle doldurularak İstanbul, İzmir ve
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Ankara’daki büyük hastanelerin yükleri bir ölçüde hafifletilmiştir.
Bu suretle

‘‘

100. YILA ARMAĞAN

şimdiye kadar Devlet Hizmeti
Yükümlülüğü Kanunu’na tabi, (ki
makam sürekli olarak değişme
göstermektedir) 1638 pratisyen hekimle
420 uzman tabibin teşkilatımızda
fiilen hizmetleri gerçekleşmiş
bulunmaktadır. Böylece kullanılabilen
sağlık ocaklarımızın %70’inden
fazlası doldurulmuş bulunmaktadır.
Öte yandan bu süre içinde, diğer
Bakanlık ve kurumlara da 184 uzman
ve 371 pratisyen tabibin atanması
gerçekleştirilmiştir.

’’

Hastanelerimize atanan uzmanlarla hizmete
yeni sokulan servislerin sayısı birden bire artmıştır. Bu suretle eskimiş ve arızalı malzemenin
yenilenmesi gereğinin yanı sıra yeni malzeme
ihtiyacının süratle sağlanması gereği ortaya
çıkmıştır. 1982 yılında bu amaçla 2 milyar Türk
lirası sarfedilmiştir. 1983 yılında ise bu miktar
en az bir misli artırılacaktır. Bu amaçla Döner
Sermaye nominal limitimizin 5 milyar Türk
lirasına çıkarılması işlemi sonuçlanmak üzeredir. Malzemelerin bakımını ve onarımını
sağlayacak 85 teknisyen 1982’de 3 aylık tekâmül kurşundan geçirilmişlerdir. 1983’te, İstanbul’da bir bakım - onarım ve standardizasyon
merkezinin kurulması planlanmıştır.
Hekim atamalarımızı giderek kırsal kesime uzatmak istiyoruz. Ancak ne yazık ki ocakların fizikî
yapıları halihazırda buna elverişli görünmüyor.
Yaptığımız envanter çalışmasının sonuçlarına
göre zaman içinde kullanılmadığından harap
olan, onarıma muhtaç ocaklarımızın hizmete
sokulması için 4 milyar Türk lirasından fazla
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paraya ihtiyaç vardır. Ancak büyük onarımdan
1983 Bütçesi’ne konan para sadece 1.4 milyar
civarında kalmıştır. Böylece hekim ihtiyacımızın
giderilmesinde sağlanan aşama fizikî yapı imkânlarımızın önüne geçmiş bulunmaktadır. Pratisyen hekimlerimize hizmet alanı açmak için
bu dengenin süratle sağlanması gerekmektedir.
Bütçe imkânlarımız oranında bunu sağlamaya
çalışacağız. Hizmetin mobil niteliği gözönüne
alınarak araç eksiğini tamamlamaya, %61’i 10
yaşından büyük bu eskimiş araçları değiştirmeye
mecburuz. 1983 yılı içinde sadece 102 taşıt alabileceğimiz anlaşılmaktadır. Bakanlığımız 1982
yılı içinde, Devlete yük olmanın ötesinde verimli
hizmet vermeyen, yatak işgal kapasiteleri %0-10
arasında değişen 183 sağlık merkezine ait 2.025
yatağı hizmetten kaldırmıştır. Böylece boşa masraf yapılması önlenmiş, fazla personelin başka
hizmette kullanılması sağlanmıştır; fakat bu
hizmet üniteleri kapatılmamıştır; daha etkin,
özellikle koruyucu hizmetlere ağırlık veren etkin
sağlık üniteleri haline getirilmiştir.

‘‘

1982 yılı içinde yeni ilavelerle toplam
yatak sayımızın 57.463’e ulaşacağını
hesaplıyoruz. Halen yatak dağılımı
yönünden Millî Savunma Bakanlığı
hariç tutulursa, tüm yatakların %59’u
Bakanlığımız hastanelerinde olduğu
halde, bu hizmet tüm uzmanların
sadece %16’sı ile yürütülmeye
çalışılmaktadır. Buna karşılık bir
mukayese yapmak için söylüyorum,
yatakların %14,2’sini elinde
bulunduran üniversite hastanelerinde
tüm uzmanların %10’u görev
yapmaktadır.

’’

Bu personelin hizmet içi eğitimlerine de 1982
yılı içinde ağırlık verilmiştir.
Hazırlanan “Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği” ile “Özel Hastaneler Tüzüğü” yürürlüğe girmek üzeredir. 1982 yılının ilk
10 ayı içinde 43 özel hastane denetlenmiştir.
Bunlardan 4’üne eksikliklerini tamamlamak
üzere süre verilmiş, 3’ünün hasta kabulü yasaklanmış, 2’sinin ruhsatı iptal edilmiştir.
Ebe açığımız ciddî boyutlardadır. 1982 yılı içinde bu nedenle ebe eğitimine ağırlık verilmiştir.
Bu yıl içinde Mardin, Siirt, Bitlis, Muş ve Van
olmak üzere 5 ilde ebe okulu açılmıştır. Halen
ebe eğitimi yapan 36 meslek lisesinde 7.104 ebe
öğrencisi ve 26 sağlık meslek lisemizde de 6.111
hemşire öğrencimiz bulunmaktadır. 1983-1984
öğrenim yılında ebe yetiştirilen okul sayısı 40’a
çıkarılmış olacaktır. Ebe açığının giderilmesi için
5 yıllık bir plan hazırlanmış olup, 1986 yılında
ihtiyacımızın %80 oranında karşılanması hedef
alınmıştır. Bakanlığımız eğitim için gerekli meslek kitaplarının bir program içinde hazırlanıp
dağıtılmasına başlamıştır. 1983’te 5 temel kitap
daha basılıp dağıtılacaktır.
Ebe, köyde sadece doğum yaptıran kişi olmayacaktır. Bu görevinin yanı sıra ana-çocuk
sağlığından, koruyucu hizmetlerle halka götürülecek sağlık eğitiminden sorumlu kişi olarak
çalışacaktır. Lise mezunu genç kızlarımızı köylere gönderirken tüm il yöneticilerinin onlara
sahip ve destek olmalarını özellikle istiyoruz.
Ayrıca bu yıl Alman Teknik Yardımı ve Üniversitenin işbirliği ile İstanbul’da Ortopedik Cihaz ve Protez yapacak kişileri eğitecek bir Ortez-Protez Okulu açılarak hizmete sokulmuştur.

Halkın Sağlık ve Sosyal Hizmetler konusunda eğitimi ve katkısını sağlamak için Basın ve
TRT’den mümkün olan ölçüde yararlanılmaktadır.
Sayın Başkan, Sayın Üyeler,
Şimdi Temel Sağlık Hizmetleri üzerinde kısaca
durmak istiyorum.
Devletimizin de üyesi bulunduğu Birleşmiş Milletler Sağlık Politikası “2000 Yılına Kadar Herkese Sağlık” hedefini esas almıştır. Burada en
önemli husus koruyucu hizmetlerin geliştirilmesidir. %2,1 gibi yüksek nüfus artışı, artan nüfusun
yarattığı ekonomik güçlükler, giderek ailelerin
kalkınmış bölgelere geçici yada devamlı göçüne
sebep olmuş, kentlerimiz alt yapıdan mahrum
gelişi güzel büyürken insanlarımız çeşitli hastalıkların riskine daha fazla maruz kalmışlardır.
iklim ve coğrafî yapı gibi doğal faktörler yanında artan nüfus hareketleri, uluslararası ilişkiler,
düzensiz kentleşme, tarımsal kalkınmanın gereği
sulama sistemlerinin bakım ve yönetiminde yetersizlikler, göçer işçi hareketleri, sıtma gibi zamanında sorun olmaktan çıkarılmış önemli bir
hastalığın yeniden salgın yapmasına yol açmıştır.
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Sağlık hizmetlerinin tek elden yönlendirilmesinin, bu dengesizliklerin giderilmesinde ve hizmetlerin belli bir yerde gereksiz tekrarlamalara
uğramasının önlenmesinde yararlı olacağı düşüncesindeyiz.

Çeşitli ensektisitlerin tarımsal ürünü artırmak
için çok miktarda kullanılması sıtma mücadelesinde sivrisineklere karşı kimyasal savaş imkânlarını hayli daraltmıştır.
Bakanlığımız 3 yıllık bir programla sıtmanın
salgın niteliğinin kırılmasını sağlayacak bir
mücadele planı oluşturmuştur. Bu mücadelede
hastaların tedavisi ile birlikte sivrisinek üreme
yerlerinin ıslahı esas alınmıştır. Çevre ıslahının
Bakanlıklararası bir programla yürütülmesine
çalışılmaktadır. Ayrıca hastalığın çok büyük
çaptaki tarım işçisi hareketleri ile Çukurova
Bölgesinden başka yörelere kaymasını önlemek
üzere bu hareketin disipline edilmesine uğraşılmaktadır. 1982 yılının ilk 7 ayında 1.364.863
kan muayenesi yapılmış ve 36.687 sıtmalı buYüzyılın

Sağlık Bakanları

921

lunarak tedavi edilmiştir. Bu hastaların 6.091
ini geçen seneden intikal etmiş nüks vak’aları
oluşturmaktadır. Sıtma salgınını kırmak için
bütün imkânlarımızı zorlamış bulunmaktayız.

100. YILA ARMAĞAN

Prevalansı 1960 larda binde 28 iken, günümüzde binde 3,5’e; 1945’lerde ölüm hızı yüzbinde
272 iken günümüzde yüzbinde 11,4’e düşmesine rağmen verem, hâlâ ciddiyetini koruyan, üzerinde önemle durduğumuz sağlık sorunlarından
bir başkasıdır. 1982’nin ilk 8 ayı içinde 1.569.809
kişi verem yönünden muayene edilmiş, tespit
edilen 19.475 “Hasta” ve 8.116 “Şüpheli” tedaviye alınmıştır. 1982’nin ilk 9 ayı içinde risk
grubunun %84’ünü teşkil eden 2.100.000 kişiye
BCG aşısı uygulaması yapılmıştır.
Koruyucu sağlık hizmetlerinin oluşturulmasında önemli yeri bulunan Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü yeniden ele alınmış
ve müesseseye etkin düzenlemeler getirilmeye
başlanmıştır. Bir yönetmelik hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur. Gerek aşı üretimi gerekse
kontrol ve epidemiyolojik sürveyans hizmetleri
yönünden 1983 yılı içinde RSMHE’nin büyük
bir aşama kaydedeceğine inanıyoruz.
Alt yapı tesislerinin yetersizliği, hatta yokluğu
sebebi ile barsak enfeksiyonları önemini korumaktadır. Salgınların önlenmesi için hastalık
etkeni taşıyıcıların bulunup tedavilerinin sağlanmasına çalışılmaktadır. Bu amaçla bir yandan sürveyans hizmetleri sürdürülürken diğer
yandan su ve gıdalarla olabilecek bulaşmaların
önlenmesine gayret edilmektedir. İçme sularının klorlama kontrolları ayda ortalama 30.000
numune tetkiki ile sürdürülmüştür.
Alt yapının bu kadar yetersiz, çevre şartlarının
bu derece elverişsiz olduğu ülkemizde bulaşıcı barsak enfeksiyonlarının kontrolünde elde
edilen sonuçların küçümsenmemesi gerektiğini
vurgulamak isterim. Başta belediyelerimiz olmak üzere, yapımcı bütün kuruluşlarımızın alt
yapı hizmetlerine öncelik vermelerini diliyoruz
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ve bu kötü alt yapıyı ıslah edecek her yatırımı
kendi bütçemize konmuş kabul ediyoruz.
Temel Sağlık Hizmetlerinde önemli bir yeri
olan gıda güvenliğine gereken önem verilmektedir. 1982’nin ilk dokuz ayı içinde 36.207
gıda imal yeri, 166.372 gıda satış yeri kontrol
edilmiş, 26.221 gıda numunesi laboratuvarlarımızda tetkik edilerek sağlığa zararlı bulunanlar
hakkında yasal işlemlere başvurulmuştur. Gıda
maddelerinin %22 oranında sağlığa zararlı bulunması dikkat çekicidir.

‘‘

Günümüzde bile 1.000 yeni doğanın
122’si daha bir yaşını doldurmadan
ölmektedir. Bebek ölüm hızının yakın
komşularımızda binde 19 ile 31 arasında
bulunmasına karşılık Türkiye’de bu
hızın binde 122 olması sorunlarımızın
çapı hakkında bir fikir verebilir.

’’

Nüfus artış hızını azaltacak olan gebelikten korunma metodlarının yaygınlaştırılmasının yanısıra öteden beri dikey programlarla aynı hizmet
ünitelerinde yürütülen ana ve çocuk sağlığı hizmetlerini, aile planlaması hizmetleri ile birleştirilmiş olarak sağlık ocaklarına, hatta sağlık evlerine temel hizmet olarak sokmak kararındayız.

‘‘

Bebek ölüm hızının kısa vadede binde
60’a düşürülmesi hedef alınmıştır.

Bu mutlaka sağlanacaktır.

’’

Sayın Başkan, Sayın Üyeler,
Sosyal hizmetlere ilişkin konuların dağınık ve yönetimi çok değişik kurumların elinde bulunması
hizmet standardını engellemektedir. Halihazırda
Bakanlığımız bu hizmetleri 3.230 kapasiteli 22

Bu münasebetle Nüfus Planlaması, Sosyal Hizmetler, Tıbbî ve İspençiyari Müstahzaratla ilgili olarak hazırlanan yasa tasarılarımızın Meclise sunulduğunu da hatırlatmak isterim.
Ayrıca belirtmek istiyorum ki Bakanlığımızda,
ilgili diğer kuruluşların da görüş ve önerileri
alınarak sağlık hizmetlerinin Anayasamızın
56’ıncı maddesinin ışığı altında değerlendirilmesi ve gerekenlerin yapılması yönünden çalışmalara başlanacaktır.
Sayın Başkan, Sayın Üyeler,
Şimdi ilaç konusunda kısa bazı açıklamalarda
bulunmak istiyorum:
Bilindiği gibi ilaç piyasası hemen hemen tümüyle özel sektörün elinde bulunmaktadır. Anayasamızda Devletin sağlık hizmetlerindeki düzenleyici görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık
ve sosyal kurumlarından yararlanarak, onları
denetleyerek yerine getireceği hükmü açıkça yeralmıştır. İlacın sağlık hizmetlerinin tedavi kesimindeki önemli ve vazgeçilmez yeri göz önüne
alınarak, Devletin sağlıkla ilgili hemen bütün
alanlarda olduğu gibi, ilaç piyasasını da imalatından tüketiciye kadar uzanan her kademede
ilgi ve denetimi altında bulundurması doğal karşılanmalıdır. Bundan rahatsız olmamak lazımdır.
Biz kesin surette, ilaç sanayiinin sağlıklı bir
gelişme içinde olmasından yanayız. Devlet bu
doğrultudaki tüm çabaları desteklemekte, teşvik etmektedir. Bugün bu anlayışladır ki, ithal
yoluyla getirildiği takdirde kiloğramı 1.150.000
TL’ye mal olacak önemli bir antibiyotiğin, bütün sentez kademeleri ülkemizde yapıldığı ve
dolayısı ile yerli üretimi teşvik gerekçesi ile,

maliyeti 670.000 TL’ye ulaştığı halde rakipsiz
olarak satışına izin verilmektedir. İlaç Sanayiinin Devlete rağmen geliştiği iddiası yanlıştır,
haksızlıktır, bühtandır. Devlet sadece kanunsuzluklara karşıdır.
Biz ne istiyoruz? Ülkemizde 70 yıllık bir geçmişi bulunan ilâç sanayiinin artık bazı temel ilaç
hammaddelerini üretmeye yönelmesini istiyoruz. Üniversitelerimizin de yardımıyla doğal
kaynaklarımızı değerlendirmelerini, bu kaynaklardan yararlanmalarım istiyoruz. Halkın
yararına olmak üzere, kaliteli fakat ucuz hammadde teminine yönelmelerini istiyoruz.
Türkiye’de ilâç sanayii 113 adet imalathane ve fabrika ile düzey itibariyle çok farklı ve
heterojen bir yapı arzetmektedir. İyi düzeyde
olanların yanı sıra bazı ilaçların ilkel laboratuvarlarda imal edildiği de acı bir gerçektir.
Müfettişlerimizin 6 ay içinde denetledikleri 23
ilaç imal yerinden 5’ini kapatmaları, 8’ine süre
vermeleri de bunu açıkça ortaya koymaktadır.
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çocuk bakım yurdu, 2.230 kapasiteli 17 kreş ve
gündüz bakımevi, 1.320 kapasiteli 11 yaşlılar huzurevi ve rehabilitasyon merkezi ile vermektedir.
Sosyal sorunlara daha etkili cevap verebilmek
amacı ile hazırlanan bir yasa tasarımız Danışma
Meclisine sunulmuş bulunmaktadır.

Sendika ve cemiyetleri ile ilâç sanayiimiz eğer
bir bütünlük arz ediyorsa, bu yetersiz gelişmeleri, her şeyden önce kendi içinde kontrol
edebilmeli, engelleyebilmelidir. Çoğu batı ülkesinde görüldüğü gibi ilaç imalatını içine alan
bir ot-kontrol mekanizmasının ilaç yapılan her
müessesede oluşturulmasına gerek vardır. İlaç
önce yapıldığı yerde kontrol edilmelidir. Bunu,
güvenli ilaç üretiminin ilk şartı olarak kabul
ediyoruz. Devletin üretilen bütün ilaçları kontrol etmesi pratik olarak mümkün değildir.
Devlet piyasadan randomize olarak aldırdığı örnekleri resmî laboratuvarlarda kontrol ettirerek
denetimin etkinliğini sürdürür. Devletin buradaki önemli ve asıl görevi, ilacın üretildiği yerde
kontrol edilmesini temin etmek ve bunun yapılıp yapılmadığını denetlemektir. 1982’nin ilk 11
ayı içinde yaklaşık 4.500 etken maddeye tekabül
eden 2.198 ilacın Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsünde kontrolü yapılmış olup, bu
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ilaçların %20’sinin formülüne ve gerekli teknolojiye uygun bulunmadığı anlaşılmıştır.
En son durum itibarı ile bir rakam vermek gerekirse, bunlardan 117’sinin toplattırılmasına gerek duyulmuştur. Bu durum ilaç imal eden bazı
müesseselerde ciddî bir oto-kontrol zafiyetinin
bulunduğunu göstermektedir. 1983 yılı içinde
Devletin hem ilacın yapıldığı yerde hem de piyasadaki kontrolları etkin biçimde sürdürülecektir.
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İlaç sanayiinin ihracat imkânlarının giderek
artmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Burada
göz önüne alınması gereken önemli bir husus,
yurt ihtiyacının tamamen karşılanması durumudur. Hatırlanacağı üzere, serumlar için iyi
hesaplanmayan bir tüketimin ve bunun yanında üretimin önemli bir kısmının yurt dışına ihraç edilmesi, piyasada geçici bir serum darlığı
yaratmış ve 21 Eylül’de ihracatın durdurulması
sonucu sıkıntı büyük ölçüde giderilmiştir.
Burada tekrar ifade ediyorum ki, Bakanlığımız
bu anlayış içinde, vatandaşlarımıza kaliteli, ucuz
ve eczanelerde her zaman bulabileceği ilacı sağlamak üzere bu alanda mevcut sorunlara ilaç sanayii ile birlikte çözüm aramaya daima hazırdır.
Sayın Başkan, Sayın Üyeler,
Önemi dolayısı ile uyuşturucularla ilgili bazı
açıklamalarda bulunmak istiyorum:
Ülkemizde uyuşturucu madde kullanımının
suç teşkil etmesi ve kullananlar hakkında cezaî
müeyyide uygulanması nedeniyle toksikomanlar hakkında adlî vakaların dışında inanılır rakamsal bir bilgiye sahip bulunmamaktayız. Ancak, ilaç müptelaları ile temas halinde bulunan
emniyet görevlileri ve doktorların izlenimlerine
göre, diğer bazı ülkelerde görüldüğü boyutlarda olmamakla beraber toksikomani ülkemizde
bir tırmanma eğilimi göstermektedir.
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Bakanlığımız psikotrop maddeleri ihtiva eden
tıbbî müstahzarların amaç dışı kullanılmasını
ve yasal ticaretten kaçağa kaymasını önlemek
amacıyla bir dizi tedbir uygulamaktadır. Bu
cümleden olmak üzere:
1. Bağımlılık yaptığı bilinen psikotrop maddelerin ithalatı aynen uyuşturucular gibi özel permi sistemine bağlanmıştır.
2. TMO kanalı ile ithal edilen uyuşturucu
maddeler Bakanlığımızın izni ile ilaç fabrikaları laboratuvarlarına tahsis edilmekte ve prodüksiyon takip edilmektedir.
3. Suistimal riski bulunan bu tip müstahzarlar
ya özel uyuşturucu reçetesi ile sattırılmakta ya
da reçetelerin eczanede alıkonması suretiyle
reçeteli satışı sağlanmaktadır.
4. İçindeki barbitüratlardan dolayı suistimal
potansiyeli yüksek olan ve ülkemizde suistimali görülen analjezik-barbitürat kombinasyonu
olan 54 preparatın formüllerinin değiştirilmesi firmalardan istenmiş ve bu preparatlar için
hammadde tahsisi durdurulmuştur. Bazılarının
ruhsatları iptal edilmiştir. Yasağa uymayan bazıları hakkında da takibata geçilmiştir.

5. Suistimal potansiyeli yüksek olan bazı maddeler Bakanlar Kurulu Kararı ile 2313 sayılı
Uyuşturucu Maddeler Kanunu kapsamına
alınmış, bir kısmının imal, ithal, satış ve kullanımı yasaklanmıştır. Müsadere edilen uyuşturucu maddeler imha edilmiştir.
6. İlaç hammadde sanayiinde ve boya ve gıda
sanayii gibi diğer bazı sanayii kolları ile analiz
laboratuvarlarında kullanılan, fakat aynı zamanda eroin elde edilmesinde de yararlanılan
asetik anhidr isimli maddenin sıkı denetimi yapılmaktadır.

Böylece sonuç itibarı ile,

toplam 352 tıbbî müstahzar, 80 civarında
ilaç üreticisi, 350 ecza deposu ve
7.500 eczanenin yer aldığı zincirde
takip ve denetim söz konusu
olmaktadır.

’’

Bu çalışmaların daha sağlıklı ve süratli yürütülebilmesi için Birleşmiş Milletler Uyuşturucu
Maddeler Fonundan sağlanan yardımla 1983 yılında bilgisayar sistemi kurulmasına gidilecektir.
Ayrıca toksikomanların tedavi ve rehabilitasyonu amacı ile Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları
Hastanesi bünyesinde 360 yataklı müstakil bir
alkolizm ve toksikomani pavyonu ile 6 yataklı
yoğun bakım servisi kurulması çalışmaları tamamlanmak üzeredir.
Sayın Başkan, Sayın Üyeler,
Bu arada gözden kaçmakta olan ve ilâçla ilgili
bir başka konuya dikkati çekmek istiyorum:
Hepsinin toksik olduğunu bildiğimiz, çevre kirliliğine ve yılda yüzlerce kişinin zehirlenmesine
neden olan tarım savaş ilaçlarının kullanımına,
diğer ilaçlar kadar dikkat edilmemektedir. Yurdumuzda yılda 36.000 ton kullanılan ve hemen
hemen tamamen dışa bağımlı bir sektör olan
tarım ilaçları için aktif ve yardımcı madde olarak her yıl 50 milyon dolarlık ithalat yapılmaktadır. Yurdumuzda yapılan pestisit sayısı sınırlı
olup, bunlardan biri olan DDT’nin kullanımı,
bütün gelişmiş ülkelerde yasaklandığı halde ülkemizde halen sınırlı olarak devam etmektedir.
Yurttaşlarımız arasında yapılan araştırmalarda, yağ dokusunda ortalama 16.8 ppm DDT
taşıdığımız tespit edilmiş olduğuna göre ki bu
sayı gelişmiş ülkelere göre çok fazladır, çevrede yıllarca parçalanmadan kalabilen bu maddenin kullanımından tamamen vazgeçilmesi
gereği ortadadır.

Görüldüğü gibi ülkemizde kullanılan tarım ilacı sayısı çok fazla çeşitlilik göstermektedir. Bu
sayının azaltılması ve insan sağlığı açısından
tekrar gözden geçirilmesi için 6968 sayılı Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu’n
da değişiklik yapılıp Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığımıza da Tarım Bakanlığının yanında
yer vermek gerekmektedir.
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Halen yurdumuzda 202 adet pestisit aktif
maddesi ve bunlardan hazırlanmış 678 adet
tarım ilacı ruhsatlıdır. Bu aktif maddelerden
96 adedi Dünya Sağlık örgütü tarafından hiç
incelenmemiş olup, diğerlerinden de ancak 59
adedi Dünya Sağlık örgütü ile Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Teşkilatının birlikte hazırladıkları pestisitlerle ilgili kodeks komitesinde yer
almaktadır. İklim, bitki örtüsü ve toprak olarak
ülkemizden çok daha fazla çeşitlilik gösteren
Amerika Birleşik Devletlerinde dahi ruhsatlı
aktif madde sayısı 129’u aşmamaktadır.

Halen Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha
Enstitisü Pestisit Laboratuvarında çevrede ve
gıdalarda pestisit kalıntıları miktar tayinleri
araştırmaları yapılmaktadır. Pestisit kalıntılarının devlet tarafından rutin olarak kontrolü
için Sağlık Mevzuatımızda yapılması gerekli
değişikliklerle ilgili tüzük ve pestisit kalıntıları
tolerans listesinin çıkarılması çalışmaları devam etmektedir.
Sayın Başkan, Sayın Üyeler,
Sağlık hizmetleri ifası kolay olmayan, yorucu ve
dağınık hizmetlerdir. Çoğu kez insafsız bir kritik, süzgecinden geçerek not alırlar. Vatandaşa
bu alanda gece gündüz, her şart ve durumda
hizmet vermekte olan kişilerin de söz hakları
bulunduğu bazen unutulur. Böylesine hayati bir
görevi yerine getirmeye çalışan personelin bir
takım sorunları varsa bu sorunlara eğilmeye,
bunları imkân ölçüsünde gidermeye mecburuz.
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Örneğin; büyük sıkıntısı çekilen kadro tıkanıklığını mutlaka gidererek personelin hakkı olan
terfileri sağlamak ve ek gösterge ve tazminatlarla ilgili aksaklıkları gidermek mecburiyetindeyiz. Konut sorunu belli bir sürede çözülmelidir. Bu yıl bu amaçla bütçemize büyük bir
artışla, 800 milyon TL’lik bir ödenek konmuş
bulunmaktadır. Bunu şükranla karşılıyoruz. Bu
düzeltmelerin personelin daha büyük şevkle çalışmalarında büyük payı olacağına inanıyorum.

şekkür ediyor ve Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar)

Sayın Başkan, Sayın Üyeler,

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI PROF.

Sonuç itibarıyla bir değerlendirme yapmak gerekirse,
100. YILA ARMAĞAN

‘‘

Genel Bütçe’den Bakanlığımıza
ayrılan %2.91’ lik pay öngördüğümüz
hizmet için yeterli değildir. Personel
giderleri hariç, diğer cari harcamalarda
1982 yılı 12 aylık hesabına göre 18.2
milyarlık bir fazlalıkla %29’luk bir artış
sağlanmıştır.

’’

Bu oran muhtemel fiyat yükselmelerini ancak
karşılayabilecek bir artışı ifade etmektedir. Bu
nedenle hizmetleri bir önem sırası içinde ele
almak kaçınılmaz olmaktadır.
Son olarak şunu söylemek istiyorum: Sağlıklı insan gücünün artması, Devlete sağlık için
yaptığı harcamalardan çok daha fazlasını kazandıracaktır.
Sayın Başkan, izin verirseniz yöneltilen sorulardan bazılarını cevaplamak istiyorum.
BAŞKAN - Sayın Bakanım, başka sorular da
olacak. Eğer konuşmanız bittiyse, lütfederseniz hep birlikte de cevaplandırmanız mümkün
olacaktır efendim.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI PROF. DR.
KAYA KILIÇTURGAY Yüzyılın
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Tabiî Sayın Başkan. Te-

--SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI PROF. DR.
KAYA KILIÇTURGAY - Sayın

Başkan,

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

Tabiî efendim.

DR. KAYA KILIÇTURGAY -

Üyeler,

Sayın Başkan, Sayın

Gösterilen ilgi ve teveccühe Bakanlığım adına
teşekkür ederek söze başlamak istiyorum.
Cevaplarım karışık olabilir, peşinen özür dilemek istiyorum.
Burada dilekler ortaya kondu; bunlara dokunmuyorum ve bu dileklerin tümünün Bakanlığımızın bundan sonraki icraatında göz önüne
alınacağını söylemekle yetiniyorum. Sadece
soru olarak ve tereddütü bırakılan noktaları
zamanın elverdiği ölçüde açıklamak istiyorum.
Mexaforme üzerinde bir nokta dile getirildi; gerçekten simon yapmaktadır. Japonya’da
ve tehlikeli olduğu kabul edilmektedir ancak
Dünya Sağlık Örgütü bu doğrultuda bir yasaklama kararı almamıştır. Piyasada satışı bizi de
tereddüte düşürmüştür. Ruhsat ve Seleksiyon
Komisyonu bu konuyu gündemine almıştır, inceleme durumundadır.

Travmotoloji hastanesinin yaşlılık hastanesi
haline dönüştürülmesi bir amaçla yapılmak istenmiştir. Ülkemizde çocuk hastaneleri vardır;
fakat çocuk hastanelerinin yanı sıra bir yaşlılar
için hastane henüz mevcut değil. Biz yaşlılık
müessesesine Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
olarak büyük saygı duyuyoruz ve yaşlı vatandaşlarımızın rahatlıkla sağlık sorunlarını çözebile-

Hastane baştabiplerinin sorumluluğu büyük
ölçüde yüklendiği doğrudur ve büyük bir iş
yükü altında çalıştıklarını da biliyoruz. Yeni
hazırlanan yönetmeliğimizde bu sorumluluk
hastane müdürleriyle beraber yardımcılarına
dağıtılmaktadır.
Hastanelerin bir çatı altında toplanması konusu Bakanlığımızın da üzerinde durduğu bir
konudur; Anayasamızın 56’ıncı maddesinin
ışığı altında konu bir komisyon tarafından değerlendirilecektir.
Teknisyen yetersizliği dile getirilmiştir. Gerçekten bakım sıkıntısı vardır ve bu konuda
Bakanlığın ne yapmak durumunda olduğu sorulmaktadır. Ülkemizde teknisyen yetersizliğini gidermek için çok köklü tedbirler alınması
gerektiğine inanıyoruz. Bu kadrolara personel
atanması yeterli değildir, bu kadrolarda personelin tutulması büyük önem taşımaktadır.
Konuşmamda da açıkladığım gibi elimizde
mevcut teknisyenleri bir tekâmül kursundan
geçirirek, bu çok pahalı araç gereç ve malzemenin onarım ve bakımına tahsis etmek istiyoruz. Ayrıca yeniden eleman yetiştirmek istiyoruz ve bu amaçla da Maliye Bakanlığından
kadro almaya çalışıyoruz.
Diyarbakır’da tıp fakültesinin boşalttığı Göğüs
Hastalıkları Hastanemizi bugün tekrar hizmete sokmak için gerçekten 60 milyon Türk
lirasına ihtiyaç vardır. Bunun ciddî bir sorun
yarattığını söylemek istiyorum.
Hıfzıssıhha Enstitüsünde halen doktor olmadığı söylenilmiştir; fakat Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Yasasının sağladığı imkânla, iki uzman
ataması bu Enstitüye yapılmıştır.

Diyarbakır’da bir laborant okulumuz mevcut
değil; fakat Diyarbakır Sağlık Meslek Lisesinin bahçesinde bir bina yapılarak bir laborant
meslek okulu yapılması düşünülmüş; aslında
burada bir laborant meslek okulumuz halen
mevcut değil. Diyarbakır’da iki okulumuz var:
Çevre Sağlığı Teknisyeni ve Ebe-Hemşire okulumuz şu anda bir laborant okuluna burada
bir ihtiyaç duymuyoruz. Adana ve Ankara’da
bulunan iki laborant okulumuzdan 1981-1982
yılında 146 mezun vermiş bulunmaktayız.
Sağlık müdürlüğü müessesesini önemle ele aldığımızı arz etmiştim; gerçekten bu teknik hizmeti yürütmekten sorumlu tuttuğumuz arkadaşlarımızın özel konuları yönünden birtakım
sıkıntıları bulunduğunu biliyoruz. Kendilerinin
hekim olmalarına rağmen genel idarî hizmetler sınıfına bu görev dolayısıyla aktarılmaları halinde, özlük hakları yönünden birtakım
kayıplara uğradıkları gerçektir. Bu kayıpların
düzeltilmesi için 657 sayılı Kanun’da yapılan
değişiklikler içinde gerekli çaba gösterilmiştir
ve gerekli düzeltmeler sağlanmıştır.
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ceği bir müessesenin oluşturulmasını gerçekleştirmek istedik. Bir adım atmak üzere de aslında
travmotoloji hastanesi olarak fonksiyon yapmayan (Dile getirildiği gibi) bu hastanemizi özellikle yaşlıların hizmetine vermek istiyoruz.

Özel dal hastanelerinin yavaş yavaş silinmeye
başladığı bir gerçektir. Bakanlığımızın sağlık politikası içinde ayrı yönetime, ayrı idarî kadrolara
ihtiyaç gösterdiği için bu özel dal hastanelerini
genel hastanelere bağlamaya başladık. Yalnız
doğum evleri değil, genel hastanelerin yanında
bulunan bütün hastanelerin idaresini ve destek
hizmetini genel hastane içinde mütalaa ediyoruz. Travmotoloji hastaneleri kurmuyoruz, travmotoloji pavyonları kuruyoruz. Doğumevlerinden vazgeçiyoruz, doğum pavyonları kuruyoruz
ve bunu yaygınlaştırmak kararındayız.
Kanser konusu bizim anlayışımıza göre senede
bir hafta kanser günü içinde ele alınarak çözülecek bir konu değildir. Bakanlığımızda bu konuda yoğun bir araştırma yapılmıştır. İlgili onkologlar Bakanlığımıza davet edilmiş, kendilerine
mesele anlatılmış ve yardımları istenmiştir. BöyYüzyılın
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lece bir komite oluşturulmuştur. Bu komitenin
Bakanlığımıza yardımı sağlanmıştır. Bakanlığımıza sürekli olarak konsültan nitelikli raporlar
hazırlanmakta ve verilmektedir; fakat çok teknik
olan bu konuların Bakanlığımızda oluşturulmasını sağlamak mümkün değildir. Böyle kadrolara
sahip değiliz. Onun için üniversitelere el uzattık
ve onları tavsiye ettikleri hususları gerçekleştirmek üzere bizimle beraber çalışmalarını istedik.
Bu şekilde kanser konusunda çalışacak bir icra
komitesi oluşmuştur. Ülkede bu hizmete kendisini verecek değerli onkolog arkadaşlarımızın
yardımıyla ayrıca bir Kanser Savaş Müdürlüğü
kurulmuş, yine buraya üniversiteden bir onkolog arkadaşımız 38’inci maddenin yarattığı imkânla getirtilmiştir.
Kanser, ihbarı mecburî hastalıklar içine alınmıştır; fakat kanserde tedavi ünitelerinin kurulması
büyük bir malî külfeti beraberinde getirmektedir.
Bu, tahminlerin ötesinde bir külfettir. Gerek ilaç
yönünden gerekse radyoterapi yönünden gerekse cerrahi girişimler yönünden büyük bir malî
portenin düşünülmesi gerekmektedir. Bizim
bunu takip eden kısa vadede yapmayı düşündüğümüz çalışmalar içinde onkolojinin bir ileri
ihtisas dalı olarak tüzüğümüzde yer almasını sağlamak olacaktır. Böylece ayrı bir disiplin halinde
okutulmasını ve ihtisas elemanı yetiştirilmesini
istiyoruz. Bu konuya eğilim azdır ve bu konu istismara çok müsait bir konudur. Bu nedenle de
özellikle kemoterapi yönünden istismarları önlemek istiyoruz. Bugün Türkiye’de ciddî bir kanser tedavisinin yapılması için genel konsepsiyona
uygun olarak 25 çeşit ilacın aynı anda ülkemizde bulunması gerekmektedir. Bunu sağlamaya
çalışıyoruz çünkü kanser tedavisi protokolle yapılan bir tedavidir. Yarım yapılan tedaviler daha
sonra yapılacak tedavileri etkisiz hale getirmekte
ve hatta hastanın hayatının kısalmasına neden
olmaktadır. Bu nedenle ülkede yapılan ilaçların
disiplinli olarak temin edilmesine, düzenli olarak
temin edilmesine gayret gösteriyoruz. Bu konuda
Yüzyılın
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ülkemizde ilaç imal eden ve bu ilaçlan ülkemize
getirten firmalarla toplantılar yaptık. Bu ilaçların
düzenli olarak ülkemizde bulunmasını kendilerinden istedik. Kendilerine bu konuda garanti de
verdik. Aynı zamanda onların imkânları dışında
kalan ilaçlan da Kızılayın delaletiyle getirmeye
karar verdik ve bu ilaçlar Türkiye’de bulunduğu
zaman Sağlık Bakanlığının denetimiyle dağıtılmasını, onkoloji merkezlerine gönderilmesini ve
böylece vatandaşlarımızın istismar edilmelerini
önlemeye çalışıyoruz.
Bir araştırma ve eğitim hastanesinin kurulması
bugünkü Bütçe imkânları içinde bizim için güç
bir olaydır; ama üniversitelerin katkısıyla bunun
gerçekleştirilmesinden yana olduğumu söylemek istiyorum. Veteriner hekim eradikasyonu
bulunduğu söylendi; buna katılmıyoruz. Sağlık
Bakanlığında 116 bin kişi çalışmaktadır. Sadece
6 bin civarında hekim vardır. Büyük bir sayı, çok
değişik meslek alanlarından oluşan kişilerin işbirliğiyle yürütüldüğü dikkate alınırsa, veteriner
hekimlerin de, bu camiada çok değerli hizmetler
yapan arkadaşlarımız olarak daima yanımızda
bulunduklarından ve yanımızda olduklarından,
onları yanımızda bulundurmak anlayışı içinde
olduğumuzdan da kuşku duyulmaması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Bakanlığımızda
çalışan iki genel müdür yardımcısı arkadaşımız
bugün veterinerdir. 15 kadar veteriner arkadaşımız bugün Refik Saydamda görev yapmaktadır;
biyologlar ve diğer branşlarla beraber hekimlerin yanı sıra görev yapmaktadırlar. Aslında
hekimler çok azınlıktadır; ama Bakanlığın birtakım tasarrufları vardır. Bazı arkadaşlarımızı,
idarî amaçla atamalar yaptığımız zaman, teşkilatımızdan ayrılmaları olduğu zaman, bir iki
ayrılmanın tamamıyla bizim tasarrufumuzun
dışında ve kendi takdirleri içinde olduğunu ifade
etmek istiyorum. O nedenle bu görüşe kesinlikle
katılmadığımızı ve böyle bir düşünce içinde olmadığımızı bir kere daha ifade etmek istiyorum.

Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsünün yeniden ele alındığını söylemiştim. Buna
gerçekten ihtiyaç vardı. Bu müessese bir süredir durgunluk dönemine girmişti. 1982’de
yapılan birtakım iyileştirici girişimlerle bu
müessesenin en azından burada yapılabilecek
aşıların burada yapılmasını sağlayacak doğrultuda çalışması temin edilmiştir.

‘‘

1983 yılı içinde difteri, boğmaca,
tetanoz aşısı ithal edilmeyecektir. 2
milyon doz aşı ithal edilmiş ve 77 bin
dolar ödenmiştir. Bunların yapılması
mümkündür. Yarısı yapılan bir aşının
bir yarısının yapılmasını engelleyecek
bir şey yoktur.

’’

Serum çiftliğinde at temin edilmediği için serum üretiminin durdurulduğu bana söylenmiştir. 120 at temin edilmiş ve oradaki atıl kapasite
harekete geçirilmiştir. 700 kişi çalışmaktadır.
Bütün mesele bu gücü motive etmektir; bu sağlanacaktır, kesinlikle sağlanacaktır. Bunu temin
etmek istiyorum.
Tuz Gölünün kirlendiği konusu bir gerçektir.
Bu konuda 1980 yılında Bakanlığımızın da
yaptığı çalışmalar ilgili kuruluşlara iletilmiştir.
Bu konunun ele alınmasına gerek duyduğumuzu arz etmek istiyorum.
Diyarbakır’da difteri olaylarından bahsedildi. 1981 Ekim sonu itibariyle yedi vaka, 1982
Ekim sonu itibariyle üç vaka ihbar edilmiştir.
Bu normal karşılanmalıdır. Enfeksiyon hastalıkları bulunmakta devam edecektir; bilinen
nedenler dolayısıyla. Yalnız “Brucellois”’in
gerçekten araştırılmasına gerek duyulacak bir
tırmanma gösterdiğini kabul ediyorum. Ciddî
bir sorundur. Bu sorunu TÜBİTAK’a götür-

dük ve üniversitelerin de katkısıyla genel, geniş
bir proje içinde ele alınmasını istedik. Bu yalnız
insan zinciri içinde başlayıp biten bir olay değildir. Mutlaka veteriner kesime gitmek, hayvanlarımızın kontrolünü sağlamak gerekmektedir. Bu meselenin özellikle peynir sanayii ile
ilgili olduğunu söylemek istiyorum.
2514 sayılı Devlet Yükümlülüğü Kanunu’nun
ilgili maddesi, pratisyenlikte dört yıl hizmet
yapmış olmayı, uzmanlıkta hizmet muafiyeti
için yeterli saymaktadır. Biz, Yasanın bu maddesini olumlu doğrultuda yorumladık. Yasanın
çıkmış olmasından önceki tarihte bu hizmeti
bize verenlerin de dört yıllık hizmeti yapmış
kabul edilmelerinin adaletli bir düşünce olduğu noktasından hareket ederek Danıştaydan
bilgi istedik. Bu bilgi olumlu gelmiştir. Yalnız,
bazı kurumlar bu doğrultuda olumlu görüş bildirmemişlerdir ve mesele bu yüzden gecikmiştir; fakat Bakanlığımız bu olumsuz görüşü de
atlayarak doğru olanı yapmaya karar vermiştir. Devlet hizmetinde evvelce pratisyen olarak
dört yıl çalışan bütün hekimlerimiz bu hizmet
yükümlülüğünün dışında bırakılacaklardır. İlk
uygulaması bugün çekilen kurada yapılmıştır
ve bu arkadaşlar kuraya dahil edilmemişlerdir.

100. YILA ARMAĞAN

Sayın Üyeler,

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

100. YILA ARMAĞAN

İlaç konusunda ne yapmak istediğimizi ve ne
yapmakta olduğumuzu biraz evvel konuşmamda arz etmiştim. Önemli olan, bir mücadele
içinde olmadığımızdır, bunu özellikle açıklamak
istiyorum. Bir belli anlayışımız vardır. İlaç, hasta tarafından seçilen, tercih hakkı hastaya bırakılmış bir madde değildir. Onun için buraya
müdahale edilmesi gerekmektedir. O bakımdan
fiyatlar konusunda çok titiz davranmaya çalışıyoruz; ama %65’i hammadde olan ilacın fiyatlarını belli bir düzeyde tutmak kolay değildir.
Hammaddenin dışa bağımlı olması ve doların
gittikçe yükselme göstermesi kaçınılmaz olarak
ilaç fiyatlarına yansımaktadır. Bunu mümkün
olduğu kadar asgaride tutabilmek için önerimiz
şudur, ucuz hammadde kaynaklarına yönelmek
gerekmektedir. Patent ülkelerinin yanı sıra kaliteli ilaç hammaddesi bulunduran kaynaklara
da göz atmak, bu kaynakları kullanıp kullanmamayı araştırmak gerekmektedir. O nedenledir
ki bazı pahalı ilaçların piyasada satılmalarına
taraftar olmadığımızı burada açıklamak istiyorum. Bu bir ilaç darlığı değildir. Piyasada 3.500
ilaç sirküle etmektedir. Değişik farmasötik formda 3.500 ilaç ama bunlardan birkaçı piyasada
bulunmadığı zaman ilaç darlığı var denmektedir. Bu ilaçların piyasada bulunmaması bir ilaç
darlığı anlamına gelmiyor. Bu ilaçların piyasada
bulunmamalarından doğan bir sorun da yoktur
aslında; ama bu firmalar, kendi ilaçlarının piyasada bulunmamasını bir ilaç darlığı olarak empoze ettikleri sürece bu mücadelenin yapılması
mümkün değildir. Bu, sonuç itibariyle bir genelleme halinde bize yansımakta, piyasada ilaç darlığı var denmektedir. Tekrar söylemek gerekirse,
gerçekte beş, on, elli kalem ilacın piyasada bulunmaması bir ilaç darlığı ifade etmiyor. Bugün
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piyasada birçok ilacın muadilleri vardır; hekim
arkadaşlarımızı ucuz ve muadilleri olabilen bu
ilaçları reçetelerine almaya zorluyoruz. Az sayıda, etkin, ucuz ilaç yazmalarını meslektaşlarımdan her fırsatta istiyorum.
İlaç sorunundaki aşamalar, sadece Bakanlığın çabalarıyla elde edilecek aşamalar olarak
görülmemelidir; bu bir zincirdir. Bu zincirde
değerli ilaç sanayiimizin yeri vardır. Sağlık Bakanlığımızın yeri vardır, hekim arkadaşlarımızın yeri vardır, eczanelerimizin yeri vardır ve
vatandaşımızın yeri vardır; meseleye böyle bakılmasının uygun olduğu görüşündeyim.
Tıbbî cihazların alımında mümkün olduğu
kadar titiz davranmaya çalışıyoruz ve gerekli
araştırmalar yapılmadan dışalıma geçmiyoruz.
Kan mevzusu önemli boyutlardadır, önemli bir
konu olarak ele alınması gerekmektedir. Kan
meselesinde Bakanlığımızın hazırladığı bir
yasa tasarısı, üzerinde yeniden çalışma yapılmak üzere Başbakanlıktan geri alınmıştır. Kan
meselesinde nasıl bir aşama kaydedilmesi gerektiğini tartışıyoruz. Kızılayın bu konuda yaptığı hizmetleri şükranla, minnetle ifade etmek
istiyorum.
Bugün Kızılay dalaletiyle sağlanan kanın %
90’ına yakın bir kısmı Silahlı Kuvvetlerimizden
sağlanmaktadır, bağış yoluyla sağlanmaktadır.
Bu, minnet ve şükranla kaydedilecek bir husustur; ama bu kampanyanın Silahlı Kuvvetleri de
aşarak halka yansımasını ve halkın katkısının
sağlanmasının gerektiği kanısındayız.
Bu nedenle, büyük hastanelerimizde (B) tipi
kan merkezlerini kurmaya gidiyoruz: Ankara’da bir pilot çalışmayı başlattık ve hastanelerimize talimat verdik; 24 saat hizmet verecek,
kan vermeye gelen vatandaşı sevgiyle, saygıyla
karşılayacak, gerçekten ona bir kahraman gibi
bakacak bir ekiple bu hizmetin 24 saat sürey-

Şişe ihtiyacımız zaman zaman sıkıntı yarattığını kabul ediyorum. Şişe, Paşabahşe Cam
Sanayii dalaletiyle yani yerli imalat içinde sağlanmaktadır. Paşabahçe Cam Sanayiiyle bu
doğrultuda etkin bazı temaslar yapılacak ve
sağlam protokoller oluşturmaya çalışılacaktır.
Aynı zamanda Kızılay dalaletiyle gerektiği zaman kısa süre içinde kan torbaları getirtmek
suretiyle de bu sıkıntının giderilmesi mümkündür. Bu doğrultuda çabalar vardır, Kızılay bu
ihtiyacını bu şekilde karşılamaktadır.
Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsünde çok yakın bir süre içinde büyük bir kan
merkezi kurulacaktır ve mevcut, ama hizmet
vermeyen fraksinasyon laboratuvarı işler hale
getirilecektir.
1983 yılı, “Kan Yılı” olarak ilan edilecektir.
Bütün çabamızla basında, TRT’de kendi imkânlarımızla halkımıza kan vermenin gerekliliğini anlatmaya çalışacağız. Halkımızı, kan
verme alışkanlığı içine sokmaya çalışacağız.
Bu konuda bir sıkıntımız olduğunu söylemek
istiyorum; Millî felaketlerle karşı karşıya kaldığımız zaman kullanılamayacak kadar kan topladığımız bir gerçektir. Bir zelzelede veya başka bir millî afet olduğu zaman veya bir başka
sorunla karşı karşıya kalındığı zaman halkımız
koşmakta, kuyruğa girmekte ve kan vermektedir; ama bu anlayışın normal koşullarda sürdürülmesini oluşturmaya mecburuz.
Sayın Başkan, Sayın Üyeler,
Bir başka konuya daha değinmek istiyorum. Bir
gazetenin 16.11.1982 tarihli nüshasında serumla
ilgili çıkan bir haber üzerine Bakanlığımız derhal konuya eğilmiş ve bir paniği önlemek üzere

meselenin incelemeye alındığını, ama birçok nedenleri olduğunu bildiren bir açıklamayı gazeteye göndermişti. Fakat olay o noktada durmadı
ve bir gelişme gösterdi ve dolayısıyla da bir sıkıntı
yarattı. Ben bir yorum yapmadan sadece Bakanlığımızın ne yaptığını ve gelişmelerin hangi noktada olduğunu arz etmekle yetiniyorum.
19 Kasım 1982 günü olayın cereyan ettiği Çapa
Tıp Fakültesi Sayın Dekanı gazetede yayınlanmak üzere bir açıklama yazısı gönderiyor:
“Son günlerde gazetenizde arka arkaya yayınlanan haberlerde damardan verilen çözeltilerin, serumların titreme ve yüksek ateş
göstermesine yol açtığı, tehlikeli reaksiyonlar
doğurduğu hatta mikroplu olduğu öne sürülmekte; Fakültemiz mensubu bazı öğretim
üyelerinin ve Fakültemiz Hastanesinde yatmış
veya yatmakta olan bazı hastaların beyanlarına
yer verilmektedir.
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le bu hastanelerde sürdürülmesini sağlamaya
çalışıyoruz; bu mümkündür. Bunun destek imkânlarını da sağlamak zorundayız.

Konu araştırılmış ve aşağıdaki noktaların açıklanmasında yarar görülmüştür:
1. Gazetenizde resim ve beyanları çıkan öğretim üyelerimiz, sözlerinin değişik yorumlara
yol açacak şekilde ve eksik olarak yayınlandığını; gazetenizin muhabirine belirli hasta
ve vakalarla ilgili olarak değil, genel sorulara
meslekî ve bilimsel açıdan genel cevaplar verdiklerini bildirmişlerdir. Gazetenizde resimleri
çıkan hastaların da, kendi izledikleri hastalar
olmadığına işaret etmişlerdir.
Paranteral çözeltiler bazen ateş yapıcı maddelerden iyi arındırılmadığı için, verildiği zaman
reaksiyona yol açabilir. Doğrudan doğruya
mikrop içermeleri hemen hiç rastlanmayan bir
durumdur; ancak ateşli reaksiyonlar, yani pretik
reaksiyonlar çok değişik nedenlerle gelişebilir.
Ayrıca ameliyattan yeni çıkan birçok hasta normal şartlarda dahi titreme ve üşüme hissedebilir.
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Belirli bir grup çözeltinin sıklıkla reaksiyon
yaptığı tespit edilirse, şüphesiz bu durumu ilgili
firmaya ve Sağlık Bakanlığı yetkililerine derhal
bildirmek gerekir.
Gazetenizde resimleri çıkan hastaların bir kısmı ciddî ve yoğun bakım ve tedavi gerektiren
hastalar olup dikkatle izlenmektedir. Çeşitli reaksiyonların neye bağlı olduğunu, ancak tedavi
eden hekim açıklayabilir.
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Sağlık sorunlarına her zaman olumlu olarak
yaklaşan ve geniş yer ayıran sayın gazetenizin
yazar ve yetkililerinin de, serum tedavilerinin
hastanelerde çok sık uygulandığını; serum takılacak hastaların sürekli olarak, acaba mikroplu
mu endişesiyle gereksiz yere huzursuz olmasının hoş karşılanmayacağını, hekimlerimiz ve
öğretim üyelerimizin şu veya bu ilaç firmasının
ürünlerini korumak ve kötülemek gibi hiçbir
öndüşüncesi olmayacağını bildiğinizden eminiz” diyor ve bu açıklamanın gazetede yayınlanmasını rica ediyor; fakat bu açıklama gazetede yayınlanmamıştır.
Bakanlığımız bu bilgiyi alır almaz çeşitli bakanlıklar, Sosyal Sigortalar Kurumu, vakıf, PTT ve
özel hastaneler olmak üzere İstanbul’da 35, İzmir’de 11, Ankara’da 18 olmak üzere toplam
64 hastanenin son altı aydaki serum reaksiyonlarının durumunu sormuştur. Sekiz hastane,
bu zaman içinde çok seyrek olarak allerjik veya
pirojen reaksiyona rastlandığını bildirmişlerdir.
Bu reaksiyonların hepsi basit tedavilerle süratle
zail olmuşlardır. Bu nedenle de vakaların hiçbiri Bakanlığımıza ihbar edilmemiştir.
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Çeşitli hastanelerden toplanan 58 serum Refik
Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsünde, 49
serum da İzmir Hıfzıssıhha Enstitüsünde gerekli kontrollere alınmıştır; kesin sonuçlar 14
günlük bir inceleme sonunda alınacaktır.
Aslında, seyrek de olsa rastlanabilen serum reaksiyonlarının nedenleri değişiktir: İmalat kusurundan ileri gelmek üzere pirojen ihtiva etmesine de, organizmanın aşırı duyarlık haline de,
serum içine konan diğer ilaçlara da bağlı olabilir.
Ayrıca başka nedenlere bağlı, benzer bazı ateşli
tablolar da serum reaksiyonu zannedilebilir.
Serum, tıbbî ve cerrahî tedavide kritik ve
önemli bir yere sahiptir; hayat kurtarıcılar arasında yer alır. Türkiye’de yılda yaklaşık yedi
milyon, günde 20 bin şişe serum hastalara uygulanmaktadır.
Gazetenin bir uyarı niteliğini hayli aşan ve her
iki serumdan birinin mikroplu olduğuna dair
günlerce süren ısrarlı yayını; Türkiye’de serum
uygulamasında büyük tereddütler uyandırmış,
genellikle hastaların serum tedavisini reddetmelerine yol açmıştır. Sayın üyenin bu konudaki endişesine ben de katılıyorum. Bu suretle,
kısa süreli de olsa olay, hastanelerde bir panik
yaratmıştır. Bakanlığımız bu serumlarda biyolojik, farmokolojik kontroller sonunda ortaya
çıkacak duruma göre gerekeni yapacaktır.
Sayın Başkan, Sayın Üyeler,
Gösterilen ilgi dolayısıyla tekrar Yüce Heyetinize teşekkür ediyor, saygılarımı arz ediyorum.
(Alkışlar)

DANIŞMA MECLİSİ
Konu

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1984 Yılı Bütçesi Münasebetiyle

Yasama Yılı

2

Birleşim

176

Tarih

12.10.1983

Sayın Başkan, Danışma
Meclisinin Sayın Üyeleri, izninizle 1984 Bütçe
Yılı içinde yapılacak faaliyetlerle köprülenmesi
gereken çalışmalarımızı ana çizgilerle bilgilerinize arz etmek istiyorum.
KAYA KILIÇTURGAY -

1983 yılı içinde, hekim açığının büyük ölçüde
kapatılması, daha önemlisi hekimlerin yurt
düzeyinde dengeli bir şekilde dağılımları hususunda önemli bir mesafe katedilmiştir. Bu suretle, illerimizin hastane ve sağlık ocaklarının,
yıllarca boş kalmış uzman ve pratisyen hekim
kadroları süratle dolmaktadır.
2514 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten beri, bugüne kadar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile diğer ilgili Bakanlıklara ve
Üniversitelere, kura ile 1.704 uzman tabip,
3.424 pratisyen tabip atanmış bulunmaktadır.
Genel bir değerIendirme yapmak gerekirse,

‘‘

1981 yılında Bakanlığımızda 2.627
uzman ve 2.294 pratisyen hekim görev
yaparken, bu sayı 1983 Ağustos ayında
uzman hekimde 3.202’ye, pratisyen
hekimde ise 3.557’ye ulaşmıştır.

’’

Yapılan bu atamalarda, kalkınmada öncelikli
illerimize önem verilmiş, bu suretle yıllarca hekimsiz kalmış, hastane ve sağlık ocaklarımıza
hekim tayinleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bü-

yük illerimize akı tan küçük çevre illerin hastane
kadroları da öncelikle ve süratle doldurularak
İstanbul, İzmir ve Ankara’daki büyük hastanelerin yükleri bir ölçüde hafifletilmeye çalışılmıştır.
Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği illerimizdeki pratisyen hekim adedi, bulunması gereken
pratisyen hekim adedinin %95’ine ulaşmıştır.
100. YILA ARMAĞAN

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI PROF. DR.

Bakanlığımızda halen görevli uzman ve pratisyen hekimler için çeşitli konularda kurslar ve
seminerler düzenlenmektedir. Seminerlerde tıp
fakülteleri ile işbirliği yapılmakta ve onların da
imkânlarından da faydalanılmaktadır.
1983 yılında yeni mezun olacak sağlık personeli için, ihtiyaç olan 9.825 adet yeni kadro
alınmış ve atamalarla doldurulmuştur. Ayrıca,
74.046 adet, personelimizin hak ettikleri derecelere intibaklarını sağlayacak sayıda kadro
değişikliği yapılmıştır. 1984 yılı için yeni kadrolara ihtiyacımız vardır.
Temel sağlık hizmetleri içerisinde; özellikle çevre şartlarının elverişsiz olduğu ortamda
meydana gelen bulaşıcı ve salgın hastalıkların
kontrolüne büyük önem verilmiştir.
Altyapı yetersizlikleri yüzünden, zaman zaman
görülen salgın yapma karakterli, su ile gıda
kaynaklı tifo, paratifo, dizanteri, bulaşıcı sarılık
gibi hastalıklar ile çocukluk döneminde görülen ve aşı ile korunabilen, kızamık, boğmaca,
difteri, çocuk felci gibi hastalıklar devamlı izlenmiş ve kontrol altında tutulmuştur.
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Yapılan aşılama çalışmaları, su ve gıda maddelerinin kontrolü, bulaşıcı hastalıkların sürveyansına önem verilmesi sayesinde, ülkemizi
tehdit eden, herhangi bir salgın hastalığa meydan verilmemiştir.

Çevre sağlığı, su ve besin maddelerinin kontrol
çalışmaları üzerinde de önemle durulmaktadır.
1983 yılı ilk 8 aylık dönemde içme, kullanma
ve kaynak sularının denetimlerinde, 80.331
bakteriyolojik, 56.480 kimyasal muayene yapılmış ayrıca suların klorlanması için belediyelerle sürekli işbirliği sağlanmıştır.
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Yapılan gıda kontrollerinde 335.628 gıda imal
yerinden %83’ü, 968.340 gıda maddeleri satış yerinden %90’ı uygun bulunmuştur. Ayrıca
27.661 gıda maddesinin laboratuvar muayenesi yapılmış ve %70’i uygun görülmüştür. Gıda
kontrolü konusunda tüketicinin de kontrole yardımcı olmasını gerekli görmekteyiz. Ayrıca gıda
sanayiinde otokontrol sistemini uygulayarak,
sağlıklı ve dış ülkelerde aranan gıda maddeleri
üretmelerini sağlayıcı çalışmalar yapmaktayız.
Son yıllarda veremin tırmanma eğilimi gösterdiği dikkate alınarak çalışmalarımız buna göre
yeniden düzenlenmiştir.
1983 yılı içinde yapılan hizmet içi eğitim programlarının yanında, verem kuruluşları dışındaki sağlık personelinin de tüberkülin testi, uygulaması gibi çalışmalara katılmaları için gerekli
eğitimleri yapılmıştır.
1983 yılının ilk 7 ayında 510.448 nüfus taranmış, 510.193 mikrofilm çekilmiş, 1.500 yeni
hasta tespit edilmiştir.
Uluslararası takdir kazanan eradikasyondan
kısa bir süre sonra 1977’de tekrar salgın yapan
sıtma, 1982’de stratejilerin yeniden saptanması ile 5 yıllık bir plan içinde tamamen kontrol
altına alınacaktır. Ensektisit uygulamalarına
karşı halkın haklı direnci göz önüne alınarak
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sivrisinek mücadelesinde alternatif ensektisit
seçimi konusunda araştırmalar tamamlanmıştır. 1984 yılından itibaren daha kabul edilebilir
özelliklere sahip ensektisitle kimyasal sivrisinek
mücadelesine devam olunacaktır. Bu konuda
gereksinim duyulan sayıda işçi kadrosunun Bakanlığımızdan esirgenmeyeceği inancındayım.
Sıtmanın erken teşhis ve tedavisinde daha etkin bir sistem geliştirilerek bütün sağlık birimleri bu konuda görevli kılınmıştır.
Nitekim, böylece muayene edilen kişi sayısında
1983’ün ilk altı ayında geçen yıla nazaran ortalama %35’lik bir artış sağlanmış bulunmaktadır. Muayene edilen kişi sayısında bu artışa
göre bulunan sıtmalı oranında %24’lük bir
düşme görülmektedir.
Sıtmanın batı bölgelerimize yayılmadan kontrol altında tutulabilmesi ile turizm faaliyetlerini
baltalamak amacına yönelik menfî propagandalar da önlenmiş olacaktır. 1,5 yıldır devam eden
faaliyetimizde çevre şartlarının ıslahına ayrıca
önem verilmiş ve ilgili bütün kuruluşların hizmetlerinden yararlanma olanakları sağlanmıştır.
İşbirliğinin artarak devam edeceği ümidindeyim.
Böylece statik bir duruma getirildiği görülen
sıtmanın önümüzdeki üç yıl içinde Bakanlığımıza tanınacak bütçe imkânları ile tamamen
kontrola alınarak yerli sıtma olayının önleneceğini söylemek mümkündür.

‘‘

Ülkemizde %2,1 oranında olan nüfus
artışı, her yıl 1 milyondan fazla
artmamıza sebep olmaktadır.

’’

Bu kadar hızlı nüfus artışının beraberinde getirdiği çeşitli sorunlar, ülkemiz için büyük önem
taşımaktadır. İstenmeyen gebeliklerin ehil olmayan kimseler tarafından sonuçlandırılması,
annelerin sakat kalmalarına, hatta ölümlerine
sebep olmaktadır.

Son değerlendirmeler, ülkemizde bebek ölümlerinin binde yüz civarına indiğini göstermektedir.
Millî Sağlık Politikamızda model olarak seçilen
ve koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik verilen
sosyalleştirmenin bütün ülkeye süratle yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.
Koruyucu sağlık hizmetlerinin dar sahada etkinleştirilmesini amaçlayan bu sistemde, aynı
zamanda doktorun çalıştığı sağlık ocağına müracaat edenlerin %90’ı mahallinde tedavi imkânını bulmaktadır. Bu suretle, hem vatandaşımız lüzumsuz zaman kaybına uğramamakta,
hem de hastanelerimizde uzun poliklinik kuyruklarının oluşmamasına çalışılmaktadır.

‘‘

Halen 22.4.1983 tarihli Bakanlar
Kurulu Kararı ile geriye kalan 7 il
de sosyalleştirilerek bütün Türkiye
sosyalleştirme kapsamına alınmış
bulunmaktadır.

’’

Bakanlığımızda bu maksatla gerekli çalışmalar
yoğunlaştırılmış olup, 1983 yılı sonuna kadar
tüm yurtta fiilen sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi uygulamasına geçilecektir.
Büyük kentlerimizde hastanelerimizin yükünü azaltmak, poliklinik önlerinde uzun
kuyruklar oluşturarak bekleşen halkımızın
gereksinimini hızla giderebilmek amacı ile gerekli görülen semtlerde poliklinik ve ayaktan
tedavi hizmetlerini yürütebilecek ve uzman
hekimlerle takviye edilmiş sağlık ocaklarının

da hizmete sokulması planlanmıştır. Bu sağlık
ocaklarında, aynı zamanda, diğer sağlık ocakları personelinin hizmet içi eğitimlerinin de
sağlanması amaçlanmaktadır.

‘‘

Sağlık hizmetlerinde önemli bir
yeri olan Refik Saydam Merkez
Hıfzıssıhha Enstitüsü ve Müessesesi
yeni düzenlemelerle etkin bir hale
getirilmiştir.
Aşı ve biyolojik maddelerin üretimi
büyük gelişmeler göstermiştir. Yurt
çapında yetecek kadar tetanoz, difteri,
boğmaca aşıları ve difteri, tetanoz
serumları üretilmiş ve bunların ithalatı
durdurulmuştur. Böylece ithalâtı
durdurulan bu maddelerden yılda 277
bin dolar tasarruf sağlanmıştır.

100. YILA ARMAĞAN

Ailelerin istedikleri zaman ve istedikleri kadar
çocuk sahibi olmalarını temin etmek için gerekli yasal değişiklikler yapılarak, 2827 sayılı Nüfus Planlaması Hakkındaki Kanun 27.5.1983
tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun ile
ilgili yönetmelikler yayınlanmış, Kanun’un
öngördüğü tüzük de hazırlanarak Danıştayın
incelemesine sunulmuştur.

’’

Şimdiye kadar üretilen az dayanıklı sulu verem
aşısı yerine, uzun süre saklanması mümkün kuru
verem aşısı (Liyofilize) üretimine geçilmiştir. 1984
yılında bu aşının da ithalâtı durdurulacaktır.

İlaç ve gıda kontrolü ile diğer maddelerin kontrolü, geçen yıllarla kıyaslanamayacak kadar artırılmıştır.
Müessesede ayrıca kan bankası açılmış, kan
ürünleri üretimi başlamış ve kan bankası Ankara’da kan temininde organizatörlük görevini
üstlenmiştir.
Hava kirliliği ölçüm çalışmalarına ağırlık verilmiş, 16 ayrı otomatik ölçüm cihazlarına ilave olarak biri sabit, diğeri gezici olmak üzere
2 adet otomatik ölçüm cihazı satın alınmıştır.
Ankara içi ve diğer illerimizdeki hava kirliliği
ölçümü yapılmaktadır.
Ülkemizde, 1982 sonu itibariyle 10.000 kişiye
25 yatak isabet etmektedir. Plan hedeflerine
göre bu rakam 26’dır. Ne var ki bölgelere göre
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yatak dağılımındaki dengesizlik ancak orta vadede giderilebilecektir.

Uzman hekimlerimizin hastanelerimize dengeli dağılımını sağlamak üzere yapılan çalışmalar, olumlu sonuçlar vermeye başlamıştır. Büyük merkezler dışındaki illere yapılan uzman
atamaları sayesinde, hastaların büyük şehirlere
taşınmaları bir ölçüde azaltılmıştır.

‘‘

Bakanlığımıza ait halen, 339 genel
maksatlı hastane, 74 özel dal hastanesi
olmak üzere toplam 413 hastane mevcut
olup, hasta yatağı kapasitesi 58.958
adede yükseltilmiş bulunmaktadır.

100. YILA ARMAĞAN

’’

Halen 10 genel maksatlı, 2 onkoloji, 2 ruh ve
sinir hastalıkları, 4 doğum ve çocuk bakımevi,
3 kemik hastalıkları, 1 travmatoloji hastanelerinin inşaatları devam etmektedir. Bunların tamamlanması sonucunda, hasta yatak sayısında
2.505 adet artış sağlanmış olacaktır.
Çeşitli sağlık kuruluşlarımızda dağınık bir vaziyette bulunan diş tedavi üniteleri, belirli müesseselerde toplanarak, diş tedavi ve protez merkezleri haline getirilmektedir.
Bakanlığımız vatandaşlarımıza bulundukları
yerde sağlık hizmeti vermeyi hedef almıştır.
Genelde tahmin edilen yıllık kan ihtiyacımız 500
bin şişe civarındadır. Bu ihtiyacın yarısı çeşitli
imkânlarla sağlanabilmektedir. Türkiye’nin kendi şartları içinde gerçek kan ihtiyacının ne olduğunun tespitine çalışılmaktadır. Hayat kurtarıcı
olan kanın ticarî madde olmaktan çıkarılması
çalışmaları olumlu sonuçlar vermeye başlamıştır.

‘‘

Bakanlığımız tesislerinde yeni
açılanlarla birlikte halen 66 adet kan
merkezi mevcuttur. 1983 yılında
Bakanlığımıza bağlı kan merkezlerinde
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kan alımı 1982’ye göre 4 kat artmıştır.
1983 yılı içerisinde, hazırlanan Kan ve
Kan Ürünleri Kanunu
yürürlüğe girmiştir.

’’

Alkolik ve uyuşturucu bağımlılarının tedavi ve
rehabilitasyonu amacı ile Bakırköy Ruh ve Sinir
Hastalıkları Hastanesi bünyesinde 360 yataklı
müstakil bir alkolizm ve toksikomani pavyonunun 180 yataklı bölümü hizmete açılmıştır.
İlacın üretiminden tüketimine kadar her safhada denetimi titizlikle yapılmaktadır. 1983
yılında, bugüne kadar, denetimi yapılan ilaç
fabrikası ve laboratuvarlarının sayısı 65’tir. Eczaneler ve ecza depolarının kontrolü de il sağlık müdürlükleri ve Bakanlığımız müfettişlerince yapılmaktadır. 1983’ün ilk 8 ayında 2.523
adet ilaç; fiziksel, kimyasal, farmakolojik ve
biyolojik yöntemlerle kontrol edilmiştir. Bu ise
yaklaşık 5.000 etken maddeye tekabül etmektedir. Bunlardan formülüne ve farmasötik teknolojiye uygun üretilmeyen 145 adet preparatın
üretimi ve satışı durdurulmuştur.
İlaç fiyatları, Sanayi Maliyet Unsurları Endeksi
uyarınca belirlenmektedir. Ayrıca, eczanelerde
hazırlanan majistral ilaçların fiyatlandırılması
ile ilgili Majistral Tarife yeniden düzenlenerek
yürürlüğe konulmuştur.
Bakanlığımız 70 sağlık meslek lisesinde yardımcı sağlık personeli yetiştirmektedir. 1982-1983
eğitim yılında bu liselerimizden; 2.565 hemşire,
1.002 ebe, 292 diğer olmak üzere toplam 3.859
meslek mensubu mezun edilmiştir.
Ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan ebelik mesleğindeki personel açığının kapatılması amacı
ile ebelik bölümünde eğitim-öğretim yapan
okul sayımız 42’ye çıkarılmış ve bu bölüme
1983-1984 eğitim yılında 3.750 yeni öğrenci
alınması planlanmıştır.

Sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yapılmasını sağlamak amacı ile
1980 yılından bugüne kadar 10 Kanun (2368,
2514, 2548, 2594, 2827, 2828, 2857, 2858,
2890, 2907), 4 Kanun Hükmünde Kararname
(KHK/65, 69, 83, 84) 4 Tüzük ve 28 Yönetmelik yürürlüğe girmiştir.
Ayrıca 2 kanun tasarısı yasama organında bulunmakta olup, 3 tüzük ve 38 yönetmelik üzerinde çalışmalarımız sürdürülmektedir.
Uç noktalarda hizmet veren personelimizin karşılaştığı en büyük sorun konut temini olmaktadır. Bazı yörelerimizde kiralık konut bulunamaması, bu gibi yörelerimizde personel istihdamını
son derece güçleştirmektedir. 1983 yılında bugüne kadar 91 adet konut satın alınmıştır. 1984
yılında Bütçe Tasarısında yer alan 1.922 milyar
TL’nin sorunun tamamen çözümüne yeterli olamayacağı aşikârdır. Ancak bunu personel istihdam politikasında yeni ve olumlu bir yaklaşım
olarak kabul etmekteyiz. Bu konuda gösterilen
anlayışa teşekkür etmek isterim.

‘‘

Bakanlığımızın 1984 yılı bütçe rakamı
toplamı 100.146 milyar TL’dir. Bunun
82,6 milyar TL cari harcamaları, 16,79
milyar TL yatırım harcamalarını, 0,75
milyar TL de transfer harcamalarını
teşkil etmektedir.

’’

1984 Yılı Yatırım Programı içerisinde, toplam
112 proje yer almaktadır.
Sayın Başkan, Sayın Üyeler,

Şimdi de Bakanlığımıza bağlı ve Katma Bütçe
ile idare edilen Genel Müdürlüklerin hizmetlerine ve 1984 yılı bütçelerine geçmek istiyorum.

Korunmaya, bakıma, yardıma ve rehabilitasyona muhtaç çocuk, sakat ve yaşlılar başta olmak
üzere, tüm muhtaç kişi ve ailelere götürülecek
sosyal hizmetlerin yeterli, etkili ve kapsamlı olarak tek elden yönetilmesi amacı ile 2828 sayılı
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Kanunu 27.5.1983 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

‘‘

Kuruma bağlı olarak faaliyetlerini
sürdürmekte olan çocuk yuvası sayısı
38 olup, halen 4.789 sıfır - altı yaş
grubundaki korunmaya muhtaç çocuğa
bakım hizmeti verilmektedir. 1983
yılı içerisinde 335 korunmaya muhtaç
çocuğun koruyucu aile yanında bakım ve
yetiştirilmesi sağlanmıştır.
Ayrıca 14.511 kapasiteli 93
yetiştirme yurdu, okul çağındaki
korunmaya muhtaç çocuklara hizmet
götürmektedir.

100. YILA ARMAĞAN

Bakanlığımızca hazırlanan “Sağlık Bilgisi” kitabı bu yıl lise müfredat programında okutulmak
üzere Millî Eğitim Bakanlığınca bastırılmıştır.

’’

Çalışan annelerin 0 - 6 yaş gurubundaki çocuklarının bakımlarını gerçekleştirmek üzere
1983 yılında açılan Eskişehir, Bursa ve Ankara
Keçiören Kreş ve Gündüz Bakımevleri dahil
toplam 39 kreş ve gündüz bakımevinde 3.955
çocuğa bakım hizmetleri verilmektedir.
Muhtaç yaşlı kişileri huzurlu bir ortamda korumak, bakmak, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile bir plan çerçevesi
içerisinde açılan huzurevlerinin sayıları 12’ye
çıkarılmış olup, bu tesislerde 1.590 yaşlı vatandaşımızın bakımları sağlanmaktadır.

1984 bütçe yılı içinde 2 çocuk yuvası ve yetiştirme yurdu, 14 huzurevi, 2 kreş ve gündüz bakımevi, 1 geri zekâlılar bakım ve rehabilitasyon
merkezi ile bir dinlenme ve rekreasyon merkezi
inşaatları sürdürülerek önümüzdeki hizmet döneminde faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır.
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Lozan Sulh Antlaşması gereğince kurulmuş bulunan Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü salgın hastalıkların hudutlarımızda kontrolünü sağlamak amacı ile hizmet yapmaktadır.

Bu nedenle millî hudutlar, sahiller ve uluslararası trafiğe açık havaalanlarında 1983 yılı ilk 6
ayında 5.163 uçakta, 19.453 gemide sağlık denetimi yapılmış, 36.081 hacının sağlık kontrolü
gerçekleştirilmiştir.
Mevcut ünitelerde hizmetlerin özellikle son yıllarda giderek artması nedeni ile ek kadrolara
ihtiyaç duyulmaktadır ve bunların sağlanması
hususunda girişimlerde bulunulmuştur.
100. YILA ARMAĞAN

Sayın Başkan, Sayın Üyeler,
Sonuç olarak şunu belirtmek isterim ki Bakanlığımız, sağlık hizmetleri alanında ve bütün
faaliyet dallarında hızlı ve planlı bir çalışmaya
girmiş ve gelişmeler kaydetmiştir.
Ancak hiç kuşkusuz, sağlık politikamızın hedeflerine ulaşılmasında, yurtta sağlık düzeyinin
yükseltilmesinde, daha çok mesafe katedilmesi
gerektiğine de inanmaktayız.
Sonuç itibariyle bir değerlendirme yapmak gerekirse,

‘‘

Katma Bütçeli Kuruluşlarımız hariç,
Genel Bütçe içinde Bakanlığımıza ayrılan
pay %3,15 olacaktır. Bu pay 1983 yılına
kıyasla %0,24 artırılmış olmakla beraber
bu artışın öngördüğümüz hizmetleri
karşılayabileceğini söylemek mümkün
değildir.

’’

Bu nedenle hizmetleri bir önem ve öncelik sırası içinde ele almamız gerekmektedir.
Yüce Heyetinize teşekkür ediyor ve sizleri saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar)
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SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI PROF. DR.
KAYA KILIÇTURGAY - Sayın Başkan, gösterilen
ilgi nedeniyle soru sahibi değerli üyelere evvela
teşekkür etmek istiyorum Bakanlığım adına.

Burdur Hastanesi için Sayın Özer’in bir sorusu
oldu.
Biz, 1983 Bütçesi’nde 200 milyon Türk lirası
koymuştuk, ancak bunun 13 milyonu harcanabilmiştir ve daha önceleri 400 yataklı olarak
planlanan hastane, Devlet Planlama Teşkilatınca 200 yataklı olarak yeniden bir değerlendirmeye tabi tutulmuştur.
Sayın Tunçbay’ın bir sorusu var; teveccühleri
dolayısıyla evvela teşekkür etmek istiyorum.
Üniversiteye giremeyen genç kızlarımızla ilgili
bir proje ele alınmıştır. Bir dernekle işbirliği yapılarak, özellikle geçim sıkıntısı içinde bulunan
genç kızlarımızın bir aylık kurstan geçirilmek
suretiyle bakıma muhtaç ailelerde bakıcı personel olarak yetiştirilmeleri ve hastanelerde iş
sağlamaları yoluna gidilmektedir. İlk uygulama
Soroptimist Derneği ile beraber yapılmış ve 32
genç kızımız yetiştirilerek kendilerine iş temin
edilmiştir. Bunlar aileler nezdinde felçli hastalara bakmakta ve hastanelerde iş bularak çalışmaktadırlar; ama bu küçük bir örnektir, bunun
genişletilmesine çalışıyoruz.
Sayın Hamitoğulları, “Verem artışında başlıca
etkenin ne olduğunu?” soruyorlar ve “Sayı nedir?” diye ayrıca bir ikinci soruları var.
Gerçekten bugün veremde doğru bir istatistikî
verinin oluşturulmasına çalıştığımızı evvela
söylemek istiyorum. Bu bilgilerde birtakım çelişkiler vardır. Bakanlığımız, verem savaş dernekleriyle Bakanlık ilgililerini ve üniversitenin
ilgili kürsü mensuplarını bir araya getirmiş ve
konuyu ortaya koymuştur, bir değerlendirme
istemiştir. Bakanlığın bugüne kadar verem mücadelesindeki stratejisi de konmuştur ortaya.

Bakımı, tedavisi, teşhisi yönünden güçlükler
gösteren bu hastalığın artışında yalnız bir tek
neden değil ama birçok nedenin etken olduğu
malumdur. Ben burada bu ayrıntılara girmek
istemiyorum. Pahalı bir tedaviyi gerektirmesi;
ancak bu tedavinin Bakanlığımız tarafından
ücretsiz yapılması dikkate alınmalıdır. Ancak
halkımızın, hastalarımızın özellikle uzun süren
bir tedavi boyunca bizimle işbirliğini sürdürmeleri yönünden ciddî sıkıntılar vardır. Önemli bir sıkıntı buradan kaynaklanmaktadır.
Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesinde gerçekten birtakım sıkıntılar olduğunu hemen
söyleyebilirim. Uzun yıllar evvel, 1963’te uygulanmaya başlanan bir modeldir; ama sonuca
ulaşmamıştır. Çünkü hizmetin altyapısı sağlanmamıştır. Daha çok hizmetin altyapısının sağlanmasıyla ilgiliyiz. Eğitilmiş personeli bu sistemi iyi bilen, halka hizmet götürmeyi amaçlamış
bir personeli; hekimden, yardımcı sağlık personeline kadar, araç - gereç, binalar ve bir finans
kaynağı olarak düşünüyoruz. Bu zincirde bir
eksiklik olduğu takdirde bu modelin başarılı işlemesi güçtür. Geri kalan 20 ilimizde 1983 yılında
da bu uygulamaya konacaktır; eksikleriyle konacaktır. İllerden bize büyük bir heyecanla yardım
duyurusu gelmiştir. Biz zinciri kuracağız; fakat
bazı halkaları belki noksan olacaktır. Bunlar da
zaman içinde yapılacaktır diye düşünüyoruz.
Sağlık merkezlerimizi sağlık ocaklarına çeviriyoruz. Hekimlerimizi eğitmeye çalışıyoruz. Üniversitelerimize bir mesajımız oldu: “Bizim ihtiyacımıza uygun hekim yetiştirin.” dedik. Şimdi
bu mesele ele alınmıştır. Alanda yeni gelen genç
hekimlerimizin çok başarılı örnekler vermeye
başladığını size söyleyebilirim. Başlangıç noktasından daha iyi bir noktadayız; ama her şeyin
çözüldüğünü de söylemek istemiyorum.

Bakıma, korunmaya muhtaç çocuk sayısı nüfusa göre %0,88 olarak hesaplanmaktadır, bilimsel çalışmalara göre. Buna göre 400 bin civarında olması düşünülmektedir. Bugün bizim
verebildiğimiz hizmet, tabiî bu teorik sayının
bir hayli gerisindedir; 20 bin civarındadır ve şu
anda bizimle ilişki kurmak isteyen beş bin çocuk da sırada beklemektedir; fakat Yüce Meclisiniz bu hizmete büyük bir ağırlık vermiştir,
bir kanun çıkarmıştır. Böylece bir noktadan işe
başladığımızı ben kabul etmek istiyorum. Onun
için bu değerlendirmelerin bir süre sonra daha
isabetle yapılması uygun olacağı görüşünde olduğumu da ifade etmek istiyorum. Hizmet kısa
süre içinde yayılacak ve etkin hale getirilecektir.
Sayın Gelendost, “1977- 1982 arasında ne
oldu?” diye sordular. Yani “Stratejiyi değiştiriyorsunuz; 1977’den 1982’ye kadar ne yapılmıştır?..” Tabiî bir mücadele yapılmıştır ancak bu
mücadele zaman zaman değerlendirmeye tabi
tutulmuştur. En büyük sıkıntımız sinek mücadelesinden kaynaklanmaktadır. Bu, bir sektörlerarası işbirliğini gerektirmektedir ve Bakanlığımız
konuyu Hükûmete götürmüştür. Bir Devlet Bakanının koordinatörlüğünde mesele ele alınmıştır. Sonra yeniden illere gidilmiştir. Çukurova
bizim için endemit bir odaktır ve orada tutmaya çalışıyoruz sıtmayı ve halkımızın yardımını
sağlamada sıkıntılarla karşı karşıya kaldık. Bu
da bir çalışmadan geçerek oldu. Ensektisit uygulamasında ciddî sıkıntımız vardır. Malathion’u halkımız kabul etmiyor. Malathion’u kabul
ettiremediğimiz zaman da parazit taşıyan sineği
ortadan kaldıramıyoruz ve zinciri kıramıyoruz.
Onun için Bakanlığımız araştırma enstitümüze
de bir talimat vermiştir; bir ensektisit bulmaya
mecburuz; halkımızın kabul edeceği ensektisidi.

100. YILA ARMAĞAN

Bu stratejide bir değişiklik yapılıp yapılmaması
bu sorumlu zevata sorulmuştur ve cevaplar bir
değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Sıtma mücadelesinde ne yapmamız gerektiği
konusunda, değişiklikler gündeme gelmiştir,
mücadele zayıflatılmamıştır. Acaba Türkiye
sıtmasız bir sivrisineğe razı mı olmalıdır, yoksa
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kökünden sivrisinek mücadelesine mi yönelmelidir?.. Bunlar cevabı verilecek sorulardır.
Teorik olarak sivrisineğin kaldırılması gerekir;
ama büyük güçlükler içinde olduğumuzu ben
hemen söylemek istiyorum.

100.YILA
YILAARMAĞAN
ARMAĞAN
100.

İlaçlarımızı teker teker vermekteyiz. Bir - iki
gün içinde geçen bir ateşten fazla şikâyetçi görünmüyor hastalarımız. 14 günlük bir tedaviyi
başarıya ulaştıramıyoruz. Her hastanın peşine
bir adam koymak zorundayız. Bu, teorik olarak zannedildiği kadar kolay bir iş değil. Birçok
güçlükler var. Sulama alanları vardır. Sulama
alanlarının üzerine enerjik olarak gidilmelidir.
Kanaletler binlerce kilometre uzunluğundadır;
ama Devlet Su İşlerinin yıllık temizleme kapasitesi 400 kilometre ile sınırlıdır. 3.500 durgun
su niteliği taşıyan kanaletin sadece temizlenmesi
gerekmektedir, sivrisineğin belini kırmak için.
Onun için, pratik bir yoldan acaba sıtma paraziti bırakmadan sineğe razı olmak suretiyle sıtmayı önleyebilir miyiz sorusu gündeme gelmiştir;
uygun bir çözüm olmadığı halde, Bakanlığımız
1984 yılında malatyondan bu değerlendirmeler
sonucunda vazgeçmeye karar vermiştir. Yeni bir
akterit için dış piyasayla irtibatlar kurup, yeni bir
ensektisit için dış piyasayla ilişki kurulmuş ve bu
suretle 1984’te bu ensektisitin alanda kullanılmasına karar vermiştir. Mücadele yapılmaktadır ve
vakalar büyük ölçüde de geriye çekilmiştir; ama
mücadelede zaman zaman yaklaşım ve strateji
yönünden değerlendirmeler ve değişiklikler yapmak gerekecektir, onu arz etmek istedim.
BAŞKAN - Bir dakikanızı rica edeyim Sayın Bakan.

Görüşmelerin bu Bütçe bitinceye kadar devamını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Buyurun Sayın Bakan.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI PROF. DR.
KAYA KILIÇTURGAY -

Başkan.
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Teşekkür ederim Sayın

Sayın Özkaya’nın ortaya koyduğu hususları bir
görüş ve kanaat olarak...
HALİL GELENDOST -

Sayın Bakan.

Vereme dokunmadınız

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI PROF. DR.
KAYA KILIÇTURGAY - Açıklama yaptığım konulara yeniden gelmek istemiyorum.
HALİL GELENDOST - Vereme

dokunmadınız.

Daha evvel o konuda bir açıklama
yaptılar Sayın Gelendost, rica edeyim; noksan
kalanları yazılı olarak rica ederiz Sayın Bakandan.

BAŞKAN -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI PROF. DR.
KAYA KILIÇTURGAY - Bunu cevaplandırmaktan

vazgeçiyorum. Yalnız şunu söylemek istiyorum;
Bakanlığımızda bütün teftiş heyeti, ben de dahil
olmak üzere bütün arkadaşlarım, Türkiye’nin
her yerinde mevcut ve dağınık vaziyette hizmet
gören, her noktada yer almış sağlık ünitelerimizi denetliyoruz. Yapılacak bir şey varsa bana
söylenmesini rica ediyorum. Hep beraber, her
alanda insanımızla beraber iyileştiğimiz zaman
inanınız ki sağlık hizmetleri de istenilen, arzu
edilen noktaya gelecektir. Bunu sağlamaya çalışıyoruz. Sağlık personelimiz hakikaten özveriyle
çalışmaktadır ve ülkenin her yerinde hizmet görmektedir; ama biz ne veriyoruz bu insanlara bir
de onu düşünelim?.. O da bir vatandaştır, o da
bizim gibi bir vatandaştır. Yani vatandaşına hizmet etmek zorunda olan bir vatandaştır. Onun
için bunu bir takdir olarak kabul ediyorum, bir
kişisel değerlendirme olarak kabul ediyorum,
saygıyla karşılıyorum ve cevap konusunda söyleyeceğim bir şey olmadığını ifade ediyorum.

Sayın Çakmakçı’ya düşünceleri ve duyguları
için teşekkür ediyorum. Gerçekten bugün sağlık hizmetlerinin tek elden koordinasyonuna
ihtiyaç duymaktayız. Çünkü diğer müesseselerdeki problemler de Bakanlığımıza intikal
etmektedir. Biz oralara ulaşamıyoruz, bu sı-

Sayın Tuzcu kuduz konusundaki durumu sordular. Konu aktüeldir, üzüntü vericidir. Burada
ilginç bir durum vardır ve iki olayın birbiriyle
karıştırılmaması çok önemlidir.
Yüce Heyetinize şunu arz etmek istiyorum;
1979’dan 1983’e kadar vakaların dağılımı şudur ve kuduz vakası demek ölüm demektir gayet tabiî: 1979’da bütün yıl boyunca 34 vaka
tespit etmişiz. Bu vakaların ihbar edilmemesi
mümkün değildir. Çünkü

run, aşıya muhtaç insan sayısının artması sorunudur ağırlıklı olarak. Bu vakaların artmasındaki tempodan çok daha hızlı biçimde köpekle şu
veya bu şekilde temasa giren insanın aşıya olan
ihtiyacından kaynaklanan ciddî bir sorun vardır.
Bakanlığımız belediyelerimizden yardım istemiştir. Hayvan koruma derneklerinin de bize
bu konuda yardımcı olmalarını istedik. Yani
hayvanları sadece bir oda içinde sevmek yeterli
değildir. Bugün şikâyet edilen şeylerin ortadan
kaldırılması için bize yardımda bulunmalarını
istedik kendilerinden. Bunun yolları vardır, zamanınızı almamak için ben bu ayrıntılara burada girmek istemiyorum.

Bu belki yıl sonuna kadar daha artacaktır.

’’

Sayın Uyguner, kontrol konusundaki laboratuvar imkânlarının ne durumda olduğunu ve
nasıl destekleneceğini sordular. Çok haklıdırlar.
Kontrolün önemli bir kesimi kuşkusuz laboratuvar çalışmalarına dayanmaktadır. Elimizde
mevcut bütün kapasiteleri hizmete sokmaya
çalışıyoruz. 52 adet olan halk sağlığı laboratuvarlarından başlayarak altı bölge hıfzıssıhha
enstitüsü ve bir Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsüyle beraber 72 laboratuvarımız bu amaçla
hizmette etkinlik kazandırılması yönünden yoğun bir incelemeye ve düzenlemeye alınmıştır;
bunu arz etmek istiyorum.

Ancak çok ilginç bir nokta, kuduz endişesi nedeniyle her yıl aşıya muhtaç insan sayısı artmaktadır. 35 binlerden başlayan bu sayı bugün 60 bini
geçmiştir. O halde, böyle bir endişe içinde olan
insan sayısı çok önemlidir bizim için ve bu kitleyle bugün Bakanlığımız karşı karşıya kalmıştır. Onun için de bizim görüşümüz, ülkemizde
bu vakalardan %90 oranında sorumlu başıboş
köpek ve kedi meselesinin çözümlenmesi gereklidir, görüşümüz budur. Bu zincirin bu kesimde
kırılması gerekmektedir. Bu halledilebilirse, o
zaman vahşi hayvanların da kuduza yakalanmaları önlenecek, belki de başka kaynaklar da
bu şekilde kuduzdan korunmuş olacaktır. So-

Halk sağlığı laboratuvarlarında çalışan kimya mühendisleri, kimyagerler ve biyologlar,
hizmet amacı yönünden yeniden eğitilme yolundadırlar. Mevcut enstitülerimize bir tane
daha ekledik. Halk sağlığı laboratuvarlarını
bölge hıfzıssıhha laboratuvarlarına bağladık.
Her bölge hıfzıssıhha laboratuvarının belli sayıda halk sağlığı laboratuvarlarından sorumlu olması esasını getirdik ve bütün bunları da
merkezdeki Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha
Enstitüsüne bağladık. Bu konuda Bakanlığımızın bir çalışma içinde olduğunu arz etmek istiyorum Sayın Başkanım.

‘‘

kuduz başka hastalıklardan ayrılan
birtakım özellikler taşır, Yüce
Heyetinizin de gayet iyi bildiği gibi.
1980’de 30, 1981’de 31, 1982’de 29 ve
1983’te ilk 8 ay içinde ihbar edilen vaka
sayısı 16’dır.
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kıntının farkındayız; ama bunu çözmek bugün
mümkün değil. Bu dağınıklığı mümkün olduğu
kadar önlemek için yeni düzenlemede Bakanlığımızın teşkilat şemasına ilgili bakanlıkların
temsilcileriyle beraber bir Koordinasyon Kurulu koyduk. Eğer bu gerçekleşirse, hiç değilse
bir yerden yönetimini, planlamasını sağlamak
imkânı olacaktır. Bu endişelere şahsen katıldığımı arz etmek istiyorum.
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Prof. Dr. Kaya Kılıçturgay
Dönemi Sağlık Düzenlemeleri
•

2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanunu, 1982.

•

181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname, 1983.

•

Kanserle Savaş Daire Başkanlığı Kuruluş Kanunu, 181 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararname, 1983.

•

2827 sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun, 1983.

•

2671 sayılı, Dünya Sağlık Teşkilatı Anayasasının 24 ve 25’inci Maddelerini Değiştiren
Metinlerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun, 1982.

•

2857 sayılı Kan ve Kan Ürünleri Kanunu, 1983.

•

2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunu, 1983.

•

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Gıda Kontrol Hizmetlerini Güçlendirme Projesi
Sarf Yönetmeliği, 1982.
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Mehmet AYDIN (1928 - 1990)

Mehmet Aydın
1928 yılında Samsun’da doğdu.
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Maliye Bölümü mezunudur. (1950)
ABD George Town Üniversitesi Dil Okulunu bitirmiştir.
Samsun Belediyesi İcra Memurluğu, Sayıştay Denetçiliği, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Zirai İktisat
Fen Heyeti Müdürlüğü, Proje Ekonomistliği, Devlet Planlama Teşkilatı Uzmanlığı, Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü, Tarım Bakanlığı Gıda İşleri Genel Müdürlüğü, Gima, Firintaş Yönetim
Kurulu Başkanlığı, Ankara Ticaret Odası Genel Sekreterliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi 17. ve 18.
Dönem Samsun Milletvekilliği görevlerini yürüttü.
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45. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı yaptı.
Evli ve iki çocuk babasıydı
1990 yılında Ankara’da vefat etti.

TBMM | 17. DÖNEM
Konu

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1985 Malî Yılı Bütçesi ile 1983 Malî Yılı
Kesin Hesabı Münasebetiyle

Yasama Yılı

2

Birleşim

46

Tarih

18.12.1984

S

AĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
MEHMET AYDIN (Samsun) - Sayın

Başkan, Yüce Meclisin Değerli Üyeleri,
Bakanlığımın Bütçesi üzerindeki eleştirilere, ortaya konulan değerli görüşlere bende
bazı görüşler ilave etmek ve bu vesileyle Türkiye’de sağlık sorunlarını dile getirmek ve de
ne gibi çareler düşündüğümüzü, Yüce Meclise
arz etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum.
İzahlarıma başlamadan önce şunu arz etmek istiyorum; Yüce Meclis, bütün siyasî kanatları itibariyle sağlık sorunları üzerinde ortaya koyduğu
görüşler ve hal çareleri konusunda âdeta ittifak
halindedir. Aslında sağlık konularının pek fazla

politizasyona tahammülü olmamalıdır. Çünkü
sağlık çok farklı bir hadisedir. Yüce Meclisin bu
şekilde ortaya getirdiği görüşler, benim icraatımın
en büyük destekçisi olacaktır. Bu itibarla Yüce
Meclise teşekkürlerimi arz ediyorum. (Alkışlar)
Değerli konuşmacı arkadaşlar, sağlık kesimindeki hastalıkların sebeplerini izah ederken, aslında
benim burada ortaya getireceğim birçok konuları da ifade ettiler. Bununla birlikte meselelere
kısaca göz atacağız ve söylenmemiş neler varsa
onlara da tekrar bakmaya gayret edeceğiz.
Türkiye’de sağlık kesimindeki personel ve tesislerin, imkânların gelişmiş ülkelere nazaran
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yetersiz olduğu, burada dile getirilmiştir. Şu
halde biz bu konudaki imkânlarımızı artırma
durumundayız. Bunda şüphemiz yoktur; yani
meselelerin bir kısmı buradan kaynaklanmaktadır. Batıda bir hastaya şu kadar hemşire düşüyor, bizde daha azı düşüyorsa, bu bir gerçek
sorundur. Bunu da artırmadıkça sağlık kesiminin filan noktasından daha büyük bir verim almak, kalite sağlamak mümkün değildir.
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Demek ki Türkiye’de bu imkânlar geliştirilecektir, geliştirilmeye devam edilecektir ve Allaha şükürler olsun, icraatımız, imkânlarımız da
bu yolda seferber olmuş vaziyettedir. Şunu hemen arz edeyim; Türkiye 3 sene içerisinde bu
bakımdan çok büyük imkânlara kavuşacaktır.
Ben şahsen bu hususta fevkalade nikbin olarak
görüşümü burada arz ediyorum. Bu, meselenin birinci yönüdür.
Şimdi buna rağmen tabiatiyla elimizde olan
imkân da çok büyüktür; küçümsenmeyecek
kadar büyüktür ve bazı değerli arkadaşlarımız
hatta neden mevcut imkânlara rağmen, küçümsenmeyecek bu imkânlara rağmen Türkiye’de sağlık hizmetlerinin bir takım sorunları
vardır, diye bunun sebebini de sordular ve bu
konuda elbette söylenecek şeyler vardır.
Biz her şeye rağmen mevcut imkânlardan hareket ederek en iyi çözüm yollarının bulunması
ve halkımıza kaliteli sağlık hizmetinin arz edilmesi hususlarını didikleyeceğiz ve çözüm çarelerini göstereceğiz.
Mevcut imkânlar muvacehesinde karşımızda
bulunan sorunlardan bir tanesi, bu sağlık personelinin ve tesislerin yurt sathında dengeli
olarak dağıtılmadığı hususudur. Arkadaşlar
bu hususları gayet güzel belirtmiş vaziyetteler.

‘‘

Hekimlerimizin yüzde 60’ı 3 büyük
ilimizde toplanmış durumdadır. Buna
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mukabil, hekim dağılımında az gelişmiş
bölgelerde hekimlerimizin yüzde 4’ünü
görüyoruz. Bu dengesizliğin giderilmesi
için 1981 yılında ortaya konulan, zecrî
olan tedbir Mecburî Hizmet Yasası’nın
ortaya getirilmesi ve yürürlüğe
sokulmasıdır.

’’

Burada bir arkadaşımızın ifade ettiği gibi, bu
yasayı getirenlere şükran borcumuz vardır.
Bunu burada ifade ediyorum ve biraz sonra bu
meselenin ne kadar önemli olduğunu da biraz
daha belirgin şekilde ortaya koyacağız.
Türkiye’de Mecburî Hizmet Yasası ile tıp fakültelerinden mezun olan ve ihtisas yapan birtakım
kişilerin, sağlık personelinin, hekimlerin memleketin ihtiyaç olan yörelerine kura çekerek;
ama zorunlu olarak gönderilmesi hususu ihdas
edilmiştir. Şimdi, bu uygulama sonunda ülkemizin, özellikle kalkınmada öncelikli olan yöreleri,
Doğu bölgesi ve daha başka birtakım mahrumiyet bölgeleri bu sayede hekim yüzü görmüştür.
Bu böyle olmakla beraber acaba bugün durum
nedir? Bu mecburî hizmet uygulamasından
vazgeçtiğimiz takdirde durumda bir ferahlama
olacak mıdır? Evvela buna bakmak lazım. Bu
hususta, çok sağlam birtakım kararlar verdikten
sonra yolumuza devam etmemiz gerekiyor.
Şimdi, bizim tespit ettiğimiz bir hadise; kalkınmada öncelikli illerde mecburî hizmeti biten hekimlerimizin büyük kısmının buralardan ayrılma durumunda olduğunu müşahede ediyoruz.
Size bazı rakamlar vererek şöyle söyleyeyim:
Mecburî hizmetin uygulandığı kalkınmada
öncelikli il devlet hastanelerindeki uzmanlar, şayet mecburî hizmet uygulaması olmasa,
(çünkü oralarda mecburî hizmetle görev yapan
uzmanlar var, bir de mecburî hizmete tabi olmadan hizmet yapan uzmanlar var. İki türlü
uzman bulunuyor.) bu hastanelerde bulunan

Mecburî hizmete tabi doktorlar kuralarını çekiyorlar. Tabiî bu kuraların da netice itibariyle
bir rasyoneli olacaktır; ihtiyaç yerleri var. Bu
bir priorite hadisesidir ve ihtiyaç yerlerinin
öneminin belirlenmesi hadisesidir.
Şimdi, biz bu gerçeği göz önüne alarak 10
Mayıs 1984 tarihinde teşkilatımıza bir genelge yayınladık.
Bu genelgede şöyle diyoruz: “Zorunlu hizmetli
genel cerrahî uzmanlarının kalkınmada öncelikli
illerin il merkezlerindeki devlet hastanelerine öncelikle atanması.” Kalkınmada öncelikli illerin il
merkezlerinde büyük nüfus vardır. Buralardaki
hekimler büyük nüfusa bakıyor ve verimliliği;
yani bunların fayda-masraf oranı en kârlı durumdadır. Onun için birinci olarak buraya koyduk. Ondan sonra diğer il hastaneleri geliyor.
Üçüncü olarak, “Kalkınmada öncelikli illerin ilçelerinde bulunan ve ameliyathanesi olan devlet
hastanelerine üçüncü derecede öncelikle atanması.” Bu, yukardakilerden sırası itibariyle daha

aşağıda. Netice itibariyle bizim bu genelgemizde tam 13 tane sıralama yapılmıştır, doktorların
kura yerleri buna göre tayin edilecektir.
Değerli Milletvekilleri, şimdi bu mecburî hizmet uygulamasında bizim başarı derecemiz
meselesine ve bu konuda yapılan şikâyetlere
temas edeceğim.
Daha önce pratisyen hekimler hakkında da birkaç söz söylemek istiyorum. Bunlar bildiğiniz
gibi sağlık ocaklarına tayin edilmektedirler. Sağlık ocaklarında bu hekimlerimizin doluluk meselesi tarafımızdan irdeleniyor tabiatıyla. Yıllar
itibariyle sağlık ocakları açıldığında gözümüze
ilişen ilginç bir tablo şudur: 1963 yılında sağlık ocaklarındaki doluluk oranı yüzde 90 imiş.
Tabiî o zaman 20 yer açılmış, 20’sine de doktor
tayin edilmiş. Orada bir hadise söz konusu değil; ama mesele o kadarla bitmemiş. Zamanla
bir sürü sağlık ocağı açılmış; bu sefer doktor
yetişemez olmuş. Rakamlara bakıyoruz, doluluk oranı 30’lara falan düşmüş. Aslında açılan
sağlık ocağı fazla, gönderilen hekim fazla, buna
rağmen doluluk oranı düşüyor; fakat buralarda Mecburî Hizmet Yasasından sonra doluluk
oranında büyük bir sıçrama görüyoruz. Bu da
ilginç bir hadisedir tabiatıyla. Böylece bugün
sağlık ocaklarında hekim doluluğu yüzde 90’a
varmış durumdadır. Ancak bazı yerlerde hemşire, sağlık memuru vesaire gibi yardımcı sağlık personeli noksanlıkları gözümüze çarpıyor.
Bu elemanları zamanla yetiştiriyoruz ve bunlar
yetiştirildikçe de doluluk oranları artmaktadır.
Ebe konusunda da, hepinizin bildiği gibi biraz
daha fazla açığımız var; bunların da yetiştirilmesine gayret göstermekteyiz.

100. YILA ARMAĞAN

(25 il üzerinden bunu söylüyorum) iç hastalıkları uzmanlarının 16 tanesi burada kalmamış
olacak. Operatörlerin 8 tanesi, meselâ; röntgen
mütehassıslarından sadece 2 tanesi kalmış olacak buralarda. Kadın doğumda ve çocuk hastalıklarında uzmanların yandan fazlası eksilmiş
olacak. Hatta daha dar bir çerçevede, kalkınmada birinci derece öncelikli 10 il üzerinden
yaptığımız incelemede, 5 tane hastanenin hiçbirinde uzman kalmayacaktır; yani bu hastaneler uzman itibariyle kapanmış olacaktır. Demek
ki bugün yurdumuzun birçok yöresinde ilçe ve
il devlet (Özelikle kalkınmada öncelikli illeri
sıraladım burada) hastanelerimiz bu zorunlu
hizmet uzmanlarıyla ayakta durmaktadır. O itibarla, zorunlu hizmet üzerinde konuşurken çok
dikkatli olmamız gerekiyor. Bu kalksın, şöyle olsun, böyle gitsin gibi bir şey söylemekte katiyen
acele etmemek, dikkatli olmak lazımdır.

Mecburî Hizmet Yasası’nın uygulanmasındaki
birtakım aksaklıklar ve bu konudaki şikâyetler
nelerdir; bunlar üzerinde bir nebze durmak istiyorum. Bu husustaki şikâyetler başlıca şu şekilde dile getiriliyor: Zorunlu hizmet hekimleri
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çalıştıkları yerlerde bilgi ve becerilerinden çok
şey kaybetmekte, bunu telafi için ihtisas dallarına kaymaktadırlar. Bu ihtisas dalına kaymak,
hekimlikte maliyeti çok yüksek olan bir hadise.
Çünkü bir hekim kendisini belli bir tıp dalına
inhisar ettirecek ve hayatı öyle geçecektir. Halbuki arkadaşlarımın da ifade ettiği gibi,

‘‘

Batı ülkelerinde “Aile hekimliği
uzmanlığı” dediğimiz branş fevkalade
gelişmiştir. Bizde mütehassıslar yüzde
75 gibi bir orana vardığı halde, Batı
ülkelerinde bu tablo tersine bir gelişme
halinde olup, “Aile hekimi” dediğimiz
kitle daha fazladır.

100. YILA ARMAĞAN

’’

Bunlar tıbbın çeşitli branşlarında belli bir program içinde ihtisas görmüşler ve netice itibariyle
kendilerine bir hasta geldiği zaman bakıyorlar;
koruyucu hekimlikte ve ayakta tedavide fevkalade başarılı bir sistem olduğundan, kullanan
ülkelerde hekim sektörünün performansı da
fevkalade yüksek olmaktadır.

‘‘

Türkiye’de bu branşın ihdas edilmesinde
yarar vardır. Daha önceden
bu konu ihdas edilmiş ise de
uygulamasına geçilememiştir.
Değerli üyelerin burada ifade ettiği
gibi bunda herhangi bir ihtilaf da söz
konusu değildir. 1985 yılı içerisinde
aile hekimliği uygulaması için gerekli
önlemler alınacaktır ve bu meseleyi
inşallah bitirmiş olacağız.

’’

Aile hekimliği ihtisasının tabiatıyla özendirilmesi gerekiyor; bu özendirici tedbirler neler
olacaktır? Vaktim çok kısa, burada konuşmamı
yarım saate nasıl sığdıracağım diye düşünürken, bereket versin değerli konuşmacılar buraYüzyılın
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da yapacağım izahların büyük bir kısmını kendileri üstlendiler. O itibarla zaman bakımından
belki biraz ferahlayacağız.
İkinci mesele şu: Eğitim kurumları öğrencilerini hizmete uyacak biçimde yetiştirmiyorlar;
bu yüzden zorunlu hizmete giden doktorlar
başarılı olamıyorlar. “Tıbbın temel direği olan
tıp tahsilinde anatomi, patoloji, fizyoloji vesaire gibi birtakımı branşlarda hoca kıtlığı olduğu
için buralara hekimlerimiz itibar etmediğinden, tıp fakültelerindeki bu temel bilim dallarında birtakım hoca eksiklikleri dolayısıyla yetişen talebeler de gereği kadar bilgili çıkmıyor.”
diye bizzat bekim kesiminden gelen şikâyetler
var. O itibarla, bu kürsülere anestezyoloji vesaire gibi bazı dalların da eklenmesi suretiyle tıp
fakültelerinin takviye edilmesi zarureti ortaya
çıkıyor. Bu konuda mecburî hizmet uygulamasında birtakımı kolaylıklar getirilmesi lazım.
Yani fakülteler bize diyor ki siz bize mecburî
hizmete gidecek olan birtakım elemanları özendirmek suretiyle gönderin ki, bizim bu branşlarımız takviye bulsun ve ona göre biz de bu talebeleri iyi yetiştirelim. Tabiatıyla bu argümana
katılmamak mümkün değildir. Bunu da 1985
yılı içerisinde ele alacağız. Fakültelerden kuvvetli adam çıkmazsa, tabiatıyla bu aksaklıklar
meydana gelecektir. Buradan ne gibi sorunlar
çıkıyor? Bu, çok önemli bir hadisedir ve hekimlerimiz sağlık ocaklarında gereği kadar başarılı
olmadıkları için, basta insanlar bu sefer sağlık
ocaklarından şehirlere doğru, hatta İstanbul,
Ankara gibi büyük şehirlere doğru mütemadiyen akın halindedir Türkiye’de. Demek ki bu
sağlık ocakları baraj görevini yapamamaktadır
ve başta vatandaş sağlık ocağında tedavi olamadığı için ilçeye, - ilçenin haline de dokunacağım
biraz sonra, maalesef o da yürekler acısı - ilçeden ile, ilden de büyük kentlere gidiyor ve bugün büyük kentlerde hasta yığılması dediğimiz
hadiseyle karşı karşıya kalıyoruz.

Şimdi, Beşinci Beş Yıllık Planda ve Hükûmet
Programı’nda da ifade edilmiştir ve “Sağlık
hizmetlerinin kolay erişilebilir bir şekilde yaygınlaştırılması ve büyük şehirlere hasta akınının önlenmesi için sağlık müracaat zinciri
sağlık ocaklarından başlayarak uygulamaya
sokulacaktır.” deniyor. Bunlar çok faydalı tedbirlerdir. Şimdi biz bu konuda ne yapacağız?
Bir defa, sağlık ocaklarının takviyesi (Bunu
demin arz ettim, sağlık ocağının aracı, gereci
vesaire) ve buraya gönderdiğimiz hekimlerin
eğitilmesi meselesini “Aile hekimliği uzmanı”
dediğimiz hadiseyi ele alacağız. Bu hekimlerin
yetiştirilmesi meselesinde asılında kafamızda
olan model şudur: Bir tıp fakültesi mezunu
hekim mecburî hizmete gitmeden önce bir yıl
hastanelerde çeşitli branşlarda çalışırsa, uygu-

lama tecrübesi olursa ve ondan sonra mecburî
hizmet bölgesine gönderilirse, verim fevkalade
artacaktır. 1985 yılında ele alacağımız ilk tedbir bu olacaktır. Bu suretle, sağlık ocaklarındaki baraj fonksiyonunu artırmış olacağız.
İkinci kademe, ilçe hastanelerinin sayısının artırılması, personel ihtiyacının karşılanmasıdır.
Değerli Üyeler, bu konuda Türkiye’deki durum maalesef pek iç açıcı değildir. İlçe hastanelerine fevkalade önem vermekteyiz. Şunu da
söyleyeyim; Türkiye’de bugün birçok ilçe merkezinde bas tanelerimiz olduğu halde (Küçük
sağlık merkezi diyoruz bunlara), imkânsızlıklar
yüzünden (Yani, hekim bulunmamış vesaire)
bunların bir kısmı kapatılmış, bir kısmı sağlık
ocağına dönüştürülmüş yani geriye dönüş yapılmış. Bugün birçok yerde, özellikle doğu bölgelerimizde kışın yollar kapanıyor, bu nedenle,
buraya aylarca bir tane sağlık personeli, vasıta
girip çıkamıyor ve bu durum karşısında vatandaşımız kendi ıstırabı ile baş başa kalıyor.
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Başka bir şikâyet: “Zorunlu hizmet hekimleri
yeterli çalışma olanakları bulamıyorlar yani sağlık ocağının arabası yok, yardımcı personeli yok
vesaire.” şeklinde. Bu konuda tabiatıyla yer yer
eksiklikler mevcuttur, bunlar giderilecektir. Yani
önümüzde olan bir hedeftir, bunda bir sorun
görmüyoruz ancak sorun, işte arabamız falan
eksik, bunları da mevcut bütçe imkânları dahilinde ikmal etmeye çalışacağız; ama bütçede imkân bulamıyorsak vatandaşa diyeceğiz ki; “Siz
lütfen arabanızı bulunuz.” Bu millet bunu yapar, bundan endişe edilmesin. Böyle 3-5 milyonluk, 50-100 milyonluk şeyleri yapıyor vatandaş.
Bu konuda zaten bir “Sağlık Kuruluşları Vakfı”
kurmak niyetim vardır. Bu suretle, inşallah buraya bir bayii fonları toplayacağız. Çok şayanı
şükran bir hadisedir, vatandaş geliyor, “Biz 50
milyon lira topladık, şu tesisi yapıyoruz.” diyor;
biz de, “Helal olsun, biz de size şunları vereceğiz.” diyoruz; başka çare yok. Arkadaşlar burada müteaddit defalar dile getirdiler, “Sağlık
Bakanı bu bütçeyle bu işleri nasıl yapacak?” dediler. Sağlık Bakanı da bu işteki hünerini elbette
gösterecektir, ondan endişe olmasın. (Alkışlar)

Bu sağlık merkezleri (Aslında bunlar küçük
hastaneler, yataklı tedavi kurumlarıdır) uzman
hekim gönderilmesi bizim en başta alacağımız
bir tedbirdir; bunu size arz ediyorum. Bu, rantabilitesi fevkalade yüksek bir hadisedir. Çünkü, tesisiniz oradadır, cihazlarınız oradadır;
ama bunları işletecek adamınız yoktur.
Size sadece bir misal vereceğim. 50 yataklı
Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi. Bunun gibi
birçok misal var da sadece sizi tenvir bakımından bir tanesini seçtim. Biz buraya 1984 yılının
başında operatör, dahiliyeci 2-3 tane uzman
verdik. Evvelce bir operatör vardı, o çok pasif
bir durumda idi; biraz sonra vereceğim rakamlardan da anlaşılacaktır, onu aldık oradan ve
netice ne oldu bakınız. 1983 yılında poliklinik
hasta sayısı 4.107, 1984’ün 9 aylık rakamı elimizde; 7.331; 9 ayda 2 misline çıkmış.
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Yatan hasta sayısı: 1983’te 316, 1984’ün 9
ayında 1.181; 3 misline çıkmış.
Yapılan ameliyat sayısı: Toplam rakam olarak,
1983’te 53, 1984’ün 9 ayında 446. Burada büyük ameliyatlar da 4 misli artmış.
Doğum sayısı: Her iki dönemde de 101.
Yatak işgal yüzdesi: 1983’te yüzde 5,8 iken, 1984’
te yüzde 50,8; yatak işgal oranı 10 misli artmış.

100. YILA ARMAĞAN

Burada bazı arkadaşlarım yatak işgal oranlarının artırılmasına temas ederek “Sebebini anlayamıyoruz.” dediler; işte sebebi bu. Tesisiniz
orada duruyor; adamımız yok. Adam göndermezseniz o servisler çalışmaz. Nisaiyeci olmazsa doğum vakasına yetişemez oradaki ebe ve
“Bu problemli doğumdur.” diyerek onu başka
tarafa gönderir; nitekim gönderiyorlar da. Bu
konuda Türkiye’de büyük mücadeleler vardır.
Adam, doğum yapması için karısını gece oraya
getirmiş “Bunun doğumunu yaptıracaksınız.”
diyor. Ebe korkuyor; bir vaka olursa mesul
olacak, “Problemli doğumdur bu” diyor, yallah Yalova’dan bilmem Bursa’ya gece yarısı...
Giderdin, gidemezdin; “Karım burada kapıda
doğuracak.” diyor kocası ve hadise çıkıyor. Bunun gibi adliyeye intikal eden vakalar olmuştur.
Oraya o uzmanları vereceksiniz, o servisler harıl harıl çalışacaklar.
Biz bu tedbirler sayesinde, 1984’ün başında yüzde 50 olan yatak işgal oranını yüzde 60’a çıkardık. Şunu da burada arz ediyorum; o rakamda
bir tashihat yapmak lazımdır, sizleri iyi enforme
edemediğim için özür dilerim; ama bunların
hepsini, verem kitabımız gibi bastıracağız ve 50
adet kitap arz edeceğim Yüce Meclise.

Efendim, İzmir’de “Fransız Hastanesi” namıyla
meşhur, gazetelere haber konusu olan bir hastanemiz vardı, İzmir’de muazzam bir devlet
hastanesi olduğu halde, eskiden kurulmuş ve
Fransızlardan kalan bu hastane 100 yatak kapasiteye sahipti. Bizzat kendim gittim baktım;
100 yatak kapasiteli bu hastanede 20 hasta yatıyordu ve hastane yürekler acısı bir vaziyetteydi.
Bu manzara karşısında ve sağlık hizmetlerinin
şuraya buraya yetersiz bir şekilde dağılmış olmasının da bizim lehimize bir hadise olamayacağını dikkate alarak, burasını kamu sağlığı merkezi
haline getirme kararı aldık. Bir yataksız hastane
olarak vatandaşın poliklinik hizmetlerini ifa edecek olan bu sağlık merkezinin içerisinde gerekli
onarımlar yapılmaktadır. Aynı zamanda burası
çok mühim ve merkezî bir yerde bulunmaktadır.

Üçüncü kademede, il merkezlerinde vatandaşların yığılmasını önleyici ve 24 saat, ayakta tedavi hizmeti verecek kamu sağlığı merkezleri
kurulmasını öngörüyoruz. Yani bunlar, değerli
üyeler, “Yataksız hastane” diye tabir ettiğimiz

Bu sağlık merkezimiz sağlık kurulunu teşkil edecek kadar uzmana sahip olduğu için, bugün İzmir Sağlık Müdürü, İzmir Devlet Hastanesinin
sağlık kurulu fonksiyonunu yerine getirmesine
“dur” demiştir. Sağlık kurulu fonksiyonunu şim-
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sağlık kuruluşlarıdır. Bütün uzmanları olacak,
bütün cihazları olacak. Vatandaş bugün hastane kapılarında bekleşiyor poliklinik muayene olmak için. Tabiatıyla, hastahanelerimizin
sayısı mahduttur ve hastanelerde yataklı tedavi
hizmeti ile görevli bulunan değerli uzmanlar
birtakım basit vakalarla uğraşır halde vakitlerini geçiriyorlar. Tabiî, ellerindeki vaka adedi
de fazla olduğu için, bu uzmanların bir hastaya ayıracağı zaman çok yetersiz olmaktadır. Bu
durumda, bu hastalardaki tedavi performansının da ne seviyede olacağını düşünebilirsiniz.
İşte, hastane kapısındaki yığılmalar vesaire
buradan kaynaklanmaktadır. Biz şimdi, hastanelerin yataklı tedavi fonksiyonu ile poliklinik
fonksiyonlarını gittikçe birbirinden ayıracağız;
yani hastanelerin poliklinik hizmeti görmesini
yasaklayacağız. Bunun uygulamasına da 1985
yılı içerisinde bazı illerde başlayacağız.

Bu kamu sağlığı merkezlerimizi, eğer yanı başına da lojman yaptırabilirsek, günün 24 saati
vatandaşın hizmetine sunacağız. Böylece acil
vakalara bakılmasının yanında, sağlık ocaklarının yapmış olduğu hizmetleri de bu sağlık merkezleri ifa edeceklerdir. Bu suretle, verimi fevkalade yüksek birtakım üniteler kurmuş olacağız.
Ankara’nın 5 tane metropol ilçesine, belediyesine bu kamu sağlığı merkezlerinden birer
tane yapacağız ve inşallah 1985 yılı içerisinde
bunlar faaliyete geçecektir. Bütün cihazı olan,
bütün uzmanı bulunan ve yataksız hastane niteliğini haiz bu kamu sağlığı merkezleri için,
Yenimahalle’de, Keçiören’de, şurada burada
gerekli arsa tespiti yapılmış durumdadır.
Şimdi, bu kamu sağlığı merkezlerinin faaliyete geçeceği yerlerde, halihazırda, Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı sağlık ocakları, verem savaş dispanserleri, ana-çocuk sağlığı merkezleri gibi üniteler bulunmaktadır. Bu
ünitelerin, mesela bir sağlık ocağının arabası
olmayınca vatandaşın ayağına gidip, gebe izlemesi, çocukların sağlık durumlarını izlemesi imkânı olmadığı takdirde fonksiyonlarını
yerine getirmesi mümkün olmayacaktır. Bu
durumda biz bu ünitelerdeki sağlık personelini bir yerde heba ediyoruz demektir. Bunun
başka hiçbir anlamı yoktur. Kamu sağlığı merkezleri burada faaliyete geçtiği zaman biz bu
üniteleri kapatacağız.
Değerli üyeler, bu fevkalade önemli bir hadisedir. Ankara’nın bu belediye merkezlerinde,
sağlık ocağı, ana-çocuk sağlığı merkezi ve verem savaş dispanseri olmak üzere 40 tane ünite
bulunmaktadır. Bu 40 üniteyi kaldırıp, yerine
5 tane kamu sağlığı merkezi koyacağız. Bu 43

ünitede 740 sağlık personeli çalışmakta ve her
birinde ayrıca birer şoför de bulunmaktadır.
Netice itibariyle kısaca arz edeyim; sağlık kesiminde fevkalade büyük bir tasarruf meydana
gelmiş olacaktır. Eğer tasarruf etmeyelim, aynı
miktarda sağlık personeli kullanalım diyorsanız, o zaman da fevkalade güçlü bir kadroya sahip oluyorsunuz, işte, hastanelerdeki yığılmalar
falan bu noktaca çözüme kavuşmuş olacaktır.
Bu konuda son olarak acil yardım hizmeti verecek sistemin geliştirilmesini arz edeceğim.

‘‘

Maalesef herkesin bildiği gibi,
Türkiye’de modern anlamda acil yardım
sistemleri, merkezleri kurulup, faaliyete
geçirilmemiştir.
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di bu merkez yerine getirmekte ve burası her
gün kurul hadiseleriyle dopdolu bulunmaktadır.
Devlet hastanesi de, “Büyük bir yükü üzerimizden aldınız.” diye bize teşekkür etmektedir.

’’

Vatandaşlarımız bunu çeşitli vesilelerle bilmektedirler; çünkü bu fevkalade Batılı bir hadisedir. Bunun için personelinden tutun, hatta
şoförü bile eğitmelidir. Şoför bir yaralıyı nasıl
kaldırıp arabaya koyacaktır; bu dahi bir eğitim
meselesidir. Trafik kazasındaki o yaralı adamın
kolundan güçlü bir şoför tuttuğu gibi kolu elinde kalır. Başka yolu yoktur; o itibarla bunlar,
personel itibariyle eğitimden geçecek, istasyonlarımız olacak, kompüterize edilecek, hastanelerle irtibat kurulacak, telsiz bağları kurulacak,
vatandaşın ayağına cankurtaran arabası gidecek, vatandaş hemen ona erişebilecek. Bunlar,
çevrildiği zaman otomatik olarak karşınıza çıkan istasyonlardır, bunlardan anında istifade
edilecek; çünkü trafik kazasına uğrayan vatandaşlardan hayatlarını kaybedenlerin yarısı ilk
yarım saatte, bir saatte, işte ne ise, hayatlarım
kaybediyorlar. O ilk dakikalar çok önemli olduğu için çok süratli bir şekilde vaka mahalline gidip, bunları alıp hastaneye götürmek meselesi
önemlidir. Demek ki bu fevkalade nazik bir şebeke; biz şimdi bunların kurulmasına başladık.
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‘‘

İlk olarak Ankara’da 21 istasyon
kuruyoruz. Cankurtaran arabalarını
temin ettik. Benim bakanlığımın 1984
Bütçesi’ne sadece 4 tane cankurtaran
arabası konulmuştu, ben dışarıdan
bulduğum imkanlarla bunları artırdım;
21 tane cankurtaran benim atölyelerimde
hazır hale -gelmiştir. Bunlara “Hızır
1, Hızır 2” gibi adlar verdik. Bu
istasyonların da telsiz, telefon bağlantısı
vesair muameleleri de ikmal ediliyor.
Yılbaşından sonra bunları ilk olarak
Ankara’da faaliyete geçireceğiz.
100. YILA ARMAĞAN

’’

Ondan sonra bu uygulamayı diğer büyük illerimizden başlamak üzere yurt sathına yayacağız. Acil sistem konusunda size arz edeceklerim
bundan ibarettir.
Doktorların ücret meselesi karşımıza büyük
bir sorun olarak çıkıyor. Şimdi, aslında bugün
Türkiye’de hekimin çalıştığı piyasa dualistik bir
manzara arz etmektedir. Yani, hekimin devlette
bir bedeli var, onun dışındaki piyasada da başka bir bedeli var. Bu, şimdi hepimizin bildiği
bir hadisedir. Bir mal ve hizmetin herhangi bir
anda bir piyasada iki değeri olamaz değerli üyeler. Burada mutlaka bir sorun ortaya çıkar. Bildiğiniz gibi, mallarda böyle ikili bir fiyat hadisesi
çıktığı zaman karşımızda karaborsa var demektir; bunları izale etmenin yolları vardır. Bu ikili
piyasayı mutlaka kaldırmak zorundayız. Bütün
arkadaşlar da şimdi bunu ifade ettiler; biz bunu
nasıl kaldıracağız meselesine geliyorum.
Vaktiyle bu sosyalizasyon uygulamasında ortaya çıkarılmış olan birtakım teşvik tedbirlerinde,
daha doğrusu ücret tedbirlerinde, en aşağıdaki
hekim muhtelif namlar altında maaşının beş
misli tazminatı para olarak alıyordu ve buna
ilave olarak lojmanı, ihtisas giriş sınavlarında
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puan verme vesaire gibi tedbirler öngörülmüş
idi; bunları orada tutmak için bunlar öngörülüyordu. Tabiî bunlar sonradan maalesef kaldırılmış, sadece yetersiz bir lojman hadisesi ortada
kalmış. O nedenle, şimdi tabiî tekrar bunlara
müracaat etmek mümkündür. Ancak, benim
kanaatime göre, hekimlerimizin maaşını seyyanen 100 misline de çıkartsak, rekabeti bu insanlar arasına sokmadığınız takdirde, oradan yine
de verimli bir. netice almak mümkün değildir.
O itibarla, çok çalışan ve iyi iş gören kişinin eline fazla para geçmesini çok haklı bir argüman
olarak karşılamak lazımdır; bizim icraatımız da
bu yolda olacaktır. Arkadaşlar bunu prim falan
diye izah ettiler; tabi yıl içerisinde mütemadiyen biz de bunları düşündük. “Sağlık Bakanı ne
yaptı?” diyecek olursanız, işte bunlar üzerinde
çalıştık. Bu, altyapı ve bünye inceleme meselesidir ve fevkalade önemlidir. (Alkışlar)
Tekrar buraya bir atıfta bulunmak istiyorum;
bir argüman da şudur: Mecburî hizmet yapan
hekimlerimiz; Anayasamızın 72’nci maddesinde yazılı olan vatan hizmetini görmektedirler.
O itibarla, bildiğiniz gibi, Anayasanın 72’nci
maddesine göre vatan hizmeti her Türk’ün
ödevidir. Bu ödev iki yerde yapılır, yani iki alternatif vardır; bunun ya askerlikte veya başka bir
hizmette geçmesi söz konusudur. Anayasamız,
“Askerlik dışında nasıl yapılacağı kanunla belirlenir.” diyor. Bir argüman da, “Bu, hekimin
yaptığı vatan hizmetidir.” diyor. Mecburen,
“Şuraya git.” diyorsun ve adamı gönderiyorsun. Şimdi, buradan yola çıkmak mümkündür;
ancak bu hususta dikkatli ve isabetli kararlar
verilebilmesi için, silahlı kuvvetlerimizin hekim
ihtiyacının iyi hesap edilmesi lazımdır; çözümler buralarda dolaşmaktadır. 1985 yılında bunun üzerinde de çalışmalar yapacağız ve inşallah Yüce Meclise bunları getireceğiz.
Programlarda yer alan diğer bir husus (ki burada arkadaşlar dile getirdiler), sağlık hizmetle-

Değerli üyeler, size şunu arz edeyim; sağlık personelini eğiteceğiz. Fakülteden veyahut okuldan mezun olmakla iş bitmiyor. Bugün Sağlık Bakanlığının elinde bir tek bölgesel eğitim
merkezi bulunmamaktadır. Bu, çok acıklı bir
hadisedir. Bu adamları eğiteceğiz; ama nerede?
Kendi bölgesel eğitim merkezlerimiz olacaktır.
1985 yılı içerisinde inşallah Sağlık Bakanlığı bu
yatırımları yapacaktır. Bu eğitim imkânlarını
hazırlayacağız; çünkü sağlık personeli kadar
her an eğitime muhtaç ve yenilik takip etmek
zorunda olan bir kesim düşünülemez. 1985 yılında bu meseleyi mutlaka bitireceğiz. Bunların,
onlardan istifade edelim diye doktorun, fakültenin, büyük şehirlerimizin olduğu yerde kurmak
zorundayız. Bugüne kadar hiçbir sosyal hakkı
teslim edilmemiş ve herhangi bir dinlenme tesisi olmayan sağlık personeline de, belki bu vesileyle senenin 2 - 3 ayında tahsis etmek suretiyle,
onların bir parça olsun morallerinin düzelmesine ve hastaneye gelen hasta vatandaşlara daha
fazla güleryüz göstermelerine vesile olmuş olacağız. İnsanın hiç dinlenmeden mesai vermesinin mahzurları bugün bilinmektedir.
Tıbbî cihazlar meselesi; programlarda sağlık
tesislerimizin modern alet ve makinelerle teçhiz
edilmesi vesair konular üzerinde durulmaktadır.
Türkiye’de senelerdir birçok kimsenin bildiği bir
gerçektir iki, hastanelerimizin depolarında maalesef bu biyomedikal cihazlar, bir vidası eksik,
bilmem neresi ne oldu diye atıl vaziyette yatıyor diye söylenmektedir. Sağlık Bakanı Mehmet
Aydın’dan çok evvel başlamış bir hadisedir bu;
Mehmet Aydın Sağlık Bakanı olmadan bu meseleye vakıf idi, üzerinde araştırmalar da yapmış idi. Şimdi bunların değeri, bakıma muhtaç

durumda olanlar 150 milyon dolar değerinde;
50 milyon dolar civarında da onarıma muhtaç,
olan var; kullanılmıyor bunlar. 200 milyon dolar
değerinde biyomedikal cihaz bizim hastanelerimizin şurasında, burasında duruyor. Evvela bu
gerçeği ele alacağız; peki ondan sonra ne yapılacak? Şunu hemen arz etmek istiyorum; Bu biyomedikal cihazlar elektronik mühendisliği sahasına giren fevkalade nazik birtakım araçlardır,
herkesin el atacağı şeyler değildir. Bunun için,
bunların kalibrasyonu; nasıl işe yarar hale getirilmesi, sağlam hale getirilmesi için gerekli olan
şey, fevkalade uzman mesaisi gerektiren bir hadisedir. O itibarla, biz Boğaziçi Üniversitesi ile
bu konuda, ki üniversitede biyomedikal mühendislik bölümü var, o bölümle bir protokol yaptık.
Bu protokole göre bunların kalibrasyonu yapılacak, gerekli elemanlar devamlı olarak yetiştirilecek ve bu suretle bu cihazları da Türk Milletinin
hizmetine arz edeceğiz. Üç yıl içerisinde bu kullanılmayan cihazların yüzde 50’sinin bakım ve
onarımı yapılacaktır; yapmış olduğumuz protokole göre. (Alkışlar) Bu protokolü bir süre önce
Maliye Bakanlığına ve ilgili yerlere gönderdik;
oraların tasvibi gerekiyormuş, tasvip işlemleri
devam etmektedir. Ümit ediyorum, yarın tasvip
işlemi bitmiş olur ve de uygulamaya geçeniz.

100. YILA ARMAĞAN

rinin her kademesi için yeterli sayı ve nitelikte
insan gücü yetiştirilmesi, sağlık hizmetlerinin
vasıflı bir şekilde yaygınlaştırılmasıdır. Arkadaşlar, insanlar horlanıyor, diyorlar ve daha
başka sorunlar var.

BAŞKAN - Sayın Bakan, süreniz doluyor, toparlayınız lütfen efendim.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET
AYDIN (Devamla) - Koruyucu tedavi hizmetle-

rine geliyorum.

Değerli üyeler, koruyucu tedavi hizmetlerinin
önemli bir yanı, bunun vatandaşın işbirliğiyle,
diğer dairelerin işbirliğiyle ve sağlık kesimindeki reorganizasyon ile mümkün olacağıdır. Aksi
halde bu, baş edilmesi fevkalade güç bir hadisedir. Çünkü, bu hastalık kaynaklan her gün
yurdumuzun her tarafından ortaya çıkıyor; izi,
boy hedefi belli olmayan düşman gibi. Sağlık
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kesimi bununla eğer bu işbirliği olmazsa çok zor
baş eder. Bunu burada açıkça ortaya koymak
lazımdır. Mesela çocuk ölümleri... Dünyada
biliyorsunuz en kötü ülkeler arasındayız; çocuk
ölümlerinin büyük bir kısmı ishallerden oluyor.
Bu ishallerin önlenmesinin bugün basit çarelerini bulmuşlar, ORT Tuzu diye bir şey var; bunu
anneler verebilecek durumda. Bunu nasıl yapacağız. Bunun gibi birçok hastalıklar bugün eğitim yoluyla; televizyondan çok sistemli bir eğitimle büyük ölçüde (tamamını demiyorum tabiî)
önlenecek durumdadır. O itibarla, televizyon il
Sağlık Bakanlığımın fevkalade iyi bir diyalog içine girmesi gerekmektedir. Bu uzmanlar Sağlık
Bakanlığında bulunmaktadır. Yani, bu eğitim
programların hazırlanmasında Sağlık Bakanlığı
uzmanlarının büyük dahli olmalıdır. TRT kendisi bu uzmanlara sahip değil, bunlar rastgele de
olacak şeyler değil. Bir memleket televizyonunu
böyle önemli bir hâdise için kullanmazsa, başka
ne için kullanacaktır? Bunun cevabını vermek
güçtür. (Alkışlar) 1985 yılı içinde televizyonla
ümit ediyorum, inşallah diyorum, büyük bir diyalog içerisine gireceğiz ve halkımıza buradan
değerli mesajlar vereceğiz.
Diğer sahalarda Bakanlığım gerekli tedbirleri
almaktadır. UNICEF’le, Dünya Sağlık Örgütü
ile büyük irtibat içerisindeyiz. Bakanlığa geldiğim günden bu yana bu beynelmilel örgütlerin uzmanları gelip gidiyorlar mütemadiyen ve
bakanlığımızda müşterek çalışmalar yapıyorlar
ve müşterek yardım programları uygulamaya
sokulmaktadır. 1985 yılında bunlar çok daha
etkili bir şekilde sürdürülecektir.
Verem konusuna bazı arkadaşlar değindiler.
Şimdi, şu gerçek ortaya çıkmıştır: Türkiye’de
verem savaşı, dispanser dediğimiz bir örgüt tipine bırakılmıştır. Vaktiyle bunlar Türkiye’de etkili olmuşlardır; ancak Türkiye bugün o eski devirlerin Türkiye’si değildir. Dispanserler bugün
önemli ilçe merkezlerimizde bulunmaktadırlar.
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Tabiatıyla, veremli vatandaşı mütemadiyen köyünden ile getirecek değilsiniz veya iyice hastalandıktan sonra sanatoryuma yatırmanız da bir
çözüm yolu değildir. Hasta ilçeye getirilecek; ilçelerdeki verem savaş dispanserlerimiz maalesef
lâşey kabilinde kalmıştır, çok cüzidir. Bugün ilçe
merkezlerimizin ancak yüzde 20’sinde verem
savaş dispanseri vardır. Diğer ilçelerde verem
hastalığı yok mu? Onlar ne yapacaklardır? Sonra, verem savaş dispanseri vatandaşın ayağına
gidecek; tarama yapacak, vesaire... Bunun için
de verem savaş dispanserlerinin şoför ve arabası
olacak; ikisi bir arada olmazsa, araba kendiliğinden gitmez, adam da yayan gitmez. Bu durumda ne olacak? İkisini tespit ettik. Bugün 600’e
yakın ilçemizin ancak yüzde 4’ünde bu imkân
mevcut. Siz, şimdi, bu hale düşmüş olan bir verem savaş örgütüyle nereden nereye varacaksınız? Buna bir çare getirmek zorundasınız.
Bir arkadaşımız, burada halkın beslenememesinden söz etti. Memlekette veremli olmasın
diye, bütün fakir fukara tabakasını; yani bu
hastalığa karşı direnci olmayan vatandaşları
toplayıp stadyumlara ve benzeri yerlere doldurup, orada her gün beslemek olacak şey değil.
Buna ekonomik çözüm getirmek zorundasınız.
Bugün verem savaşında, o eskiden yapılan kitle taramaları dahi ekonomik olmamıştır. Bunu
bir broşür olarak yazdık, bütün sebepleri tespit
ettik ve değerli üyelere dağıttık. Herhalde arkadaşlar almıştır zannediyorum. Verem savaş
dispanserleri kendi kulübelerinden çıkıp bir
adım öteye gitmek iktidarında değildir. Bunlar, bırakın kitle taraması yapmasını, temaslı
taramaları dahi yapmaktan acizdirler. Adam
verem olmuş, çoluk çocuğuna geçirecek; gidip
de çoluk çocuğunun filmini çekmekten acizler.
Ekonomik çözümlerden bir tanesi buradadır.
Bendeniz doktor değilim; bir arkadaşımız beni
kutladı, “Cesaretinden ötürü tebrik ediyorum.”
dedi. Teşekkür ediyorum kendisine. Ben de bu

Sayın Bakan, lütfen tamamlayın
efendim, süreniz geçti. 20 küsur da soru var,
zamanımız da doluyor zaten. Bir kısım konuları sorularda da cevaplayabilirsiniz.

BAŞKAN -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET
AYDIN (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan. Genel sağlık sigortası konusunda birkaç
söz edeyim. Bunun evvela altyapısını hazırlayacağız. Bu hazırlık yapılmadan genel sağlık
sigortasına Türkiye’de geçilmesi mümkün değildir. Genel sağlık sigortasının, onu uygulayan
gelişmiş ülkelerde de birçok sorunlar vardır.
Bunları da iyi hesaba katmak lazımdır; ancak
biliyorsunuz, plan emri gereğince, plan dönemi içerisinde buna geçilecek.

Arkadaşlarımız gıda kontrolünden bahsettiler.
Türkiye’de gıda kontrolü maalesef eskimiş bir
mevzuat içerisinde, yapılamaz durumdadır.
Bu bir kariyer hadisesidir ve uzman kişilerin
yapacağı iştir. Biliyorsunuz, Türkiye’de bu gibi
kontrollerle genellikle zabıta uğraşıyor. Bunun
bu şekilde yürütülmesi ise mümkün değildir.
Biz mevzuatı değiştiriyoruz; gıda müfettişliğinin mutlaka kurulması lazımdır diyoruz ve bu
konuda adımlar atmışızdır.
Amerika’da gıda ve ecza idaresinin, gıda ve ilaç
teftişiyle görevli bin tane müfettişi vardır. Bunların her biri ayrı ayrı kariyerlerdir. Münhasıran
gıdanın sağlık şartlarına uygunluğunu kontrol
edecek bir teşkilat Türkiye’de kurulmamıştır. Buraya rastgele eleman da gönderemezsiniz. Rastgele eleman göndermeniz demek, bozuk gıdaları
yemeye devam edeceğiz demektir. Buna son vermek için bu hizmeti bir kariyer haline getiriyoruz; ilaç müfettişliğini kuruyoruz, hastaneler mü-

fettişliğini kuruyoruz. Çünkü, bunların her biri
ayrı ihtisası gerektiren konulardır. O hastanelerin performansını başka türlü de ölçemezsiniz.
1985 yılı içerisinde yine sizlerin desteği ile bunları selamete çıkaracağız.
Çevre konusunda söyleyeceklerimi, yeterli zaman olmadığı için bir başka konuşmaya bırakıyorum.
Değerli üyeler, sözlerimi, Sayın Başkanın ikazı
üzerine burada kesiyorum. Sorular kısmında
inşallah biraz vakit bulacağımı tahmin ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür

ederim Sayın Bakan.

Sayın Bakandan sorulacak sorularla ilgili müracaat süresi sona ermiştir.

100. YILA ARMAĞAN

cesareti gösterdim demek; inşallah başarılı olurum sizin gücünüzle. Yalnız şunu söyleyeyim;
İngiltere’de doktor olan sağlık bakanı da bir taneymiş; öyle söylüyorlar. O itibarla bir de böylesi denebilir; yani bir hâdise değildir. (Alkışlar)

Şimdi, Eskişehir Milletvekili Sayın Münir Sevinç’in, birinci sırada bulunan sorusunu okutarak, soruların cevaplandırılmasına geçiyoruz.
Sayın Münir Sevinç buradalar mı? Buradalar.
Sorunuzu okutuyorum efendim:
1. Basında “Kızamık aşısı olmadığı” ifade edilmektedir. Bu konuda bilgi verebilir misiniz?
2. Sosyal hizmetler konusunda Bakanlığınızın
çalışmalarını açıklar mısınız?
BAŞKAN - Buyurunuz

Sayın Bakan.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET
AYDIN (Devamla) - Değerli üyeler, kızamık aşısı 15 gün evvel gelmiş ve her tarafa dağıtılmıştır. Bütün sağlık müdürlüklerinde kızamık aşısı
mevcuttur. 2’nci partisi de gelmek üzeredir ve
netice itibariyle 1985 yılında kızamık aşısı kıtlığı diye bir şey söz konusu olmayacaktır. Bu
haberler nereden kaynaklanıyor? 1930 senesinde çıkarılmış bulunan 1593 sayılı Umumî
Hıfzıssıhha Kanunu’nun bir maddesinde;
“Sağlık Bakanlığı bunları ihzar eder.” deniliYüzyılın
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yor. Bugüne kadar bu “İhzar” lafını bakanlık,
“Biz bunu yaparız.” diye tefsir etmiş. Oysa, o
malum yoldan peyniri getirten Hükûmet, aşıyı
da getirtecektir.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET

Bu memleket tüccarının aşıyı getirmesi hiç de
zor bir şey değildir. Sağlık Bakanlığı bunun
murakabesini yapar. Bunu böyle yapmayıp da,
devlet getirecektir derseniz, basında da böyle
haberler görürsünüz.

BAŞKAN - Teşekkür

Sosyal hizmet konusunda bakanlıkça yapılan
çalışmalar ile ilgili soruya vereceğim cevaplar
çok fazla olacaktır. Bu bakımdan Sayın Başkanın böyle uzun bir konuşmaya müsaade edeceğini zannetmiyorum, Bir - iki cümle söyleyip
bunu yaralamamak da lazımdır. Bu soruyla
ilgili cevaplarımı ayrıca arz edeyim, başka çarem yok çünkü.

a) Piyasada toplatılan ilaçlar için firmalara ne
gibi bir müeyyide uygulanıyor? Sahte ilaçlar
için nasıl bir otokontrol sistemi geliştirmeyi düşünüyorsunuz?

BAŞKAN - Teşekkür

ederim.

İkinci soru İçel Milletvekili Sayın Durmuş Fikri
Sağlar’ın sorusudur, okutuyorum:
Bu yılın başında gazetelerdeki beyanlarında
Sayın Bakan, doktorlar için mecburî hizmetin
kaldırılacağını, belirtmişlerdi. Daha sonra da;
yeni mezun doktorlarım bir yıl hastanelerde,
bir yıl da sağlık ocaklarında çalışacaklarına
dair bir kanun hazırlandığını söylediler.
1. Doktorların mecburî hizmetlerinin kaldırılması düşünülmekte midir? Kaldırılması için
gerekçe nedir? Şu anda bile adaletli hekim dağıtımına sahip olmayan ülkemiz hangi sistemle
sorunu çözecektir?
2. Yeni mezun doktorların iki yıllık mecburî
hizmetlerinin ilk yılını şehirlerdeki hastanelerde
geçirmelerini sağlayacak tasarı ne durumdadır?
3. Şoför ehliyetnamesi alınırken ilk yardım kursuna katılma mecburiyeti koymayı düşünüyor
musunuz?
BAŞKAN - Buyurun
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Sayın Bakan.

Efendim, bunlara cevap
verdiğimi zannediyorum; açıklanmayan bir
husus varsa açıklarız.

AYDIN (Devamla) -

ederim Sayın Bakan.

Üçüncü soru, Sayın Salih Alcan’ın; buradalar
mı efendim? Burada.
Soruyu okutuyorum:

b) Devlet hastanelerine tedaviye giden hastaların horlandığı,
c) Doktorlar tarafından hastanım muayenesi
yapılmadan kendilerine reçetelerin yazıldığı,
d) Hastane kapılarında beklemekten yorulan
ve çaresiz kalan hastanın doktorların özel muayenehanelerine gitmeye zorlandığı, aşırı borçlanarak derdine çare aradığı aşikârdır.
Bu usulsüzlüklerin ve çıkarcı davranışların önlenmesi için ne gibi tedbirler düşünüyorsunuz?
BAŞKAN -

Buyurun Sayın Bakan.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET

Piyasadan toplatılan ilaçlar için firmalar ne gibi müeyyide uygulandığı
ve sahte ilaç meselesini soruyorlar.

AYDIN (Devamla) -

Değerli üyeler, ilaç konusunda Bakanlığımın
icraatı buradaki dakikalara sığmayacak kadar
fazla bulunuyor. Bir arkadaşımız daha ilaçla ilgili soru sormuş, beraberce bunlara arzı cevap
edeyim.
Sahte ilaç; yani ilaçta kalite kontrolü hadisesi şu: Bu hususta Türkiye’de öteden beri birtakım şikâyetlerin olduğunu hep biliyoruz.
Türkiye’de imal edilen ilaçların bir kısmı etki-

Türkiye’de ilaç üreten firmaların yüzde 75’i otokontroldan mahrum bulunmaktadır. Üreticinin
yaptığı ilaç ne derece sağlıklıdır, standartlara
uygundur, bunun evvela kendisi tarafından bilinmesi lazımdır; ama üretici bu düzeni kurmamış. Firmaların otokontrol düzenlerini kurması,
iyi imalat uygulaması yapmaları, Batıda CMP
şeklinde tabir edilen o düzenin getirilmesi ve
iyi laboratuvar uygulaması diye tabir edilen bu
düzenlerin getirilmesini içeren yönetmeliklerimizi hazırladık; dünya standartlarına uygun
olarak bunları Resmî Gazete’de yayınlamış bulunuyoruz. Bu, firmalara bir yıl müsaade ettik;
bununla yatırım yapacaklar, büyük yatırımlar
ve şimdiden başladılar. Bu bir yıllık sürenin sonunda ilaç kontrolüyle ilgili düzenini kurmamış
ise, bu firmalar derhal kapatılacak. Bunun öyle
para cezası, bilmem nesi yok. (Alkışlar) Zecri
tedbirler. Siz bu şekilde ilacınızı imal etmediğiniz takdirde, ilaçta eğer ufacık bir ihracat imkânı varsa, bunu da yapamazsınız; kimse sizden
bir şey almaz. İlaçta bugün yabancı devletlerle
ortaklık kurma ve hammadde üretiminde ileri
adımlar atma ihtimalimiz belirmiştir. Bu temas-

ları sürdürüyoruz. Eğer dediğim gibi, bu düzeni
kurmazsanız bir şey yapamazsınız.
BAŞKAN - Teşekkür

ederim Sayın Bakan.

SALİH ALCAN (Tekirdağ) - Sayın Başkan, diğer

soruma cevap alamadım.

Vatandaşlarımızın hastanelere gittikten sonra,
hastanelerde tedavi edilmediği, doktorların özel
muayenehanelerine sevk edilerek 15, 20, hatta
50 bin liraya kadar paralarının alınarak tedavilerinin yapıldığı söylenmektedir. Pazar günü 8
kişiden şikâyet gelmesi üzerine bu soruyu sordum. Bu konuda gerekli tedbir alınmakta mıdır?
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET
AYDIN (Devamla) - Bunları izah ettim efendim.

100. YILA ARMAĞAN

li değildir, içerisinde şu vardır, bazı sorunları
vardır vesaire şeklinde. Bu meseleyi nasıl halledeceğiz? Bu, tüketici güvenliğini ilgilendiren
bir konudur; meseleye buradan girmek lazım.
Tüketici güvenliği bir sistem hadisesidir, gelişmiş ülkelerde bu konu fevkalade dikkatli bir
şekilde develope edilmiştir. Türkiye’de tüketici
güvenliğini sağlamak için ne gibi müeyyideler
uygulanacak; onu dahi yeteri kadar gündemlere getirememişizdir. Burada para cezası gibi
şeyler burada etkili olmaz, bunun yöntemi
bu değildir. Etkili kontrol yapacaksınız; bu da
Devletin sorumluluğudur, Devlet bunun için
gerekli teşkilatını kuracaktır, vatandaşın sağlığı
ile oynayan kişinin, hatta hapis cezasıyla tecziye edilmesi gerekecektir. Fakat tabiî, hapis
cezası da soruna çözüm getirmez; aslında bu
sağlıklı ortamın kurulması lazımdır.

Bu, dualistik piyasanın sonuçlarıdır. Bunun çarelerini söyledim. 1985 yılında tedbirlerini getireceğiz. Hadiseyi biliyoruz. Şikâyetçi vatandaş
sayısı 8 değildir, daha fazladır; tedavi edeceğiz.

BAŞKAN -

Teşekkür ederim Sayın Bakan.

Sayın milletvekilleri, bir konuyu hatırlatmak
istiyorum. Süremiz dolmak üzeredir; Sağlık
Bakanlığı Bütçesi çok az bir zaman içerisinde
bitirilecek bir durumdadır. 100 kadar sağlık
personeli burada Bakanlık Bütçesi’nin bitmesini beklemektedir. O itibarla, oturumun
bakanlık bütçesi bitinceye kadar uzatılmasını
oylarınıza arz edeceğim. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Teşekkür ederim.
Buyurun Sayın Abacıgil, sorunuzu sorun efendim.
Sayın Başkanım, Bakanıma dört soru yönelteceğim:

DAVUT ABACIGİL (Balıkesir) -

1. Özel hastanelerin Türkiye’de sağlık yönünden faydaları bilinmektedir. Son çıkarılan bir
yönetmeliğe göre, bazı bina yapıları ve araç,
gereçlerinin tamamlanması hakkında süre taYüzyılın
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nınmıştır. Bu süre zarfında Özel hastane sahiplerinin bunları tamamlaması mümkün değildir.
Sayın Bakanımız, ayrıca bunların tamamlanması için mevcut süreyi uzatmayı düşünür mü?
2. Hastanelerde geçe nöbet tutan tabipler, gelen
acil hastalara gerekli müdahaleyi yapabilmek
için yatağından 2 saat sonra kalkmakta ve hasta
1 - 2 saat meydanda kalmaktadır. Sayın Bakanımızın bunlar hakkında ne gibi tedbirler aldığı?
3. Memlekette bir ilaç savurganlığı var ve fiyatları kontrol yönünde ne gibi tedbirler düşünülmektedir.

100. YILA ARMAĞAN

4. Okullarımızda diş hastalıklarının teşhis ve
tedavisi yönünden Bakanlık, dıştaki tabiplerden de istifadeyi düşünür mü?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Teşekkür

ederim Sayın Abacıgil.

Buyurun Sayın Bakan.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET
AYDIN (Devamla) - Birinci

şünürüz.

sualin cevabı : Dü-

İkinci sualin cevabı : Gece yatağından 2 saatte
kalkıp geliyor hadisesinin çözümü; her hastanenin yanında lojman kuracağız. Nasıl olsa hekimlerimiz bir yerde oturacak. Türkiye’de hekim kadar lojmanı kıt bir kesim de yok. Bunu
böyle yapacağız ve netice itibariyle o temel
olan dallardaki hekimlerin bir kısmı burada
yatacaklardır, hemen yanıbaşında bulacağız.
Tabiî nöbetçiler filan var, ama bu dediğiniz
ayrı bir hadisedir, o ona ilave olacak, bu suretle
doktor arzını biraz daha artırmış olacağız. Bunun başka çaresi yoktur.
İlaç savurganlığını 1985 yılında ele alacağız.
Bu işleri de priorite sırasına göre hallediyoruz.
Savurganlık meselesini 1985’e bıraktım.
İlaç üzerindeki fiyat kontrolü 1262 sayılı KaYüzyılın
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nun’a göre bakanlığımızın elindedir. Bu devam
edecektir. Fiyatın serbest bırakılması diye bir şey
söz konusu değildir. Ancak, ilaçta fiyat meselesini
münasip bir şekilde halletmiş bulunuyoruz. Bu
konuda da izahat vermeye burada vaktim yok.
Okullarda diş sağlığı konusunda Millî Eğitim
Bakanlığıyla bir protokol yaptık. Dışardaki diş
doktorlarından evvela içeridekileri 1985’te bir
plana sokacağız; ağız, diş tedavisi merkezleri
kuruyoruz çeşitli yerlerde, o uygulama yanında
bunlara da el atacağız.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN -

Teşekkür ederim.

5’inci soru Sayın Mihriban Erden’in, okutuyorum efendim:
Türkiye’deki hastanelerden bazılarında temizliğin iyi yapılmadığını vatandaşların şikâyetlerinden öğrenmiş bulunuyorum. Hastanelerimizin temizliği her ne kadar başhekimle
yöneticilerin sorumluluğu altında ise de, bazılarının yeteri kadar temiz tutulmadığı şikâyetlerden anlaşılmaktadır. Hastanelerimizin,
sağlık ocakları ile dispanserlerin sık sık temizlik
denetiminin yapılıp yapılmadığının açıklanmasını rica ederim.
BAŞKAN -

Buyurun Sayın Bakan.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET
AYDIN (Devamla) - Değerli üyeler, hastanelerin

sık sık temizlik denetimini yapmakla (yani mütemadiyen her gün başta bakan olmak üzere, gece
baskını falan diyorlar birçok kişiler) bu meseleye
bir çözüm getirmek mümkün değildir. Bu, bir
sistem hadisesidir. Şimdi, biz bunu sistemde değişiklik ile çözme yolundayız. İlk olarak

‘‘

Bu sene Ankara’da Yüksek İhtisas
Hastanesinde temizlik işini bir şirkete

’’

Netice, bugün göründüğü şekliyle iyidir. Yani, o
temizlik şirketi oradan bir kazanç sağlamak için,
işini fevkalade dikkatli bir şekilde yürütmektedir.
Bunu öbür taraflara da irtibatlandıracağız.

Bu husustaki cevabım bundan ibaret. (Alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür

ederim Sayın Bakan.

Sayın Arsan Savaş Arpacıoğlu burada mı efendim? Burada.
Sayın Arsan Savaş Arpacıoğlu’nun sorularını
okutuyorum:
1. Eczacıların meslek odalarına kayıtlı olmalarına rağmen ticaret odalarına kayıt edilme gereğine ne yönden lüzum görülüyor?
2. İlaçtaki bio - yararlılık konusunda ne düşünüyorsunuz? Hangi sistem ve yöntem ile ülkemizde bu konunun saptanması düşünülüyor?
3. Birçok ilaç firmalarında, işlerliğini kabul edebileceğiniz kontrol ve farmakoloji laboratuvarı
mevcut değil. Bunun tespiti ve otokontrol sisteminin getirilmesi, ilacın kalite ve imalatı yönünden
olumlu olacağına göre teessüsü gerekmez mi?
BAŞKAN -

Buyurun Sayın Bakan.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET

Değerli arkadaşlar, eczacıların ticaret odasına kaydı konusu Ticaret

AYDIN (Devamla) -

Bakanlığını ilgilendiriyor, beni ilgilendirmiyor,
Eczacılarla ilgili ayrı oda var, yasa var. O bizim
kontrolümüzdedir; o, öbür tarafı ilgilendiriyor.
Görüşlerim var bu konuda; vaktimiz yok.
Bio-yararlılık yöntemi meselesi teknik bir hadisedir. Onu da uzmanları tespit edip uygulayacaklardır.
Bu farmakoloji laboratuvarı, biliyorsunuz
“GLP” dedikleri iyi laboratuvar uygulamasını
malumunuz anlattım, yönetmeliğini çıkardık,
yapmayanları kapatacağız.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Teşekkür

ederim.
100. YILA ARMAĞAN

havale ettik. Yani bu temizliği nasıl olsa
orada birtakım adamlar yapmıyor mu,
hademeler filan, onlara da bu millet
para ödüyor; ama neticeden kimse
memnun değil. O hademenin 100 lira
maliyeti var, belki şirkete 90 liraya daha
iyisini yaptıracağız. Bu deneme 3-4 aydır
sürüyor. Bizim icraatımızda iyi netice
aldıktan sonra geri dönme yok. İyi test
edeceğiz, ondan sonra devam; her tarafa
yaygınlaştıracağız.

Sayın Yusuf Demir buradalar mı efendim?
Yok.
Sayın Muhteşem Vasıf Yücel buradalar mı
efendim? Yok.
Sayın Lezgin Önal buradalar mı efendim? Buradalar.
Sorularını okutuyorum :
1. İlaçlarda kalite kontrolü yapan Hıfzıssıhha
Enstitüsü bugünkü imkânları içerisinde personel ve araç yönünden yeterli mi? Piyasaya arz
edilen ilaçların tümü kontrolden geçiriliyor mu
ve bozuk çıkan ilaçlar için firmalara ne gibi
müeyyideler uygulanıyor?
2. Bugün piyasada satılan ilaçların devamlı fiyatı artıyor. Bunun nedenleri nedir? Bir senede
yüzde 40 ilâ yüzde 100 arasındaki zamlar nereden kaynaklanıyor?
3. Kamu eczacılarının istihdam edilmesi yönünden ne gibi sahalarda yararlanmayı düşünüyorsunuz?
BAŞKAN - Yalnız 1’inci soruyu cevaplandırmıştınız Sayın Bakan, buyurun.
Yüzyılın
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SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET
AYDIN (Devamla) - Evet.

Efendim, bu

‘‘

100. YILA ARMAĞAN

Refik Saydam Enstitüsü reorganize
edilmektedir. İlaç kontrolünün etkili hale
getirilmesi için gerekli cihazlar buraya
monte edilecektir. 200 milyon lira para
harcayacağız. Bir yabancı, “Buradaki
cihazlar müzeliktir.” tabirini kullandı.
Bunu da Yüce Meclisin bilgisine
arz ediyorum. 1985 yılında
Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü 200
milyon lira para harcanarak modern
cihazlarla ilaç kontrolü yapacak hale
getirilecektir.

’’

İlaçların fiyatı neden artıyor? İlaçların büyük
kısmında kullanılan hammadde dışarıdan getiriliyor; dolar artıyor, o da artıyor. Anormal bir
artış yok, normaldir.
Kamu eczacılarının, herhalde arkadaşımızın
söylediği biyokimyacı filan gibi birtakım yollara tevcihi ise, o çareye tevessül edeceğiz.
Arz eder, teşekkür ederim,
BAŞKAN - Teşekkür

ederim.

Sayın Şevket Bilgin?.. Buradalar.
Soruları okutuyorum:
1. Zorunlu hizmet yerine, özendirmeyi temel
alan bir uygulamaya gidilmesi için çalışma var
mıdır?
2. Genel Sağlık Sigortası’na ne zaman geçilebilmesi mümkün olacaktır?
3. Öğleden önce memur, öğleden sonra tüccar
gibi çalışmasına müsaade edilen hekimlerimiz
için yeni bir düzenleme düşünülmekte midir?
Yüzyılın
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4. Tam gün çalışan hekimlere yıpranma zammı verilecek midir?
5. Batı ülkelerinde meslekte otokontrol getiren
(medical assosiation) diye bilinen kuruluşun
memleketimizde de kurulması için bir çalışma
var mıdır?
BAŞKAN - Buyurun

Sayın Bakan.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET

Efendim, Sayın Bilgin’in
sorularına bir hayli cevap verdim zannediyorum. Tatmin olmadığı husus varsa, kuliste biraz daha izahat vereyim.

AYDIN (Devamla) -

Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Teşekkür

ederim.

Sayın Mahmut Orhon’un suali Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü ile ilgilidir.
Sayın Mahmut Orhon?.. Buradalar.
Buna da cevap verir misiniz Sayın Bakan?
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET
AYDIN (Devamla) -

Tabiî efendim.

Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğümüzün,
hudut ve sahillerde elliye yakın merkezi vardır;
fakat 8 tane doktoru vardır. Bu merkezler hudut
ve sahillerde yabancılara karşı bizim yüzümüzü
ağartacak bir cephemiz olması lazımdır. Yani
oralar, açık tabiriyle, perişan bir vaziyettedir.
1985 yılında buralara ilave yatırımlar yapacağız
ve orada mevcut sağlık tesislerimizin bünyesine
bunları monte edeceğiz. Bu suretle, bir sene içerisinde bu genel müdürlüğün bütün ünitelerinde, yabancılara doktorlar muhatap olacaktır. İnşaallah bu konuda büyük bir gelişme olacaktır.
Ayrıca, bugüne kadar Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü, sadece rüsum toplama gibi
şeylerle uğraşmış, Bundan sonra, kıyı sağlık
güvenliği konusunda bunlara gerçek görevler

Teşekkür ederim.
BAŞKAN -

Teşekkür ederim Sayın Bakan.

Sayın Cengiz?.. Buradalar.
Sayın Ömer Necati Cengiz’in sorularını okutuyorum :
1. Müstahzarların jenerik isimlerle üretilmesi,
ilaç fiyatlarına ucuzluk getirmez mi? Verilen
ruhsatlar azaltılırsa, halka daha ucuz ilaç sunulamaz mı?
2. Bugünkü koşullarda, alış fiyatının çok üstünde fiyatla satılan ilaçların, daha ucuz fiyatla
satılması için hammadde ithalinin devlet eliyle
sağlanması gerekmez mi?
BAŞKAN -

Buyurun Sayın Bakan.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET

Efendim, jenerik reçete
meselesi çok nazik bir konudur. Dünyanın çeşitli ülkelerinde zaman zaman uygulanmış, fakat sonradan kaldırılmıştır. Amerika’ya da son
zamanlarda gündeme geldiği için, bizim memleketimizde de bu, tartışma konusu olmaktadır.

AYDIN (Devamla) -

Bir ülkede jenerik reçete kullanmanın çeşitli
şartları vardır. Evvela bunları yazacak doktorun bulunması gerekir. Çünkü arkadaşımız
alışmış, “Alfasilin” diye yazıyor. Şimdi onu jenerik ismiyle yazacaktır. Bunun bir kısmı zordur;
komplike bir hadisedir. Evvela doktorun jenerik
reçeteyi yazacak hale getirilmesi lazımdır.
Ondan sonra, jenerik reçete ile piyasaya ilaç
arzı başladığında, fevkalade nazik bir hadise
ortaya çıkıyor; bu da kalite kontrolünün çok iyi
yapılması hususudur. Kalite kontrol teşkilatına
sahip olmadığınız takdirde bunu yapamazsınız.

O itibarla, bu ön şartları nazarı itibare almak
suretiyle, bu mesele üzerinde düşünüyoruz.
Ruhsatların azaltılması hususu, eski devirlerde
yapılmış bir uygulamadır. Bu husus, bizim partimizin rekabet felsefesine sığmaz. Bu konuda
izahat vermeye vaktim olmadı ama, dediğim
gibi geçmişte böyle bir uygulama yapılmıştır.
Türkiye’de bir ilacı yapan, bir tek firma varsa,
bu bir fiilî tekeldir. İkinci bir firma müracaat
edip, “Ben de bu ilacı yapıp, diğer firmaya rakip olacağım.” dediğinde; geçmiş uygulamada, “Sen yapamazsın.” demişlerdir. Böylelikle,
devlet eliyle tekel yaratılmıştır. Biz bu tekelleri 1984 senesi içerisinde yıkmış bulunuyoruz.
Bugün Türkiye’de bir ilacı yapan bir tek firma
bırakmadık, ruhsatlarını vermek suretiyle hepsine rakip çıkardık. O itibarla, ruhsatların azaltılması çok nazik bir hadisedir.

100. YILA ARMAĞAN

vereceğiz. Yani bu genel müdürlüğü fonksiyonları itibariyle ihya edeceğiz, motive edeceğiz;
fonksiyonlarını, performansını büyük düzeylere eriştireceğiz.

Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Teşekkür

ederim Sayın Bakan.

Sayın Yıldırım?.. Buradalar.
Sayın Ali Rıdvan Yıldırım’ın sorularını okutuyorum :
1. Mütehassıs doktor dağılımıyla ilgili olarak
bakanlığınızca ne gibi tedbirler alınmaktadır;
dengeli dağılım?
2. Hemen hemen her gün aldığımız şikâyetlerden biri de, devlet ve kamuya ait hastanelerde
doktorların vatandaştan para alarak ameliyat
yaptıkları yönündedir. Bu tür söylentilerin doğruluk derecesi nedir? Bakanlığınızca herhangi
bir tedbir alınmakta mıdır? Bu tür olaylar dolayısıyla hakkında tahkikat açılan doktor var mıdır?
3. Genellikle devlet hastaneleri oldukça bakımsızdır. Bilhassa taşra hastanelerinde temizlik yönünden ciddî bir çalışma göremiyoruz. Bu yönden ne gibi tedbirler almayı düşünüyorsunuz?
Yüzyılın
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4. Acil servis ve ilk yardımla ilgili çalışmalarınız
hangi safhadadır?

mesini istemediğim isimler var. (ANAP ve HP
sıralarından karşılıklı konuşmalar, gürültüler)

5. Bakanlığınız Bütçesi’ne kapatılmış eski bir
siyasî partinin militanlarının doldurulduğu,
bunların da partizanca davrandığı yaygın bir
söylentidir. Bu konuda ne gibi tedbirler alıyorsunuz?

BAŞKAN -

6. Personel Genel Müdürlüğünün, size rağmen
tayinler yaptığı doğru mudur?
BAŞKAN - Buyurun

Sayın Bakan.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET
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AYDIN (Devamla) - Muhterem arkadaşlar, arkadaşımızın sorularının baştakilerine yeterli
cevap verdiğimi zannediyorum. Altta bir soru
var, “Kapatılmış bir partinin militanları” falan.

Değerli milletvekilleri, size şunu samimiyetle
arz edeyim, basında da yer almıştır. Böyle bir
hadise katiyetle varit değildir. Bizim için ehliyet
söz konusudur. (ANAP sıralarından “Bravo”
sesleri, alkışlar) O itibarla, bu militanlar falan
her kim ise, onların ismen belirlenmesi gerekir.
Böyle bir şeyi katiyen kabul etmediğim gibi,
böyle bir şeyi yapmam da mümkün değildir.
Evvelce memuriyette bulunduğum yerlerde bu
konuda nasıl bir tutum içinde olduğumu herkes bilmektedir. Böyle bir şeyi sureti katiyede
reddediyorum. Böyle bir şey yapmamız mümkün değil, yani bu kimseye fayda da sağlamaz.
BAŞKAN - Teşekkür

cevaplandırılmıştır.

ederim Sayın Bakan, soru

Sayın Berati Erdoğan’ın sorularına geçiyoruz.
ALİ RIDVAN YILDIRIM (Tunceli) - Sayın Bakan,

açıklama var arkada.
BAŞKAN -

mıştır.

Sayın Yıldırım soru cevaplandırıl-

ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU (Amasya) - Sayın
Bakan, ben size arz edeceğim, tutanaklara geç-

Yüzyılın
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Lütfen efendim.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET
AYDIN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, burada
sorulacak sorulara cevap verebilecek durumdayız.
ALİ RIDVAN YILDIRIM (Tunceli) - Milliyetçilik
hiç kimsenin tekelinde değildir. (Gürültüler)
BAŞKAN -

runuz.

Sayın Yıldırım, lütfen yerinize otu-

Her zaman tekrar soru sormak ve belgelendirmek mümkün, lütfen yerinize oturunuz. Lütfen
efendim.
Sayın Berati Erdoğan?.. Buradalar.
Samsun Milletvekili Sayın Berati Erdoğan’ın
sorusunu okutuyorum:
Sayın Sağlık Bakanından Türkiye’de ilaç imali
ve eczacılık konularında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında ne gibi çalışmalar yapıldığı
hakkında soru sorulmasına delaletinize arz
ederim.
ALİ RIDVAN YILDIRIM (Tunceli) - Bizim Sayın
Bakanın kişiliğine ve şahsına bir diyeceğimiz
yok.
BAŞKAN -

pandı.

Lütfen efendim, lütfen mesele ka-

Buyurun Sayın Bakan.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET

Sayın Başkan, ilaç konusunda yeterli bilgi verdim, Herhalde arkadaşım
tatmin olmuştur.

AYDIN (Devamla) -

BAŞKAN - Teşekkür

ederim.

Sayın Ertuğrul Gökgün buradalar mı? Buradalar.

Sorularını okutuyorum:

BAŞKAN -

1. Göz tansiyonu için son derece önemli olan
ve Türkiye’de bulunmayan “Chibro-Timoptol” adındaki göz damlası ve hayatî önemi haiz
bazı İlaçlar hekimlerce reçeteye yazılmakta ve
“Türkiye’de yok, Almanya’dan getirtirsiniz.”
uyarısı da yapılmaktadır. Bazı şahıslarca da
Türkiye’de fahiş fiyatla satılmaktadır. Bu acı
tablo üzücü ve düşündürücüdür. Hayatî önemi
haiz olan bu tip ilaçların devletçe yurda ithali
ile hastanelerde satılması düşünülemez mi?

VEYSEL VAROL (Erzincan) -

dim.

BAŞKAN - Buyurun

Teşekkür ederim.

Kalkınmada öncelik tanınan iller arasında olan Erzincan ili ve
ilçeleri için alınması gerekli tedbirleriniz nelerdir?

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET

İllerin hepsi hakkında iyi
düşünüyoruz, endişe buyurmayın.
AYDIN (Devamla) -

BAŞKAN -

İl programlarında belirtilecek efen-

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET

AYDIN (Devamla) -Türkiye’de

AYDIN (Devamla) -

bulunmayan
her ilacı getirtiriz, ithal ederiz ve vatandaşa ilaç
sıkıntısı çektirmeyiz.
Maruzatım bu kadar.
BAŞKAN - Teşekkür

Sayın Veysel Varol?.. Burada.
Soruları okutuyorum:
1. Döner sermaye gelirlerinin profesör ve emsali kimselere tevzi edilmediği malumlarınızdır.
Bu durumu...
diye başlıyor.

BAŞKAN -

Sayın Ömer Kuşhan?.. Burada,

Soruyu okutuyorum;

ederim.

VEYSEL VAROL (Erzincan) -

iletebilirsiniz.

Ayrıca sorun olursa bana
100. YILA ARMAĞAN

Sayın Bakan.

Onu da sorun.

“Hastanelerde”

BAŞKAN - Sayın Varol vakit geçmemesi için şifahen sorar mısınız?
VEYSEL VAROL (Erzincan) - Hastanelerde

döner sermayeden yalnız profesör ve emsali kimseler faydalanmaktadır. Bunu şümullendirmek
suretiyle, gerek doktorlara gerekse personele
teşmil etmek mümkün müdür?

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET
AYDIN (Devamla) - Bunu tahkik ettikten sonra

arz edeyim.

Devlet hastanelerinde mevcut yatakların sınıflandırıldığı ve özel odaların varlığı malumunuzdur. Bütün vatandaşlara eşit hizmet
vermekle yükümlü bulunan devlet hastanelerindeki bu sınıflandırmayı uygun buluyor musunuz? Uygun bulmuyorsanız bu ayrımı giderici bir çalışmanız var mı?
BAŞKAN -

Buyurun Sayın Bakan.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET
AYDIN (Devamla) - Aslında bu, “tüketici rantı” dediğimiz hadisenin yok edilmesidir; diskrimine edeceğiz, biraz daha arayı açacağız.
1985 yılı içerisinde zenginden biraz daha fazla
para alma ve ötekilere yeterli hizmet götürme
meselesidir. Sosyal adalet ilkesine uygun yolda
hareket edeceğiz. (Alkışlar)

Teşekkür ederim. Sayın Abdurrahman Kara?.. Burada.

BAŞKAN -

Soruyu okutuyorum:

VEYSEL VAROL (Erzincan) - Bir sorum daha var.
Yüzyılın
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1. Özel kanuna göre yetiştirme yurtlarında korunmaya alınan kimsesiz çocuklar 18 yaşına
girdikleri gün yurttan çıkarılmaktadırlar, bunların akıbeti hakkında ne düşünüyorsunuz?

1. Halen diploması rafta bekleyen eczacı kesimi
için bugünkü ağır finans şartları muvacehesinde istihdamları konusunda daha yaygın hizmet
ve sahası yaratılmasını düşünüyor musunuz?

2. Ebe ve hemşire ihtiyacı karşısında evvelce
kapatılan ve boş duran Kütahya Sağlık Okulu
hakkında ne düşünüyorsunuz?

2. Her kuruluşta olduğu gibi sağlık kesiminde
de doktor lojmanlarına öncelik vermeyi düşünüyor musunuz?

BAŞKAN -

Buyurun Sayın Bakan.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET

Efendim, hiçbir tesisi boş
bırakmayız ve onun en iyi maksada hizmet
vermesi için gerekli tedbirleri alırız. Bazı özel
sebepleri olabilir, endişeniz olmasın. Ayrıca, bu
hususu zatı âlinizle de görüşebiliriz.

100. YILA ARMAĞAN

AYDIN (Devamla) -

18 yaşına girdikleri gün yurttan çıkarılma hadisesi : Sosyal Hizmet Kanunu, -malumunuz- 18
yaşına kadar kimsesiz çocukları koruma görevini Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğüne vermiştir. 18 yaşını aşmış olanlara biraz daha vakit
verilir, yani nedir bu; diyelim ki yüksek tahsile
gidiyor, böyle durumda olan kimsenin Kredi
Yurtlar Kurumuna gitmesi lazımdır. Yüksek
tahsil gençliği ile bu kurum ilgilidir. Bunun
dışında okumuyor, sanata gidiyor ise 18 yaşını
bitirmiş bir adam usta olmuştur, bizde “usta”
diye istihdam edilir. Eğer üç tane kişi dışarı
çıkmış ve kendi başına münferit birtakım davranışlara girmiş ise netice itibariyle toplumda
böyle 3 tane adamın bulunması tabiîdir. Bunun
büyütülmesini doğru bulmuyorum. Ben hadiseyi tahkik ettim, 3 tane genç haylazlık yapmış,
kaçmış, gitmiş. Yani bu bir sorun değil; genelde
Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü iyi hizmet
vermektedir; bunu arz ediyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Sayın Mehmet Sait Erol?.. Buradalar.

Sayın Mehmet Sait Erol’un suallerini okutuyorum :
Yüzyılın
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3. Lojman olmayan yerlerde ataması yapılan
doktorlar, lojman bulunmadığı bahanesiyle
görev yerini bırakmaktadırlar. Bu durum karşısında ne gibi tedbirler alınmaktadır?
BAŞKAN -

Buyurun Sayın Bakan.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET
AYDIN (Devamla) - Son iki soru üzerinde zannediyorum yeteri kadar bilgi verdim. Öncelik arz
ediyor ve 1985’te sadece buralara, hastane yanlarına lojman yapacağız, bu sorunu halledeceğiz.

Birinci soruya gelince: Eczacıların istihdamı
için tabiî tedbirler düşünüyoruz, ilaç müfettişliğinde eczacıları kullanacağız, yeni iş sahaları
açıyoruz açabildiğimiz kadarıyla.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Teşekkür

ederim Sayın Bakan.

Sayın İhsan Gürbüz?.. Buradalar.
Sayın İhsan Gürbüz’ün sorularını okutuyorum:
1. Sağlık hizmetlerinin ayrılmaz parçası olan
eczacıların yan ödeme, hizmet tazminatları ve
benzeri konularda hekim sınıfıyla eşit işleme
tabi tutulmadığı gözlenmektedir. Bundan sonraki uygulamalarda bu haksızlığın düzeltilmesi
cihetine gidilecek midir?
BAŞKAN - Buyurun

Sayın Bakan.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET
AYDIN (Devamla) - Efendim

çeşitli kesimlerde
müşahede ettiğimiz (bu hemşirelerde vardı bi-

BAŞKAN - Teşekkür

ederim Saym Bakan.

Sayın Haydar Koyuncu?.. Buradalar.
Sayın Haydar Koyuncu’nun sorularını okutuyorum :
1. İnsan sağlığında en sorumlu karar verecek
uzman hekimler, devletin 5-6’ncı kademe sırasında alt derece memur sınıfına indirilmiş ve
madden, manen idareye kırılmışlardır. Bakanlık
bu hekimlerin tatmini için ne düşünmektedir?
2. Doktor ve sağlık personeline lojman verilmesi düşünülüyor mu?
BAŞKAN -

Buyurun Saym Bakan.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET
AYDIN (Devamla) - Efendim zannederim bu
soruları cevaplandırdım.

Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Teşekkür

ederim.

Sayın Bahriye Üçok, buyurunuz efendim.
BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) - Efendim, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinin çok hayatî bir bölümüne yatırılan hastaların bazılarına teşhis için
gereken röntgen filmi ve çeşitli tahliller için hastane olanakları kapalı tutulmuştur. 28 gün 1 ay
beklemek gerektiği tescil edilmiş ve özel laboratuvarlar, röntgen filmi çeken özel müesseseler salık verilmiştir. Kimileri ise bekletilmeden bütün
tahlillerini yaptırabilmekte ve gerekli filmleri de
hastanede çektirebilmektedir. Acaba bu ayrıcalıktan sayın bakanlığın haberi var mıdır, varsa
önleyici bir tedbir getirilebilmesi mümkün mü?

İkinci sorum; 1985’te yüksek hemşirelik okulları açmayı düşünüyorlar mı? Düşünülüyorsa
eğer bunların sayısı acaba ne kadardır?

BAŞKAN - Buyurun

Sayın Bakan.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET
AYDIN (Devamla) - Sayın Hocanın birinci sualini YÖK teşkilatına intikal ettireceğim.

İkinci sorusunda, “yüksek” dendiği zaman, ona
biz karışmıyoruz, ona fakülteler karışır. Biz normal hemşireleri yetiştirmeye devam ediyoruz.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Teşekkür

ederim.

Sayın Muhlis Arıkan; buyurun efendim.
DR. MEHMET MUHLİS ARIKAN (Samsun) -

Efendim, memleketimizdeki kuduz vakalarında tatbik edilen kuduz aşıları, kuduz aşı
istasyonlarında kurs görmüş kişiler tarafından
yapılmaktadır ve şu anda sağlık ocaklarına dağılacak arkadaşlarımız zannediyorum kuduz
aşısı kursundan geçmemiştir. Sağlık ocağının
başında bulunan hekim arkadaş, kurs görmediği için kendisine yakın olan bölgede görülen
bir kuduz vakasında aşı tatbikatına geçemez
ve vatandaşımız köyünden kalkıp, uzak mesafeler katederek bu aşı istasyonuna gitmek
mecburiyetinde kalır. Acaba, Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığı üniversitelerle işbirliği yapmak suretiyle tıp fakültelerinde daha 4’üncü
sınıfta öğrencilere, mikrobiyoloji dersi okutulurken kuduz aşısı tatbikatı gösterilip “Kuduz
aşısı tatbik edebilir.” şeklinde bir sertifika vermek mümkün değil mi? Acaba Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bu konuda bu problemin
halledilmesi bakımından başka bir husus daha
düşünmekte midir?
BAŞKAN - Buyurun

100. YILA ARMAĞAN

liyorsunuz) haksızlıkları izale ettik. Daha başka
haksızlıklar da varsa, bunları da birer birer ele
alır hallederiz. Hükûmetimiz adil bir hükümettir; endişe buyurulmasın.

Sayın Bakan.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET

Gerekli teması yaparız ve
kursları da açarız; soruya verilebilecek cevap
herhalde budur.
AYDIN (Devamla) -

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Bu suretle sorular tamamlanmıştır.

Yüzyılın
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Buyurun Sayın Bakan.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET
AYDIN (Devamla) - Sayın Başkan, değerli üyeler; Bakanlığım Bütçesi üzerinde ortaya koymuş
bulunduğunuz değerli görüşlere teşekkür edi-

100. YILA ARMAĞAN

Sağ olun efendim. (Alkışlar)

Konu

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1986 Malî Yılı Bütçesi ile 1984 Malî Yılı
Kesin Hesabı Münasebetiyle

Yasama Yılı

3

Birleşim

47

Tarih

17.12.1985

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET
AYDIN (Samsun) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin Değerli Üyeleri, burada arkadaşlarımız 3
saatten fazla konuştular ve bir kısmı yazıdan
okudukları için birçok meseleyi gayet süratli
bir şekilde dile getirdiler. Bu durum karşısında benim 9 saat konuşmam gerekiyor; ancak,
1 saat zaman ayrılmış vaziyette ve aslında bir
de, bakanlığım yaptığı icraatı ve hizmetleri
anlatmam gerekirse, o zaman 18 saat gibi bir
zaman lazımdır bana. Bu durumda, karşımda
140 okkalık bir pehlivan duruyor, ensesi yok,
beli yok ve ne tarafından tutacağımı bilemiyorum; bunu peşinen arz edeyim. O itibarla,
zamanımı da, sadece bize yapılmış olan eleştirileri cevaplandırmaya tahsis etmek istiyorum;
başka çaremiz yok.

Muhterem Arkadaşlarım, muhakkak ki, burada bakanlığımızı eleştireli arkadaşların fikirlerinden istifade etmişizdir; bundan hiç şüphe
yoktur. Eğer, bu arkadaşlarımız birtakım şeyleri yanlış söylemiş iseler, kendi icraatımızı yeteri
kadar anlatamamışız, karşımızdaki arkadaşları
ikna edememişiz demektir; ben buradan böyle
bir mana çıkarıyorum. Eğer bizi buna rağmen
eleştirdilerse, demek ki, icraatımızı anlatamaYüzyılın
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yorum ve bakanlığım icraatında bu hususların
nazarı itibare alınacağını sizlere arz ediyorum.

dık; ama buradan anlatacağız efendim; buradan çıkan netice budur. Bu bakımdan, onları
suçlamıyorum ve her halükârda bu arkadaşlara
teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlarıma teker
teker arzı cevap etmeye çalışacağım.
Birinci konuşmacı Sayın Gürpınar, “Orada
yataklar, doktorlar şu kadar, Türkiye’de bu kadar” şeklinde Batı ile bazı karşılaştırmalar yaptı; doğrudur, yani Türkiye henüz Batı seviyesine çıkmış değildir. Türkiye’de oldukça farklı
birtakım yaklaşımlar da vardır; fakat biz, netice itibariyle daha iyi olanını yapmaya doğru
adımlar atacağız.
Bu ifadelerin bir kısmında bazı çelişkiler de gözüme ilişiyor, bunlara teker teker işaret ederek
izahlarımı yapacağım. Tamamiyle konuşmacı
arkadaşlara ve onların buraya getirdiklerine
cevap veriyorum; çünkü, onun dışında birtakım izahlar yapmaya maalesef vaktim yoktur.
Arkadaşlarımız bir taraftan burada, Sağlık
Bakanlığına bütçeden ayrılan payın yeterli olmadığını ifade ederken, öbür taraftan Sayın
Gürpınar, 1985’te hastane ücretlerine zam yapıldığını ifade ettiler.

Muhterem arkadaşlarım, bir hizmet yapılıyorsa pekala bunun bir fiyatı vardır. Yani, arkadaşlarımız, “zam” derken, bunun tamamıyla
bedava olmasını da söylemiyorlardır.

bir film çekmenin, vesairenin bedeli ne idiyse,
bu böyle kalsın.” diyen arkadaşımız var ise, herhalde onunla da burada görüşme fırsatını buluruz; o fırsatı bulmamak mümkün değildir.

İDRİS GÜRPINAR (Muğla) - Yüzde

Hastanelerde kullanılan birtakım malzemeler
vardır, yemek verilmektedir; bunların bedeli
devletin cebinden çıkacaktır; o zaman siz, hali
vakti yerinde olan bir hastadan bunun bedelini almıyorsanız, bu demektir ki, “Memlekette
sağlık hizmetleri tüm olarak bedava bir şekilde
yapılmalıdır, yapmalıyız.” şeklinde bir kanaate,
varıyorsunuz, öyle bir noktaya geliyorsunuz.
Bu, mümkün değil.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI (MEHMET
AYDIN) (Devamla) -Geleceğim oraya. Bir fiyatı

vardır, ona bir ilave yapıldı. Yani, öyle ise yapılmasın; 20 sene bu böyle kalsın mı? Ben bunu
anlayamadım.

İDRİS GÜRPINAR (Muğla) -

oluyor.

Ama yüzde 500

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET
AYDIN (Devamla) - Müsaade

dim, ona cevap vereceğim.
BAŞKAN -

buyurunuz efen-

Müdahale etmeyelim lütfen.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET

Zamanı gelince elbette ki
fiyatlar değişecektir. Tarih içinde bu böyledir;
yani, 100 sene evvel fiyatlar bugünkü gibi değildi, 100 sene sonra da fiyatlar bugünkü gibi
olmayacaktır. O itibarla, bir zam yapılmıştır,
yapılacaktır; “Niye zam yapıldı?” diye, böyle
bir şey söylenemez.

AYDIN (Devamla) -

Arkadaşlar, 5 senedir hastane fiyatlarına zam
yapılmamıştır. 100 liraya bir adam hastanede
3 öğün yemek yiyecek ve yatacak... Yani, hastane fiyatları bunlardır; “Bu şekilde kalsın.”
diyor musunuz? Eğer diyorsanız, bunu açıkça
diyeceksiniz. “Zam yapıldı, zam furyası, zam
görüntüsü” şeklinde olmaz öyle şey.
Arkadaşımız şimdi diyor ki, “Yüzde 500 zam
yapıldı.” Peki, yüzde kaç zam yapılsaydı? Ben
de size mukabil bir soru soruyorum. Olamaz
bu arkadaşlar; o şekilde bir yere varamazsınız.
“Zam yapılmasın.” diye bir iddia herhalde mevcut değil, öyle zannediyorum. Şayet, “Hastane
fiyatları 50 sene içerisinde ne idiyse; hastanede

İDRİS GÜRPINAR (Muğla) -

aslında büyük hizmettir.

Sağlık hizmetleri,
100. YILA ARMAĞAN

500 oluyor.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET
AYDIN (Devamla) - Müsaade ediniz beyefendi,

siz konuştunuz, ben de biraz konuşayım.

Efendim, lütfen sözünü kesmeyin
de, izah buyursunlar.

BAŞKAN -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET

Düşünce ıttırâdımızı hiç
değilse bu 1 saatin içerisinde muhafaza edelim.
AYDIN (Devamla) -

A. AŞKIN TOKTAŞ (İzmir) -

geçiriyorsunuz.

Sayın Bakan, vakit

Lütfen, müdahale etmeyin. Buyurun efendim.

BAŞKAN -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET AYDIN (Devamla) - Muhterem Arkadaşlar, üstelik, benim tespitime göre 1983
yılında hastane fiyatlarında bir indirim de
yapılmıştır. Hiçbir sebebi de yoktur bunun;
bu da fevkalade garip bir hadisedir, bunu da
böyle tespit ediyorum.

Sayın Gürpınar, belirli bir sağlık politikasının
olmadığından bahsettiler. Muhterem arkadaşlar, “Sağlık Bakanlığının politikası” diye, bir
Yüzyılın
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şey olmaz; Hükûmetin politikası vardır, sağlık
politikası da onun bir parçasıdır. Bunlar yazılmıştır; ayrıca Sağlık Bakanı, “Benim de sağlık
politikam budur.” diye bir şey çıkaracak değil.
Ayrıca, bu memlekette, 5 yıllık planlarla, yıllık
programlarla, politikaların tespiti söz konusudur. Memleketimiz planlı bir dönemin içindedir. Hükûmet programında Anavatan Partisi
ilan etmiştir, “Sağlık hizmetlerini vasıflı, güvenilir, kolay erişebilir, formaliteden uzak, ülke
sathında dengeli bir şekilde yaygınlaştırılması
sağlanacaktır. Doktor ve sağlık personelinin
yurdun her köşesinde bulunabilmesi, hizmeti
isteksiz hale getiren zorlama yerine...” şeklinde, böyle, devam edip gidiyor; bir sayfa bunlar
izah edilmiştir. Yani, sizler bunun dışında daha
nasıl bir yöntem düşünüyorsunuz? Bu, mümkün değildir muhterem arkadaşlar. Bir hükûmet, her sahada yapacağı işleri, politikalarını
belirler; bu belirlenmiştir.
TEVFİK BİLAL (Hatay) - Alternatif
NEVZAT BIYIKLI (Artvin) -

lim.

yok demek.

Susun da dinleye-

Tabiî, müdahale müdahaleyi davet
ediyor, hoş bir şey olmuyor.

BAŞKAN -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET

Ben müdahalelere cevap
vermiyorum Sayın Başkanım, görüyorsunuz.

AYDIN (Devamla) -

Evet, efendim, buyurun zatı âliniz
devam ediniz; ben diğer arkadaşlara söyledim.

BAŞKAN -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET
AYDIN (Devamla) - Şimdi, Sayın Gürpınar
konuşmalarında soruyor; “Bu bir liberal görüş
müdür, yoksa sosyalleştirme midir; bu sistemin
adı nedir?” diyorlar ve burada bir de “sosyalizasyon” kelimesi, özellikle SHP’li arkadaşlar
tarafından müteaddit defalar ifade edildi.

Muhterem Arkadaşlar, şimdi, bu birtakım sağlık hizmetlerinin devletleştirilmesi anlamında
kullanılan bir sözdür. Mesela, İngiltere’de köYüzyılın
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mür, PTT ve demiryolu hizmetleri gibi birtakım endüstriler devletleştirilmiştir, bunun için
“Sosyalize edilmiştir.” tabirini kullanmamışlardır; “Nasyonalize edilmiştir.” demişlerdir.
Tabir budur, yani “Nationalis industry” şeklindedir; bunun anlamı nasyonalize edilmiş endüstridir. Burada “sosyalizasyon” lafı yoktur ve
“millîleştirme” lafı vardır.
Bugün İngiltere’de “National Health Services”, Millî Sağlık Servisi var. Yani, bu “sosyalizasyon” kelimesinin acaba bir cazip tarafı mı
var; bunu anlayamadım ben. Biz bundan neyi
kastetmek istiyorsak, ortaya koyarız ve bu sistemde şunlar oluyor der ve ona göre de meseleyi vuzuha kavuşturmuş oluruz.
Hangi kelimeyle ifade edilirse edilsin, bununla
kastedilen şudur: Devlet, koruyucu sağlık hizmetlerini halka kendisi bizzat sağlayacaktır ve
bu konu işin sosyal tarafını teşkil etmektedir;
hadise bundan ibarettir. Biz, Hükûmet olarak
böyle bir şeyi kaldırmış değiliz; onu da burada
ifade etmek istiyorum. Binaenaleyh, bu Hükûmetin sağlık politikası, kendi programında, 5
yıllık kalkınma planında ve programlarda ve
de icraatında görülmektedir.
Sayın Gürpınar, sağlık idarecisi olmadığından
bahsettiler. Yüksek sağlık idaresi veya bazı ona
benzer birtakım kuruluşlar var; oradan “sağlık
idarecisi” namı altında elemanlar yetişmektedir bunlarla bu işin idaresinin mümkün olduğunu ve bakanlığın hekime itibar etmediğini
belirten birtakım beyanlarda bulundular. Bu
beyanlara da fevkalâde üzüldüm. Türk hekimini ne kadar onurladığımı bu memlekette
herkes biliyor. (ANAP sıralarından alkışlar) O
itibarla, bu sözleri söylenmemiş farzediyorum
ve bunun da ispatı mümkün değildir.

Bakanlıktaki hekim sayısının azaldığından bahsettiler. Ee, hekimler gidiyor da, bunların yerine
başkaları mı geliyor yani?.. O itibarla, arkadaşımın bu sözlerine hiçbir veçhile katılmıyorum.

Sayın arkadaşımız, bu sosyalizasyon yasasının
tedavide kademe getirdiğini bize ifade ettiler.
Muhterem arkadaşlar, bu yasa 25 yıldır uygulanıyor; her tarafta gayet mükemmel bir durumda. Kendileri de Edirne, Etimesgut ve Çubuk’u incelemişler. Orada deneme kabilinden
üniversite mensuplarıyla yapılan bir uygulama
var, onu incelemişler ve “Burada gayet iyi öbür
tarafta niye bozuk?” diyorlar. Bunun cevabını
da kendisi vermek durumundadır. 25 senedir
uygulanan bu yasa, acaba neden Türkiye’nin
her tarafında, Etimesgut’ta olan durumu sağlayamamış muhterem arkadaşlar? Demek ki,
birtakım problemleri vardır; ama olmamış bir
hadise. Bu yasa şimdiye kadar sosyalizasyonu
sağlıyordu da, ANAP Hükûmeti geldi, o mu
bozdu acaba? Böyle bir şey mümkün değil,
kendisi de öyle bir şey demedi zaten, işin gerçeği şu: Türkiye’de bu kademeden geçme meselesi fevkalade nazik bir hadisedir; çünkü siz
bu tesisleri yurdun her yerinde kuracaksınız,
eksik tesisle bu işin yürümesi mümkün değildir. O zaman vatandaş, o tesislerden geçecek;
yani sağlık ocağı köyünde ise adama gerekli
olanı yapacak, ilçeye gelmesi gerekiyorsa, orada hastanemiz olacaktır; olmuyorsa, o zaman
şehire, şehirde de olmuyorsa büyük şehire gidecek; bu suretle -biz iktidara geldiğimiz zaman,
gazetelerde okumuş olduğumuz bir hadise- vatandaşın hastanelere yığılma hadisesi ortaya
çıkacaktır; bu da önemli ıstıraplara sebep olan
bir hadisedir. Hatta, ihtisas hastaneleri, yani
üçüncü derece hastane dediğimiz hastaneler
vardır; dış ülkelerde vatandaş kendi başına

gidemiyor, mutlaka şevki gerekiyor, hastanede
poliklinik yapılmıyor; ondan sonra siz bunları
nasıl sağlayacaksınız? Evvela altyapıyı sağlamlaştıracaksınız, Sosyalizasyon Yasası da bugüne
kadar bunları yapamadığı için, tabiatıyla eksik
bir şekilde devam edegelmiştir. Ama, memleketin sağlık personeli artıyor, tesisleri de artıyor; tabiatıyla zamanla bu olacaktır, bunu da
herhalde bir senede yapmak mümkün değildir.
Arkadaşımız, “Etimesgut’u denetlediniz mi?”
diyor. Denetledim efendim, gittim gördüm
onu; merakınızın zail olması bakımından bunu
arz ediyorum.
Şimdi, çeşitli konuşmacılar burada, tıp fakültelerinden iyi hekim çıkmadığını, sağlık ocağına
giden hekimler vesaireyi burada dile getirdiler
ve eğitimin şart olduğunu; yani fakülteden sonra
da eğitimin şart olduğunu burada dile getirdiler.
Bunlar, başka yerlerde de söylenmiş şeylerdir;
Tabipler Birliğinin memorandumu var, orada
yazılmıştır. Tabipler Birliği, Türk tabiplerinin
en yüksek seviyede temsil edildiği bir organdır.
Onlar da, “Evet, bu böyledir, eğitim lazımdır.”
diyorlar; biraz sonra oraya geleceğim.

100. YILA ARMAĞAN

Bunlardan başka arkadaşımız, yine Tabipler
Birliği ile ve üniversitelerle işbirliği yapılmasını önerdiler. Benim zamanımda olduğu kadar,
hiçbir zaman üniversitelerle işbirliği yapılmamıştır. Bunu rahatlıkla burada ifade ediyorum.
Bakanlıkta 19 tane danışma kurulu kurulmuştur ve burada tamamiyle üniversite mensupları
görev almışlardır, çalışmaktadırlar.

Sayın Osmanlıoğlu, bizim açmış olduğumuz
bir eğitim merkezini eleştirdi. Gazeteler “Cahil
doktor yetiştiriyoruz.” diye manşet atmış; yani
hem bu eğitim ihtiyaçları var, hem de “Efendim,
bu eğitim merkezi...” diye arkadaşımız Plan ve
Bütçe Komisyonunda da aynı tenkidi yaptılar.
Arkadaşlar, doğrusu ben, bu eğitim merkezini
kurduğuma pişman oldum. Meğer ne kadar
büyük bir suç işlemişim. Bu sağlık ocağına gidecek hekimler, o adlî tabiplik, bilmem ne dediğiniz hususlarda biraz daha yetişsin diye eğitim
merkezi kuruyoruz; Sağlık Bakanlığının bugüne
kadar bir tane eğitim merkezi yok. Soruyorum
size: Nerede yapacak bu eğitimi? Yani, eğitim,
kurumsal bir hadisedir; insanları bir araya toplayacaksınız, binanız olacak, bir yerde oturtaYüzyılın
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caksınız, bir şeyler söyleyeceksiniz, öbür tarafta
da, eğer bu kurs devam ediyorsa, adamı beş gün
yatıracaksınız. Yani bu, bu kadar önemli bir hadise mi? Ben, şahsen bunu bir türlü anlayamadım. Bunlar, hizmet yapmak isteyen bir insanı
teşvik etmeyen, sadece cesaretini kıran bir davranıştır, başka bir şey değildir. Onun için, hiçbir
iktidar bu şekilde kösteklenmemeli; çünkü bunun mukabili de öbür tarafa yapılacaktır. ANAP
Hükûmeti yüz sene burada oturacak değil, bir
gün başka bir iktidar gelecektir; memlekete hizmeti kim yapıyorsa, onu teşvik etmek lazım, benim siyaset anlayışım budur arkadaşlar. (ANAP
sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)
100. YILA ARMAĞAN

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; şimdi,
Sayın Arpacıoğlu’nun ilaç konusuna geçiyorum. Bu ilaç konusunda, ben iddia ederim,
cumhuriyet tarihinin en büyük icraatı benim
zamanımda olmuştur ve inşallah bunun kitaplarını da parça parça yazacağım ve bunu yüce
Meclise de arz edeceğim. Yani, “Kitaplarını
yazacağım.” derken, yapılan işleri tarihe geçmesi için yazacağım. Ben, bunun garip bir hadise olduğunu da düşünmüyorum.
İlaç konusunda, fevkalade büyük bir talihsizlik
vardır ve de birtakım meseleler, gayet çarpık
hale getirilmiştir. Yapılan hiçbir icraat burada
zikredilmedi; bu sözüm özellikle SHP kanadınadır. Arkadaşlarımız, hiç değilse bir aşı hadisesini söyleyebilirlerdi. Siz söylemediniz ama,
bu dünyanın dört bir tarafında söyleniyor; mesela Londra Televizyonunda söylendi.
FAİK TARIMCIOĞULU (Bitlis) - Sayın Bakanım,

ben söyledim.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET

Efendim, sözüm SHP kanadına, demin de söyledim. Size geleceğim ve
ayrıca zatı âlinize teşekkür edeceğim.

AYDIN (Devamla) -

Sayın Arpacıoğlu, ilaç konusunda gayet dikkatli birtakım tespitler ve çalışmalar yapıyor;
Yüzyılın
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evvela kendisine teşekkür ediyorum. Bunu takiben de, içine düştüğü çelişkileri ve daha sonra, nerelerde kendisine katılmadığımı da teker
teker izah etmeye çalışacağım.
Sayın Arpacıoğlu, burada birbirine benzeyen
ifadeler kullandı; “İlaç piyasası, kâr güçlerine
ve bir avuç işbirlikçinin” gibi birtakım sözler
söyledi. Muhterem arkadaşlar, biliyorsunuz,
klasik deyimiyle buna, “Sömürü edebiyatı”
derler. Arkadaşımız, bu klasik sömürü edebiyatını burada dile getirmiştir. (SHP sıralarından
“gerçekler yatıyor” sesleri) Gerçek midir, değil
midir, onu da burada beraber müzakere edeceğiz. İş, sizin “gerçek” demenizle olup bitmiyor
ki; mesele orada.
Sayın Arpacıoğlu’nun bize çizmiş olduğu bir
tablo var; ilaç fiyatından başladı, sonra kaliteye
el attı ve sözlerini böyle bir dizi içerisinde getirdi. Tabiî, sömürü meselesi biraz daha çarpıcı
olduğu için, önce ona söyledi; ama ben şimdi o
tabloyu tersine çevireceğim.
CAHİT TUTUM (Balıkesir) - Sayın Bakan, ilaçla-

rın terkibinden.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET
AYDIN (Devamla) -

arka tarafa geleceğiz.

Evet, oradan başlayıp,

Bu suretle de biz, ilaç konusunda nasıl bir
politika düşünüyoruz, düşünmüşüz, takip ediyoruz ve bizden evvel nasıl bir politika vardı;
bu konuları vaktimizin müsaadesi nispetinde
sizlere arz etmeye çalışacağız.
Tüketicinin, ilaç konusunda istediği, kaliteli
birtakım ilaçların elde edilmesidir. Yani, kendisine hangi ilaç sunuluyor ise, bunun, o standartta ne yazılı ise, o şekilde istihsal edilmesi ve
o şekilde eline geçmesi; bunun yanı sıra, fiyatının da makul olması. Yani netice itibariyle, ilaç
politikasının özeti bundan ibarettir; başka bir
şey de düşünülemez.

Ve her za-

ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU (Amasya) -

1942

man bulunabilmesi...

yılı farmakopisinin kopyası.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET

AYDIN (Devamla) - Evet,

AYDIN (Devamla) - Arkadaşımız, “1942 farmakopisinin kopyası” diyor. Evvela arkadaşımı
teyit ediyorum; daha da kötü; ama biz ‘buna
da el attık.

onu temel bir varsayım olarak burada zikretmedim; onun var olduğunu farz ediyorum.
Muhterem Arkadaşlarım, “Bir ülkede, kaliteli
ilaç nasıl üretilecektir?” meselesine bir göz atmamız gerekiyor. İlacın kaliteli olması hususunu
geniş manada iki yolda düşünmek mümkündür,
Bunlardan bir tanesi, onun herhangi bir sağlık
konusunda etkili ve yararlı olmasıdır. Tabiî, bu
ayrı bir şeydir ve bunun araştırmaları da yapılıyor. İsviçre ve İngiltere gibi gelişmiş ülkeler önce
bir ilaç icat ediyorlar; bu Hacın icadında araştırmalar yapılır, çeşitli uzmanlar çalışır, ayrıca
buna bir sürü araştırma masrafı da döküldükten
sonra, önceden yok olan bir ilaç icat edilir. Biz
şimdi, “Kalite” deyince, bundan bahsetmiyoruz.
Böyle bir ilaç icat edilmiştir; bir formülü vardır
ve başkaları da bunu şu veya bu şekilde almış
ve üretecektir. Hadise işte ondan sonra başlamaktadır. Aslında ilaç standardı, “Farmakopi”
denilen bir hadisedir; Türkiye’de farmakopi, günümüzün şartlarına uymanın çok gerisindedir.
Bunu Sayın Arpacıoğlu burada söylemedi; ama
kendisi de pekâlâ biliyor. Tabiî bunları söylemeye onun da vakti yoktu, bu hususta kendisini
makul ve mazur görüyorum.
Muhterem Arkadaşlarım, Türk farmakopisi
1974 senesinde kalmıştır ve günümüzün şartlarına da uymamaktadır. Binaenaleyh, “Kalite”
derken neye bakacaksınız? Çünkü önünüzde
bir standart olmalı ve “Bu ilaç buna göre üretildi mi?” diyebilmelisiniz. İlaçta kalite kontrolünün manası budur. Şimdi biz bunu da ele alıp,
1974 senesinde kalmış olan farmakopiyi, komisyon kurduk, günümüzün şartlarına getireceğiz; bunu bu sene bitireceğiz; size arz ediyorum.

Şimdi, evela bu standartlar günümüzün koşullarına uygun bir şekilde elinizde olmalı ve ondan
sonra biz, “Herhangi bir firmanın üretmiş olduğu bu ilaç, şu standartlara göre yapılmış mıdır,
değil midir?” diyebiliriz. Amacımız, bunun böyle yapılmasını sağlamaktır. Peki, bunu kim sağlayacak? Bunu, her şeyden önce devlet ondan
sonra da, özel sektör; yani ilacı yapan firmanın
kendisi sağlayacaktır. Bu, iki başlı bir denetim
hadisesidir; üçüncüsünü düşünemezsiniz.

100. YILA ARMAĞAN

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) -

Muhterem Arkadaşlarım, şimdi, devletin bunu
yapabilmesi için, önce bir ilaç kontrol düzenine sahip olması lazımdır. ANAP Hükûmeti
işbaşına geldiğinde, devlet teşkilatını bu şekilde bulmamıştır. Bunu burada arkadaşlar bizzat
kendileri ifade ettiler; Refik Saydam’da bulunan
cihazların müzelik olduğu ve bu cihazlarla Türkiye’de ilaç kalitesinin kontrol edilemeyeceği,
kendileri tarafımdan ifade edildi; ondan sonra
bunu başkaları da ifade ettiler. Zaten “müzelik”
lafını bir İngiliz uzman çıkardı.
Şimdi, hadiseyi bir defa buradan alıyoruz; biz,
bakanlık olarak buraya yüz milyonlarca lira döküp cihazları getireceğiz, Bunu birkaç ay içinde
ikmal etmek durumundayız ve devletlin etkili
bir ilaç kontrol düzeni kurması için teşebbüse
geçtik; adamlarımızı Avrupa’ya gönderdik, orada eğitim görüyorlar. Bu hususta sayacağım çok
şey var; fakat biz, bakanlık olarak bu sahada boş
oturmadık, önce bu kontrol düzenini kuruyoruz. Arkadaşlar, Refik Saydam’ın fonksiyonuyla ilgili olarak burada bazı şeyler söylediler; o
Yüzyılın
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konulara ayrıca geleceğim. Sadece şu kadarımı
söyleyeyim; Refik Saydam konusunu arkadaşlar
yanlış biliyorlar; daha doğrusu, bilmiyorlar,
Muhterem arkadaşlarım, Refik Saydam’da
“İlaç kontrol şubesi” diye bir şube olsa dahi,
burası bir ilaç kontrol yeri değildir; orada polemik yapılmaktadır. Çünkü, ilaç kontrolünü
devlet yapar, bir laboratuvar yapmaz. Refik
Saydam’da laboratuvarlar vardır, ilaç kontrollerimi inspektörler yapar.
ARSAN SAVAŞ ARPAOOĞLU (Amasya) -

devletim ne anlamı kalıyor?
İDRİS GÜRPINAR (Muğla) - Refik
100. YILA ARMAĞAN

şirket mi?

Saydam özel

ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU (Amasya) - Sayın
Balkan, siz Refik Saydam’ı kaç defa gezdiniz?
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET

Refik Saydam’ı 100 defa
gezdim. Kaç defa gezmem lazım? Yani Sayın
Arpacıoğlu, 1.000 defa gezmem lazımsa, onu
da bana lütfen söyleyiniz.

AYDIN (Devamla) -

BAŞKAN - Siz

devam ediniz Sayın Bakan.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET

AYDIN (Devamla) - Refik Saydam’da laboratuvarlar var muhterem beyefendiler, orada sadece
analiz yapılır; arkadaşlarımızın bilmediği nokta
budur. İlaç kontrolünü Eczacılık Genel Müdürlüğü yapar. Bunları bilmiyorsunuz, anlatıyorum,
vaktim de yok üstelik, çok süratli konuşmak
mecburiyetindeyim. Bir sürü şey söylediniz,
bunlara nasıl cevap vereceğim? (ANAP sıralarımdan “Bravo” sesleri, alkışlar) Refik Saydam
Hıfzıssıhha Enstitüsü ilaç analizi yapar, analizciler vardır. Efendim, Türkçe meselesinden dolayı
bu kelimeler de karıştı. Şimdi, bizim eski literatürümüzde “teftiş” ve “murakabe” kelimeleri
vardı muhterem arkadaşlar; bunlar İngilizcede
“kontrol” ve “inspection” kelimelerine tekabül
ediyor; kontrolü yapan, devletim büyük bir organıdır, büyük bir teşkilattır bu. Bu sözlerimde
bir yanlışlık olduğunu zannetmiyorum; bu işin
literatürü böyledir. Kontrollü yapan, bakanlığım kendisidir, ilgili teşkilatı vardır; yani müfettişleri vardır, ilacı alır; numune toplayıcısı vardır,
laboratuvarda analiz yapanı vardır; büyük bir
kadrodur bu; ama Refik Saydam Enstitüsünde
laboratuvar vardır, orada sadece analiz yapılır;
bunun, ilacın standardına uygun olup olmadı-

AYDIN (Devamla) - Muhterem arkadaşlarım,
ikinci konu; “Otokontrol” dediğimiz, yani firmanın kendi ürettiğini kontrol etmesidir. Otokontrol, dünyanın gelişmiş ülkelerinde temel
olan bir şeydir ve bu firmanın, bu otokontrolü
de yapabilmesi için, evvela laboratuvarı olacak, ilgili uzmanları olacak, ondan sonra -iş
bunumla bitmiyor- o fabrikanın, bu ilacı kalitesine uygun bir şekilde üretebilmesi için bütün
tesisatı, cihazları mevcut olacaktır. Bunlar yazılır ve buna GMP diyorlar, İngilizce’de (Good
Manufactory Practise) dedikleri üç kelimenin
baş harfleridir. Kısaca, GMP kuralları olacak.
Yani, bu ilacı bir fabrikanın usulüne uygun
yapabilmesi için bunları anlatmak mecburiyetindeyim. Başka çarem yok, çünkü meseleler
yanlış anlaşılıyor.

Yüzyılın
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Peki,

ğı tespit edilir. Binaenaleyh, oradaki arkadaşlarımız yani eskiden bizim devraldığımız arkadaşlar, “Biz burada kontrol yapıyoruz, buraya
kimse giremez.” diye polemik yapmışlardır ve
bu arkadaşlarımıza da yanlış bilgi verip, onları
ihmal etmişlerdir.

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) -

bunlarla bizim alakamız ne?

Sayın Bakan,

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET
AYDIN (Devamla) - Efendim?..
BAŞKAN - Buyurun,

siz devam edin.

AYDIN (Devamla) - Arkadaşlarımızın söylediklerine cevap veriyorum Sayım Başkanım.

Tabiî, sorulara cevap veriyorsunuz.
Buyurun. Ama...

BAŞKAN -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET
AYDIN Devamla) - Yani, benim cevaplarım sizi
rahatsız ediyorsa, o başka. Rica ederim yani...

Sayın Bakanım, yerinden soru soranlara cevap vermeye mecbur değilsiniz.
BAŞKAN -

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) - Buralar

tesinde söylenecek şeyler.

tıp fakül-

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET

İyi ama, bilmeyen arkadaşlar, sonra yanlış anlayacaklar.

AYDIN (Devamla) -

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) -

ilgisi yok.

Genel politikayla

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET
AYDIN (Devamla) - Beyefendi, siz beni konuştur-

bu şekilde üretim yapmaları konusunda bir
kararname istihsal etmiştir. Çünkü, firmaların
büyük bir kısmı bu GMP kurallarına uygun
olarak çalışmıyordu Türkiye’de. Bunlara da bir
sene müsaade verdik, “Bu bir sene içerisinde
GMP’nin gerektirdiği şartlan yerine getirmeyen ilaç üretici firmaları kapanacaktır.” denmiştir ve bu bir sene dolmuştur; şimdi bizim
müfettişlerimiz, İstanbul’da ilaç firmalarını bu
bakımdan denetlemektedirler. Bu, yakında bitecek ve muhtemelen birtakım firmalar da kapatılacaktır. Kaliteli ilaç bu şekilde temin edilir.
Binaenaleyh, bu iki şartın mevcudiyeti halinde,
bir memlekette kaliteli ilaç üretilecek demektir. Şimdi, arkadaşımın, “İçinden şu çıkmış,
bu çıkmış” diye söyledjklerine burada cevap
vermiyorum; çünkü artık meselenin ne olduğu
anlaşılmıştır.
Esas
olan bu. Fayans istemiyoruz efendim; mühim
olan ilaçtır.

ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU (Amasya) -

Müdahale etmeyelim Sayın Arpacıoğlu, lütfen...

mamak niyetindesiniz ama, ben Başkanın müsaadesiyle konuşuyorum burada. Rica ediyorum
yani; oturduğunuz yerden lütfen karışmayın.

BAŞKAN -

BAŞKAN - Efendim,

AYDIN (Devamla) -

mü kesmeyelim.

rica ederim, hatibin sözü-

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET
AYDIN (Devamla) - Sorulara cevap veriyorum;

ben burada söylenenlere cevap veriyorum.
Rica ederim... Arpacıoğlu arkadaşımız gayet
güzel noktalara temas etmiştir; lütfen dinlerseniz, iki tarafı da anlamış olursunuz. Niye yani
bu kadar...(SHP sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Devam

edin efendim.

Lütfen müdahale etmeyelim.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET

Sayın Başkan, Muhterem
Arkadaşlarım, bizim Hükûmetimiz, firmaların

AYDIN (Devamla) -

100. YILA ARMAĞAN

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET

Muhterem Arkadaşlar,
şimdi, gelişmiş dış ülkelerde ilaç nasıl icat ediliyor?.. Birçok ülkelerde ilaç konusunda patent
mevcuttur ve araştırma sonunda ortaya bir
sürü para harcamış olan firma, bunun patentini
alıyor ve o ilacı kendisinden başka kimse yapamıyor. Patentin cari olduğu ülkelerde, bu patente sahip olan firma, fiyatını da dikte etmektedir.
öyle durumlar vardır ki siz, bu patenci malı başka bir yerden de temin edemezsiniz. Ama, patentin cari olmadığı ülkelerde, netice itibariyle
bunun taklitleri yapılır ve ondan sonra da, bu
maddeler, eğer patent yoksa, patent koruması
olmadan o memlekete girebilir. Şimdi, buraya
kadar bu hadiseyi bilmek gerekmektedir. Buradan fiyat meselesine geçiyorum.
Yüzyılın
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Muhterem arkadaşlar, bizim Hükûmet işbaşına gelmeden önce cari olan ilaç fiyatları konusunda, 1972 tarihli kararname bambaşka bir
sistem içerliyordu. İlaç endüstrisi hammaddeye
bağımlı olduğu için, dışarıdan getirilecek olan
bu hammaddelerin fiyatları konusunda, bakanlığın ilgili organı tetkik yapıyor ve her gelene de bunu açmıyordu. Formül bakımından
aynı hammadde; birkaç kişi geliyor; en düşük
fiyat nereden ve kim tarafından teklif edildiyse,
ötekilere de diyor ki; “Sizlerinkini de aynı şekilde sayacağım; en düşük olanı kabul ediyorum.”

100. YILA ARMAĞAN

Şimdi, bu kararname, işte bu memlekette ilaç
endüstrisinin; bu arkadaşlarımızın, “Montaj
sanayisi” diye tabir ettikleri bu endüstrinin az
daha yok olmasına yol açıyordu. Çünkü, düşününüz; adamın biri bir kilo hammadde getirmiş, ona da dışarıdan çok düşük bir fatura
almış... Ne yapacaksınız?.. Öteki firmalar da
gayet dürüst; dışarıdaki fiyatı ne ise, mecburen
onu gösteriyor. Hammaddeler de geliyor, yani
siz o hammaddeye hükmedecek değilsiniz; o
zaman arkadaş, bunları sen de bu fiyattan ver...
Muhterem arkadaşlar, işte, Türk ilaç endüstrisi,
1957’lerden sonra bu memlekette neşvü nema
bulmaya çalışan bu endüstri, bu ilaç fiyat politikası yüzünden yok oluyordu. Türkiye’ye gelmiş
ve burada ilaç fabrikası kurmuş olan o büyük
yabancı firmalar, memleketi terk edip, gitmeye
başladılar. Yabancı bir firmanın burada fabrika
kurması büyük bir hadisedir. Herhangi bir harp
halinde adam, ilaç üretiyor ve hammaddesini
de yapacağını farz edelim; bu, büyük bir nimettir. Şimdi siz, o firmayı fiyat bakımından mütemadiyen sıkıştırıp, aşağıya doğru itmeye çalışırsanız; bütün mamullerde olduğu gibi, birtakım
hile teşebbüsleri tezahür etmez mi muhterem
arkadaşlarım?.. Eşyanın tabiatı icabı değil mi
bu?.. Bunun tepkisi böyle olur.
Bir de, bu hammaddelerin geldiği ülkelere
göre, tabiatıyla demin arz ettiğim gibi, patentYüzyılın
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li patentsiz tefriki dolayısıyla, bir kısım ülkelerden ucuz hammaddeler gelecektir; bunları
siz kendi laboratuvarlarınızda kontrol etmek
zorundasınız. Laboratuvarınız da yoksa, - demin arz ettim- ne yapacaksınız? O zaman,
bu memleketin ilaç tüketicisine şüpheli malı
satacaksınız demektir. Halbuki, burada malın
kalitesi artık tecezzi kabul etmez, yani, “Biraz
daha düşük olsun, zarar yok.” derseniz; olamaz, bu mümkün değildir. Belli bir pazarlama
durumunda olan bir kalitesi vardır bunun. O
itibarla, biz bu fiyat kararnamesini kaldırdık.
Zaten bu fiyat kararnamesine göre, fevkalade
sofistike birtakım hesaplar, endeksler vesaire
yapılıyordu. Ben size şunu söyleyeyim bir iktisat uzmanı olarak; bu endeksler aslında kullanılmıyordu, endeksten anlaşılan birtakım kavramlar da burada yanlış idi. Onu da, detayına
girmeden size arz ediyorum.
Bir “endeks” lafı vardı; fakat her halükârda
fevkalade detaylı birtakım hesapları gerektiriyordu bu. Arkadaşlarımızdan birisi, “Bu kadar
işi yapacak, 10 gün zaman yeriyoruz...” dedi.
O öyle; o zaman demek ki, ne oluyor arkadaşlar? Eskiden, sen bekle arkadaş 3 ay, ben bunu
hesap edeyim... Aynı şeyler geçiyordu o zaman
da. Olmuyor bu.
Bu suretle biz, ilaç endüstrisine daha rahat
çalışabileceği bir ortam hazırlamak istedik ve
bunu sınırlamışızdır. Bu bizim yaptığımızı dış
ülkeler fevkalade beğeniyorlar, “Çok pratik, iyi
bir şey yapmışsınız.” diyorlar. Bunu da söyleyeyim size.
Şimdi biz, firmalara diyoruz ki, “Her bir ilaçta senin kâr marjın yüzde 20’yi geçemez. Bir
firmanın kâr marjı da yüzde 15’i geçemez.”
Yani bu kararnameye göre sene sonunda bir
firma öyle bir fiyat politikası yapacak ki; netice
itibariyle maliyeciler gidecek bakacaklar; tabiî
o kararname bu sene çıkıyor, “Yüzde 15’i geçemezsin arkadaş.” demişiz.

Gi-

derleri ayarlayacaklar.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET

Geliyorum efendim, hepsi gündemimde var Sayın Arpacıoğlu. Bunları
bildiğimi biliyorsunuz tabiî.
AYDIN (Devamla) -

Şimdi, bilançolar kendini göstermiştir, ortalama yüzde 7’dir. 1983 yılında bu, yüzde 4’tü.
Amerika’da fiyat istikrarı olan yerde yüzde 1012’dir. Müsaade buyurun da, enflasyonun cari
olduğu bir ülkede de yüzde 15 olsun.
ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU (Amasya) -

IMF’yi incelediniz mi?
BAŞKAN - Müdahale

etmeyelim, lütfen.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET
AYDIN (Devamla) - Yüzde 15’i geçen yoktur;
sene sonu yakındır, bunu göreceğiz.

Şimdi, Arpacıoğlu arkadaşımız bir şeye dokundu; bu tabiî bir geçiş icraatıdır, bunu burada
bırakmayacağız. önümüzdeki sene, tabiatıyla
bu adamların yapmış olduğu reklam masrafları
vesaireye de el atacağız. Yani, biz orada haksız
birtakım rekabetin yapılmasına göz yummayız, endişeniz olmasın; ama bunların hepsi birden olmaz. Endüstri, bugün biraz rahat nefes
almaya başlamıştır. Bugüne kadar, aşağı yukarı
yılda 1 milyar lira civarında olan ilaç endüstrisine olan yatırımlar, bu sene 24 milyar liradır.
Bunların bir kısmı planlanmış, önümüzdeki
1986 yılına sarkmaktadır; büyük bir yatırımdır.
Yani, Türk ilaç endüstrisi bütün bu GMP’leri
yapmıştır. 15-20 firma hariç, gerisi hepsi beynelmilel kalitede ilaç imal edecektir. İhracat
bağlantıları yapıyorlar, tevsi ediyorlar, hammadde üretimine geçiyorlar. Arkadaşlar, bunlar güzel haber, bundan memnun olmak lazım.
ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU (Amasya) - Ceza-

yir’den geri gönderdiler ilaçları.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET
AYDIN (Devamla) - Şimdi, GMP daha yeni
uygulamaya girecek Sayın Arpacıoğlu. O, eski
devrin geri gelen ilacıdır. O, tabiî her zaman
geri gelir; ama bundan sonra, yani 1986’dan itibaren geri gelmeyecektir; endişe buyurmayınız.

O ilacı, şimdiye kadar bizim vatandaşımız kullanıyordu.
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) -

BAŞKAN -

Karşılıklı konuşmayalım lütfen.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET
-Muhterem Arkadaşlar,
buna rağmen, bakanlığımızın bir eli ilaç endüstrisinin içindedir; ilaç endüstrisinin kârlılığının ne durumda olduğunu, üç aylık dönemler
halinde kontrol etmekteyiz. Bunun için Maliye
Bakanlığından ön küsur yıllık tecrübesi olan
bir hesap uzmanı arkadaş aldık ve oraları denetletiyoruz. Yani, biz buna sırtımızı dönmüş
değiliz. Ama, her şeye rağmen, ilaç fiyatlarında
yükseklik gözümüze iliştiği takdirde, elbetteki
bunu ithal etmek yoluyla, onlar üzerinde bir
nevi baskı unsuru olarak da kullanacağız. “Bu
sene bakanlığımız, dışarıdan şu, şu kalem ilaçlan ithal edecektir.” diye gazetelere ilan verdik;
bunları görmüşsünüzdür. İlaç endüstrisi bunu
izlemektedir. Şu anda ilaç endüstrisiyle bizim
aramızda bir centilmenlik anlaşması vardır;
Batı ülkelerinde buna böyle denir. Yani, devlet her an o endüstriyi kontrol edecek yetkilere
sahiptir; eğer ileri gidiyorlarsa, devlet mutlaka
onlara hadlerini bildirir. Zaten, ilaç endüstrisi
de bugüne kadar buna karşı çıkmamıştır.
AYDIN (Devamla)

100. YILA ARMAĞAN

ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU (Amasya) -

Sayın Arpacıoğlu arkadaşımız, bazı kalemleri seçmek, suretiyle bize yardımcı olmaktadır.
Şimdi müsaadenizle, o kalemlere geçmek istiyorum; bakalım onların durumu nedir? Yanıldığımız noktalar olduğu takdirde, bunları da
tashih ederiz. Onun için, bunda üzülecek fazla
bir şey yok; ama benim çizmiş olduğum ilaç
politikası ve onun tüm içeriği fevkaladedir. Bu
Yüzyılın
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yüzden, bizi tebrik etmeniz gerekirdi; inşallah
onu da yapacaksınız.

100. YILA ARMAĞAN

Muhterem Arkadaşlar, arkadaşımız Tagamet
meselesini ele aldı. Tagamet, dışarıda icat edilmiş bir ilaçtır. Bu ilaç Türkiye’de yokken, bunu
duyan Türk doktorları, “Fevkalade bir ilaçtır,
alınsın.” diyorlardı. Bazen de, dışarı gidenler,
bu ilacı alıp getiriyordu; bizden de dışarıya,
ucuz olması dolayısıyla, mütemadiyen ilaç götürülmektedir. Bize verilen bilgilere göre, bu ilaç
Türkiye’de resmen satılmadan önceki dönemde,
450 bin kutu Tagamet, kaçak olarak Türkiye’ye
girmiştir. Bunun malî portesi ise, 20 milyon
mark tutmaktadır ve bu ilaç Türkiye’ye resmen
girdikten sonra, fiyatında dörtte bir oranında
düşüklük olmuştur. O zaman bunun hammaddesinin fiyatı 305 dolar olarak tespit edilmiş ve
hâlâ da aynı fiyattır; yani dışarıdaki fiyatı değişmemiştir. Bu, çok enteresan bir hadisedir. Siz,
doların 1983 Mayısındaki döviz paritesiyle bunu
çarptığınızda, bulduğunuz rakama, endeks olarak 100 derseniz ve bir de bugünkü ile çarpıp,
bulduğunuz rakamı yüzlediğiniz takdirde...
ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU (Amasya) -

mayın Sayın Bakan.

Yap-

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET

İşte, hesap ortada; o zaman da 305 dolar, şimdi de. Ama, Türk parası
değişmektedir; 2 bin liradan başlamış, 4 bin
liraya çıkmış. Yani, mamul madde fiyat artışı,
yüzde 90 civarında olmuştur, hammaddedeki
artış ise, yüzde 169 olmuştur. Bu fark, hammadde fiyatının, döviz kuruyla çarpılmasından
meydana gelen farktır.

AYDIN (Devamla) -

BAŞKAN -

edeyim.

Sayın Bakanım, bir dakikanızı rica

Değerli Arkadaşlarım, Sayın Bakan’ın konuşmasının bitimine 12 dakika kalmıştır. Bizim de çalışma süremiz yani 20.00’ye kadar olan süremiz,
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dolmak üzeredir. Sayın Bakan’dan sonra, geriye
bir konuşmacı arkadaşımın 10 dakikalık konuşması kalmaktadır. Ondan sonra da, sorulara geçecek ve bilahara da maddeleri oylayacağız.
Eğer tensip buyurursanız, Sağlık Bakanlığı
Bütçesi’nin bitimine kadar süreyi uzatalım;
yok, bunu uygun bulmuyorsanız, Sayın Bakanın konuşması bittikten sonra ara verelim bir
daha toplanalım. (“Devam edelim” sesleri)
O zaman, Bakanlık Bütçesi’nin bitimine kadar,
görüşmelerin devamını oylarınıza sunuyorum:
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Buyurun Sayın Bakan, devam ediniz efendim.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET
AYDIN (Devamla) - Muhterem Arkadaşlar, dolar artışı yüzde 169,8, mamulün artışı yüzde
90, hammadde artışı yüzde 169, yani bu firma,
dolar artışındaki pariteyi ilacına aynen yansıtmış; ama oturur, bunun tekrar hesaplarına bakarız; ancak bundan bir süre sonra etken maddesi aynı olan diğer ilaçlar, daha düşük fiyatlı
olarak piyasaya çıkmış. Şimdi, Tagamet’i imal
eden firma, “Benim hammaddem bu kalitededir” diyor, yani onu imal eden firma kalitesi
fevkalade yüksek olan hammadde kullanan bir
firma, öteki de biraz daha şöyle böyle. Bunlar
piyasada satılıyor. Bu Tagamet 65 bin tane satmış, diğer firmalardan bir tanesi 358 bin tane
satmış, aynı ilaçtan; öteki de 160 bin tane satmış, yani ilacın rakipleri var. Madem bunların
üçü de aynı ilaçtır, o zaman tüketici ucuz olanı alacaktır. Bunun aksi olan alternatif, 1972
Kararnamesinin 18’inci maddesine göre, bunu
içeriye sokmamak olur; biz böyle bir politika...
ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU (Amasya) - Tüketicinin seçme özgürlüğü yok Sayın Bakan.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET
AYDIN (Devamla) -

Şimdi geliyorum.

Şimdi o jenerik reçete meselesine, yani reçetenin üzerine ilacın ticarî adının yazılmayıp etken
maddenin yazılması veyahut da, bu bir resmî
isim de olabilir, bunun yazılması şıkkına geliyorum. Bakanlık olarak bu mesele üzerindeyiz ve
buna giriş olarak, eşdeğer ilaç meselesini ortaya
attık. Biliyorsunuz, bugün eczanelerde çeşitli
firma ismi altında eşdeğer ilaçlar satılıyor, yani
aslında, eczacı bu yoksa onu veriyor; ama burada doktorun bir güçlüğü vardır; doktor bilfarz,
Alfasilin yazmaya alışmıştır; ama yeni yeni ilaçlar piyasaya çıkıyor, bunlar da onun aynı mıdır
diye Türkiye’de doktorun bunu takip etmesi
önemli bir meseledir. Bizim hekimimiz, henüz
firma isimlerine alıştığı için, böyle bir jenerik
reçeteye geçildiğinde biraz daha farklı bir uygulama olacaktır; ama jeneriğe geçildiğinde
- muhterem arkadaşlarım, işte meselenin kilit
noktası burasıdır- sizin o bütün GMP’leriniz
ve devlet kontrollerinizin tam manasıyla kalite
denetimi üzerinde büyük bir icraatın yapılması
lazımdır. Aksi halde doktor, “Hayır ben sana falan firmanın ilacını yazacağım.” der, doktorun
bu takdiridir; çünkü öteki ilacı, henüz bugünkü
kalite kontrol ortamı içerisinde uygun görmediği için, yazmaz ve haklıdır. Bugün, gelişmiş olan
ülkelerin bazılarında jenerik reçete yazılması,
böyle bir kalite düzeyiyle mümkün olmaktadır.
Bunu da arz ediyorum. Binaenaleyh, o seviyeye geldiğimiz zaman, Türkiye’de jenerik reçete
meselesini düşüneceğiz.
ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU (Amasya) -

ilaçlar, piyasada bulunmayan ilaçlar?..

İthal

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET

Muhterem Arkadaşlar,
maalesef, icraatımızı anlatmaya vaktimiz yoktur. Arkadaşlarımız cevap istiyorlar, ben de onlara cevap vermek arzusu içerisindeyim.

AYDIN (Devamla) -

Şimdi piyasada ilaç darlığı konusuna geliyorum.
Çeşitli zamanlarda “Piyasada ilaç darlığı var.”
diye gazeteler yazdılar, birtakım kuruluşlar listeler çıkardılar. Özellikle basının yazmış olduğu,
ki basın bunu bize müteaddit defalar, Eczacılar
Birliğinden aldık diye ifade ettiler. Biz bunlar
üzerinde incelemeler yaptık. Bu çok üzücü bir
hadisedir. Beş sene evvel piyasadan kaldırılmış
olan ilaç için, bu memlekette, “Filan ilaç piyasada yok.” diye yazılmıştır. Aslında bunun haber
olarak verilmesi gayet iyi bir hadisedir. Adam
ilacın formülünü değiştirmiş, daha iyi, daha etkili bir şey yapmış ve piyasaya onu vermiş; fakat
o, “Filan ilaç yok.” diye orada geçiyor.
Bundan başka, bir de lisans değişikliği oluyor,
bir firma ötekine devrediyor; “devretme” diyemezsiniz. Bazen de ilacı yaptıran değişiyor,
fabrikası değişiyor; hatta bazen arızî sebepler
olabilmektedir, firmanın malî durumu iyi değildir; ne yapacağız yani? Orada ufak bir arıza
oldu diye adamın gırtlağını sıkamazsınız.
ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU (Amasya) -

edelim ruhsatını.

100. YILA ARMAĞAN

Sayın Arpacıoğlu. Sağ olsunlar, Sayın Arpacıoğlu bana madde başlıklarını hatırlatıyor;
burada notlarım var, endişe buyurmayın.

İptal

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET

Yani bir ilaçtan piyasaya
on gün salmadı diye adamın ruhsatını iptal
edeceksiniz; o zaman ilaç ruhsatları meselesine
gelmiş oluruz, o uzun bir bahistir.

AYDIN (Devamla) -

Muhterem Arkadaşlar, bizden evvel bakanlıktan ruhsat alınamıyordu. Mesela, bir ilaç var
ve piyasada bunun hiçbir benzeri yok; burası
çok önemli bir noktadır. Bu nedir? Buna iktisatta “Mutlak monopol” derler. Bunun benzerini, yani etken maddesi aynı olan ilacı yapacak
bir ikinci firma çıkıyor ve bakanlık ruhsat vermiyordu o adama, yani bu bakanlık tekelciliği
bizzat kendi eliyle tesis ediyor ve sürdürüyordu. Biz bunu, yani o eski komisyonları derhal
kaldırdık ve pratik bir formül getirdik muhterem arkadaşlar. Nihayet bunun bilinen şeyleri
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vardır; lisans buradan öbür tarafa geçecek ise
bunu ayrıca o ruhsat komisyonunun incelemesine lüzum yoktur. Bu, o komisyonda aylarca
sürüyordu. Bu suretle, ilaç ekonomisindeki tekelciliğe son vermek için bizim zamanımızda
bir uygulama başlatılmıştır.

100. YILA ARMAĞAN

Burada en son, 126 kalem malın piyasada darlığı olduğu söylendi. Nereden olduğunu bilmiyorum, ama Sayın Arpacıoğlu bunu 200’e çıkardı.
Arkadaşımız, herhalde gene Eczacılar Birliğinin
neşriyatını gösteriyor, öyle olduğunu zannediyorum. Biz bunun piyasada surveyini yaptırdık;
Ankara’da mesela 100 eczaneyi arkadaşlarımız
gezdiler, darlığı olan ilaçların olup olmadığını araştırdılar ve bunun sonunda, aşağı yukarı
“yok” diye belirtilen ilaç sayısının 10 küsur olduğu görüldü. O “yok” dediğimiz de, mutlak olarak yok anlamında değildir,, yani 100 eczanenin 50’sinden daha üzerinde bulunmayanı yok
farzettik, onu da söyleyeyim, yani 60 eczanede
yoksa “yok” dedik, 40’ında vardı. Siz kanser ilacını Kanser Hastanesinin karşısındaki eczanede
bulursunuz; ama bunu her yerde bulamazsınız.
“Sen bütün ilaçları alacaksın, depo edeceksin.”
diye eczacıyı mecbur edemezsiniz. Buna benzer
birtakım spesifik ilaçlar, kalp ilaçlan filan vardır, cumadin vesaire, ben bunları bulunsun diye
hastanelerime gönderdim, ondan sonra, bunu
her doktor kullanamadığı için, “Bize lazım değil.” diye o hastaneler de bu ilaçları geri çevirdi.
Bunlar olacaktır arkadaşlar; ama şurası muhakkak ki Türkiye’de bugün, eskiden olduğu gibi
ilaç darlığından bahsetmek biraz insafsızlık olur.
Sayın Arpacıoğlu arkadaşımız, fiyatlar konusunda, “Fiyatlar şuradan şuraya çıktı.” dediler.
Muhterem arkadaşlar, bunlar belli bir endeks
içerisinde gidiyor ve bu 1985 Mayısında 100
olmak üzere, yani bizim ilaç politikamızda esas
alınan senedir, onunla biz onu bu tarafa getiriyoruz. Yoksa, iki dönem arasında şöyle olmuş,
böyle gitmiş; hiç önemi yoktur bunun; oradan bu
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tarafa nasıl gelmektedir, biz bunu izlemekteyiz ve
göreceksiniz, 1986 yılında ilaç fiyatları, sadece
hammadde bağımlılığı dolayısıyla, hammaddenin dolar paritesiyle orantılı olarak artabilecektir,
bunun ötesinde bir şey göze çarpmaz.
BAŞKAN - Sayın Bakan, sadece 5 dakikanız kal-

dı; diğer sorulara da belki cevap lütfedersiniz.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET

Sayın Başkanım, Sayın
Arpacıoğlu kusura bakmasın, 5 dakika da diğer arkadaşlara cevap vereyim.

AYDIN (Devamla) -

ARSAN SAVAŞ ARPACIOGLU (Amasya) -

ilaçları da rica edeyim Sayın Bakan.

İthal

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET
AYDIN (Devamla) -

bakmayın,

5 dakikam kalmış, kusura

BAŞKAN - Lütfen, lütfen Sayın Arpacıoğlu; sadece size cevap verilmiş oldu. Onu sonra ayrıca kendisine sorun.
ARSAN SAVAŞ ARPACIOGLU (Amasya) -

şekkür ederim Sayın Başkan.

Te-

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET
AYDIN (Devamla) - Sayın Osmanlıoğlu, “Sağlık konusunda ne yaptı, Sağlık Bakanlığı?” diyor.
Ne yaptığı sonra gelecek; şimdi 5 dakikada anlatamam; “Yaklaşımı nedir?” diye sordu, onu da
izah ettim; bu memlekette insanlar evvela ruh ve
beden sağlığı içinde yaşayacak, sağlığını koruyacak; bakanlığın yaklaşımı, önce koruyucu sağlık
hadisesidir, ondan sonra ayakta tedavi hadisesi,
ondan sonra da yatakta tedavidir. Şimdi bu zincirler tersine dönmüştür. Biliyorsunuz, koruyucu
sağlığa Türkiye’de maalesef önem verilmemiş.

Muhterem arkadaşlarım, burada arkadaşlarım
yine çelişkili olarak söylediler, bir memlekette
sağlıklı olmanın ölçüleri nelerdir diye; bir sürü
çocuk ölüyorsa, vesaire, bütün bu sektörler görevini yapıyor sayılır mı, rica ederim? Sosyali-

İDRİS GÜRPINAR (Muğla) - Aynı

şey.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET
AYDIN (Devamla) - Orada uzman var efendim, farklı; onu görmedikçe anlayamazsınız.
Onu gidip Samsun’da görmek lazım, aynı şey
olup olmadığını anlamak için.

Özel sermayenin pekâlâ sağlık sisteminde yeri
vardır ve büz bunu teşvik ederiz. Devletin
gücü, komplike cihazlar, pahalı cihazlar almaya yetmez; özel sermaye de çalışsın. Onun için
bu, bizim sistemimizde mevcuttur.
Sayın Osmanlıoğlu, hıfzıssıhha okulundan
bahsettiler. Muhterem arkadaşlar, hıfzıssıhha
okulu diye resmen, bir yasa dile kurulmuş herhangi bir okul mevcut değildir. Refik Saydam
Hıfzıssıhha Enstitüsü Yasasında (1920’lerde,
belki de 1928’de) tekâmül tedrisatı diye bir şey
geçer, çok güzel bir şey, yabancı lisanda “post
graduate” eğitim denilen, devamlı, sürekli eğitim dediğimiz hadise; yani tekâmül tedrisatı
çağdaş bir şeydir, onun için söylüyorum. Hıfzıssıhha okulu bir isim olarak zikredilmiştir; yani
bu okul ne yapacaktır, ne edecektir filan diye ayrıca yazılmış bir şey yoktur. Arkadaşımız hıfzıssıhha okulu kaldırıldı diyor, sanki böyle yasal bir
okul varmış gibi ortada. Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsünün bünyesinde bir hadise; ama
tabiatıyla siz onu ayrı bir yasa ilme ortaya çıkarmazsanız, işte böyle zamanla mahiyetini de
kaybeder, gelenin tatbikatına kalan bir şey olur.

100. YILA ARMAĞAN

zasyon, şu, bu her neyse olmamış. Bizde çocuk
ölümü, bu sistemin yürümediğinin en belirgin
bir ölçüsüdür. Demek ki birtakım eksikliklerimiz
olmuş; ama biz şimdi bu sistemi çalıştıracak şekilde politikamızı ayarlamaya, uygulamaya başladık. Bu sağlık sektörüne ekonomik yaklaşımlar,
illa Osmanlıoğlu arkadaşımız bir tabir arıyorsa;
çünkü o aşının filan bedelleri düşüktür, siz çok
düşük paralarla aşı vesaireyi yapmak suretiyle
diğer kampanyalar da gelecek, bu suretle insanları sağlıklı tutmaya muvaffak olacaksınız. Ondan sonra bizim hastanecilik sistemimiz; bizde
herkes ihtisas yapmak istiyor, hastanelere gidiyor mütemadiyen, hastanede bu hekim arkadaş,
“İnsanlar hasta olsun, yatacak duruma gelsin.”
diye bekliyor. Bir operatör hastanede ne yapar?
Ameliyat yapar, yani vatandaş ameliyat olacak
hale düştüyse onu ameliyat edecektir; bunun
başka yolu yoktur. Böylece hastaneler ve poliklinikler bir arada olmuştur. Doktor polikliniğe
iniyor, 1 saat poliklinik yapıyor, sonra servise çıkıyor. Biz bu gidişi de bir yerde tersine döndürdük, “Kamu sağlığı merkezi” filan dediğimiz,
bu denemelerdir. Bunlarda da acele etmiyorum;
hata yaptığımız zaman görüyorsunuz, bu kadar
icraata rağmen, ne kadar laf geliyor. Samsun’da
hastaneleri ayırdık. Samsun Devlet Hastanesinde günde 1.500 kişinin poliklinik muayenesinin
yapıldığı yerde, poliklinik yok artık. Hastanenin
içerisine sadece yatacak vatandaş, kamu sağlığı
merkezinden “yatacak” diye sevk edilen vatandaş giriyor. İşte bu zincir hadisesidir; yani oradan oraya sevk hadisesi. Bu Etimesgut’ta olacak
iş değil o; Etimesgut yaklaşımı ile bunun olması
da mümkün değildir. Her yere, bir Etimesgut
kuramazsınız, orada filanca filanca kişiler var,
experimental bir şey yapıyorlar; o zaman bu kişileri bulup Türkiye’nin her yerine yayacağız; o
olmaz, o hayal olur. Bizim kamu sağlığı merkezi
dediğimiz, ikinci kademedir; orada ayakta tedavi hadisesi olmaktadır.

ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU (Amasya) - O kabul.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET
AYDIN (Devamla) -

kabul ettiniz.
BAŞKAN - Sayım

Teşekkür ederim; bir şeyi

Bakanım, toparlayın lütfen

efendim.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET
AYDIN (Devamla) - Şimdi, muhterem arkadaşYüzyılın
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lar, bu hıfzıssıhha okulu bizim zamanımızda
kapatılmadı, rica ederim; zaten bizden önce
ortada hıfzıssıhha okulu diye bir şey yoktu;
ama buna benzer birtakım kuruluşlarımız hâlâ
vardır. Eğer biz illa hizmet içi eğitim yapacaksak, bunu da yaparız; bu da sorun değil.
Arkadaşımız, sağlık kolejine, bizim eğitim merkezimize ve ondan sonra da misafirhane meselelerine dokundular.

100. YILA ARMAĞAN

Biz ortaya, birçok sorunu çözecek bir eğitim
merkezi çıkardık ve burada veremle, sıtmayla
mücadele vesair konularda, yani aklınıza gelen
her türlü konuda en son yenilikleri öğreteceğiz.
Köye ve sağlık ocağına gidecek ekibi buraya
çağıracağız ve günün yeniliklerini öğreteceğiz.
Bunum için bir müessese kuruyoruz; arkadaşımız buna gayet basit bir şekilde “Bu bir misafirhanedir.” diyorlar. Arkadaşlar, bu, bir meseleyi
çarpıtmaktır, eski tabiriyle teşviştir, karışıklıktır.

Muhterem Arkadaşlarım, en çok üzüldüğüm
nokta şudur; bugün Beyrut yıkıldı, yakıldı,
oradaki FAO ve UNIDO gibi müesseseleri
geçmişte biz Türkiye’ye getiremedik. Bunlar
Viyana’ya, İsviçre’ye niçin gidiyorlar, bu tür
Dünya Sağlık Teşkilatı vesaire gibi beynelmilel
kuruluşlar çünkü imkân veriyorlar, mekân veriyorlar, Simidi, UNICEF diyor ki bahara Ortadoğu toplantımı burada yapacağım.
Bu güzel bir şey değil midir? Buraya gelen kursiyerleri bu misafirhanede yatıracaksınız. Ben
hekim olmadığım halde, Cumhuriyet tarihinde
ilk defa, hekimlere bir hekimevi yaptım, adımı
da “Hekimevi” koydum.

BAŞKAN - Sayım Bakan, konuşma süreniz geçiyor, lütfen konuşmanızı toparlayınız efendim.

BAŞKAN - Sayın Başkanım, süreniz geçti, lütfen konuşmanızı tamamlayınız. Sorular çok olduğu için konuşma sürenizde müsamaha ettim
efendim.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET

Şimdi, bunun aslı şudur:
Yenişehir Sağlık Meslek lisesi diye bir lisemiz
vardır ve burada 200 talebe bulunuyordu; Keçiören’de de 600 kapasiteli bir okulumuz vardı,
burada da 200 talebe bulunuyordu; bu 200 talebeyi aldık, oraya koyduk ve böylece bir bina
tasarruf ettik, Burayı da esaslı bir tadilata tabi
tutarak, bugün birkaç milyar rikaya çıkacak
olan bir binayı bu suretle ucuza çıkarmış olduk. Arkadaşımız burası için yapılan masrafa
astronomik falan filan dedi.
AYDIN (Devamla) -

Buna da lüzum yok efendim; bunu yapan,
İmar Limited diye, devletin resmî bir kuruluşudur; maliyeden de müsaadeleri çıkmıştır. Arkadaşlarımdan rica edeceğim, bunlar burada
söylenirken biraz çok çarpıtılıyor, yani olmuyor. Eğer siz bu meseleyi ciddî olarak buraya
getirecekseniz, getirirsiniz, burada enine boyuna görüşürüz, daha iyi olur. Burası misafirhane
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falan değildir; bir eğitim kısmı vardır, salonları
vardır ve buraya Nüfus Teşkilatı ve UNICEF
yardım etmişlerdir.

AYDIN (Devamla) - Sayın

Başkanım, o zaman
2 dakika rica edeceğim efendim.
BAŞKAN - Estağfurullah

efendim.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET

Sayın Turan arkadaşım,
güzel şeyler söyledi; fakat bazı noktalara temas
edecek vaktim yok; gayri sıhhî müesseselere
dokundular, haklıdırlar bu kadar söylersem cevabı tatminkâr olacaktır zannediyorum.

AYDIN (Devamla) -

Sayın Saygın arkadaşımız da, bazı problemlere
değindiler. Tabiatıyla, bu sosyal müesseselerimiz gelinecektir, daha yeni bir kuruluştur.
Sayın Tarımcıoğlu arkadaşımıza, özellikle teşekkür ediyorum; hiç değilse bize bir “Allah
razı olsun.” diyen arkadaşımızdır Burada dokunduğu birtakım noktalar, mesela çevre sağlığı gibi konular.

Sezarın hakkını
Sezara vermek lazım Sayın Bakan.

FAİK TARIMCIOĞLU (Bitlis) -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET

Sayın Başkan, Muhterem
Arkadaşlarım, vaktim darlığı karşısında, icraatımızı da anlatamadan, sadece sorulan sorulara bu kadar cevap vermekle yetinmiş oluyoruz.

AYDIN (Devamla) -

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar)
--SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET

Birinci sorunun net cevabı,
1986 yılında efendim.

AYDIN (Samsun) -

İkinci soru : Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü, biraz evvel izah edildi kürsüde.
Üçüncü soru olarak, çok çocuk var bakıma
muhtaç dendi; Sosyal Hizmet Genel Müdürlüğü yeni kurulmuş, bir kuruluştur; yetişeceğiz.
Gaziantep’deki o çocuk yuvası, çocuk yetiştirme yurdu ise belediyenindir, bizim değildir;
yanlış bir anlama olmasın, bizim Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğümüz haksız bir töhmet altında kalmasın. Mamafih bu konuda
temaslarımı sürdürdüm; “Orada karışık bir
durum vardır; bize devredin, siz beceremeyeceksiniz o işi” dedim.
İlaç konusunda, hangi firma ne ilacı getirmiş
kaç paraya, getirmiş, burada bunun hesabınıı
kitabını çıkarıp size arz edecek durumda değilim. Her gün bir sürü ilaç hammaddesi geliyor.
İkincisi: Tabiatıyla biz, Sağlık Bakanlığı olarak,
içeri giren ilacın kalitesinden sorumluyuz. Bu

ilaç kaç paraya geldi, neyin nesidir, ona ayrıca
bakmak lazım.
BAŞKAN -

Sayın Bakan, teşekkür ederim.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET
AYDIN (Samsun) - Sayın Başkan, 5’inci sual
koşuyolu konusu idi, onu arz edeceğim, çok
önemli o.

Bugüne kadar, Türkiye’de, kalp ameliyatı için
3-5 sene gün veriliyordu muhterem arkadaşlar,
insanlar ölüyordu. Ne yapacaksınız? Hastane
kuracaksınız, bu insanları ameliyat ettireceksiniz; yoksa Türkiye dışına milyarlar gidiyordu.
İstanbul’da Koşuyolu’nda 2 katlı bir hastane
vardı. Bunun alt katı astım hastalarına hitap
eden bir bölümdür, oraya sadece astım hastası
girer çıkar. Üst katta da kalp ameliyatına müsait ameliyathaneler ve bölümler var. Biz hazır
bir tesisi, çok kısa bir zamanda hizmete soktuk;
orada yüzlerce by-pass ameliyatı yapılıyor.

100. YILA ARMAĞAN

Türkiye’de sorundur. Sağlık Bakanlığı bunların
içerisinden birazına hissedardır; çünkü tamamıma hâkim değil, ilgili başka kuruluşlar da
var. O itibarla oradaki sorunlar maalesef devam etmektedir; zamanla düzeleceğini ümit
ediyorum.

Muhterem Arkadaşlar, orada astım hastalarının
hizmetine herhangi bir sekte verilmiş değildir;
fakat orası ile ilgili birtakım kişiler var, menfaati
haleldar olanlar vesaire; onlar böyle kazan kaynatıyorlar, buralara kadar da geliyor. Vaktiyle
Sayın Cumhurbaşkanına kadar da gitti.
ÖMER KUŞHAN (Kars) - Nasıl menfaat, onu da

açıklayın Sayın Bakan.

BAŞKAN - Müsaade

edin, cevap versinler.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKAM MEHMET
AYDIN (Samsun) - Menfaati haleldar olan dediğim, yani bu şu veya bu şekilde bir rüşvet,
bir suistimal manasında değil Sayın Kuşhan,
yanlış anlaşılmasın.

Bana tashih imkânı verdiğiniz için teşekkür
ederim; cevaplar bundan ibaret.
BAŞKAN - Teşekkür

ederim.

Sayın Savaş Arpacıoğlu, buyurun efendim.
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ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU (Amasya) -

Sayın
Başkan, değerli bakanıma, özellikle ilaç konusunda, kürsüden göstermiş olduğu hassasiyet
dolayısıyla teşekkürlerimi arz ederek suallerime başlamak istiyorum.
Sayın Bakanım, elimde dünya ilaç hammadde
borsalarının bir endeksi var. Birkaç örnek vererek bu endeksten...
BAŞKAN - Endeksleri sayın bakan da biliyordur; “endeks var” dediniz, kâfi.

- Bu
endekslerin hiç açıklamasına geçmeden, daha
doğrusu misal vermeden, bu endekslerin çok
üzerinde ithal edilen ilaçların hammaddelerinin fiyatlarının oranlarını arz edeceğim; yüzde
161, yüzde 313, yüzde 452, yüzde 630, yüzle
343 ve gidiyor ve buna mümasil, Türkiye’de
satılan ilaçların da -biraz evvel dediğiniz gibi“Ancak kanser ilaçları” dediniz; halbuki ben
çok değişik şeyler de arz ettim, benim tespitime
göre de 40 değişik farmakoloji ve etkide ilacın
piyasada olmadığı konusu var; bunun üzerinde
ne düşünüyorsunuz, yanıtınızı rica edeceğim.

100. YILA ARMAĞAN

ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU (Amasya)

Yine, belki ithal ilaç olayına değinemediğiniz.
Türkiye’ye ithal edilen müstahzarların belli
firmaların elinde ve tekelinde olduğu malumunuzdur. Bu firmalar Türkiye’de perakende satış
fiyatları üzerinde, mutlaka katma değeri de içerisindedir; acaba bunların ithal ettiği fiyat hakkında bir malumat verebilir misiniz? İsterseniz
örnek vereyim. Bu ilaçlar acaba kaç liradan ithal ediliyor veyahut bu ilaçlar yurt dışında kaç
marktan, kaç dolardan satılmaktadır?
Sayın Başkanım, üçüncü sualim biraz kişisel
olacak; ama müsaade ederseniz sorayım: Bir
danışmanınız bir yıl içinde sekiz defa yurt dışı
seyahati yapmış ve bu çalışmalarından dolayı
ne bakanlıktan, ne de bağlı olduğu üniversite
kurulundan bir ödenek almamış. Bu yolculuklar bir hafta, hatta 15 gün sürdüğüne göre,
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masraflarını kim karşılamış ve neyin karşılığı
olarak ödenmiştir? Ayrıca, yine bir Avrupa ülkesine gezisinin hemen akabinde, “Novalgine”
adlı müstahzarın ruhsatının yararlılık açısından
iptali, ruhsat inceleme komisyonunda görüşülmesi durmuş, bu ilaç manşetlerde görülmez
olmuş. Buna ne diyorsunuz ve bu ilaç bugün
Avrupa’da birkaç ülkede yasaklanmış durumda ve satılmaz durumda. Bu danışmanınız aynı
zamanda Ruhsat İnceleme Komisyonu üyeniz.
Bunun yanıtını rica ediyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN -

Teşekkür ederim.

Buyurun Sayın Bakan.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET
AYDIN (Samsun) - Efendim, endeks üzerinde
ithal hadisesi, “İstatistik, üç türlü yalan söylemenin biridir” demiş, bir hoca, kitapta öyle
tarif etmiş. Yani siz, istatistik yöntemleriyle
birtakım şeyleri karışık hale getirebilirsiniz.
Şunu demek istiyorum: Endeksin neresinden
neresini aldınız? Yani, o hadise var; endeksin
baz noktası ile bilmem neresi... O itibarla...

ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU (Amasya) - Ayla-

rına göre Sayın Bakan.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET
AYDIN (Samsun) - Sayın Arpacıoğlu, güzel de;
şimdi benim size cevabım tamamdır. Yani, buradaki arkadaşlar eğer bir teşevvüşe uğradıysa,
doğru değildir. Demek istiyorum ki siz belki işinize gelen şu iki noktayı aldınız; hayır o öyle olmaz; dışarıda oturur, bakarız. “Doğru değildir,
şurayı almanız lazım.” deriz. O itibarla bunu
cevaplandırdım.

“İlaç darlığı bende şöyle, sizde böyle filan”
dedi. Biz 20 dedik, o 40 dedi, filan, bu da tartışmalı, ilaçta darlık nedir? Yani burada mesela
hava biraz kirlendi diyelim, hava darlığı söz konusu olur mu? Bir ilaç üç gün çıkmadı diye ilaç

“İlaç dışarıda kaça satılıyor?” dendi. Benim bildiğim kadarıyla bizde satılan ilaçların tüketiciye maliyeti, dışarıda bütün gelişmiş ülkelerdeki
fiyatların altındadır, yani bizde daha ucuzdur.
Bu sualin cevabı bu.
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) -

lir misiniz?

Yüzde söyleyebi-

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET
AYDIN (Samsun) - O

çok değişiyor.

Şimdi özel olarak “Bir danışmanınız 8 defa
yurt dışına gitmiş.” diye bir sual soruyor. Burada özel sual sorulmaz, özel sual dışarıda sorulur, bunu anlayamadım.
ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU (Amasya) -

konusu var efendim.

İlaç

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET

İlaç konusu, tamam efendim; “Hangi danışmanınız 8 defa yurt dışına
gitti?” diye isim zikredilmeden burada söyleniyor. Efendim 8 defa da gider, 15 defa da gider.
O bir mesele değil tabiî...
AYDIN (Samsun) -

İSMET TURHANGİL (Manisa) - İhbar ediyor
efendim.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET
AYDIN (Samsun) -

İhbar mı?

cek değilsiniz, suale cevap vereceksiniz.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET

Bizim Suudi Arabistan,
Kuveyt gibi birtakım ülkelerle sağlık konusunda resmî anlaşmalarımız oldu. Karşılıklı olarak
biz doktorlarımızı oraya gönderiyoruz, onlar da
buraya gönderiyorlar. Karşılıklı birtakım paralar veriliyor. Beynelmilel kuruluşlar var; bizim
bir arkadaşımızın seyahat masraflarının dışarıda herhangi bir kuruluş tarafından verilmesi
önemli bir hadise değildir. Sayın Arpacıoğlu,
bu arkadaşımızın tesiriyle komisyonda bir ilacın
ruhsat işinin durdurulduğunu ima etmek istiyor.
“O arkadaş bu işi nasıl yaptı?” diye...

AYDIN (Samsun) -

İSMET TURHANGİL (Manisa) -

söylemek istiyor efendim.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET
AYDIN (Samsun) -

aynı şey.

Rica ederim; o laf bu laf,

Suali soran sorsun, sual sormak için
bir de yardımcı lazım değil efendim.
BAŞKAN -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET

Rica ederim. Şimdi bu arkadaşımız nasıl bir yöntem kullandı, yani komisyonun 10 üyesi varsa, tehdit mi etti, yoksa
başka bir şey mi yaptı da, o adamlar korktular,
müzakereyi durdurdular? Bu biraz garibime
gitti doğrusu, anlayamadım bunu.
AYDIN (Samsun) -

ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU (Amasya) -

Efendim ihbarı yaparlar, Sayın Bakan da ona göre tedbirini alır.

halde davetli gitmiş demek ki.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET

AYDIN (Samsun) - Davete

BAŞKAN -

İhbar, size göre ihbar; bir
suçtan bahsetmiyor ki arkadaşımız, ihbar olsun, size göre ihbar...
AYDIN (Samsun) -

Sayın Başkan, devam edebilir miyim?
BAŞKAN -

Sayın Bakanım, ihbara cevap vere-

İma değil de,

100. YILA ARMAĞAN

darlığı vardır demek biraz izafî olur. O itibarla,
onu da şu anda burada cevaplandırılacak bir
sual olarak görmüyorum.

Her-

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET

mi gitmiş?

ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU (Amasya) -

vetli gitmiş demek ki.

Da-

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET
AYDIN (Samsun) - Hayır

müzakeresi meselesi...

efendim, Novalgin’in
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ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU (Amasya) -

No-

dim herhangi bir ima değil.

valgin’in mi?
BAŞKAN - Karşılıklı

konuşmayalım efendim.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET
AYDIN (Samsun) -

Böyle bir şey varit olamaz.

BAŞKAN - Teşekkür

ederim Sayın Bakan.

Buyurun Sayın Osmanlıoğlu.
M. HAYRİ OSMANLIOĞLU (Gaziantep) - Sayın

Başkan, ben Sayın Bakana 3 soru soracağım.
1. Sayın Bakandan, Samsun Devlet Hastanesinde çalışan kaç tane doktor olduğunu öğrenmek istiyorum.
100. YILA ARMAĞAN

2. İlaç firmalarına azamî yüzde 15 kâr haddi
verildiğini kabul ediyorlar; fakat daha dünkü
gazetelerde Deva firması yüzde 59’la tahvil
ihraç etmiş bulunuyor. Acaba yüzde 15 kârla
yüzde 59 nasıl bağdaşacaktır?
3. Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsünü
kapatmayı düşünüyorlar mı, düşünmüyorlar mı?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Osmanlıoğlu.

Buyurun Sayın Bakan.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET
AYDIN (Samsun) - Şimdi “Samsun Devlet Has-

tanesinde kaç doktor çalışıyor?” deyince, orası
benim seçim bölgem. “Oraya fazla doktor göndermişim.” demek istiyor arkadaşım. Buna bir
“ima” desem, olmayacak. Öyle bir şey sözkonusu değil. Samsun benim için 67 vilayetten bir
tanesidir. Biz iş başına geldiğimiz zaman, Samsun Devlet Hastanesi, belki yeterinden daha
fazla doktora sahipti. Samsun Devlet Hastanesinde kaç doktor çalıştığından haberim bile yok.
Oraya ilave bir doktor göndermedim. Öyle bir
ima var ise katiyen varit değil.
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M. HAYRİ OSMANLIOĞLU (Gaziantep) - Efen-

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET
AYDIN (Samsun) - Sayın Osmanlıoğlu, bu soruyu sormanızın herhalde bir manası vardır.
Ben burada çıkar “Şu kadar doktor çalışıyor.”
derim. Niçin sordunuz o soruyu? Yani o sualin
altında, eski tabiriyle zaminindekini cevaplandırmış oluyoruz.

Sayın Osmanlıoğlu, bu sene Deva firması kendine güveniyor ve yüzde 59’la tahvil çıkarıyor.
Demin yukarıda, “Bir dahaki sene yeni düzenlemeler getireceğiz.” dedim. Söylediğim gayet net,
zabıtlara geçti arkadaşlar. “Reklam harcamaları
gibi birtakım şeyler” dedik. Binaenaleyh dememiş olsaydık, yeni bir sual olacaktı; ama yeni bir
sual olamıyor bu. “Nereye limitasyonlar getireceğiz”, onu söyledik; bunlar da içine girecektir
elbette. Bunlar o kadar karışık meseleler değil.
“Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsünü kapatmayı düşünüyor musunuz?” dediler.
Öyle bir şey düşünmüyoruz. Bu müesseseye,
orada çalışan arkadaşların ücretleri de dahil
olmak üzere, senede 10 milyar lira para gidiyor
ve burası maalesef yeniden düzenlemeye muhtaç durumdadır. Buradakilerin bugüne kadar
yaptıkları bir araştırma filan... Orayı biz çalıştıracağız, bizim Hükûmet çalıştıracak; yani
biz orayı devraldığımız zaman çalışmayan bir
müessese idi.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN -

Teşekkür ederim.

Buyurun Sayın Turhangil.
Sayın Başkan.
(ANAP sıralarından “Sorular kısa olsun” sesleri) Efendim, daha sormadım, müsaade edin.
İSMET TURHANGİL (Manisa) -

BAŞKAN - Buyurun

efendim, sualinizi sorun.

İkinci sorum: Genel sağlık sigortasına ne zaman geçilecektir?
Üçüncü sorum: Ülkede bir tıbbî cihaz israfı
vardır, bu konuda somut herhangi bir önlem
getirilmiş midir, getirilmesi düşünülüyor mu?
Dördüncü sorum: Ankara’daki hastanelerin,
özellikle Hacettepe Hastanesinin acil servisleri
sabaha karşı hiç denetlendi mi, denetlendiyse
ne görülmüştür?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Teşekkür

ederim Sayın Turhangil.

Buyurun Sayın Bakan.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET

Efendim, piyasadan ne
kadar bozuk ilaç toplattırıldığı ve bunlar hakkında ne gibi işlemlerin yapıldığı hususunda
kayıtlarımızda gerekli bilgiler mevcuttur. Tabiî
ki, her zaman bozuk ilaçlar toplattırılıyor ve
gerekli cezalar veriliyor; ancak bütün bunlarla
ilgili bilgilerin bir bakanın ezberinde olamayacağı hususunu siz de takdir edersiniz. Bu sebeple, sorunuzla ilgili bilgileri kayıtlarımızdan
çıkararak verebiliriz efendim.
AYDIN (Samsun) -

Genel sağlık sigortasına 1987 yılında geçmeyi
düşünmekteyiz.
Size, cihaz israfını önleme konusunda ne tedbir aldığımızı net bir şekilde ifade etmek istiyorum: Bakanlık olarak bu meseleyi ele aldık ve
Boğaziçi Üniversitesinin tıbbî cihazlarla ilgili
biyomedikal (biomedical) bölümüyle bir anlaşma yaptık. Bunlar anlaşma gereğince bakanlıkta eleman yetiştirecekler ve böylelikle bozuk
cihazlar tamir edilecektir. Anlaşmanın daha

önce yapılmış olmasına rağmen, formalitelerin
yerine getirilmesi bugünü bulmuştur. Anlaşma
gereği olarak kendilerine bir miktar para ödememiz gerekiyordu, o para da ödendi; yani netice itibariyle Boğaziçi Üniversitesi bu konuda
yakında faaliyete geçecektir efendim.

‘‘

Ankara’daki acil servisler, Hacettepe
Hastanesi Acil Servisi meselesine gelince;
Hacettepe, Üniversitenin hastanesidir.
Biz, kendi “Hızır Acil Servisi”
sistemimiz içerisinde acil servisleri
ıslah ettik; acil durumu olanlar Hızır
Acil Merkezine buyursun, Hacettepeye
gitmesin; yani size bunu tavsiye
ediyorum ve telefondan 77 numarayı
çevirdiğiniz zaman hemen ambulans,
içinde doktoru ve gerekli
cihazlarıyla gelecektir.

Cevabım bu kadardır Sayın Başkanım.
BAŞKAN -

100. YILA ARMAĞAN

İSMET TURHANGİL (Manisa) - Sayın Başkan,
piyasadan toplattırılan bozuk ilaçlar nedeniyle
hangi firmalara ne ölçüde cezaî müeyyide veya
ruhsat iptal işlemi yapılmıştır; birinci sorum
budur.

’’

Teşekkür ederim Sayın Bakan.

Sayın Özcan, buyurun efendim.
ENVER ÖZCAN (Tokat) - Sayın Başkan, birinci
sorum, sanıyorum Sayın Bakanın şimdi cevap
verdiği konunun bir devamı olacak.

Biliyorsunuz, birçok hastanelerimizde doktorlarımızın ve sağlık personelinin, belki dikkatsizliği, belki itinasızlığı, belki de başka nedenlerden dolayı, çok az da olsa, istenmeyen
durumlar mevzubahis olabiliyor, hatta ölümle
sonuçlanan durumlar olabiliyor. Konunun uzmanı olmadığım için öğrenmek istiyorum, acaba bu konuyla ilgili mevzuat nedir? Acaba bir
vatandaşın, doktorların ve sağlık personelinin
dikkatsizliği sonucu maruz kaldığı kötüleşme
durumunda ne gibi, nereye ve nasıl bir başvuru hakkı vardır; bu hakkın daha da güçlendirilmesi konusunda mevzuatta değişiklik yapma
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hususu, bilmiyorum, Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığının görevleri ya da hakları dahilinde
midir; bu konuda ne yapılabilir?
Sayın Başkanım, ikinci sorum çok daha kısadır.
Ülkemizde uygulanan aşı kampanyasının hammaddesi UNICEF tarafından karşılanıyor. Bu
kampanya kaç yıl daha sürecek ve UNICEF
kaç yıl daha bu hammaddeyi bize sağlamayı
sürdürecek?

100. YILA ARMAĞAN

Bir de, söylentilere göre, bazı aşı hammaddelerinin bozuk olduğu ya da olabileceği konusunda -doğru olabilir ya da olmayabilir bu konusöylentiler var. Bu konuda, acaba devletimiz bu
hammaddenin kontrolünü yapacak olanaklara
sahip midir, yapıyor mu, yapabilir mi?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Teşekkür

ederim Sayın Özcan.

Buyurun Sayın Bakan.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET

“İstenmeyen durum” diye
arkadaşımız ifade ettiler. Tabiî bu bir ihbar
neticesinde ortaya çıkar; birisi şikâyetçi olur,
“İhmal vardır, şudur, budur.” der. Bu gibi durumlarda, bizim müfettişlerimiz olaya el koymaktadır; hatta “Bir ihmali yoktur.” şeklinde
rapor verse dahi, eğer adam konunun üstüne
gidiyorsa, konu Yüksek Sağlık Şûrasına kadar gidiyor. Yüksek Sağlık Şûrasında uzman
kişiler var, bu gibi meseleleri görüşüyorlar ve
karar veriyorlar. Ancak, meseleye genelde baktığımızda, arkadaşımız bu gibi şeylerin olmamasını arzu ederek bunu söylüyor zannediyorum- hastanelerin daha etkili şekilde denetimi,
hastaneler müfettişliği konusu gündeme geliyor, 1986 yıllında, bu konu, inşallah uygulamaya sokulacak; o zaman, bu gibi istenmeyen durumların ortaya çıkmaması için herhalde daha
müessir bir düzen getirmiş olacağız.

AYDIN (Samsun) -

Aşı konusuna gelince: Önümüzdeki yılar bu
aşılar sağlanacaktır. Ülkemizin sağlamış olduYüzyılın
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ğu bu başarının geriye gitmesine imkân yoktur;
bunu ne yapıp yapıp temin edeceğiz.
Aşı hammaddelerinin bozukluğu konusunda,
geçenlerde, bir yerde, bir problem çıkmış idi
ve bu bize soruldu; arkadaşımız zannediyorum
onu kastederek söylüyor; fakat orada ifade edilen birimler farklı olduğu için, böyle bir bozukluk varmış gibi bir neşriyat oldu. Aslında, böyle
bir hadisenin olmadığı ifade edilmiştir ve netice itibariyle biz bunu kontrol ediyoruz.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Teşekkür

ederim Sayan Bakan.

Buyurun Sayın Sevinç.
Sayın Başkanım,
gerçekten alışılmamış bir bakanlık bütçesini
izledik. Neler yapıldığı, bir yıl içinde kaç tane
hastane açıldığı, kaç tane gelecek yıl yapılacağı, icraatın ne olduğu, vatandaşlara ne gibi
hizmetler yapılması lazım konularına açıklık
getirecek şeyler beklerken, inanınız dört tane
ilacın tarifi ile bu bütçeyi geçirdik; gerçekten
üzgünüm. (ANAP sıralarından gürültüler, “Sorunu sor” sesleri) Lütfen sözümü kesmeyin.
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) -

Sayın Bakan burada yanlış bir taktik uygulamıştır, bunu burada söylemeye mecburum.
NEVZAT BIYIKLI (Artvin) -

seydin.

Onu orada söyle-

BAŞKAN - Lütfen siz müdahale etmeyin, icap
ederse ben müdahale ederim; vazifemi müdrikim sayın milletvekilleri.
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) - İcraatınızı da din-

leseydik, mutlu olacaktık.

NEVZAT BIYIKLI (Artvin) - Ders

verme.

Sayın Bakanım,
birinci sorum: Gerçekten, memleketimizde işsizlik sigortası yok. Bu yüzden, mağdur olan,
sosyal güvenlikten mahrum olan vatandaşlarıMÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) -

BAŞKAN - Sayın Sevinç, “yani”yi bırakın; soru-

nun mahiyeti belli oldu. Kısa kısa sorun lütfen.
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) - Sayın

Başkan, bu
tip, parası olmayan vatandaşlarımızın durumlarını gazetelerde okuyoruz, görüyoruz; üç gün
evvel Eskişehir’de yayınlanan bir gazete “Bebek rehin kaldı”…
Nerede kaldı? Tıp fakültesinde... Arada nüans var.

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) -

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) - Siz avukat mısınız?
BAŞKAN - Sayın

konuşmayın.

Milletvekilleri, lütfen karşılıklı

Sayın Bakanım,
gerçekten tıp fakültesinde de olabilir, ama
devlet hastanelerinde de gerçekten böyle şeyler oluyor. Bu tarzdaki problemlerinde vatandaşlarımız çok mustarip oluyorlar. Bunlar için
herhangi bir şey düşünüyor musunuz, tatbikat
olarak ne yapabilirsiniz?
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) -

İkinci sorum: Sağlık Bakanlığında, 38’inci
maddeden yararlanarak danışman olarak görevlendirdiğiniz bir hanım profesörün gazetede çıkan bir röportajından sonra, Cezayir’in,
Türkiye’den satın almak istediği ilaçların alımını iptal ettiği iddia ediliyor, bize böyle söyleniyor; bunun doğruluk derecesi nedir?
Üçüncü sorum: Kamu kesiminde çalışan eczacı mensuplarının farklı platformlarda çözüm
bekleyen ciddî sorunları vardır. Kadro atamaları ve sağlık sınıfı elemanları olmalarına karşılık, istihdam sorunuyla birlikte derece farklılıklarının verilmemesi gibi konularda ne gibi
çalışmalarınız vardır?
Onun açıklanmasını rica ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür

ederim Sayın Sevinç.

Buyurun Sayın Bakan.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET

Muhterem arkadaşlar, ben
burada, bana göre iyi bir taktik uyguladım.
Zabıtlarda yaşayacak olan o soruların cevabını
verdim, burada tarihî görevimi yaptım (ANAP
sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)

AYDIN (Samsun) -

Bu genel sağlık sigortasını Sevinç Bey arkadaşımız sordular mı, pek anlayamadım?
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) - Genel sağlık sigortasını sormadım, işsizlik sigortası olmayan,
parası olmayan vatandaşlar için bir şey düşünüyor musunuz diye sordum.

100. YILA ARMAĞAN

mızın sayısı da az denilmeyecek bir seviyede.
Bu tip vatandaşlarımız -siz bütün hastaneleri
de paralı yaptınız, yani…

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET
AYDIN (Samsun) - 1986 yılında fakir vatandaş-

lar için özel bir fon teşkil edilecektir. Sualinizin
cevabı herhalde çok net.

38’inci maddeye göre müşavir olan bir hanım
profesörün, Cezayir’e satılacak ilaçlar hakkında bir beyanat vermesi ve Cezayir’in de bu
ilaçları almaktan vazgeçmesi konusu. Bilmiyorum, bugün mü çıktı acaba? Ben bilemiyorum,
gazetede mi yazıyor, bugünkü gazetede mi?
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) -

yet Gazetesinde.

Bugünkü Hürri-

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET
AYDIN (Samsun) - Demek ki ben görmemişim,

yani o haberi görmemişim. Hadisenin mahiyeti nedir bilmiyorum; fakat önemli bir hadise olduğunu zannetmiyorum. Cezayir bir hanımın
lafı üzerine bizden ilaç almaktan vazgeçmiş...
Bu, garip bir beyanat.
Muhterem arkadaşlar, Cezayir veya bizden kim
ilaç alacaksa, fabrikalarımızı didik didik ederler; GMP’ye uygun muyuz, ona bakarlar, fiyatına bakarlar, ondan sonra, pekâlâ alırlar. Yani,
Yüzyılın
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bir hanımın lafı üzerine vazgeçti olur mu?

zam, yüzde 34 zam...”

ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU (Amasya) - “Şifa-

OSMAN DOĞAN (Şanlıurfa) -

lı ilaçlar” diye Celalettin Çetin’in bir beyanatı
var sayın bakan.
BAŞKAN -

siniz.

Rica ederim, siz sual sahibi değil-

Sayın Bakan, bitti mi efendim.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET

Tamam efendim, mesele
anlaşılmıştır. Ortada karışık bir hadise yoktur.

AYDIN (Samsun) -

BAŞKAN - Teşekkür

ederim efendim.

100. YILA ARMAĞAN

Buyurun Sayın Güler.
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) -

vardı efendim.
BAŞKAN -

ediniz.

Bir sorum daha

Buyurun efendim, sualinizi tekrar

Kamu kesiminde
çalışan eczacı mensuplarının farklı platformlarda çözüm bekleyen ciddî sorunları vardır.
Kadro atamaları ve sağlık sınıfı elemanları olmalarına karşın, istihdam sorunuyla birlikte,
derece farklılıklarının verilmemesi gibi konularda problemleri vardır, bu durumlar için ne
gibi çalışmalarınız vardır?
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET
AYDIN (Samsun) - Bir kısmı çözülmüş, bir kısmı

da çözülüyormuş efendim. Müspet bir haber.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN -

Teşekkür ederim Sayın Bakan.

Buyurun Sayın Güler.
Sayın Başkanım, ilaç fiyatları sayın bakanın zamanında
serbest bırakıldı ve sayın bakanın o zaman beyanatı vardı, “İlaç ucuzlayacaktır.” diye. Halbuki basından izledik ki, “Bir ayda ilaca 3 kere

HÜSEYİN AVNI GÜLER (İstanbul) -
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böyle soru sorulmaz ki...

Sayın Başkan,

- Bir dakika efendim, lafını bitirsin.
Siz de sabırlı olun efendim, rica ederim. Ben
söylemesini bilirim; beni siz idare edecek değilsiniz, ben kendimi idare ederim.

BAŞKAN

Buyurun Sayın Güler.
1985 yılı
içerisinde ilaçlara 3 defa zam yapılmıştır. Enflasyon yaklaşık yüzde 40-45 oranındadır. Buna
göre, ilaçlara yapılan zamlar, bunun ne kadar
üzerine çıkmıştır?
HÜSEYİN AVNI GÜLER (İstanbul) -

İkincisi: İlaç hammaddesi ithali birkaç firmanın elindedir. Devlet, vatandaşın fiyat ve kalite
bakımından korunması için, ilaç hammaddesi
üretiminin artırılmasını düşünüyor mu?
Üçüncüsü: Batı ülkelerinde eskiden kullanılıp
da, yasaklanan bazı ilaçların Türkiye’de satıldığı, kullanıldığı ve bu ilaçların bazılarının da,
körlük veya sağırlık yaptığı basında iddia edildi; doğru mudur?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN -

Teşekkür ederim.

Buyurun Sayın Bakan.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET
AYDIN (Samsun) - Sayın Başkanım, muhterem
arkadaşlar; ilaç ucuzlayacak diye bir laf sarf
etmedim ben hiçbir zaman; böyle bir sözüm,
burada zabıtlarda yoktur.
HÜSEYİN AVNİ GÜLER (İstanbul) -

çıktı efendim, arz ederiz.

Basında

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET

Ben, basına da öyle bir beyanat vermedim efendim. Birinin, ilaç ucuzlayacak diye bir şey söylemesi de, akıllıca bir şey
AYDIN (Samsun) -

“İlaç fiyatlarını bakanlık serbest bıraktı” diyorsunuz; kararname var; ilaç fiyatının serbest
bırakılması demek, ilaç üreticisi istediği fiyatı
veriyor demektir. Böyle bir şey yok ki, efendim.
10 gün içerisinde ben reddettiğim zaman, bitti.
Ya tasdik edeceğim ya reddedeceğim; benim
tasdikime tabidir. Fiyatını uygun bulmuyorsam, reddederim. Bunun serbestliği nerede, bir
türlü anlayamadım ben.
“Bir ayda üç defa zam oldu.” deniyor. Yok öyle
bir şey. Yani, böyle söyleyip de, efkârı umumiyeyi teşviş mümkün değildir.
“Basında
okuduğumuza göre” dedim Sayın Bakanım.

HÜSEYİN AVNİ GÜLER (İstanbul) -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET
AYDIN (Samsun) - Hep basında okuyorsunuz
beyefendi; mütemadiyen gazete haberleri, hep
gazete...

Siz burada bildirmiyorsunuz, biz de basından okuyoruz efendim.
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET
AYDIN (Samsun) - Ne

yapayım efendim?

Sayın Bakan, karşılıklı konuşmayın
efendim, cevabınızı lütfedin kâfi. Diğer cevabınıza geçin lütfen.
BAŞKAN -

kaç firmanın tekelinde filan değildir. Kim hammadde ithal etmek istiyorsa, edebilir; hiçbir
mani yoktur.
İSMET TURHANGİL (Manisa) - Hammaddenin

kendisi tekeldir.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET AYDIN (Samsun) - Kendisi

tekeldir; yani
dışarıda bir firma bu hammaddeyi satıyor ve
size satmak istemiyor; ne yapacaksınız, zorla
mı alacaksınız? Zorla alamazsınız. O ayrı meseledir, satan da vardır, satmayan da vardır.
Lisans verir adam, malı belli bir şahsa satar.
Yani, burada bir karışıklık yok ki? Dışarıda
bir Fransız firması, bir hammaddesini, Türkiye’de bir adama lisans tahtında satar efendim.
Yani, laf değil ki bu. O adam da birilerine
satacaktır. Ya kendi üretirse, o adam ne yapacaktır? Yani, bunlar belli ticarî kurallardır.
Başka bir endüstri kolunda burada lafı edilmeyen şey, ilaç insan sağlığı ile ilgili bir şey
olduğu için, nazik tarafı var tabiî, onun için
bu laflar, daha bol telaffuz ediliyor; yani meselenin iç yüzü orada.
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olmazdı. Yani, öyle bir şey söylemedim.

Devlet, Türkiye’de ilaç hammaddesi filan üretmez. Onu belki SHP’nin iktidarı üretebilir. Bu
bir felsefe ayrılığıdır. Muhterem arkadaşlar, bu
olacaktır, bu normal bir hadisedir. Bir parti,
ilacı devletin üretmesini...

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET

“İlaç zamları, enflasyonun
üzerine çıktı mı? “diye soruldu.

AYDIN (Samsun) -

Onu da yine izah ettik; belli bir dönem almışız,
bir baz dönemi var, o dönem itibariyle bir politika uyguluyoruz. Bu bir ilimdir, başka ülkelerde de uygulaması vardır. Kesim fiyatlarında
da bu uygulanır; mesela tarımda da belli bir
dönem alınır. Bunun bir tekniği yar.
Muhterem Arkadaşlar, hammadde ithali bir-

Devlet olarak teşvik etmezseniz, el atmazsanız, önleyemezsiniz Sayın Bakan.
ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU (Amasya) -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET

Başka mesele efendim. Bizim programımız böyle arkadaşlar. Yani, ne
dememi bekliyorsunuz? Bizim Hükûmetimiz
ilaç hammadde fabrikası kuracak filan deme
durumunda olamayız; biz böyle bir şeye inanAYDIN (Samsun) -
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saydık, başka partide olurduk; olmaz öyle şey.

Arz
edeyim: Volteren tableti efendim, Ciba’nın ilacı.
ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU (Amasya) -

BAŞKAN - Sayın Bakan, sual sormayınız, siz
cevap veriniz. “Böyle bir şey yoktur.” dediniz;
bitmiştir; cevap bu kadardır efendim.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEHMET
AYDIN (Samsun) - Teşekkür ederim Sayın Baş-

kan.

100. YILA ARMAĞAN

Şimdi, Batıda yasaklanan ilaçlar meselesine geliyorum: Arkadaşlar, bizim bu mesele üzerinde
fevkalade büyük hassasiyetimiz vardır ve İlaç
Genel Müdürlüğümüz, bu konuyu büyük bir
ciddiyetle her zaman takip etmektedir. Ayrıca
komisyonlarımız da vardır. Bazan “Falan ilaç
zararlı imiş, bilmem neye dokunuyormuş.” denebiliyor. Bunlar, Batı ülkelerinde görülen birtakım mücadele vasıtaları, yöntemleridir. Öyle
söyleyerek ötekini kötüler, ondan sonra işin aslı
olmadığı ortaya çıkar; fakat o zamana kadar da
o biraz kâr eder filan.

Dünyada gerçekten yasak edilip de Türkiye’de
hayatiyetini sürdüren bir ilaç olduğunu ben
zannetmiyorum. Teknik bir meseledir, hangi
ilaç ise bunu söyleyiniz...

Dr. Mehmet Aydın
Dönemi Sağlık Düzenlemeleri
•

3224 sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu, 1985.

•

İl Sağlık Müdürlüğü İdari Yapılanması, 1986.

•

3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu, 1986.

•

İçme ve Kullanma Suyu Temin Edilen ve Edilecek Olan Yüzeysel Su Kaynaklarının
Kirlenmeye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik, 1984.

•

İthal Edilecek İlaç Ham, Başlangıç Maddeleri; İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar
Yönetmeliği, 1984.

•
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İspençiyari ve Tıbbî Müstahzar İmalathaneleri Yönetmeliği, 1984.
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""

Sağlık Bakanlığı Binası, Bilkent, 2020
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Doç. Dr. Mustafa KALEMLİ (1943 -)

Doç. Dr. Mustafa Kalemli
26 Mart 1943 tarihinde Kütahya Tavşanlı’da doğdu.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. (1967)
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde Üroloji ihtisası yaptı.(1972)
Hamburg Üniversitesi Eppendorf Hastanesinde androloji ve böbrek nakli eğitimi aldı (1978).
Antalya Tıp Fakültesi Kurucu Öğretim Üyeliği (1979-1982), Türkiye Büyük Millet Meclisi 17, 18, 19 ve
20. Dönem Kütahya Milletvekilliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (1983-1986), İçişleri Bakanlığı
(1987-1989 ve 1991) Orman Bakanlığı (1991) ve TBMM Başkanlığı (1996-1997) görevlerini yürüttü.
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45. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı yaptı.
Evli ve iki çocuk babasıdır.

TBMM | 17. DÖNEM
Konu

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1987 Malî Yılı Bütçesi ile 1985 Malî Yılı
Kesin Hesabı Münasebetiyle

Yasama Yılı

4

Birleşim

46

Tarih

19.12.1986

S

AĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
DOÇ. DR. MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, Yüce Meclisin Değerli Üyeleri, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
1987 Yılı Bütçesi üzerinde benden önce konuşan grupların sayın sözcülerine ve şahsı adına
konuşan arkadaşlarıma, BakanlığımınBütçesi’yle ilgili yaptıkları değerli tenkitlere teşekkür
etmekle sözlerime başlamak istiyorum.
Ayrıca bir görevi daha ifa etmek istiyorum:
Henüz 2 aydan beri bu görevi ifa etmem nedeniyle, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında,
benden önce bu görevi ifa eden başta Sayın

Selefim Mehmet Aydın Beyefendi olmak üzere,
Türkiye Cumhuriyeti’nin bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün Sağlık Bakanlarına, hayatta
olanlarına teşekkür ediyor, vefat etmiş olanlara
da Tanrının rahmetini diliyorum. (Alkışlar)
Sayın Başkan, Değerli Üyeler, Bütçe Plan Komisyonunda bütçenin görüşülmesi sırasında,
oradaki sözlerime şöyle başlamıştım: Bugün
yüce heyetinizin tasviplerine sunulmakta olan

‘‘

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının
1987 Malî Yılı Bütçe Tasarısı 304
milyar 420 milyon Türk lirası tutarında
bir ödenekler manzumesini ihtiva
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etmektedir. Bu miktarın, 180 milyar
Türk liralık kısmı personel giderlerine
(yüzde 59,1), 61 -milyar 270 milyon Türk
liralık kısmı diğer cari giderlere (yüzde
20,1), 53 milyar 507 milyon Türk liralık
kısmı yatırım harcamalarına (yüzde
17,6), 9 milyar 643 milyon Türk liralık
kısmı ise transfer harcamalarına (yüzde
3,2) ayrılmış bulunmaktadır. 1986 Yılı
Genel Bütçe içindeki yüzde 2,51 olan
Bakanlığımız Bütçesi, 1987 Malî Yılı
Bütçe Tasarısı’nda yüzde
2,83 olmuştur.

’’
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Hemen arkasından; “Şimdi benim, eğer klasik bir bütçe konuşması yapacak olursam, bu
rakamlardan sonra konuşmamı hemen bitirip,
takdir yüce komisyonundur deyip, tasviplerinize
bütçeyi sunmam gerekir.” diye ilave etmiştim.
Benden önce konuşan grupların sayın sözcüleri
de burada ifade ettiler; Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığının yalnız bu yıl değil, bundan önceki yıllarda da bütçesinin kifayetli olmadığını,
hatta diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, bizim
ülkemizde Genel Bütçe’den çok az pay ayrıldığını vurguladılar. Doğrudur, aksini iddia etmek
mümkün değil; ama her yıl usul olduğu veçhile,
hemen bu klasik mazeret duvarının arkasına sığınıp da, “Biz bu kadar bütçeyle ancak bu kadar
iş yaparız, kusurumuza bakmayın.” demek istemiyorum. Lütfen siz de bana bu mazeret duvarının arkasına saklanma fırsatını vermeyiniz.
Yani,
lisanı münasiple, bu az, artırın diyor Sayın Bakan.
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DOÇ. DR.

Efendim, siz
öyle anlıyorsunuz; ama biraz sonra yorumlayınız lütfen, acele etmeyiniz.

MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) -

Lütfen Sayın Bakan, zarif karşılıklı
konuşuyorsunuz.

BAŞKAN -
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Buyurun.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DOÇ. DR.

Şimdi, soru
kendiliğinden ortaya çıkıyor; “Bu bütçeyle ne
yapılır?” ve yine grupların sayın sözcülerinin
konuşmalarını burada değerlendirecek olursak, “Bu şikâyetlerin varlığında, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının görevlerini daha iyi
yapabilmesi için neler yapmalıyız?” sorusunu
da birlikte gündeme getirirsek; mademki şikâyet vardır, o halde şikâyetin olduğu çözümde
vardır, cümlesini kullanmak istiyorum. Bu,
şikâyetlerin olduğu yerde çözüm de vardır derken, bu çözümlerin hangi yollarla sağlanabileceğini de Yüce Meclise ifade etmek zaruretini
hissediyorum.

MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) -

Değerli Milletvekilleri, bir konuda çözüme gidecek isek, çözüme gitmenin muhtelif vasıtaları
vardır. Bunlardan birisi, pek tabiî bütçe imkânlarıdır; arkasından kanunî dayanaklar gelir, tüzükler gelir, yönetmelikler gelir, kadronuz gelir.
Şimdi bakınız, biz, Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı olarak bu bütçe imkânlarının, bu
kadro imkânlarının dışında, bizi çözüme götürecek olan yollardan hangi kanunî imkânlarla
çalışıyoruz? Bir kere çizeceğimiz resmin içerisine bunu oturtmak istiyorum. Biz, 3 Mayıs
1920 tarihinde 3 sayılı Kanun’la kurulmuşuz,
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı olarak. Teşkilat yasamız 1939 yılında çıkarılmış; yani 19
yıl sonra. Bunlardan ayrı olarak 1593 sayılı
1930 yılında yürürlüğe konmuş Umumî Hıfzıssıhha Kanun’umuz var ve yine 1928 yılında
çıkarılmış olan 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı
Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunumuz
var. Bu rakamları niye veriyorum? Müsaade
ederseniz ayrıca bir tane daha ilave edeyim;
yine 1928 tarihli 1262 sayılı bir Yasamız var;
İspençiyari ve Tıbbî Müstahzarlar Kanunu.
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) -

mek?

O ne de-

MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) - Evet “Ne demek?” diye soran arkadaşlarımız var. Bazen,
yeni nesiller için kelimeyi telâffuz etmek bile güç.

Bakınız, biz bu tarihlerde çıkan kanunlarla
sağlık hizmetini yürütmeye gayret ediyoruz ve
bunlara ilave olarak, 1983 yılında çıkartılan kanunları da koyup, nihayet 181 ve 210 sayılı Kanun Gücünde Kararnameleri, saymam lazım...
Yani, daha biz modern manada sağlık hizmetlerini yürütecek kanunları, modern tıbbın gerektirdiği şekliyle vaz edememişiz. Bunu söylemek istiyorum. Bunu da açık ifade ediyorum.
Temizlik de bunun
içine mi giriyor Sayın Bakan?

VURAL ARIKAN (İzmir) BAŞKAN - Lütfen

efendim...

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DOÇ. DR.
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) - Şimdi,

bir resim çizmek istiyorum Sayın Arıkan; bu resmin
içerisinde gerçekleri de yerli yerine oturtmaya
çalışıyorum. Çünkü, şunu düşünüyorum, Yüce
Meclisin Değerli Üyeleri, Sağlık meselesine iktidarın meselesi, muhalefetin meselesi, şu bakanın meselesi, bu bakanın meselesi olarak bakmıyorum; sağlık meselesine milletin meselesi
olarak bakıyorum. (ANAP sıralarından “Bravo”
sesleri, alkışlar)
M. HAYRİ OSMANLIOĞLU (Gaziantep) -

senedir nerede idiniz?..

Üç

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DOÇ. DR.

Şurada bir
liste var elimde; benden önce 38 sayın bakan
görev yapmış Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında. Eğer yanlış saymadıysam ben 39’uncu
oluyorum ve bunların içinde pek çoğu hekim,
tıp mensubu, pek azı da tıp mensubu dışında
çok kıymetli şahsiyetler.
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) -

Muhtelif görüşler var; biraz önce bir arkadaşımız ifade etmeye çalıştı, “Şu karakterde kişi

gelsin yahut da bu etiketi olan kişi gelsin.”
şeklinde yorumlar yapıldı. Ben bu yorumlara
katılmadan şunu söylüyorum: Eğer gelecek kişilerin şahsına bağlı olsa idi sağlık meselelerini
halletmek, şimdiye kadar halledilmesi lazımdı.
Hem de meslekten 35’e yakın insan bu kuruluşun başına gelmiş, niye halledilememiş? Bu soruyu sormak hakkımız. Demek ki, kişi meselesi
değildir, kişinin şahsına bağlı bir olay değildir.
“Sağlık Bakanlığının başına bir hekim geldi,
elinde sihirli değnek var, bu meseleleri halledecek” diye, yanlış bir düşünceye kapılmayalım.
Mesele bir sistem meselesidir, mesele bir yöntem meselesidir, mesele bir yönetim meselesidir.
Bakınız, biraz önce arkadaşlarımız burada
bahsettiler, “Ulusal sağlık sistemi” diye; bir
sayın grup sözcüsü de, “Ulusal millî politika”
diye bahsetti; ama ben gayet iyi biliyorum, o
gruba mensup bir milletvekili arkadaşımız da,
-tabiî kendi kişisel görüşüdür, saygı duyarımPlan ve Bütçe Komisyonundaki konuşmalarında, “Ulusal sağlık politikası olamayacağını”
ifade etmişlerdi.

100. YILA ARMAĞAN

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DOÇ. DR.

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) - İsmi-

ni söyleyin; ismini söyleyin de zabıtlara geçsin.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DOÇ. DR.
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) - Söyleyeceğim, acele etmeyiniz Sayın Bayezit, söyleyeceğim; hepsini sıra ile söyleyeceğim; “Saygı duyarım” diye ifade ettim.
Şimdi, demek ki, şahıslara göre bu düşünce tarzı değişebiliyor. Bugün ben bir şeyi kabul ederim, arkadaşım başka şeyi kabul eder. Önemli
olan o değil. Neyi ortaya koymaya çalışıyorum?
Eğer, “Sistem, sistem” diye bir şeyin üzerinde
duruyor isek ve bugün şunu ifade etmeye çalışıyor isek, “Bizim millî sağlık sistemimiz yoktur.”
diye; peki bugün tatbik ettiğimiz sistem nedir?
Bir sistemimiz vardır. “Sistemimiz yok.” diye
bir şey ifade edemeyiz; ama yine ifade ediyoYüzyılın
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rum, bugün tatbik ettiğimiz usuller, metotlar
bir sistemsizlik ise -bu mantıktan hareket eder
isek- bu da bir sistemdir.
Samimî olarak ortaya gerçekleri koymaya gayret ediyorum. Onun için lütfen sabırla dinlemeye gayret ediniz.

100. YILA ARMAĞAN

Şimdi bakınız, kuruluşumuzun ilk yıllarında,
Cumhuriyetimizin ilk yıllarında sağlık sistemimize baktığımızda, bir “öncelikler” vardır
orada. Bunu Plan ve Bütçe Komisyonundaki
konuşmamda da ifade ettim, tekrar ifade edeceğim. Bu önceliklerin en önemlisi şudur: Koruyucu hekimlik hizmetinin ön plana alınmış olması,
tedavi edici hekimlik hizmetlerinin ise, daha geri
plana alınmış olmasıdır. Oradaki önceliklerin
başında bu gelir. Bu önceliklerin vatandaşa intikalinde de, personelin; yani sağlık personelinin
durumunda bir öncelik vardır. Nedir bu öncelik? İşte doktorlara muayenehane açma hakkı
o zaman bu öncelikle verilmiştir, teşvik için verilmiştir; hem muayenehanesinde çalışsın, hem
devletin sağlık hizmetini görsün diye. Ama bu
öncelikler sistemi içerisinde koruyucu hekimlik hizmetleri hep ön planda gelmiş; işte biz o
zaman sıtma ile mücadeleyi, işte biz o zaman
trahomla mücadeleyi, işte biz o zaman tüberkülozla mücadeleyi, velhasıl aklınıza gelebilecek,
eradikasyonu mecburî olan hastalıklar mücadeleyi çok daha etkili olarak yapabilmişizdir.
Bu öncelikler zaman içerisinde değişmiştir sayın
milletvekilleri. Zaman içerisinde bu öncelikler
değiştiğinde, o zaman gündeme vatandaşın sağlık
meselesi değil, sanki çok daha önemliymişçesine,
hekimin sağlık meselesi, hekimin meselesi, hekimin personel meselesi öncelik olarak gelmiştir,
sağlık personelinin meselesi ön plana çıkmıştır.
İşte, o yeni arayışlar içerisinde, 224 sayılı Kanun
çıkarılmıştır. Sayın grup sözcüsü, kıymetli doktor
arkadaşımız, biraz önce burada, konuşmasını tamamen 224 sayılı Yasa’ya oturtarak, o yasanın
Yüzyılın
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müdafaasını yaptılar kendi açılarından. Kendi
açılarından haklıdırlar, fikirlerine saygı duyarım;
ama hemen şu soruyu sormak durumundayım:
224 sayılı Yasa madem bu kadar iyi idi de, niye
bugün memleketin hâlâ sağlık meselesi var diye
konuşuyoruz, niye o yasa bütün meseleleri çözemedi?... Cevap muhtelif olabilir: “Efendim,
uygulamalar eksik kaldı.” Cevap muhtelif olabilir. “Efendim, personel ona göre yetiştirilmedi.”
Bunların da hepsini saygıyla karşılarım. Ama,
demek ki, bir fikir olarak çıkartılan bir tek yasa,
meseleyi kökünden çözmeye muktedir değildir.
Bunu ortaya koymaya çalışıyorum.
Bu yeni arayışlar içerisinde, geliniz isterseniz,
“Acaba bu 224 sayılı Yasa çıkartılırken altyapı
meselemiz ne idi?” diye bir sual ortaya atalım.
Eğer siz altyapınızı iyice hazırlamazsanız, eğer
siz o altyapıda o şahısları iyice yetiştirmezseniz, eğer o yasa çıktıktan sonra gelecek olanları
baştan tahmin etmezseniz, işte o yasa çıktığı
gün hastanelerin birdenbire boşaldığına şahit
olursunuz. Öyle olmuştur; bunlar iyi hesaplanmamıştır, iyi düşünülmemiştir. Ama bakımız,
ondan sonra ardarda birtakım tedbirler alınmaya başlamış ve bu mahzurlar ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. Ne olmuştur? İşte sağlık
sisteminde karmaşa da, o zaman başlamıştır.
Bu karmaşa içerisinde, ben bir zaman merak etmiştim, 10’un üzerinde ayrı statüde çalışan hastane, 10’un üzerinde ayrı statüde çalışan hekim
vardı. Bir memlekette sağlık politikasını yürütecek, sağlık hizmetini yürütecek kişileri, bu kadar
değişik gruplarda istihdam etmeye kalkarsanız,
sayın konuşmacıların da konuşmalarımda vurguladıkları gibi, o sistemin altından kalkmanıza
imkân yoktur. İşte, “Belki sistemsizlik” derken,
ben biraz önce bunu kastetmek istiyordum.
İsterseniz devam edelim: Bu yeni arayışlar içerisinde nihayet, 2514 sayılı Mecburî Hizmet
Yasası diye vasıflandırdığımız yasa gündeme

NERİMAN ELGİN (Ankara) - Hayır.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DOÇ. DR.
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) - Evet, bu sual-

lerin cevabı “Hayır”dır; ama ne olursa olsun,
2514 sayılı Yasa, bu memlekette hekim dağılımını dengeli bir hale getirmiştir.
Bakınız, biraz önce arkadaşımız konuşmasında, “Hekimler üç büyük şehirde toplandı” diye
ifade ettiler. Ben size şimdi rakam vereceğim:

‘‘

1983 yılında üç büyük ilde toplam hekim
artış oranı yüzde 11,9, kalkınmada
öncelikli illerde yüzde 47, diğer 36 ilde ise
yüzde 87,2. Demek ki bu rakamlara göre
hekimler üç büyük ilde toplanmamış.
Hele 2514 sayılı Yasa çıktıktan sonra,
bölgelerde tamamen değişmiş. Yani bu
rakamları, 1983 yılından 1986 yılına
kadar meydana gelen fark olarak
söylemek istiyorum.

’’

İsterseniz tabloyu tamamlamaya devam edelim:
Arkadaşlarımız konuşmalarında çok net olarak
belirttiler; “Yeni mezun olan pratisyen hekimlerimiz acaba gerçek manada pratisyen hekim olarak gittikleri bölgelerde faydalı olabiliyorlar mı?”
sorunu getirdiler. Bu soruya da cesurane cevap
vermemiz lazım: Pek fazla faydalı olamadıkla-

rını bu hekimlerimiz kendileri ifade ediyorlar.
Neden?.. Yine arkadaşlarımız konuşmalarında
ifade ettiler, “Tıp fakültelerinde acaba sağlıklı hekim yetiştirme politikası var mı, sağlıklı bir
eğitim öğretim var mı?” diye. İşte o zaman soru
şuraya geliyor: Bütün bu geçen zaman içerisinde
bakanlık üniversite ilişkileri ne durumdadır? Bakanlık üniversite ilişkilerinde biz, Sağlık Bakanlığı olarak nasıl bir doktora istediğimizi, nasıl bir
pratisyen hekim istediğimizi acaba üniversitelere
söyleyebildik mi? Üniversite gelip de bize, “Siz,
memleketin ihtiyacı olan hekimler arasında kaç
tane mütehassıs istiyorsunuz, kaç tane pratisyen
hekim istiyorsunuz ve bu pratisyen hekimlerin
nitelikleri ne olmalıdır?” diye sordu mu acaba?
Kimse sormadı; bakanlık da bunu bugüne kadar söylemedi. Resmi tamamlayalım, cesurane
tamamlayalım, bundan çekinmeyelim; çünkü,
çözümleri ancak böyle bulabiliriz.

100. YILA ARMAĞAN

geliyor. Şayanı şükrandır ki, bugün bu yasa ile
memleketimizin en ücra köşelerine hekim gönderebilir hale gelmişizdir. Biraz önce bir sayın
konuşmacı arkadaşımız buradan çok rahat ifade ettiler; şimdi hangi milletvekili arkadaşımız
var ki, bölgesinde doktor olmadığını söyleyebilsin? Her yerde vardır; ama yine Sağlık Bakanı
olarak buradan sormak durumundayım, sizlerin hislerine tercüman olarak sormak durumundayım: Hekimi göndermişiz, ama, gerekli
malzemeyi de birlikte gönderebilmişiz mi? Hekimi gönderip de, yanında yardımcı sağlık personelini birlikte gönderebilmiş miyiz?

Yine devam edeyim: Bugün yılda 5 bine yakın
hekim mezun ediyoruz. Ben, bundan bir hafta
kadar önceki bir konuşmamda da ifade ettim,
acaba Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak,
bugün her yıl 5 bin hekim mezun etmeli miyiz? Bugün cesaretle bu soruyu da sormadık.
Hekim ihtiyacımızın hesaplanmaları, planlamaları yapılırken acaba hangi kriterlerden yola
çıktık? Bunları da kesinlikle bilmiyoruz ve şimdi ben üniversite dekanlarıyla, üniversitelerin
tıp fakülteleri dekanlarıyla, üniversite rektörleriyle oturup bu mevzuları konuşuyorum. Bu
mevzuları konuşmak zaten benim görevim ve
onlara diyorum ki, “Bana, ihtisas hekiminden
önce, benim ülkemin şartlarına cevap verecek
pratisyen hekim yetiştiriniz.”
YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) -

ru doğru.

Doğ-

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DOÇ. DR.

- “Bu pratisyen hekimin niteliğini ben size Sağlık Bakanağı olarak bildireceğim, siz de programlarınızı
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla)
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buna göre hazırlayınız.” ve yine kendilerine
söylüyorum; “Bu 5 bin hekimi siz eğitirken rahat şartlarda eğitebiliyor musunuz?” Bunları
gayet açık ve net soruyoruz.

100. YILA ARMAĞAN

Şimdi, bu soruları sorarken, çözümlerini de söylüyorum. Bana bugün, düşündüğüm yeni sağlık
reorganizasyonu içerisinde nitelikli pratisyen
hekim lazımdır. Çözümü söylüyorum; bana bugün, düşündüğüm yeni sağlık reorganizasyonu
içerisinde daha az sayıda hekim mezunu lazımdır, talebe sayısını azaltmanız lazımdır. Bunları
açıkça ifade ediyorum ve YÖK’ün sayın yetkilileri de bu konudaki ricalarımızı gündemlerine
alarak görüştüler, müspet kararlarını da aldılar,
önümüzdeki günler ve aylar içerisinde yüce
Meclise bu değişikliklerle geleceğiz.
Yine devam ediyorum: Bugün tatbik edilen intörn uygulamasında, bugünkü şekliyle acaba bu
intörn hekimlerimiz yeterince bu pratik tatbikattan istifade edebiliyorlar mı? Cevabım yine
hayırdır. Ben gayet iyi hatırlıyorum kendi talebeliğimden ve asistanlığımdan, biz öyle kliniklerde
çalıştık ki, bizim şahıs başına düşen hasta sayımız 10’u, 15’i bulurdu; ama şimdi 15-20 tane
tıp fakültesi öğrencisi, bir hasta başında öğrenim
görmeye çalışıyor. Bunun yanlışlığını vurguluyorum bu yüce kürsüden; bunun düzeltilmesinin
gerekli olduğunu söylüyorum. Meselelere ancak
bu kadar cesaretle, bu kadar açık yaklaşabilirsek, önümüzdeki yılların sağlık problemlerini
daha asgariye indirmemiz mümkündür.
Değerli milletvekilleri, biraz önce ifade ettim,
“Acaba yeterli sağlık personelini gönderebiliyor
muyuz?” diye, Hayır. Bizim ebe okullarımız var,
hemşire okullarımız var, laborant okullarımız var,
sağlık memuru yetiştiren okullarımız var; Sosyal
Sigortalar Kurumunun da var. Şimdi bakınız,
bu okullarda yetişen bu personelin sayısı kifayetli değil; ama yine bizim üniversiteye giremeyen
lise mezunu pırıl pırıl gençlerimiz var, işte bu
sene bunları aldık; kısa süreli kurslarla ebe yetişYüzyılın
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tiriyoruz, sağlık memuru yetiştiriyoruz, teknisyen
yardımcısı yetiştiriyoruz, laborant yetiştiriyoruz.
Niçin?.. En uzak köyümüze, en uzak mezramıza
sağlık hizmetini hiç olmazsa bilen birisiyle götürebilmek için; ama biraz önce bir arkadaşım
endişelerini ifade ettiler bu kürsüden, “Acaba bu
kadar kısa süre içerisinde bir ebenin yetişmesi
mümkün müdür?” dediler. Cevap vereyim:
Bakınız, ebe okullarına alınan öğrenciler ortaokuldan sonra alınıyor, dört sene okuyorlar.
Derslerinin ağırlığı da kültür dersleridir. Biz bu
öğrencileri lise mezunu olarak alıyoruz, bir–bir
buçuk sene eğiteceğiz, kültür derslerini kaldırdık, zaten gördüler ortaokulda, pratik dersleri
daha fazla görmelerini sağlıyoruz. Niçin yetişmesin? Sorarım yüce Meclise; çoğumuz mahalle ebelerinin elinde doğmadık mı, hiç olmazsa
bu şekilde bilgili yetiştirilmiş ebeleri köylerimize,
mezralarımıza gönderelim, hiç olmazsa küçük
hastanelerimize gönderelim; yani bu nitelikteki
personeli bulamadığımız yerlere gönderelim.
Bundan hepimiz büyük iftihar duymalıyız.
Devam edeceğim: Şimdi bakınız, sağlık hizmetinde belli bir bölgede, belli bir kuruluşta yetersizlikler ortaya çıktığı zaman, bu hizmetin boşluğunu dolduracak kişiler ortaya çıkar. Bunlar
ya diplomasız, niteliksiz kişilerdir yahut da ciddî olarak kurulan özel sağlık kuruluşları, laboratuvarlardır. Biraz önce konuşmalar sırasında
bunlardan da şikâyet edildi, doğrudur; ama biz
Sağlık Bakanlığı olarak (Hiç kimseyi kastetmiyorum; Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan
bugüne kadar olan kısmı bir tabloya, bir resme
oturtmaya çalışıyorum, sakın kimse alınmasın
sözlerimden) zamanında bu planlamaları yapabilseydik, üniversite bize zamanında uyarıcı
göreviyle yardım edebilseydi ve hepimiz, iktidarıyla, muhalefetiyle bütün hepimiz bir konuda birleşebilseydik, bu meseleleri hallederdik.

Bakınız, eğer o özel kuruluşlar çıkmışsa ve bugün biz Sağlık Bakanlığı olarak bazısını denet-

SALİM EREL (Konya) - Bekliyoruz

Sayın Baka-

nım.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DOÇ. DR.

Ama şimdi
siz diyeceksiniz ki, “Sen kendi hastanelerine
bak da ondan sonra git özelleri denetle... Bu
soru da gelebilir, haklısınız.

MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) -

YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) -

Yok,

yok, sormayacağız.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DOÇ. DR.

Biz, hastanelerimizin fevkalade iyi olduğunu iddia etmiyoruz,
eksiklerimiz vardır, kabul ediyoruz; ama çok iyi
çalışan sağlık müesseselerimizin olduğunu, bu
müesseselerde fevkalade iyi çalışan sağlık personelimizin olduğunu da, göğsümüzü gere gere
söylüyoruz.
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) -

Bu hastaneler gökten zembille inmedi aziz milletvekilleri. Bu hastanelerde çalışan doktorlar,
hemşireler, ebeler, sağlık memurları başka bir
ülkeden buraya gelmediler. Onlar da bizin insanımız, bizim içimizden çıktılar. Bir elin beş
parmağı nasıl bir değilse, bu sağlık personelinin
içinde niteliksiz olanlar da olabilir, aksini iddia
etmiyorum. Hasta olanlar da olabilir, aksini
iddia etmiyorum; ama bu sağlık personeli, bu
hekimler bu kadar itilip kakılmaya müstahak
değillerdir, onu söylemek istiyorum. (Alkışlar)

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DOÇ. DR.
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) -

iyiyiz efendim, merak etmeyin.

Her zaman

Devam ediyorum: Şimdi bakınız, bu sistem
içeresinde acaba bu sağlık kuruluşlarımızı çok
iyi hale getirmişiz de, sağlık kuruluşlarımız
içindeki malzemeleri mi eksik bırakmışız? Hayır. Bugün ülkemizde en modern ultrasound
cihazlarından tutunuz, BBT cihazlarına kadar
ne ararsanız var, herkes getiriyor, hiçbir mani
hal de yok; ama bunun planlaması yok. Getirsinler mi, getirmesinler mi, doğru mudur,
değil midir? Bunun münakaşasını yapmamışız
bugüne kadar. İşte, üniversiteleri o noktada göreve çağırıyorum, geliniz bize yardım ediniz,
diyorum; geliniz bize yol gösteriniz, diyorum.
İsteğimiz budur; ama bakınız, bizden önceki
arkadaşlarımız da ifade ettiler, biz de ifade ediyoruz: Bugün ülkemizde sağlık alanında malzemenin standardı yoktur; yapılmamış, imkânı
yok. Neden? Her kurum hastane kurmaya kalkışmış, her hakanlık poliklinik açmış, her kişi
hastane yapmaya kalkmış. Bir Allanın kulu çıkıp da, Sağlık Bakanlığına gelip, “Ey Sağlık Bakanı; ben şurada bir hastane kuracağım, ben
şurada bir hastane yapmak istiyorum, uygun
mudur, memleketin gerçeklerine uyar mı?” dememiş, sormamış. Geliniz el ele verelim de, şu
sağlık kuruluşlarına bir çekidüzen verelim. Ben
bunun çabasını veriyorum. Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı iken de bunun çabasını veriyordum; Sosyal Sigortalar Kurumu hastanelerinde şunlar şunlar yapılmalıdır derken de,
bu niyetle hareket ediyordum. Bu konuda üniversite kürsülerinde konferanslar verdim; ama
öğrencilerden başka kimse gelip de dinlemedi.
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) -

ber verseydiniz, gelirdik Sayın Bakan.
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lemekten dahi yoksunsak, kabahati yine kendimizde arayalım; ama ben ilan ettim geçen
gün, “Bu özel sağlık kuruluşlarını da her gün
denetleyebilirim.” dedim, Bu denetlemeyi de
yapacağım. Orada vatandaşımıza nasıl hizmet
veriliyor, orada vatandaşımızdan alınan ücret
nedir; bu ücretin karşılığında kendisine yapılanlar nelerdir? Bunları bir bir tespit edeceğim.

Ha-

YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) - Sayın

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DOÇ. DR.

Bakan, fena değilsin.

MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) -

Çok haber
Yüzyılın
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verdik sayın milletvekilleri, herkese haber verdik ama, nedense... Bu konuda bakınız memnuniyetimi ifade edeceğim: Biz, Sağlık Bakanlığı
olarak son günlerde herhalde televizyona fazla
çıktık, herhalde fazla basın toplantısı yaptık, etkinliğimiz fazla olmaya başladı; muhalefeti de
herhalde biraz irrite ettik ki, muhalefetin sayın
liderleri de sağlık konusunda toplantı yapmaya
başladılar. Teşekkürlerimi ve memnuniyetimi
ifade ediyorum. Yeni yeni aklınız başınıza geldi
demektir. İşte sağlık meselesine memleketin meselesi olarak bakıyorum derken, bunu kastediyorum ve tekrar teşekkürlerimi ifade ediyorum.
(ANAP sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)
100. YILA ARMAĞAN

Devam ediyorum efendim: Biraz önce arkadaşlarımız burada tifodan bahsettiler, tüberkülozdan bahsettiler, sarılıktan bahsettiler, kuduzdan bahsettiler; “Niye ülkemizde hâlâ bu
hastalıkları görüyoruz?” dediler. Sayın milletvekilleri, bu hastalıklar dünyanın her yerinde
görülüyor, yalnız Türkiye’de değil.
İDRİS GÜRPINAR (Muğla) - Ama

bizde çok.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DOÇ. DR.

Dünyanın
her yerinde görülüyor bu hastalıklar. Ondan
önce bir şeyi ifade edeyim: “Aşı kampanyası
yaptınız.” dediler. Fevkalade başarılı olduğumuz, hem 1985’te hem 1986’da ve UNICEF’in
takdirlerini aldığımız dünya çapında kampanyayı, bazı konuşmacı arkadaşlarımız bir başka
noktadan görmek istediler; “Aşı kampanyası ile
çocuk ölümleri azaltılmaz. Çocuk ölümlerinin
yüzde 65’i başka nedenlerdendir.” dediler. Fikirlerine saygı duyarım; ama rakam vereceğim.
Bunlar, ihbarı mecburî hastalıklardandır, bize
bildirilen hastalıklar:

MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) -

‘‘

Boğmaca: 1985’te 1.825 vaka bildirilmiş;
1986’da 397 vaka, 1985’teki oran 2,7;
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1986’daki oran 0,6.
Difteri: 1985’te 55 vaka bildirilmiş, oran
0,8: 1986’da 7 vaka, oran 0,01.
Tetanos: 1985’te 45 vaka, 1986’da 50
vaka. Çocuk felci: 1985’te 50 vaka,
1986’da 11 vaka.
Kızamık: 1985’te 7.350 vaka, 1986’da 714
vaka. Hani aşının faydası yoktu?..

’’

Faydası yok demedik Sayın Bakan, yanlış söylüyorsunuz.
İDRİS GÜRPINAR (Muğla) -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DOÇ. DR.

Hani aşı çocuk ölümlerini azaltmıyordu? Şimdi, meseleleri ortaya koyarken, yapılan iyi işler için, iyi
yapıldı demek cesaretini de kendimizde gösterelim. Haksız yaptığımız, yanlış yaptığımız
işler varsa, biz, sizin kıymetli tenkitlerinizden
her zaman istifade etmeye hazırız.

MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) -

Şimdi bakınız, tüberküloz konusuna geleceğim.
1 - 2 aydır, ben farkındayım, bir olay işlenmeye
çalışılıyor; birtakım çevreler bazı olayları işlemeye çalışıyorlar. Bunlardan bir tanesi tüberkülozdur ve deniliyor ki, “Tüberküloz hortladı,
tüberküloz sayısı arttı, tüberkülozdaki hasta
sayısı geçen yıllara göre fevkalade fazlalaştı,
ölüm oranları arttı ve bunun bir tek sebebi vardır, yetersiz beslenmedir.” öyle söyleniyor. Biraz önce arkadaşlarımız da ifade ettiler.
Sayın Milletvekilleri, hekim olarak söylüyorum; beslenme yetersizliği diğer hastalıklarda
ne kadar etkiliyse, tüberkülozda da o kadar etkilidir, hiç bir şey farketmez. Boşuna kendinizi yormayın, boşuna kendinizi bu meselelerle
üzmeyiniz. Bakınız, ben bu konuda o kadar
açık davrandım ki bütün basın mensuplarının
ve TRT’nin önünde, biraz önce bu kürsüde islimleri sayılan sayın hocaların bazıları da dahil
olmak üzere hepsini çağırdım, basın toplantısı

Şimdi ben, son yıllarda yurdumuzdaki hastalıklardan ölüm oranları ile ilgili bir küçük notu
okuyacağım size. Bakınız hangi hastalıklardan
ölüm var Türkiye’de, sıralar nasıl?
Birinci sıra, kalp hastalıkları; ikinci sıra, tümörler;
üçüncü sıra, beyin damarı hastalıkları, serebrovasküler hastalıklar diyebiliriz; dördüncü sırada,
doğum öncesi ve doğum hastalıkları; beşinci sırada, ihtiyarlık; altıncı sırada, zatürre, pnomöni
diyoruz; yedinci sırada, solunum sisteminin diğer
hastalıkları, tüberküloz dışı hastalıklar; sekizinci
sırada, ishaller; dokuzuncu sırada, meningotokısik enfeksiyonlar; onuncu sırada, dolaşım sistemi
hastalıkları. Tüberküloz yok bu sırada. Devletin
rakamları bunlar, resmî rakamları.
Onun için birtakım mugalatalarla bir yere varmaya çalışmayalım. Biz hiç bir şeyi gizlemiyoruz. Sağlık Bakanı olduğum günden beri nerede, ne hastalık çıktıysa herkesten önce ben ilan
ettim. Hastalıkların arkasında değil önünde olmaya çalıştım, hem de tedbirlerini söyleyerek;
hiç bir şeyi gizlemiyoruz.
Şimdi bakınız, kuduz konusuna geliyorum…
SALİM EREL (Konya) - Sayın

mugalata olmaz.
BAŞKAN -

Başkan, Mecliste

Lütfen efendim...

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DOÇ. DR.
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) -

Bakınız, ku-

duz konusunda son aylarda kopartılan yaygarayı açıklamaya çalışacağım.
İsterseniz önce İzmir’den başlayalım. İzmir’de
kuduz vakaları çok görüldü ve bir vatandaşımız da hayatını kaybetti. Yalnız İzmir bölgesinde, 1986 yılı içerisinde 6 bin aşı yapmışız; 6
bin şüpheli kişiye aşı yapmışız. Soma’daki dahil
6 ölüm vakası var. Bu 6 ölüm vakasının 5 tanesi
hiç aşıya gelmemiş. 1 tek kişi aşıya gelmiş, o
da ölen vatandaşımız; ama ölen vatandaşımızı
ısıran hayvan, aynı anda 2 kişiyi daha ısırmış;
bir tanesi ölen vatandaşımızın halası, birisi de
diğeri. O kişiler Allah’a çok şükür hayatta. Bu
3 kişiye de aynı aşı yapılmış; Bakanlığımızın
Hıfzıssıhha laboratuvarlarında üretilen aşı yapılmış; yani beğenmediğimiz aşı yapılmış, öyle
söyleyeyim, ithal aşı değil; ama aşı yapılırken,
diğer 2 kişi gerekli şartlara riayet etmiş, o arkadaş riayet etmemiş, veyahut da vücudunda
bir immün yetersizlik nedeniyle aşı yeterli olmamış, vatandaşımız hayatını kaybetmiş.
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yaptırdım; “İşte basın mensupları burada, sorunuz.” dedim; “Eğer böyle bir şey varsa sayın
bacalarımız ifade etsinle.” dedim. Sayın hocalar şunu ifade ettiler: “Tüberkülozda önemli
olan olay, koch basilini almış kişiyi iyi takip
etmek ve onunla mücadele etmektir. Siz eski
hastaları iyi takip edemezseniz, siz o hastaların
ilacını iyi veremezseniz, yeni vakalar tespiti peşinde boşuna koşmayınız; hiç bir şeyi değiştirmez.” dediler ve biraz önce söylediğim cümleyi
ifade ettiler; “Beslenme konusu diğer hastalıklarda ne kadar etkili ise, tüberküloz da o kadar
etkilidir, hiç bir şey fark etmez.” dediler.

Şimdi, büyük gürültü kopartıldı, “Eğer ithal aşı
olsaydı şöyle olurdu, yerli aşı olduğu için böyle oldu.” diye. Şimdi, o vakayı takip eden sayın profesörün bana bir mektubu var; özel bir
mektup yazmış bana. Ben kendisinden, mektup
yazmasını istemedim. Kendisi yazıp göndermiş. Oradan bir kaç satır okuyacağım, ondan
sonra gerçekleri biraz daha ifade edelim.
Bakınız Sayın Milletvekilleri, sayın profesör
9.12.1986 tarihli mektubunda şöyle diyor: “Teorik ve pratik olarak günümüzde mevcut aşılar
ve hatta serumlarla yüzde yüz kuduz hayvan
ısırmalarında kişileri koruyabilme olanakları sağlanamamıştır.”Aynı profesör söylüyor
bunu. Devam ediyorum: “Yurdumuzda istatistiksel yönden bir araştırma yapılmamış olmasına karşın, aşı uygun şekilde yapıldığı zaman
korunma yüzde 65-70 oranında olabilmekte;
ancak kuduz immün serumu ile birlikte yapıldığında bu oran yüzde 95’e ulaşacaktır.
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Yine devam ediyorum: “Tüm çalışmalarda
elde edilen aşılar kronolojik sıraya göre giderek
etkin bir şekilde kuduzdan korunmayı sağlamakla birlikte, yüzde yüz bir koruyucu durumu
da oluşturamamaktadırlar.” İşte o hastayı tedaviye çalışan sayın ilim adamımızın mektubu.
Şimdi geliyorum ithal aşı, yerli aşı tartışmasına: Pastör bu aşıyı yıllar önce bulmuş -dünyada başka hiçbir teknik yokken- 100 yıla yakın
bir süredir de bu aşı kullanılmış. Şöyle olmuş,
böyle olmuş; iyidir, kötüdür, üzerinde durmuyorum. Son yıllarda tıptaki gelişmelere paralel
olarak aşı tekniklerinde de fevkalade gelişmeler
olmuş, yeni yeni aşılar da bulunmuştur. Kuduz
konusunda da aynı şekilde.
100. YILA ARMAĞAN

Aşı konusu ortaya çıktığında, Bakanlığımız yaklaşık bir yıl kadar önce bunun ithalini de sağlamış, serbest bırakmış; fakat bu aşı her ülkede
zaten yeterli miktarda üretilmiyor. İnsan dokusundan üretildiği için, fevkalade zor şartlarda ve
yeterli miktarda üretilmiyor. Geçtiğimiz hafta
bizzat ilgili firmalarla telefon görüşmesi yaptım,
telgraf çektim ve mektup da yazdım; elinizde
ne kadar varsa gönderin diye. Çünkü, bu vaka
ortaya çıktığında, piyasada ilgili memurlarımızla yaptığımız araştırmada “Yeterli miktarda aşı
vardır.” diye bize bilgi geldi. Ben de bunu televizyondan ilan ettim. İki, üç gün sonra da sayın
basın mensubu arkadaşlarımızın çok haklı olarak yaptıkları araştırmalar sonunda, piyasada
bu aşıdan az miktarda olduğu veya bazı yerlerde bulunamadığı öğrenildi. Sebebini araştırdık,
böyle bir panik havası doğunca herkes eczanelerden bu aşıyı alıp buzdolabında saklamaya
başlamış. Bu ayrı bir konudur; ama biz buna
rağmen, ilgili firmalarla derhal temasa geçtik
ve iki gün önce yine basın toplantısında ifade
ettiğim gibi, 10.800 doz aşıyı ülkeye getirdik,
bugün de eczanelere dağıttık, bakanlığımızın
depolarında da vardır, isteyen vatandaşımıza
da gönderiyoruz. Hatta son iki gün içerisinde,
sayın milletvekillerimizin devreye girdiği bir iki
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vaka oldu, onlar da yardımcı oldular, vakaların
olduğu yere de aşılar ulaştırdık.
Muhterem Milletvekilleri, sayın hocanın mektubundan da okudum, hadise şudur: Aşıyı insan vücuduna şunun için yaparsınız; koruyucu
mekanizmayı harekete geçirmek için. Aşıda
bir noktada canlı yahut da canlılığı azaltılmış
virüsleri insan vücuduna verirsiniz; bunlar yeterli antikor oluşturabilirse insan vücudunda,
o zaman koruyucu bir durum ortaya çıkar.
Yeterli antikor oluşturma imkânı yoksa insan
vücudunun, ne yapsanız boşunadır; ama olaya
bakış açımız değişik.
Kuduz çok yönlü mücadeleyi gerektiren bir
hastalıktır. Biraz önce sayın konuşmacılar da
bu kürsüden ifade ettiler; bu mücadele içerisinde Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının,
mahallî idarelerimizin, yani belediye ve muhtarlıkların, ayrıca Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının görevleri vardır. Benim görevim aşı
bulmaktır, aşıyı yapmaktır; oradadır benim
Sağlık Bakanlığı olarak görevim; ama bir koordinasyonluk görevim vardır. O koordinasyon
görevi içerisinde yıllardır bütün sağlık bakanları da aynı şeyi yaparlar, bu mücadeleyi takip
ederler. Bu mücadele o kadar başarılı olmuştur
ki, 1970’li yıllardan bu tarafa baktığımızda,
on milyonda 1.3 olan ölüm oranı Türkiye’de,
0.3’e düşmüştür; fevkalade azalmıştır. O yıllarda kuduzdan ölenlerin sayısı 50’lerde, 60’larda
gezerken, son yıllarda 17’ye, 18’e düşmüştür.
Ben bunları iftihar edelim, sevinelim diye söylemiyorum, yanlış anlamayınız; mücadele iyi
yapılmaktadır ve grafikte de düşme vardır; ama
arzumuz bu menhus illetin kökünü kazımaktır.
Bu yalnız Sağlık Bakanlığına düşen bir görev
değildir yahut da yalnız Sağlık Bakanlığının
gayreti ile oluşacak bir görev değildir. Belediyelerimiz ve muhtarlıklarımız fevkalade önemli
görevler yüklenmelidirler., Bunların başında,
başıboş dolaşan zararlı kedi ve köpeklerin itlafı

Bugün Amerika’da kuduzdan ölüm vakası vardır, Almanya’da vardır, Belçika’da vardır, Fransa’da vardır, Romanya’da vardır, hatta bizden
fazladır; Yunanistan’da vardır. Dünya Sağlık
Örgütünün çektiği telgraf elimde; isteyen arkadaşıma gösterebilirim; ama oranları bizden
daha az, birer vaka, ikişer vaka; ama vardır,
dünya üzerinde vardır, yok diye bir şeyi ifade
etmeye imkân yoktur.
Geliniz el ele verelim, bu işin propagandasını
yapacağımıza, bu işin menfî yönde, ülkemize
zararı olacak bir şekilde propagandasını yapacağımıza, bu illeti kökünden kazımanın metotlarını birlikte bulalım. Metotları da bellidir;
ama mücadeleyi birlikte yapalım. Erodikasyon
konusunda söylemek istediklerim bunlardır.
Şimdi, bu sağlık meseleleri içerisinde ilaç konusuna biraz değinmek istiyorum: Yıllardır memleketimizde münakaşası yapılan konulardan bir
tanesi de ilaç konusudur. İlaç konusunda yapılan münakaşa da şudur: İlaç pahalı, ilaç ucuz...
Bunun dışında hiçbir münakaşa yoktur ilaçta.
“İlaç niye pahalı niye ucuz değil?” Bu münakaşadır. Bakınız, bu memlekette ilacı bulamadığımız günleri hepiniz hatırlarsınız. Dışarıya giden eşimize dostumuza aspirin ısmarladığımız
günleri hepiniz hatırlarsınız. Tentürdiyot yokluğundan ameliyathanelerin açılamadığını hepiniz bilirsiniz; bugünleri yaşadık. Şimdi bakınız,
ilaç kimin için pahalıdır veyahut da ilaç meselesine biz nasıl bakıyoruz, siz nasıl bakıyorsunuz,
vatandaş nasıl bakıyor? İlaç meselesine Sağlık
Bakanının bakış açısı değişiktir, vatandaşın bakış açısı değişiktir, politikacının bakış açısı de-

ğişiktir; yani öncelikler değişiktir. Sağlık bakanı
önce ilaca şu gözle bakar, şu önceliklerle bakar;
ilaç etkin olsun ister sağlık bakanı, tedavi edici
özelliği olsun ister; sonra, ilaç bulunabilsin ister,
sonra da alınabilsin ister.
Vatandaş öyle bakmaz; vatandaş, önce ilaç bulunabilsin ister, sonra alınabilsin ister, sonra da
ucuz olsun der. Belki politik kişi de daha değişik
bakar; önce ilaç alınabilsin der, sonra bulunsun,
sonra da etkin olsun, öncelikler bu kadar değişiktir ilaç konusunda. Bu öncelikleri bir araya
getirmek, bir potada eritmek fevkalade müşküldür;. ama geliniz biz önce, ilacın bulunabilmesinden hareket edelim. Bugün ülkemizde
her çeşit ilaç vardır, hatta fazlası vardır; onu da
ifade ediyorum. Bunların hangisinin fazla, hangisinin faydalı, hangisinin zararlı olduğunu ilgili
komisyonumuz inceliyor, onları gözden geçiriyor; ama ilacın bulunabilmesi fevkalade önemlidir. Bugün ülkemizde bu konuda hiçbir sıkıntımız yoktur; ithali de gelmektedir, yerlisi de
vardır. Hatta ben ifade ediyorum, yerli ilaç sanayiimizde ciddî firmaların, büyük firmaların,
kaptıkaçtı firmaları kesinlikle kabul etmiyorum,
zaten onların çoğunu kapattık- ciddi olarak ilaç
üretimi yapan firmaların ilaçları, yabancı ilaçlardan çok daha iyidir. Çünkü üretimi tazedir.
Yabancı ilacı ısmarlayan firma senelik ısmarlamak zorundadır. Yabancı ilaç şirketi kendi stoklarından verecektir; yani orada ilaç beklemiştir,
bize gelinceye kadar vakit geçecektir, büyük
parti gelecektir ve bunların hep yıpranma müddetleri vardır, yani etkisizleşme müddetleri vardır; ama yurdumuzda hemen üretilir, hemen de
piyasaya verilir; “Onun için daha da etkilidir.”
diyorum, açık ifade ediyorum bunu.
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gelir. Hiç çekinmeden söylüyoruz bunu. Ayrıca,
köylerdeki sürülerimizi bekleyen çoban köpeklerinin mutlaka aşılanması lazım, evlerde beslenen hayvanların mutlaka yıllık veteriner kontrollerinin ve aşılarının yapılması lazımdır. Hep
birlikte el ele verir bunları yerine getirirsek, bu
illeti kökünden kazımamız mümkündür.

İlacın alınabilme özelliğine geliyorum şimdi:
İlaç pahalı mıdır, ucuz mudur; sübvansiyon
yapılsın, yapılmasın münakaşasına geliyorum.
İlaç kimin için pahalıdır muhterem milletvekilleri? İlaç, alamayan kişi için pahalıdır, daha
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doğrusu, sosyal güvenlik şemsiyesi altında olmayan kişi için pahalıdır.
Şimdi memurlarımız, memur emeklilerimiz
ilaçlarını alıyorlar çok küçük bir katkıda bulunmak suretiyle.

‘‘
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Sosyal Sigortalar Kurumundan
işçilerimiz 506 sayılı Kanun’a göre
ilaçlarını alıyorlar. Esnafımız 1479
sayılı Kanun’a göre, Bağ-Kur’da sağlık
hizmetini getirdik, o da bize nasip olduonlar da ilaçlarını alıyorlar. Çiftçimiz,
köylümüz, tarım ve ormanda çalışan
süreksiz işçilerimiz 2925 ve 2926 sayılı
Kanunlarla sosyal güvenlik şemsiyesi
altına alındı, onlar da sağlıkta
istifade ediyorlar.

’’

Bu kesim için ilaç pahalı değildir; ama bu kesimin faturasını ödeyen sosyal güvenlik kuruluşları için belki ileride ilaç pahalı olacaktır, bunu
açık ifade ediyorum. Alamayan kesim için ilaç
pahalıdır; yani bu sosyal güvenlik şemsiyesinin dışında olan kişi için; ama ilaç dünyanın
her yerinde pahalıdır. Bu öyle bir sanayidir ki,
araştırmaya dayanır; yıllar süren araştırma
yaparsınız. Bu araştırmanın sonucunda bütün
masraflarınız kabarır, o kabarık masraflar da
bunun üzerine eklenir; onun için pahalıdır;
ama bizim ülkemizde, yabancı ülkelere göre
ilaç yine de ucuzdur.
Şimdi “İlaç pahalıdır.” deyip de ilaç sektörünü
müdafaa pozisyonuna girmek istemiyorum burada; ama şunu müdafaa etmek istiyorum: Biz
yerli ilaç sanayimizi ayakta tutmaya mecburuz,
dışa bağımlılıktan kurtulmak için mecburuz;
hiç çifte standart kullanmayalım burada. Biz
kendi ilacımızı kendimiz üretmek zorundayız. Bunu üretmek için de bu firmalar ayakta
durmalıdırlar; ama bunun faturasını, ödeyecek
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durumda olan vatandaş vermez, onu ifade ediyorum. Bunun faturası ile ilgili işlemler, kanunî
sınırlamalar ve getirilen düzenlemeler içerisinde fevkalade güzel bir şekilde yürütülmektedir;
ama “İlaca 13’üncü zam, ilaca 8’inci zam, ilaca
20’nci zam.” diye, zaman zaman basın organlarımızda radyo ve televizyonumuzda yayılan
haberlerin menşeinde yatan gerçek ise şudur:
Hükûmetimizin çıkardığı fevkalade uygun olan
bu kararnameyi uygulama aşamasında, taksimetreyi hepsinde sıfırdan açmamışızdır, bazı
ilaçlarda taksimetre eksi noktadan açılmıştır.
Onun için, zaman zaman onların da o seviyeye
gelmeleri bakımından, farklı zamanlarda müracaat etmekte ve zam istemektedirler.
Bunun bir hududu da vardır. Yıllık kârlarının
yüzde 15’i; eğer bu aşılmışsa, onu kesmek her
zaman bakanlığın elindedir. O kontrolü da
yaptırmak için ilaç firmalarına çok açık olarak
söyledim, “Yılbaşından itibaren maliye müfettişlerinin kontrolünde denetim elemanlarımızı
gönderiyoruz.” dedim. Onlar da, memnuniyetle kabul ettiler, “Biz açığız, hesaplarımızı,
kitaplarımızı tetkik edin, bakın, fazla bir kârımız varsa, seve seve razıyız ucuz fiyatla yahut
da daha düşük fiyatla satmaya.” dediler, İlaç
konusunda önemli olan ve vatandaşımıza anlatmamız gereken nokta budur.
Ben yine de açıkça ifade ediyorum, eğer ileride sosyal güvenlik şemsiyesi altındaki sosyal
güvenlik kuruluşlarımız ilaçların parasını ödeyemez duruma gelirse ve onlar için büyük yük
olmaya başlarsa, onun cevabını şimdiden hem
o sosyal güvenlik kuruluşları, hem de ilaç firmaları aramak zorundadırlar.

Devlet olarak, Hükûmet olarak biz aramayacak mıyız? Biz de arayacağız. Nedir efendim
o arayış? İşte biraz önce arkadaşlarımız ifade
ettiler, “Efendim, bu sistemi genel sağlık sigortasını getirerek düzeltelim.” dediler.

Bakınız, sağlık sistemimizin ne olması ve sağlık
sistemimizde yapılacak işlerin nelerden ibaret
olması konusunda yaptığım ilk toplantının zabıtlarını getirdim. Bu toplantı 7 saat sürmüştür ve her yapılan konuşma vardır. Eğer bu
toplantıyı kapalı kapılar arkasından yapacak
olsaydım; niye çağırdım Türk Tabipler Birliği
Başkanını, niye çağırdım üniversitelerimizin
tıp fakültesi dekanlarını, niye çağırdım rektörlerimizi, niye çağırdım Türkiye Büyük Millet
Meclisi Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanını, niye çağırdım Başbakanlık Kanunlar
ve Kararlar Dairesi Başkanını? Hepsini topladım, hepsi ile konuştum ve bütün konuşmalar burada vardır. O konuşmaların ışığında ve
Sayın Başbakanımızın geçen günlerde yaptığı
basın toplantısında da bildirdiği gibi, sağlıkta
yeni bir reorganizasyona gidiyoruz. Bunun
hazırlıkları bakanlığımca bitirilmiş olup, küçük bir iki teferruat bu hafta içinde halledilip
Başbakanlığa arz edilecektir; ama huzurunuza
geldiğimizde sizler de, büyük bir memnuniyetle göreceksiniz ki, hakikaten sağlık sistemimizde büyük bir değişiklik olacaktır.
Biraz önce, yine arkadaşlarımız konuşmaları
içerisinde, küçük küçük notlarla, “Efendim,
sağlık ocaklarımız, sağlık merkezlerimiz, muayenehanelerin durumu ne olacak, bunlardan
istifade edelim.” şeklinde bazı hususlara değinmeye çalıştılar; bunların hepsini düşünüyoruz
ve planlıyoruz.

Yine açıklıkla ifade edeyim, bu münakaşalar
sonunda gelip bir yere dayanmasın; muayenehaneler açık mı olacak, kapalı mı olacak hikâyesine gelmesin; yani part-time mı çalışacağız,
full-time mi çalışacağız, yok böyle bir şey. Sistemimiz içerisinde part-time çalışma da vardır,
full-time çalışma da vardır. O kadar kısır çekişmeler içerisinde değiliz, hele hele bu liberal
sistemimiz içerisinde muayenehanelerin kapatılmasından yana hiç değiliz.
BAŞKAN - Efendim,

10 dakikanız vardır.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DOÇ.
DR. MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) -

Teşekkür

ederim Sayın Başkanım.
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) -

Ko-
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Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, sağlık sistemi içerisinde genel sağlık sigortası başlı başına
bir sistem değildir, sistem içerisinde sadece finansı bulmanın bir yoludur, bir küçük ayrıntıdır. Biz,
bunu programımıza da almışız ve gerçekleştireceğimizi söylemişiz; ama önce sistem hakkında
bir karar vermemiz lazımdır. Onun için de bakanlığımda, çok geniş bir danışma kurulu şekli
ile bu çalışmaları başlattım; fakat biraz önce üzülerek not ettim, bir arkadaşımız, “Kapalı kapılar
arkasında birtakım şeyler konuşuluyor.” dedi.

nuşma süresini uzatalım Sayın Başkanım.
BAŞKAN - Yok

öyle bir hakkımız efendim.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DOÇ.
DR. MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) - Teşekkür

ederim Sayın Bayezit.
AYHAN FIRAT (Malatya) - Yüce

Meclis günde-

mine hâkimdir Sayın Başkan.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DOÇ. DR.
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) -

Bir konuda

daha bilgi arz etmek istiyorum.
Bakınız, geçen yıllar içerisinde meslek kuruluşlarımızla bakanlık ilişkilerinin önemli bir
pozisyonu vardır. Maalesef diyorum, bazı
meslek kuruluşlarımız geçen yıllarda tamamen
politize olmuşlar ve bazı noktalarda idarenin
aleyhine demeç vermeyi kendilerine aslî vazife
addetmişlerdir.
İDRİS GÜRPINAR (Muğla) - Onlarla

sanız bunu yapmazlardı.

meşgul ol-

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DOÇ. DR.

Müsaade
edin efendim; ben sizi sabırla dinledim.

MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) -
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Bu vazifelerinin dışında da ne üyeleriyle ilgilenmişler, ne de bakanlıkla ilişkilerini belli bir
düzeye oturtma çabası içerisinde olmuşlardır;
ama biz, bu meslek kuruluşlarımıza da bugün
sahip çıkılmasının gerekliliğinim bilinci içindeyiz. Bakınız bu cümleden memnuniyetle bu
kürsüden ifade ediyorum. Bu hafta Türk Tabipler Birliğinin sayın başkanı radyasyon konusunda olsun, tifo konusunda olsun, kuduz
konusunda olsun; ilmin gerekleri ne ise, onları
çok açık-seçik ifade eden beyanlarda bulundular. Kendisine bu kürsüden teşekkür ediyorum.
Bu, benim uzun yıllar gözlediğim ilk olumlu
davranıştır. Gayet tabiî bu olumlu davranışlar,
Bakanlığımız tarafından dikkatle değerlendirilecek ve bu meslek kuruluşlarımıza sahip çıkılması konusunda elimizden gelen bütün gayreti
göstereceğiz (ANAP sıralarından alkışlar).
Yine,

‘‘

Hükûmetimizin çalışma döneminde diş
hekimlerimize sahip çıkma manasında,
Bakanlığımızda ilk defa diş hekimleriyle
ilgili bir daire başkanlığı kurulmuş ve
diş hekimleriyle ilgili Meslek Odaları
Kanunu çıkarılmıştır.

’’

Yine, bu cümleden hareketle söylüyorum :
Meslek kuruluşlarımıza ve kendi meslek mensuplarımıza sahip çıkma babında, ilk defa
hemşirelerimize sahip çıkılarak, bakanlığımızda bir Hemşirelik Daire Başkanlığı kurulmuştur ve açık ifade ediyorum, başına da yetişmiş,
bu işi bilen bir hemşireyi getireceğiz; onlar da
mesleklerini, kendi menfaatlarını, kendi problemlerini en iyi şekilde bize anlatabilsinler diye.
Sayın Milletvekilleri, konuşmacı arkadaşlarımız biraz önceki konuşmaları sırasında “aşı
üretiminin niye durdurulduğunu” sordular. Aşı
üretimimiz durdurulmamıştır. Halen, son vakalar nedeniyle
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‘‘

15.12.1986 günü mevcut stoklarımıza
ilaveten, tifo aşısının üretimine tekrar
başlanmış ve yine stok halinde 43.450
doz da tifo aşımız mevcuttur. Difteri,
tetanoz olarak 1986’nın ilk 11 ayında 2
milyon 846 bin doz; difteri, boğmaca,
tetanoz olarak 1 milyon 661 bin doz,
yalnız tetanoz olarak 2 milyon 900 bin
doz, BCG olarak 3.608.500 doz, kuduz
olarak 1 milyon 116 bin doz
ve grip olarak 950 bin
doz aşı üretimimiz vardır.

’’

Arkadaşlarımız haklı olarak, Hıfzıssıhha Enstitüsünün çalışma şekillerine değindiler. Tamamen
kendilerine katılıyorum. Hıfzıssıhha Enstitümüz
bugünün şartlarına maalesef kendisini -yılların
ihmaliyle- adapte edememiştir. Hükûmetimiz
döneminde bu şartların süratle tesisi için elimizden gelen bütün gayret sarf edilmektedir.
Buna ilave olarak, bakanlığımızın, 67 ilimizde
halk sağlığı laboratuvarları vardır; 9 hıfzıssıhha
enstitümüze ilave olarak. Bu halk sağlığı laboratuvarlarının güçlendirilmesi konusunda da
maddî-manevî her türlü desteğimizi sağlıyoruz.
Sayın Milletvekilleri, arkadaşlarımız kan konusuna değindiler; doğrudur. Bugün mutlu bir tesadüf Kızılay’ın genel kongresi başladı. Sabahleyin oradaydım. Sayın Cumhurbaşkanımızda
bu konuya özellikle değindiler ve sivil sektörden
kan almanın zorunluluğuna Sayın Cumhurbaşkanımız da, Kızılay Genel Başkanı da, ayrı ayrı
değindiler. Arkadaşlarımız biraz önce kan merkezlerinin sayılarını verdikleri için, ben onları
sıralamıyorum; ama geliniz sayın milletvekilleri,
bir olay başlatalım: Sayın Meclis Başkanlık Divanımızdan da ricacı olalım; ben kendilerinden
rica ediyorum; bu kampanyaya milletvekilleri
olarak biz öncülük edelim. Bu sene, 1987’nin

sunu dile getirdiler ve belki konuşmalarını ben
pek iyi takip edemedim; ama “Niye bu aşılar
Türkiye’de tam manasıyla üretilmiyor?” şeklinde bir sual de galiba varit oldu.

Siz
bakan olarak kan verdiniz mi Sayın Bakan?

Hemen ifade edeyim, bizden önce başlatılmış
faaliyetlere hız verdik ve yurt dışından önemli
iki firma -isimlerini burada söylemek istemiyorum - yurdumuzda teknolojiyi ve finansını
kendileri getirmek suretiyle her türlü virüs ve
bakteri aşılarını üretmek için teşebbüse geçmişlerdir. Bunlarla ilgili görüşmeler, bunlarla
işbirliği yapacak kurumlarca sürdürülmektedir
ve biraz önce aldığımız bir telekste de bir firma son hazırlıklarını yapmış, ilgili kurumla da
anlaşmasını sağlamıştır. Öyle ümit ediyorum ki
önümüzdeki yıllardan itibaren dünya üzerinde
kullanılan bütün virüs ve bakteri aşıları en modern tekniklerle üretilmiş olarak, ülkemizde de
faaliyete geçecek olan bu tesiste hizmetimize
sunulacaktır; hatta fazlası da ihraç edilecektir.

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DOÇ. DR.
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) - Çok verdim,
efendim tekrar vermeye hazırım; ilk kanı da
ben vereceğim (SHP sıralarından gürültüler.)
BAŞKAN - Lütfen

efendim, lütfen...

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DOÇ. DR.
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) - Yurt dışında
yapılan tedavilere bir arkadaşımız değinerek,
Sayın Başbakanımızın yurt dışına niye tedaviye
gittiğini burada söylediler.

Değerli Milletvekilleri, bu birkaç defa izah edildi; ama ben bir kere daha izah etmeyi gerekli
gördüm bu sorudan sonra, “Intra oküler lens”
konması için Sayın Başbakanımız, bildiğiniz gibi
Amerika’ya gitmişlerdir. Bu ameliye Türkiye’de
gelişmiş ve rutin olarak yapılan bir operasyon
değildi o zamanlar. Yeni yeni gelişiyor; ama tam
rutin bir operasyon hâlâ değildir. Ayrıca, aynı
konuda, ben şimdi burada isimlerini vermeyeceğim, bir tıp fakültemizin değerli öğretim üyesi,
bir eski siyasi arkadaşımız, yine bakanlığımızın
raporlarını tasdik etmesi şartı ile aynı kliniğe bu
ameliye için gitmişlerdir. Yani, yalnız Sayın Başbakanımıza tanınan özel bir imkân değildir.
BAŞKAN - Efendim,

doldu.

lütfen bağlayınız, süremiz

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DOÇ. DR.
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) - Bağlıyorum.

Aşılar konusunda son bir şey söyleyerek konuşmamı bağlamak istiyorum efendim.
Şimdi, arkadaşlarımız haklı olarak, aşı konu-

100. YILA ARMAĞAN

ilk günlerinde sivil sektörden kan bağışı kampanyasına önce Türkiye Büyük Millet Meclisi
başlasın. Ben bunu yüce Meclisin tasvibine arz
ediyorum. (Alkışlar)

MUHİTTİN YILDIRIM (Edirne) - Saygılar.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DOÇ. DR.
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) -

daha vakit var efendim.

Saygılara

Bir sayın arkadaşımız burada, böbrek nakili
ameliyatlarından bahsederek, bir vakfın değerli çalışmalarından bahsettiler. Bu konuya
sadece şu cümle ile temas ermek istiyorum.
Bu hadise, yurdumuzda fevkalade önemli bir
hadîsedir. Gerek kronik hemodiyaliz gerekse
böbrek transplantasyonu konusunda, yalnız bu
vakıf değil, ülkemizde pek çok ehliyetli merkez
vardır; ama bu şekildeki vakıfların faaliyetlerini de yadsıyor değiliz. Yalnız, gönül temenni
eder ki, bu şekildeki vakıflar, madem amme
menfaatlerini hadim cemiyet pozisyonundadır,
4-5 milyon gibi paralarla vatandaşımızdan büyük ücretler talep etmesinler; gelsinler, Sağlık
Bakanlığı onları daha düşük ücretlerle tedavi
ettirecektir efendim.
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Yüce Meclise saygılar sunarım (Alkışlar).

BAŞKAN -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DOÇ. DR.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DOÇ. DR.

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) - Teşekkür

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) - Efendim, Sayın Sarıoğlu’nun sorularına cevap veriyorum
Sayın Başkanım.

rim Başkanım.

ede-

Sayın Erel’in radyasyon olayı ile ilgili sorusu:
Ülkemizde radyasyonla ilgili bilgileri toplamaya, derlemeye, değerlendirmeye ve kamuoyuna
duyurmaya Atom Enerjisi Komisyonu Başkanı
yetkilidir. Ayrıca bu konu ile ilgili, Hükûmette
bir bakan arkadaşımız da görevlendirilmiştir.

‘‘

100. YILA ARMAĞAN

1982 yılında 60 bin kuduzdan ısırık
vakası, ölüm 29; 1983’te 85 bin ısırık
vakası, ölüm 25; 1984’te 77 bin ısırık
vakası, ölüm 12; 1985’te 78 bin ısırık
vakası, ölüm 18; 1986’da 68 bin ısırık
vakası, ölüm 18. Oranlar, 1982’de
milyonda 0,6; 1983’te 0,5; 1984’te 0,2;
1985’te 0,3; 1986’da 0,3.

’’

Efendim, konuşmalarınız arasında
var ise sorulan soruların cevabı, lütfen bir daha
tekrar etmeyiniz.

BAŞKAN -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DOÇ. DR.

Etmeyeceğim
efendim onları zaten. İkazınıza teşekkür ederim.
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) -

Diğer sorularına yazılı cevap vereceğim.
Sayın Sarıoğlu’nun soruları:
Taşradan gelen hastaların randevu atması konularında, biz yeni getireceğimiz sistemde, ilk
müracaat zincirini oluşturduğumuzda herhalde bu hastaların büyük şehirlere kolay kolay
gelemeyeceğini hep birlikte göreceğiz. Randevu alma konusunda bir sıkıntınız varsa, ben
bakan olarak halletmeye hazırım.
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) -

diği hastaneyi nasıl seçecek?
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İste-

Lütfen efendim, lütfen.

BAŞKAN - Lütfen efendim, Sayın Bayezit, lütfen efendim.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DOÇ. DR.

Bazı cihazların bozuk olduğu konusunda Sayın Sarıoğlu
haklıdırlar. Bu konuda teknisyenlerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Biraz sonra bir soruya
da cevap vereceğini gibi, bir üniversite ile bir
anlaşma yapılmıştır; fakat bu anlaşma yürümemiştir. O nedenle biz daha çok kendi teknisyenlerimizi yurt dışına göndererek eğitmeye
gayret ediyoruz.
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) -

Yine Sayın Sarıoğlu’nun sorusu: Sayın Başkanım, hastanelerde düzensiz dolaşan, kılık
kıyafeti uygun olmayan personelin, bu düzene
riayet etmeleri, yönetmeliklerinde belirtilen
şekliyle giyinmeleri konusunda kendilerine gerekli uyarı yapılmıştır. Herhalde bundan sonra
bu iş daha düzenli hale gelecektir. Bir noktada
bunun bir eğitim sorunu olduğunu - hasta ziyareti dahil - kabul edersek, herhalde çözümü de
kendi içerisinde bulacağız.
Hastanelerin temizliği konusunda da, bizden
önce başlatılan bir uygulama fevkalade iyi bir
şekilde yürütülmektedir, Bazı firmalar büyük
hastanelerimizin temizliğini yüklenmişlerdir.
Ekonomik bakımdan da bakanlığımıza fevkalade uygun gelmektedir. Bu uygulamayı yakından takip ediyoruz, zaman içinde daha rantabl
bir şekilde yerine oturacaktır.

Hastane ücretlerini ödeyemeyenlerin oranı konusunda, size yazılı bilgi göndereceğim efendim.
Sayın Başkan, Sayın Abacıgil’in sorularına cevap veriyorum: “IBC taraması gibi bir kanser

başlamaz, bakanlığın ilk yıllarındaki planını
buldurduk ve bu plana uygun olarak ilk orijinal
sekline getirilmesini ilgililere emrettik. Bu konuda yapılan masraflardan da çekinmiyorum,
bir sorumluluk varsa tamamen benlimdir. Bakanlığın, Türkiye Cumhuriyetinin en eski binası olan bu tarihî binayı, ilk şekliyle misafirlerimize ve bütün milletimizin hizmetine açmayı
gaye edindim.

İthal edilen ilaç hammaddelerini kontrol etmek için yeterli elemanımız ve teçhizatımız
mevcuttur.

“Hastaneler şirketleşecek” haberi şeklindeki
bir gazete kupürüne dayanarak sorduğu sual
hakkında şunu söylemek istiyorum: Benim,
hastaneler şirketleşecek, diye bir demedim olmamıştır. Reorganizasyon Kanunu yüce Meclisin huzuruna geldiğinde sayın milletvekilinin
de bu konudan haberi olacaktır.

Dış ülkelerde yasak olan ilaçların Türkiye’de
niye satıldığı konusunda bir soruları var. Batı
dünyasının kullanmadığı, zararlı bulduğu ilaçların ülkemizde kullanılma dunumu bize göre,
bizim tespitlerimize göre tümüyle geçersizdir.
Belki bizim bilmediğimiz, arkadaşlarımızın
bir tespiti varsa, onu da incelemeye hazırız.
Bakanlığımız Dünya Sağlık örgütü, Amerika
FDI, İngiliz DEISS ve birçok uluslararası ve
ulusal otoritelerle sürekli bir diyalog içindeir.
Gelen uyarılar, yasaklamalar süratle değerlendirilmektedir. Uyarılar, bakanlığımız ilaç ruhsat komisyonunda değerlendirildiği gibi, ilgili
fakülte kliniklerinin de görüşü alınmaktadır.

‘‘

Tedavi değeri kaybolmuş olan
ilaçların ruhsatları bakanlığımızca
iptal edilmektedir. 1985 yılında 96
ruhsat, 1986 yılında da 143 ruhsat iptal
edilmiştir.

’’

Sayın Babacan’ın, makam odasının tefrişi ile
ilgili sorusuna cevap veriyorum:
Sayın Başkanım, Sağlık Bakanlığı, Türkiye
Cumhuriyetinin en eski bakanlık binalarından birisidir. Bakanlık katında, yıllar içerisinde
muhtelif değişiklikler yapılmış ve bina bu katta
orijinalitesini kaybetmiştir. Biz göreve başlar

100. YILA ARMAĞAN

taraması yapılamaz mı?” dediler. Kanser hastalığında bu şekilde bir tarama yapmak bugünkü ilmî şartlarda mümkün değildir. Kanser
hastalığında tedavinin en önemli başarısı, erken teşhistir. Hastalarımız yahut da kendisinde
bu olayı şüphe eden kişi hastaneye başvurmalıdır. Tarama bu oranda yapılabilir, bu manada
yapılabilir, bunun dışında tüberküloz taraması
gibi bir tarama yapıma imkânı yoktur.

Sayın Türkân Arıkan, “Niye kadınlar da sağlık
memuru olmuyor?” diye bir sual tevcih ettiler.
Bizim kadın - erkek ayrımı diye bir düşüncemiz yoktur. Müracaat eden olunsa alınız. Ayrıca erkekleri de ebe olarak almıyoruz. Bunun
karşıtı da budur.
Muayenehane - hastane ilişkileri konusunda,
yeni yapacağımız reorganizasyon içerisinde, bir
yara olan bu hususu, en iyi şekliyle düzenlemeye
çalışacağız.
“Sosyal Yardımlaşmayı ve Dayanışmayı Teşvik
Fonu, bakanlığınıza aktarılması halinde daha
faydalı olmaz mı?” diye bir sualleri oldu. Bu Kanun’un çıkış nedeni, gayesi Kanun’un gerekçesinde belirtilmiştir; okudukları zaman kendileri
de göreceklerdir.
“Köklü değişiklikler üç yıldır niye yapılmadı?”
diye bir sual tevdi ettiler. Köklü değişiklikler hemen bir günde, iki günde yapılmaz. Gayet tabiî
bir ön hazırlığı yapılır, ondan sonra yapılır. Bu
üç yıl içerisinde de bakanlığımız elemanları tarafından ve bizden önce görev yapan çok sayın
kişiler tarafından ön hazırlıklar yapılmıştır. Bu
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ön hazırlıklara biz de kendi düşünce kapasitemiz
içerisinde katkıda bulunuyoruz ve çok kısa süre
içerisinde yüce Meclisin huzuruna çıkacağız.
Sayın Vural Arıkan’ın sorusuna cevap vermek
istiyorum; çok tatlı sorusuna.
BAŞKAN -

dim.

Siz de lokum gibi cevap verin efen-

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DOÇ. DR.
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) - Pahalı değil
derken, kimin için pahalı olmadığını, kimin
için pahalı olduğunu izah ettiğimi zannediyorum. Tahmin ediyorum ki, bu izahatım içerisinde bunun cevabı vardır.
100. YILA ARMAĞAN

Sayın Yıldırım’ın sorusunu cevaplamaya çalışıyorum: Sağlık müdürlüğü konusunda, hekim
dışı atamalarımıza değindiler. Kendileri gibi
düşünüyorum.

‘‘

Sağlık müdürlükleri konusunda büyük
sıkıntımız vardır. Şu anda 67 ilimizin 58
tanesi vekil sağlık müdürlükleri ile idare
edilmektedir.

’’

Asıl sağlık müdürü bulmak fevkalade zordur;
ya şartları değiştirmek lazımdır yahut diğer
sağlık elemanlarından istifade etmek lazımdır.
Teşkilat yasamızda yapacağımız bir değişiklikle, diş tabiplerinden, eczacılardan, sağlık
meslek lisesi mezunlarından ve sağlık akademisi mezunlarından bu konuda faydalanmayı
düşünüyoruz efendim.
Sayın Başkanım, Sayın Yıldırım’ın, hastanelerin tanımı konusunda bir sorusu oldu. Doğrudur; bir işletme olarak tanımlamak mümkündür bugünkü şartlarda; fakat takdir ederler ki,
hastanelerimizin hem otelcilik faaliyetleri, hem
lokantacılık faaliyetleri, hem de tıbbî faaliyetleri
vardır. Bu faaliyetler ayrı ayrı şeylerdir. Biz tıbbî
faaliyetlerine hekimlerimizin ağırlık vermesini,
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diğer faaliyetlere ise, kendilerinin önerdiği şekli ile diğer meslek dallarından yetişen kişilerin
ağırlık vermesini düşünüyoruz ve önümüzdeki
günlerde de bu tip uygulamalara gideceğiz.
Sayın Bilgin’in suallerine cevap vermek isliyorum: İlçe sağlık programları başlatıldığı şekli
ile devam ediyor efendim.
Sağlık memurları ve hemşire kolejlerindeki öğrenci sayılarını sordular. Bu konuya vakit almamak için yazılı cevap vereceğim efendim.
Müfettişlerimiz hastaneleri gerekli gördükleri
anda denetliyorlar. Hastane denememeleri periyodik olmaz, bunu siz de takdir edersiniz; çünkü,
periyodik olarak hastane denetlemeleri yaparsanız, o denetleme günü her şey düzgün olur, ondan sonra düzgünlük göremezsiniz. Gerekli gördüğümüz her an hastanelerimizi denetliyoruz.
Gerektiğinde bizzat kendim de denetliyorum.
Ankara Sosyal Sigortalar Hastanesindeki bir
durumu sordunuz. Burası bize bağlı bir kuruluş
değildir; ama anlatıldığı gibi olmadığını zannediyorum. Çünkü o kurumun başında bakanlık
da yaptım daha önce, belki size yanlış bir bilgi
geldi, öyle bir şey varsa, ilgili bakanla görüşeceğim, düzeltilmesi için gayret sarf edeceğim.
Sağlık politikasını konuşmam sırasında izah
etmeye çalışmıştım. Eğer anlatamadıysam bu
benim kabahatimdir.

Sayın Başkanım, Sayın Aydemir’in sorularına
cevap vermeye gayret edeceğim. Umumî Hıfzıssıhha Kanunu’nun değiştirilmesi konusunu
sordular. Ben eski tarihli kanunlarımızın günün şartlarına uydurulması konusunda düşüncelerimi konuşmam sırasında ifade ettim.
Tatil aylarında ve hafta sonlarındaki zamanlarda hastanelerdeki acil hizmetlerin aksamaması
için ne gibi tedbirler alındığını sordular. Yalnız
hastanelerimizde değil, tatil merkezlerimizde

de bu hizmetlerin aksamaması için ve bizden
önceki sayın bakanımızın görevi sırasında alınmış olan tedbirler aynen devam etmektedir.

sıhha Enstitüsüne genelde bakacağımızı ifade
etmiştim. Bu genel düzenlememiz içerisinde,
bütün bunları tek tek gözden geçireceğiz.

Toplum sağlığına dönük yayın faaliyetleri konusunda sizin gibi düşünüyorum. Bu faaliyetlerimiz göreve başladığımız günden itibaren artırılmıştır ve TRT ile yakın işbirliği yaparak ve
bunun örneklerini çok kısa bir süre içerisinde,
bu iki ay içerisinde verdiğimizi zannediyorum.

Meslek içi programlarımız, memurlarımız bazında devam etmektedir. Hekimler konusundaki meslek içi programlara ağırlık vereceğimizi
Plan ve Bütçe Komisyonundaki konuşmamda
da ifade etmiştim. Tıp fakültelerinin dekanları
ile bu konuda yakın temas içerisindeyiz. Kendi eğitim hastanelerimiz başta olmak üzere,
o hastanelerden de istifade ederek, meslek içi
eğitime ağırlık vermek istiyoruz.

Sosyal yardıma ayrılan miktarlar konusunda,
fondan, bu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı
Teşvik Fonundan para ayrılması konusunu herhalde biraz önce cevaplandırmış bulunuyorum.

“Tifo aşısının tekrar üretime geçilmeye başlanması acaba bir çelişki midir?” diye soruldu.
Hiçbir çelişki yoktur. Tifo aşısı her zaman üretilir, biliyorsunuz yıllarca bekletilmez, miatlı
bir aşıdır, zamanı geldiğinde üretilir. Biz de, bu
Halide Edip Lisesinde çıkan olay üzerine, stoğumuz olmasına rağmen, yine de fazla miktarda üretime başladık, ithal edilen aşı ve serumların kontrolü mutlaka yapılmaktadır.
Alet ve cihazların atıl kapasitesi konusuna biraz önce cevap vermiştim.

Ana çocuk sağlığı konusunda fevkalade yoğun
çalışmalarımız Genel Müdürlüğün, gayretli
hizmetleri ile devam etmektedir. Bilhassa Doğu
bölgelerimize ağırlık verilmiştir ve orada da çok
iyi neticeler aldığımızı ifade etmek istiyorum.

Sayın Arpacıoğlu’nun suallerine cevap vermek
istiyorum: “İlaç fiyatlarının ucuzlatılması için
ne gibi bir sübvansiyon düşünüyorsunuz?” diye
sordular. KDV’yi azalttık, hammaddede de biliyorsunuz yüzde 30 sübvansiyon yapıyoruz.

Sayın Osmanlıoğlu’nun suallerine cevap vereceğim: Deterjan konusunda, tüzük değişikliği teklifimizi daha önce biz ilgili makamlara
arz ettik ve tabiî burada LAB konusu geliyor
ve DDI konusu geliyor. Bu maddelerin üretim
yeri biliyorsunuz PETKİM’dir. PETKİM’de
bu maddelerin üretilmesi ve ülkemizde de
daha sağlıklı deterjanlar kullanılması hususunda ilgililerle temas halindeyiz.

İlaç maliyetlerinin, hakikaten bu bildirilen şekline uygun olup olmadığının ne şekilde denetleneceğini sordular. Bugüne kadar bu yapılmamış. Sayın Maliye Bakanımızla temasa geçtik;
maliye elemanlarını, bizim elemanlarımızla
birlikte görevlendireceğiz ve yılbaşından itibaren bu denetimlere başlayacağız.

Hıfzıssıhhadan ayrılmış kişilerin tekrar kazandırılması konusuna gelince : Gayet tabiî Hıfzıs-

100. YILA ARMAĞAN

Veteriner hekimler konusunda ve başıboş köpeklerin itlafı konusunda yetkililerin kimler olduğunu sordular. Tabiî yetkililer, başlangıçta o
bölgedeki mülkî amirlerdir. Mülkî amirler Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının teşkilat
yasasındaki hükümler muvacehesinde ve bizim
sağlık yasalarımızdaki hükümler muvacehesinde hem veteriner hekimlere, hem belediyelere
ve hem de köy muhtarlarına gerekli direktifleri
vermektedirler.

Yerli ilaç sanayiinin kalkınması konusunda,
gerçekçi yaklaşımlarla ve gerçekçi fiyat uygulamasıyla bizim yardımımız olabilir, onun dışında bir sübvansiyon düşünmüyoruz.
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Biliyorsunuz, ilaç fiyatlarının artırılması sadece Amerikan dolarına göre değerlendirilmez,
daha çok İsviçre frangı ve Alman markı etkilidir; o bakımdan bu soruya böyle cevap vermek
istiyorum.
Kozmetiklerle ilgili sorunuz, herhalde yanlış
bir istihbarattan kaynaklandı. Kozmetiklerin
ruhsatları bakanlığımızdan çıkartılmamıştır;
halen bakanlığımız tarafından verilmeye devam edilmektedir.

100. YILA ARMAĞAN

Kuduz aşısının bir dozunun fiyatıyla ilgili sualiniz oldu; “38 bin lira” dediniz. Bir dozu 24 bin
liradır. Kimseye fazla fiyat verilmemiştir. Dışarıdan getirilen bir ilaç olduğu için, bu fiyat gayet
tabiîdir. Daha değişik bir teknikle elde edilen bir
aşının dozu da; yani ördek embriyonundan elde
edilen aşının bir dozu da 16 bin liradır.

Hızır Servis...
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) - Efen-

dim, yüzde 80’inin faturası halka çıkacak.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DOÇ. DR.

Efendim, cevap veriyorum, müsaade etsinler Sayın Başkanım, cevabımı bitireyim.

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) -

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) - Sayın
Başkan lütfen müdahalenizi zamanında ve gereğince yapın efendim.
BAŞKAN - Bir dakika efendim, bir dakika efen-

dim...

Sayın Kazancıoğlu’nun, doktorların maaşının
yükseltilmesi konusundaki sorusuna cevap vermek istiyorum. Bir kere hekimler adına teklifinize teşekkür ederim.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DOÇ. DR.

BAŞKAN - Lütfen Başkanlığa hitap ediniz efendim.

sormadım.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DOÇ. DR.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DOÇ. DR.

Sayın Başkanım, Hızır Servis konusunda bir sualleri oldu...

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) -

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) -

Onu

Sayın Başkanım, tekliflerine teşekkür ediyorum; ama biz
bunu yeni yapacağımız Reorganizasyon Kanunu içerisinde, sözleşmeli personel istihdam
ederek yapmayı düşünüyoruz.

Hızır Servis
yerine oturmuştur. Hızır Servis yerine oturduğu için, tekrar tekrar, temcit pilavı gibi burada
kürsüye getirmeyi gerekli görmedik.

Sayın Bayezit’in sorusuna cevap vermek istiyorum. “Sağlık politikasında, Hükûmet programında yazılanlara muvazi olmayan bir değişiklik mi var?” şeklinde bir suali var; “Ben öyle
izlenim edindim.” diyorlar. Kendileri yanlış
izlenim edinmişler; böyle bir değişiklik yoktur,
Hükûmetimizin politikası neyse, aynen uygulamaya devam ediyoruz.

sini getiriyorsunuz ama...

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) -

İlaç fiyatlarının pahalılığı konusunda, biraz
önce Sayın Arıkan’a cevap verirken ifade ettim;
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biz ne şekilde pahalı, ne şekilde ucuz olduğunu
konuşmamız sırasında ifade ettik, sanırım dikkatli dinlememişler.

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) -

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) - Hep-

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DOÇ. DR.
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) -

Fevkalade iyi

çalışan bir servisimizdir.
Sayın Bakan, üyelerin soru sormak
haklarıdır, bakanın da cevap vermek vazifesidir; ama cevabınızı ister yazılı verirsiniz, ister
sözlü verirsiniz. Her yerde sorabilirler onun
için bir çelişmeye düşmeyelim.
BAŞKAN -

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) -

dim, sağ olun.

Tabiî efen-

Sayın Fırat’ın sorularına...
BAŞKAN - Bir

dakika efendim.

Evet, sorunuz nedir Sayın Bayezit?
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) - Efen-

dim, benim ilaç fiyatları hakkındaki sualimin
bir şıkkı cevaplandırılmadı. Ben, yüzde 80’ini
Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar
ödüyor; bunun faturası halka çıkmıyor mu, nasıl değerlendiriyorsunuz diye sordum.
BAŞKAN -

Peki, peki.

Buyurun Sayın Bakan.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DOÇ.
DR. MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) - Sayın Fırat’ın, serum setinin dolar olarak ihraç bedeli
konusunda bir sualleri var. Serum setinin ihraç
bedeliyle bakanlığımız ilgili değildir; o konuda
bir bilgim de yoktur dolar olarak; onu da ifade
edeyim.

Yabancı hastadan, herhalde taşradan gelen
hastayı kastediyorsunuz?
BAŞKAN - Evet

efendim.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DOÇ. DR.

Öyle kabul
ediyorlar herhalde Sayın Başkanım. Sayın üye,
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) -

yabancı hastalar konusunda, nadir bulunan
kanların, kan merkezlerince temin edilip edilmeyeceği konusunda soru sordular.
Kan merkezlerinde bu tür kanlar temin edilmeye çalışılmaktadır; fakat kanlar da miatlıdır,
ancak belli süreler muhafaza edilebilir. En az
bulunan kan, 0-RH pozitif grubudur. Bu bulunmayan kanların temini konusunda, zaman
zaman güçlüklerle karşılaşıldığı da doğrudur.
Ayrıca, plazma fraksiyon laboratuvarlarında,
miyadı geçen kanların plazmaları fraksiyone
edilerek kullanılmaya çalışılmaktadır; ama sivil sektörden kan alma oranını artırabildiğimiz
oranda, bu kanların bulunması da kolaylaşacak; ikazlarına teşekkür ediyorum.
100. YILA ARMAĞAN

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI DOÇ. DR.

Üçüncü sorularıyla ilgili olarak, eğer yanlış
hatırlamıyorsam, ben Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığım konuşmada, Sayın Fırat’ın,
“KDV’yi kaldırmayı düşünüyor musunuz?”
şeklindeki sorularına, “KDV’yi indirmeyi düşünmüyoruz.” şeklinde değil, “KDV’yi kaldırmayı düşünmüyoruz.” şeklinde cevap vermiştim. Biz, yalnız KDV konusunda değil, her
konuda indirim yapabileceğimizi ifade ettik ve
yapıyoruz da ve yüzde 5’e indirilmiştir; ama
kaldırılması düşünülmüyor konusunu orada
açıkça ifade etmiştim, bir kere daha ifade ediyorum,
Teşekkür ederim Sayın Başkan.
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Doç. Dr. Mustafa Kalemli
Dönemi Sağlık Düzenlemeleri

Yüzyılın
Yüzyılın

•

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 1987.

•

Diyaliz Merkezleri Yönetmeliği, 1987.

•

Tıpta Uzmanlık Eğitimi İçin Öğrenci Seçme Sınavları Hakkında Yönetmelik, 1987.
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Mustafa Kalemli’nin Sağlık Personellerini Ziyareti, 1987
Yüzyılın
Yüzyılın
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Bülent AKARCALI (1943 -)

Bülent Akarcalı
17 Kasım 1943 tarihinde İzmir’de doğdu.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Brüksel Üniversitesi, Ekonomik İlimler Fakültesi mezunudur. (1965)
Brüksel Üniversitesi’nde iktisadi analiz yüksek lisansı yaptı ve öğretim üyesi olarak görev yaptı.
Eti Bisküvi ve İMTAŞ Sigorta Genel Müdürlüğü, Türkiye Demokrasi Vakfı kuruculuğu ve Başkanlığı, Bilgi Üniversitesi kuruculuğu ve yöneticiliği yaptı. 17, 18, 19, 20 ve 21. Dönemde İstanbul Milletvekili olarak
TBMM’de görev aldı. Avrupa Parlamentosu Karma Parlamenterler Komisyonu Başkanlığı yaptı.
46. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı yaptı.
Turizm Bakanlığı yaptı. (1991)
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Evli ve iki çocuk babasıdır.

TBMM | 18. DÖNEM
Konu

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1988 Malî Yılı Bütçesi ile 1986 Malî Yılı
Kesin Hesabı Münasebetiyle

Yasama Yılı

1

Birleşim

57

Tarih

16.04.1988

S

AĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI

BÜLENT AKARCALI (İstanbul) - Sayın
Başkan, Yüce Meclisin Saygıdeğer
Üyeleri, müsaade ederseniz, önce,
sağlık konusunda Bakanlığımız nedir, ne
yapmaktadır, ne yapabilecektir size büyük
rakamlarla anlatmaya çalışayım. Genelde
hep ağaçtan bahsedildi, ben biraz ormandan
bahsedeyim:

Değerli Arkadaşlarım,

‘‘

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
ülkedeki sağlık hizmetlerinin yaklaşık
yüzde 80’ini yürüten, götüren bir
bakanlıktır.

’’

Bu hizmetin tedavi denilen, hastanelere yönelik
kısmının yüzde 65-70’e yakın kısmını bakanlık
vermektedir.

‘‘

Toplam 800’e yaklaşan hastanelerin
508’i Bakanlığın hastaneleridir, devlet
hastaneleridir.

’’

Diğerleri, 80 kadar SSK Hastanesi, 24 kadar
üniversite hastanesi, KİT’lerin, kamu kuruluşlarının, belediyelerin 44-45 hastanesi, bir
miktar askerî hastane, özel hastaneler, yabancı
hastaneler, birkaç tane de azınlık hastanesi diye
vasıflandırılan hastaneler.
Hastane hizmetlerinin - görüldüğü gibi - büyük bir çoğunluğu bu bakanlık üzerindedir,
Yüzyılın
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‘‘

Türkiye’de toplam 111 bine yaklaşan
yatak kapasitesinin de 65.500’ü yine bu
Bakanlıktadır.

’’ ‘‘

Sağlık Bakanlığı, hastaneler dışında mevcut
tek müessesedir. Hastane dışındaki hizmetleri,
özellikle kırsal kesimdeki hizmetleri yalnız ve
yalnız Sağlık Bakanlığı götürür, bunun dışındaki kuruluşa pek rastlanmaz. Bunlar nelerdir;

‘‘
100. YILA ARMAĞAN

10 bini aşan sağlık evi, 3 bini aşan sağlık
ocağı gibi. Bunun yanında Bakanlığın
verem savaş dispanserleri 250 adet,
ana - çocuk sağlığı merkezleri (200 adet),
huzurevleri, çocuk yuvaları, yetiştirme
yurtları ve buna benzer
kuruluşlar vardır.

’’

Sağlık içerisinde Bakanlığın başka görevleri de
vardır; 81’e yakın halk sağlığı laboratuvarı bulunmaktadır. Bakanlık bununla da yetinmez;
80 tane okulunda 20.000 tane öğrenci yetiştirir.
Başka bir deyişle, Cumhuriyetin ilk gününden
bu yana bu Bakanlığa çok sayıda görev verilmiş; ancak imkânlar hiçbir zaman aynı ölçüde
olmamıştır. Onun için, yalnız ağacı görüp onu
taşlamak değil, ormandaki eksikliği de görmek
lazımdır.
Bakanlık, bütün bu imkânlara rağmen, kurulduğu günden bu yana, gerçekten imkânlarının
üstünde hizmet vermiştir. Bugün 140.000’e
yaklaşan bakanlık personeli ile (ki bunun
16.000’i hekim, 1.500’ü diş hekimi, 1.100’ü
eczacı, 26.000’i hemşire, 21.000’i ebe, 8.000’e
yaklaşan sağlık memuru ve diğer idarî teknik
personel ile birlikte 140.000 personel) yetişmekte olan 20.000 öğrenci bu hizmeti fedakârane bir şekilde yıllardır götürmektedir.
Değerli Arkadaşlarım, Bakanlığın verdiği hizYüzyılın
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metlerin rakamsal ifadesine gelince: - Biraz
önce imkânların rakamlarını vermiştim - temel
sağlık olarak adlandırılan hizmetlerde, yani
hastane dışı hizmetlerde, -

sağlık ocakları ve benzerlerinde
geçen yıl 17 milyona yakın poliklinik
muayenesi yapılmış, 6 milyonu aşan
laboratuvar tetkiki, 7 milyon bebek ve
anne izlemesi, 7 milyon çocuk izlemesi,
5 milyonu aşan aşı uygulaması, 2
milyonun üstünde verem taraması
için çekilen film, 2 milyonun üstünde
diğer çeşitli aşılar, 3 milyona yakın
vatandaştan sıtma testi için alınan kan
vesaire vesaire... Tümü ücretsiz yaklaşık
50 milyon işlem olmuş.

’’

Değerli Arkadaşlarım, bu sistemi biz getirmedik. Bu sistem Cumhuriyetin ilk gününden beri
vardır. Dolayısıyla, sırf iktidarı yıpratayım diyerekten, Cumhuriyetle eşdeğer olan bütün bu
hizmetleri inkâr etmek - ormanı inkâr etmek
- üç beş tane yakıştırma olayı buraya getirip
misal olarak verip, bunu tenkitlere esas teşkil
etmek, bence yakışıklı bir davranış değildir.

‘‘

Tedavi hizmetlerine gelince : Tedavi
hizmetleri, hastanelerde olan
hizmetlerdir. Burada geçen yıl 23
milyon poliklinik hizmet verilmiş, 2
milyona yakın vatandaşımız hasta
olarak yatmış, 400 binin üstünde doğum
olmuş, 500 bine yakın ameliyat yapılmış,
10 milyonun üstünde ameliyat tetkiki
gerçekleştirilmiş vesaire vesaire...

’’

Buradaki hizmetlerin de yaklaşık yüzde 50’si
ücretsiz yapılmış değerli arkadaşlarım. Bu o
kadar açık ve seçik ki, konunun üstüne eğilmek

Şu hususu yine ifade ediyorum: Bunlar, yalnız
Anavatan iktidarıyla milletimize sağlanan hizmetler değildir, yılların getirdiği hizmetlerin
bir devamıdır. Biz bunları daha da iyileştirmek
için uğraştık hep. Bu yönde de bilgiler vermeye
devam edeceğim sizlere.

Değerli Arkadaşlarım, ücret konusunda çok polemik yapıldığı için bazı bilgiler vermek durumundayım.

‘‘

Ülkemizde acil servis de bir yerde
ücretsizdir; Hızır Servisle başlar. 077’ye
telefon edersiniz - büyük şehirlerde şu
anda 11 tane merkez var - doktorlu,
hemşireli ambulans gelir; ne doktor
parası, ne hemşire parası,
ne de taşıma parası, herhangi bir şey
alınmaz.

’’

Ancak, son zamanlarda gereksiz yere buraya
telefon etmeleri, hatta bir yerde “Gece vakti
yalnız başımıza bir yere gidemedik, çağıralım,
onunla gidelim.” şeklindeki anlayışı önlemek
için bazı yerlerde sadece benzin parası alınmaya başlandı.
65.500 yatağımızın yalnız 50 tanesi süit odadır; hani şu muhalefet genel başkanlarının da
herhalde kendilerine yeterli bilgi verilmediği
için dillerinden düşünmedikleri meşhur 70
bin liralık odaların sayısı tam 50 tanedir değerli arkadaşlarım.
Dedik ki düne kadar 3 - 5 bin liraya verilen
ve tümü üç büyük şehirde olan bu süit odalar,
parası olana verilsin ki ondan alınan gelirlerle
vatandaşa daha iyi hizmet götürülsün.

Lüks oda tabir ettiğimiz iki tip oda vardır ve
biri bu süit odalardır. Bunların bir salonu, yanında bir yatak odası, müstakil banyosu, telefonu, televizyonu var.
FAHİR SABUNİŞ (Bursa) - Buzdolabı...
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI BÜLENT
AKARCALI (Devamla) - Tabiî buzdolabı ve diğer

eşyaları var ve bu odalar 5 bin liraya veriliyormuş, yani milletten toplanan vergilerle yapılan
hastanelerdeki 30, 40, 50 metrekareye yaklaşan
bu alan, çok az sayıdaki insana - ağaçları onun
için misal verdim - veriliyormuş değerli arkadaşlarım. 65 bin yatağımız içinde 50 tane yatak mesele oluyor ve bunu sosyal adalet diye çıkarıyorlar.
Geriye kalan lüks odaların 800 tanesi, tek yataklı, müstakil banyo ve tuvaletli, telefonlu,
televizyonlu olarak döşenmiş ve 50 bin liralık
odalardır.

100. YILA ARMAĞAN

istenip de bulamamak kabil değil. Şu kadarını
söyleyeyim: 508 tane hastanemizin yarısında
döner sermaye yok. Yani, para alınmak istense
alınamaz; bilmem anlatabiliyor muyum?.. Parayı alabilmesi için bir hastanenin, her şeyden
önce orada döner sermaye olması lazım.

Değerli arkadaşlarım, biz, yola çıkarken boşuna, “Akılcı sosyal adaletçiyiz.” demedik, uygulamalarımızla bunu ispat etmek için dedik. 800
adet tek yataklı oda ile 50 adet süit odadan bu
sene 10 milyara yakın gelir bekliyoruz. Bu gelirin tümü, tamamı, o hastanede ücret ödeme
durumunda olamayacak, ödeme güçlüğünde
bulunabilecek vatandaşlara hizmetin daha iyi
verilmesine harcanacaktır.
Değerli Arkadaşlarım, çünkü devlet hastanelerinde alınan paralar kâr diye dağıtılmaz, Maliyeye iade edilmez ve prim diye de orada çalışanlara
verilmez. Belki bazı kişiler, tıp fakülteleri hastanelerindeki döner sermayelerden çalışanlara
para dağıtılması uygulamasıyla bunu karıştırmış
olabilirler; ama bizde bu olay yoktur. Dolayısıyla,
kimseyi zorlamadan 65.500 yatağımızın birkaç
yüz tanesinden aldığımız paraları, o binlerce yatağı kullananlara transfer ediyoruz; bunu araştırmadan gerek buralarda, gerekse kamuoyunda,
gerekse hastane önünde toplantı veya gösteri
yapıp mitinglerde bunları söylüyorlar.
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Değerli Arkadaşlarım, partilerin genel başkanlarına hazırlanan raporların ciddî olması gerekir; yoksa gayri ciddî durumlara düşerler.

100. YILA ARMAĞAN

Vatandaşlara 2 bin liraya sunduğumuz yatak
adedi tam 55 bin adettir, 65 500 yatağımızın
55.500’ü ödeme durumunda olunduğu takdirde 2 bin liralık yataktır; fakir ilmühaberi getirildiğinde veya Sosyal Yardımlaşma Fonu aracılığıyla gelindiğinde bu para alınmaz. Hatta
vatandaşımızın işini daha kolaylaştırmak için
Sayın Devlet Bakanı Cemil Çiçek ile imzaladığımız bir protokolle vatandaşlarımızın Sosyal Yardımlaşma Fonu aracılığıyla hastanelere
başvurmalarını çok daha basit bir hale getiriyoruz, formaliteleri azaltıyoruz.
Değerli Arkadaşlarım, şunu açık açık ifade
edeyim: Hastaneye geldiğinde fakirliğini belgelemeyecek, ödeme durumunun ne olduğunu
belirtmeyecek kişiler ya parayı öder ya senedi
imzalar. Birincisi, biz, devletin vergisiyle yaptığımız hizmetin karşılığını isteriz; ikincisi, hekimlerin töhmet altında kalmalarını istemeyiz.
Değerli Arkadaşlarım, bakın anlatayım, gerek
hasında, gerek kamuoyunda bu beyanatlarla vatandaşın nasıl yanıltıldığım ifade edeyim: Vatandaşın biri hastaneye gidiyor. İlk yatarken, başhekime gidip, ödeme güçlüğü içinde olduğunu
belirtmiyor, fakirlik ilmühaberi vermiyor, fakir
fukara fonundan geldiğini tevsik etmiyor, sadece
gidiyor yatıyor. Belirli bir süre sonra hastanenin
buna harcadığı para, yani hastanenin fatura ile
aldığı malzemeler 1 milyon lirayı buluyor. Ondan sonra bu, “Efendim, benim param yok,
ödeyemeyeceğim.” diyor ve buna senet imzalatılıyor. Vay efendim, nasıl senet imzalatılır?..
Peki arkadaşlar, ben size soruyorum: Ertesi gün
biri savcılığa gidip, “Savcı bey, eğer daha önceden doktora gidip, ona muayenehanesinde para
verirsen, hastanede 1 milyon lira harcasalar bile
senden para almıyorlar.” şeklindeki bir ithamı
nasıl karşılarız? Eğer, her hastaneye giden, en
Yüzyılın
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ufak bir belge sunmadan oradan ücretsiz hizmet
alma durumuna gelecek ise, biz oradaki personeli töhmetten nasıl kurtarırız? Bilmem anlatabiliyor muyum? (ANAP sıralarından alkışlar.)
Bunlar düşünülmüyor. Biz, Türkiye Cumhuriyeti toprakları içindeki vatandaşlarımızın hiç birini, ödeme güçlüğü olmadığı için tedaviden uzak
tutmuyoruz. Ama, devletin kurduğu nizamlar
vardır, Meclisin çıkardığı kanunlar vardır. Kanunlar, değişmediği sürece, uygulanmak içindir.
Keyfî olarak onu uygulayıp uygulamamak bize
düşmez. Sağlık Bakanlığı çalıştırdığı personelin namusunu, şerefini de korumak zorundadır.
Ucuz ithamlardan korumak zorundadır. Bunları
da düşünmek gerekir. Yoksa, oradaki başhekim,
oradaki hastane müdürü, oradaki nöbetçi hekim keyfinden dolayı bunları yapmıyor, ilk başta, elinde en ufak bir evrakı müsbite yok; ondan
sonra, hastanenin faturalı olarak yaptığı masrafları ödemeden, “Ben gidiyorum.” demek olmaz.
Ödeme güçlüğü içinde olduğunu belirten hiçbir
belge olmadan, “Ben bunu ödeyemem.” diyerek
çıkıp gitmeye çalışmak doğru değildir.
Değerli Arkadaşlarım, bunları neden söylüyorum? Ülkemizde maalesef klişe bilgilere çok
önem verilmektedir. Araştırma geliştirme alışkanlığı olmadığı için, fazla okuma da zaman
aldığı için, kulaktan dolma bilgilerle, hemen
beyanatlara geçilmektedir.
Ben sizlere bununla ilgili birkaç somut bilgi vereyim. Plan ve Bütçe Komisyonunda bunun böyle
olmadığı hemen hemen herkes tarafından kabul edildiği halde, bugün burada bütün hatipler
kalktı1ar, elmayla armudu kıyasladılar, “Fransa’da bütçe içindeki sağlık harcamaları payı yüzde 20, bizde yüzde 2,7.” dediler ve örnek olarak
Avusturya’yı da, şurayı da burayı da verdiler.
Değerli Arkadaşlarım, bu kıyaslama -eğer cehalete dayanmıyorsa- kötü niyetlidir. Bakın,
bunu açık söylüyorum.

Şimdi, şunu söyleyeyim : Bütün bunları yaparsınız diyelim, ortaya yüzde 7 veya yüzde 9 çıkar. O zaman, “Bizde hâlâ yüzde 7” dersiniz.
“Oysa ki, varmak istediğimiz AET ülkelerinde
bu oran yüzde 20; açığımız yüzde 10-13” derseniz, kabulümüzdür; ama, bu kadar da insafsızlık olmasın lütfen. Rakamlar, ortaya hakiki
ve gerçek olarak çıksın.
Değerli arkadaşlarım, bir arkadaşımız burada
-eski hekim olduğu için ve bir de özel hastane işlettiği için, bütün bu bilgileri ayrıntılı bir şekilde

biliyor- “Türkiye’de 1.300 nüfusa bir hekim düşüyor, yetmez bu Batı ülkelerinde bu rakam 300400 nüfusa bir kişidir.” dedi. Fakat, yine klişe bir
bilgi duyuyorsunuz çoğu zaman ve basından
da okuyorsunuz bazen, deniyor ki, “Türkiye’de
hekim enflasyonu var.” Bir taraftan, ortalama
1.300 kişiye bir hekim yetersiz oluyor; diğer taraftan da, hekim enflasyonu oluyor. Tenakuzlar,
klişe bilgiden dolayı ortada çok.

‘‘

Değerli Arkadaşlarım, ülkemizin
bugünkü nüfusu 53 milyon veya 54
milyon. 1.000 kişiye bir hekim, dersek,
54 bin hekim gerekir.

’’

Şu anda Türkiye’de, yurt dışında okuyup gelmiş olanlarla, yurt içinde diploma almış olanların sayısı, yani hekimlik yapanların değil, tıp
fakültesi diploması almış olanların sayısı 40 bin
değil ki, tıp fakültesi diploması almış olanların
hepsi de hekimlik yapmıyor.
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Değerli Arkadaşlarım, Türk Devletinin, Türkiye Cumhuriyetinin sağlığa ayırdığı para, belki, bütçenin yüzde 10 unu geçmektedir; ama,
bunun nasıl hesaplanması gerektiğini bildiğiniz
takdirde ve eğer yabancı kaynakları da araştırıp, tanımını yapıp; referansın ne olduğunu
-istatistikî açıdan - tespit etmeyi biliyor iseniz
bunu görebilirsiniz. Bakınız, Fransa’yı, Yugoslavya’yı, İsveç’i vesaireyi aldığınız zaman, orada Sağlık Bütçesi tek havuz şeklinde mütalaa
edilir. Bizde böyle mütalaa edilmemiş. Bizde,
iktidarı devraldığımızda, böyleydi. Belki suçumuz, çabuk bir şekilde bu yanlışlığı düzeltmemek olur. Ama, kurulduğundan beri Türkiye’de bu böyle geliyor. Sağlık Bütçesi nedir?
Sağlık Bakanlığının Bütçesi bir, Emekli Sandığının payı iki, üniversite hastanelerine ödenen
pay üç, askerî hastanelere ayrılan pay dört,
KİT kuruluşları hastanelerinin payı, belediye hastanelerinin payı ve her bakanlığın, her
kamu kuruluşunun kendi bütçesinde olan tedavi giderlerine ayrılan pay bu bütçenin içinde.
Bu kalemleri incelemek yeter SSK ödemeleri,
başlanan Bağ-Kur payları hastanelerin döner
sermayeleri; say say devam eder. İşte Fransa
ile, Almanya ile, Yugoslavya ile kıyaslayacaksak, bunların tümünün toplanıp kıyaslanması
gerekir. Aksi takdirde, gereksiz yere, kendimizi
neden kalkıp Hotanto ülkesinden daha ufakmış, daha acizmiş gibi gösterelim? (ANAP sıralarından alkışlar.)

‘‘

Şu anda fiilen hekimlik yapanların sayısı
34 veya 35 binlerde diyebiliriz. Bize
bugün 53-54 bin hekim lazımdır.

’’

Ülkenin bir gerçeği daha var; üniversiteler,
büyük hastaneler üç büyük şehirde toplandığı
için yapmamız gereken istatistikî ortalama da,
o üç büyük şehirde mecburen temerküz edecek,
yoğunlaşacak hekim sayısında almamak lazım.
Diğer 64 ili ayrı bir şekilde hesap etmek lazım.
Böyle düşündüğümüzde de, bakıyoruz ki bize
60-65 bin hekim lazım; ama, bu denilmiyor,
“Hekim enflasyonu var.” deniliyor. Hekim enflasyonunun var olduğunu da ispat etmek için
hemen damga basılıyor: “Tıp fakültesinin eğitimi yetersiz; çünkü, çok sayıda öğrenci yetiştirmek için iyi eğitim yapılmıyor.” diye.
ERDAL KALKAN (Edirne) - Doğru

değil mi?
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AKARCALI (Devamla) - Değerli

AKARCALI (Devamla) - Efendim, 1970 nere,
1988 nere... Aramızda çok fark var. Kusura
bakmayın; 18 yıl geçmiş. Siz, zaman tünelinde
kalmışsınız; kusura bakmayın.(ANAP sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar.)

Arkadaşlarım,
bunun doğru olup olmadığım bir arkadaşım
soruyor; ama araştırmaya dayanmayan bu değer yargılarına, peşin hükümlere nasıl inanabiliriz? Bakanlığa geldiğimden beri sağa sola
soruyorum, “Bu konuda bir araştırma var mı?”
diye. “Türkiye’de herhangi bir özel ya da resmî
bir müessesenin; bu ithamda bulunanların, şu
anda Türkiye’deki tıp eğitiminde yetersizlikler
olduğu konusunda bir araştırması varsa getirsin.” diyorum; ama, yok!..

ÖNER MİSKİ (Hatay) -

Değerlendirmeler var.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI BÜLENT

Değerlendirmeler var,
müsaade edin, dinleyeceksiniz; ben, hem nalına hem mıhına konuşurum.
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AKARCALI (Devamla) -

Değerlendirmeler var; “Şu şu fakültelerde ana
bilim dalında bile öğretmen yok.” deniyor. Hatta, “Neredeyse, bırakın bir asistanı, tecrübeli bir
hemşireyi orada okutman olarak okutmayı kabul edeceğiz.” diyorlar. Olabilir... Fakat, bunların hiçbiri araştırmaya dayandırılmamış. Yani,
bu konuya ilgi duyduğunu ifade eden kişiler, ne
parti bazında, ne bir dernek bazında, ne meslekî
bir birlik bazında, ne de üniversite bazında oturup bir araştırma yapmamışlar. Ben, bunu ifade
etmek istiyorum. Klişe bilgi diyerekten...
AHMET ERSİN (İzmir) - Siz yapın Sayın Bakan.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI BÜLENT

Ben bu araştırmayı
başlattım; o ayrı bir şey. Bana şimdiye kadar
bir şey gelmedi. Bu kürsüden ikinci söyleyişimdir, bir de Plan ve Bütçe Komisyonunda söylemiştim ve ayrıca, ilgili meslek kuruluşlarına da
ilettim, üniversiteye de ilettim; ama, bana bir
araştırma gelmedi.

AKARCALI (Devamla) -

1970’li yıllarda
Meclisin yaptığı bir araştırma arşivlerde var
Sayın Bakan.

DR. VEFA TANIR (Konya) -
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DR. AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) -

“Hiçbir araş-

tırma yok.” cümlenizin cevabı.
BAŞKAN - Lütfen

efendim...
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AKARCALI (Devamla) -

Sayın Başkan, teşek-

kür ederim.
Bu rehin tutma meselesi vesaire bir yana, hodri meydan diyerek, Bakanlığa geldiğim ilk günden itibaren, basında çıkan bütün şikâyetleri,
haberleri, hatta ve hatta okurların imzasız da
olsa “Bir Okuyucu” diye yazdığı şikâyet mektuplarını (köşeleri) bilaistisna araştırıyoruz.
Bilaistisna diyorum; dosyaları buradadır. Dosyaları, Bakanlığımda her an için mevcuttur,
bütün milletvekili arkadaşlarım gelip inceleyebilirler. Bu inceleme, müfettişler aracılığıyla,
il sağlık müdürlükleri aracılığıyla, o kurumun
başındaki amir tarafından yapılmaktadır. Şimdiye kadar, üzerinde soruşturma yapabileceğimiz, idarî veya hukukî soruşturma yapabileceğimiz ya bir konu ya iki konu çıktı.

Hani şu meşhur, gazetelerde resmi çıkan “Çıplak hastaneden kaçtı.” diye bir yazı var. Değerli
arkadaşlar, bu bir esrarkeştir. Hastaneden kaçmıştır; çünkü, bu kişi suçlu olarak orada gözetim altında bulunmaktaydı. Eğer yapılmış bir
hata varsa; bunun, o hastaneden nasıl kaçmış
olduğudur; polisin veya ilgili kişinin niye tedbir almamış olduğudur. Yoksa, bunun hastane
ücretiyle filan uzaktan ve yakından bir ilgisi
yoktur. Buna benzer daha çok misal var; işte
“Serumla kapının önüne kondu.” denilen çocuk olsun, şu olsun, bu olsun...

Ben arkadaşlarıma şunu söyleyeyim: Eksikliklerini tespit ettim, bu konuşmamdan sonra
gelsinler göstereyim. Benim tespit ettiğim eksikliklerin yarısını kendileri burada söyleyemediler, tespit edemediler. Biz meseleye gerçekçi
bakıyoruz. Sağlık olayında gizleyerek, saklayarak bir yere varılamaz; ama, iftira ederek; ama,
devleti küçülterek hiçbir yere varılamaz. Bunun bilincindeyiz. (ANAP sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)
Yeni yasaya gelince:
Değerli arkadaşlarım, yeni yasa kesinlikle uygulanacaktır, hatta bir sürü konuda uygulanmaya

başlamıştır bile. 10 ilde pilot proje uygulaması
geçen seneden başlamıştır ve hızlı bir şekilde
devam etmektedir.
Yeni yasanın getirdiği ana noktalar nelerdir?
Bakın, gene geçen sene, tamamen siyasî bazda bu yasaya karşı olunduğu için, bu sene de
o tutum sürdürülüyor. Geçen sene bu yasaya
karşı olmanın altında, o zamanın çeşitli sebepleri referandum öncesi vesaire gibi yatıyordu ve
yine o zaman, Anayasa Mahkemesine bir - iki
noktadan itiraz yapılmıştı ve bu itiraz şu anda
incelenmekte.
Bakın, aslında yasa temelde, muhalefete mensup arkadaşlarımızın burada özlemle, istekle
belirttikleri hususu getiriyor. Diyor ki:
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Şimdi ben buradan neyi ifade etmek istiyorum:
Sayın basınımızın bu konuda hassasiyetle durması, bizim Bakanlığımızın politikasıyla çelişmemektedir. Biz, sağlık konusunu gündeme
getirdik. Sağlık konusunda, her ülkede olduğu
gibi - milletimizin de büyük ilgisi olduğundan bu konular yakın bir şekilde takip edilmektedir.
Fakat, bizim kabul edemediğimiz şudur: Yetkili
geçinen ağızlar, bu bilgileri, gerek Meclis kürsüsünde, gerek halka hitap ederken, beyanat
verirken, yüzde yüz doğruymuş gibi kullanmaktadırlar. Bizim kabul etmediğimiz husus
budur. Onun için, şu Meclis kürsüsüne, gündem dışı konulara cevap vermek için çıkmış
olduğum her seferinde şunu belirttim: “Gelin,
sağlık konusunu müşterek bir konu olarak de
alalım. Bilaistisna her türlü bilgi için Bakanlığım açıktır.” dedim. Neden değerli arkadaşlarım? Ben, sağlık konusunu polemik yapmak
istemiyorum; ama, eğer muhalefet partileri,
mal bulmuş mağribi gibi sağlık konusunu ele
alıp, vatandaşa bu meseleyi götürüp, istismar
etme politikasına girerlerse, mecburen biz de
buna cevap verme durumuna geliriz. Ben bu
yola gitmek istemiyorum, ben bu konuyla ilgili
olarak televizyona çıkmak istemiyorum. Sağlık
konusunu, hep birlikte, el ele ve olması gereken
şekilde götürelim.

1. Sağlık hizmetinde koordinasyonu sağlayın.
Sağlık hizmetlerini tek elde toplayın, dağılmasın.
2. Genel Sağlık Sigortası’na geçin.
3. Sağlık zinciri kurun. Yani o yığılmalar, şunlar bunlar olmasın diye.
4. Mezuniyet sonrası eğitim sistemini getiriyor,
mecburiyetini getiriyor, “Fakülteyi bitirmiş olmanın verdiği bilgiyle 40 sene hekimlik yapılmasın.” diyor.
Yasanın getirdiği ana hususlar bunlar. Yasaya,
bambaşka sebeplerle karşı çıkılıyor.
Değerli arkadaşlarım, ben şunu ifade edeyim:
Yasanın, özellikle genel sağlık sigortasına yönelik kısmı uygulanacaktır ve bu mümkündür.
Bunu da burada ifade edeceğim. Sağlık hizmetlerinin tek elde toplanmasında, muhalefetle birlikte işbirliği yapabilirsek, bu mümkündür.
Aksi takdirde, mesela, devlet hastaneleri, SSK
hastaneleri, üniversite hastaneleri, belediye
hastaneleri, KİT hastaneleri üzerinde bunların
koordinasyonunu yapmak için yapılacak çalışmalar, kamuoyuna başka türlü de yansıtılabilir:
“İşçinin hastanelerini devlet ele geçirmeye çalıYüzyılın
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şıyor. İşçinin primine devlet göz dikti.” diyerek
istismar edilmeye çalışılabilinir.

Fakat, ağaçlar, zamanında ayrı köklerde dikilmiş olduğu için, bu sıkıntı sürmektedir.

Hayır, hayır öyle den-

İşte, yasanın getirdiği en büyük özellik budur.
O ağaçları tek bahçede toplayabilmek, tek koordinasyon altına sokabilmek; “Tek yönetim”
demiyorum; ama, tek koordinasyona girsin her
şeyiniz. Eğer, Erzurum’da, herhangi bir ilimizde 30 tane hastaya cevap vermesi gereken ünite
4 ayrı yerde varsa, 3 tanesi heba olmasın. Her
birinin ayrı ayrı masrafları olmasın, İşte, yasa
bunu getirecek. Dolayısıyla, “Peşin hükümlerle
bu yasaya neden karşı olunur, bunu anlamak
da biraz zordur.” diyeyim.

KÂZIM ÖZEV (Tokat) -

mez.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI BÜLENT

Dolayısıyla, en azından koordinasyon olayı kesinlikle geçerlidir.

AKARCALI (Devamla) -

100. YILA ARMAĞAN

Çünkü sebebine gelince; bakın, hem kaynakta
hem hizmette belirteceğim: Hizmette anlattım
hangi hastanelerin olduğunu; kaynağa da gelince belirttim, bütçenin toplamına girdiğimiz
zaman, Sağlık Bakanlığının Bütçesi’nden ta
Bağ-Kur ödemelerine kadar ortaya önemli bir
rakam çıkıyor. Fakat, şimdiye kadar uygulanmış olan politikalardan, geçmişte köklerin o
şekilde atılmış olduğundan. Her ağacın kökü
ayrı bir yere atılmış ondan sonra dalları birleştirmek mümkün olmamış.
Değerli arkadaşlarım, bir misal vereyim : Bugün, devletin bugüne kadar harcamış olduğu
parayla ve harcamakta olduğu parayla Erzurum’da belki Batı standardı üstünde hizmet
verebilmemiz gerekirdi. Erzurum’da Sağlık Bakanlığının 700 yataklı bir hastanesi vardır, iyidir, büyüktür; 300 küsur yataklı göğüs hastanesi
vardır, iyidir, büyüktür; üniversitenin büyük bir
hastanesi vardır, iyidir; SSK’nın büyük bir hastanesi vardır ve askeriyenin büyük bir hastanesi
vardır. Ama, bunların hepsi ayrı ayrı çalışırlar.
Hepsine ayrı malzemeyi götüreceksiniz, hepsine ayrı röntgen cihazını, hepsine ayrı kuvözleri,
diyaliz makinelerini, hepsine ayrı ayrı müdürler, şusu busu vesairesini götüreceksiniz. Sonuç:
Bunlar arasında koordinasyon, şu bu vesairesi
olmadığı için, güçler heba olmaktadır, dağılmaktadır. Mesela; bugün Erzurum’da toplamda ne personel açısından, ne uzman hekim açısından, ne alet, edevat, tıbbî cihaz açısından, ne
yatak açısından en ufak sıkıntı olmaması gerekir. Toplamına bakıldığı zaman, sonuç böyledir.
Yüzyılın
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Değerli arkadaşlarım, buradan size, 1990 ufkuna kadar neler yapabileceğimizi söylemek isterim. Çıkmış olan bütçemiz ve daha önce Yüce
Meclisin çıkarmış olduğu sağlık hizmetlerine
destek olacak olan fonla, 1990 yılına kadar ülkemizde devlet hastanelerindeki tıbbî cihaz,
malzeme eksikliğini tamamen gidermiş olacağız
Bu, en gelişmiş araç - gereç ve teçhizattan tutun,
en normal olması gerekene kadar. Bütün bunların envanterini çıkardık, bütün eksiklikleri tespit
ettik. Hatta, şöyle diyeyim; envanter üzerindeki
kimi mevcutlar fiilen mevcut olma ömrünü yitirmiş. Teknik ömrünü yitirdiği için, envanterde
var gibi görünüyor, ama, bizce yok. 1990’a kadar bütün bu eksikliği gidermiş olacağız.
Mevcut kapasitemizin, mevcut hastanelerimizin hem bina olarak hem hizmet olarak iyileştirilmesi kesinlikle sağlanmış olacaktır. 508
hastanemiz vardır; bunların kimi bina olarak
iyi durumdadır, kimi değildir. Yeni yapılacaklardan söz etmiyorum daha. Hizmeti, biz bir
hastanede üç ayrı bölümde görüyoruz :
1- Otelcilik hizmeti var. Yani, hastanede yatanların en iyi bir şekilde bu otelcilik hizmetinden
yararlanabilmesi. Bu, çarşafın temizliğinden
başlayıp, odanın bakımına kadar gidiyor.

Ve bir ana hizmet olan tıbbî hizmet.
Biz, bu üç hizmetin de kalite ve standartlarının artırılması için büyük çaba göstereceğiz.
Sağlık mevzuatının, gerek ülkemizin çağdaş
ihtiyaçlarını karşılayabilmesi, gerekse Avrupa
Topluluğu ile uyum sağlayabilmesi için gerekli
çalışmaları başlattık.
Bu arada - tamamen bilgi açısından belirtmiş
olayım - organ nakli ve özellikle böbrek nakli
konusunda, çok ciddî bir çalışmaya girdik. Belirten arkadaşımız haklıdır;

‘‘

Türkiye’de organ nakli, özellikle böbrek
nakli ameliyatları yetersizdir.

’’

Bu, yalnız para meselesi de değildir. Bugün,
rahatlıkla para vermeye hazır; fakat, yine de
böbrek naklini gerçekleştiremeyenlerin sayısı
sanıldığından fazladır.

‘‘

Ülkemizde, 7 ila 10 milyon liraya
gerçekleşebilen bu nakil; İngiltere’de
(1988 rakamlarıyla) 75, Amerika’da da
150 milyon liraya mal olmaktadır.

’’

Bu sıkıntının giderilmesi için özel bir komisyon
kuruldu ve bu komisyon, Akdeniz Üniversitesinin başkanlığında, bir hafta süreyle araştırma
yaptı ve istediğimiz bir fizibiliteyi ortaya çıkardı. Dolayısıyla, önümüzdeki yıl içerisinde sistem oturmuş olacak ve organı alma, koruma,
taşıma, hastayı tespit etme ve nakil merkezlerini kapsayan, bilgisayarlı çağdaş bir sistem tamamen gerçekleşmiş olacaktır.
Diğer bir husus değerli arkadaşlarım, çalışmalarımızı araştırmaya dayandırıyoruz. Bu amaçla,

Orta Doğu Teknik Üniversitesiyle, geniş kapsamlı bir protokol imzalanmıştır. Bu protokol
çerçevesinde, tıbbî cihazlarımızın bakımından,
çeşitli ihtiyaçların tespitine ve alınacak cihazların şartnamelerinin teknik kısımlarının hazırlanmasına kadar, bu işbirliği ile götürmekteyiz.
Bakanlığımız, tabiî ki ehliyetli elemanlarla doludur; ancak, bakanlığımız personeli, günlük
işleri yürütmekten, araştırma konusuna yeterli
zamanı bulamamaktadır. Aksi takdirde sonuç,
her dakika toplanan kurullardan oluşmaktadır
ve günlük işler aksamaktadır. Biz bu amaçla,
Ortadoğu Teknik Üniversitesiyle bu protokolü
imzaladık ve çok yakında, 10 - 15 konu üzerinde geniş, ayrıntılı çalışmalar başlayacaktır.

100. YILA ARMAĞAN

Diğer bir hizmet, lokantacılık hizmeti : Hastalara verilen yemekler, şunlar, bunlar.

Aynı temaslar, Dünya Sağlık Teşkilatıyla ve diğer uluslararası kuruluşlarla başladı.
İlaç konusuna gelince:
Bu konuda Bakanlığımızın çok hassas olduğunu
belirtmek isterim. Bakanlık, kesinlikle ilaçta bir
tescil makamı değildir. Yani, “İlaç fiyatları serbest bırakıldı. Her önüne gelen, zam talebinde
bulunduğu zaman istediği zammı elde ediyor.
Bakanlık basit bir tescil makamı haline geldi.”
gibi görüşler yanlıştır. Birazdan açıklayacağım.
Ayrıca, ilaçların denetim altında olmadığı hususunda verilen bilgiler de eksiktir. Değerli arkadaşlarım, bugün fiilî olarak, ilaç üzerinde :
Maliye ve Gümrük Bakanlığının, maliye müfettişleri, hesap uzmanları aracılığıyla yaptığı maliyet araştırma denetimi vardır. Yani, biz talep
etmeden, otomatikman Maliye ve Gümrük Bakanlığı müfettişleri, uzmanları ilaç fabrikalarını
gezerler, bilançolarını, maliyet hesaplarını kontrol ederler ve kararnamenin öngördüğü ölçüde,
maliyet hesabı, fiyatı çıktı mı, çıkmadı mı tespit
ederler. Bunu aşan, geçen olduğu zaman bize
bildirirler ki fiyat takdirinde göz önüne alalım.
Yüzyılın
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Artı; Bakanlığımızın kendi denetimi vardır.
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının, iptal
edilen mallar üzerindeki fiyat üzerinde denetimi vardır.
Gümrük yetkililerin de gümrük beyannameleri
üzerinde denetimi vardır.
Biz bunlarla yetinmedik, ilaçta ayrıca bir araştırma grubu kuruyoruz, bu konuda kamuoyunu bütün açıklığıyla tatmin edebilecek araştırmayı yapabilmek için.

100. YILA ARMAĞAN

Şunu açık seçik ifade edelim: Bizim ilaç politikasında korumaya çalıştığımız bir tek kesim
vardır, o da tüketici kesimidir, bunu kimse göz
ardı etmesin. Ama, ortada bazı gerçekler de
vardır, ilacın, arandığında bulunabilir olması gerçeği de vardır, ilacın kalitesinin istenilen
düzeyde olması gerçeği de vardır. Bunları da
Bakanlık olarak art edemeyiz. En kötü ilaç
bulunmayan ilaçtır veya en pahalı ilaç bulunmayan ilaçtır. Meseleyi yalnız bir tek faktöre,
ya da yalnız bir tek yere bakarak çözemeyiz.
Onun için biz yine bu konuyu devletin yetkili memurlarından oluşturduğumuz bir komisyonda inceleteceğiz.
Şunu ifade edeyim: İlaç konusunda belirtilen
iddiaların içinde tabiî ki doğruları da vardır;
yalnız, mesele şudur: Acaba bunlar toplam
gerçeğin yüzde kaçını ifade etmektedir. Yani,
eğer bir firma, iki firma şu veya bu yola başvurmuş ise, acaba bunlar toplam üretim içinde
yüzde kaç ağırlıklıdır?
Ayrıca, değerli arkadaşlarım, kanuna aykırı işlem yapanlar tespit edilmişse, bunların varlığı
Hükûmete, devlete bildirilmemişse, hiçbir şekilde Hükûmetin veya devletin bunları koruduğu
anlamına gelmez. Eğer o gibi hususlar var ise,
bize iletildiğinde, Bakanlık gereken her şeyi yapmaktadır ve bunun misalleri elimizde çoktur.
Yüzyılın
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Dolayısıyla, Bakanlığın üzerine gitmediği intibaını verecek hususları belirtmemek lazımdır.
Şunu da ifade edeyim: Çalışan insan kuldur,
hata yapabilir, iyi niyetle hata yapabilir; onu
da düzeltiriz. Kötü niyetliye de müsaade etmeyiz. Bunun açık seçik bilinmesi gerekir. Bunu
neden ifade ediyorum? Elde edilen bilgiler, sürekli ve zamanında Bakanlığımıza aktarılırsa,
bu şekilde elimizdeki kontrol ve denetim mekanizması daha da çoğalır.
Fiyat konusuna gelince:
Ülkemizdeki ilaçların hammaddelerinin büyük
bir kısmı dışarıdan gelmektedir. Bu hammaddelerin yüzde 80’i de İsviçre, Almanya, İngiltere, Hollanda gibi ülkelerden gelmekte; cüzî bir
kısmı Amerika’dan gelmektedir.
1987 yılı içinde ilaç fiyatları ortalama yüzde
60 artmıştır. Aynı dönem içerisinde Deutsche
markı yüzde 85, İngiliz sterlini yüzde 97, İsviçre frangı yüzde 84 artmıştır. Kesinlikle sık sık
zam alan ilaç söz konusu değildir. Yalnız neler,
hangi kavramlar karışmaktadır?
Değerli Arkadaşlarım, piyasada 3 bine yakın
ilaç vardır. Bu ilaçların bir yıl içinde fiyat ayarlaması ihtiyacına girdiğini düşündüğümüzde, haftada ortalama 60 ilaç olmaktadır. Sene içinde iki
defa zam almış ilaç hemen hemen yok gibidir.
Size bazı rakamları vereyim, bakın 1987’de ne
olmuş? 8.312 tane zam talebi olmuş, “Hani deniyordu ya 10 gün içinde cevap verilmiyor, otomatikman fiyatı artıyor.” diye; 8.312’nin 3.575
tanesi kabul edilmiş, 4.737 tanesi de reddedilmiş. Olayı araştırmak budur. Bunlar söylensin,
arkasından da densin ki, “Sayın Bakanlık, kabul
ettiğiniz 3.575 tane içinde (ne bileyim) işte ispat
ediyoruz, 175 tanesi kabul edilmemesi gereken
fiyat artışlarıydı.” Kabul, başımızın üstünde yeri
var; ama, öyle bir kamuoyuna bilgi verilmeye
çalışılıyor ki, sanki Bakanlık, sanki Bakanlıkta
çalışan bütün bu personel bunların hiçbirini

Şunu da ifade edeyim ki, ilaç konusunda iddia
edilenler doğru olsaydı, bugün sosyalist ülkelerde - çünkü istenilen tedbirlerin çoğu sosyalist ülkelerde uygulanan tedbirlere benzemekte- ilaç sanayii çok ileride olurdu. Oysa ki, bu
bloktan çeşitli ülkeler bizden ilaç istiyor, ilaç
konusunda işbirliğine geçmek istiyor ve başka
dallarda, başka konularda çok gelişen, büyük
atılım yapan sosyalist ülkelerin, ilaç konusunda
çok geride olduğunu görüyoruz. Demek ki gerçekler yalnız bir tane, iki tane değil.
Bugün şunu belirtelim ki, kesinlikle herhangi
bir şekilde ilaç üreticilerini desteklemek için
söylemiyorum, Türkiye’de ilaç sanayii, ilaç sektörü fiyat ve kalite açısından Batı ile rekabet
edebilecek sektörlerin başında geliyor. Bu da
bir gerçek.
Şimdi, ilaç fiyatının artmasıyla, yüksekliğiyle,
pahalılığıyla ilaç sanayiinin ne olması gerektiği arasında sanıldığı gibi bağ yoktur. Sıkıntı
bir kısım vatandaş için, Türkiye’de genel sağlık
sigortasının olmayışından gelmektedir. Çünkü,
bakıldığı zaman, geçen yıl Türkiye’de üretilmiş olan 400 milyarlık -perakende satış fiyatı,
yani içinde eczanelerin, ecza depolannın kâr
marjları dahil- ilacın 200 küsur milyar lirasını
zaten SSK ile devlet ödemiş. Bunu da unutmayalım. Dolayısıyla, devlet ve SSK, ilaç fiyatları
konusuna yakından ilgi duymakta, fazla para
ödememek için. 1980’den önceki dönemlerde,
çeşitli kereler, bu ilaç fiyatları hususunda bazı
politikalar uygulanmaya çalışıldı. Fakat sonuç
ne olmuş? Türkiye’ye kaliteli ilaç gelmemiş,
yeni keşfedilen ilaçlar gelmemiş ve Türkiye’ye
gelmiş olan bu konuda yatırım yapan şirketler
fabrikalarını kapatıp yurt dışına dönmüşler.

Değerli Arkadaşlarım, bugün bir Batı ülkesinde,
mesela İngiltere’de ilaçla ilgili kamu otoritesi
orada ne yapıyorsa, biz de aynısını -en azındanyapıyoruz; artı, daha fazla fiyat konusunda denetim yapıyoruz. Ruhsatında da, imalatında da,
laboratuvar analizinde de, iyi imalat kuralları
denilen kuralların uygulatılmasında da... Fakat,
buna rağmen, bu sektörde olacak eksikliklerin,
aksaklıkların üzerine gitmeye hazırız. Biz kendimiz de bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Bizim çalışmalarımız dışında bu konuda bilgileri
olanlar, bunları da versinler. Yazılı olan bütün
metinleri de alıp ayrıca araştırıyoruz.
Değerli Arkadaşlarım, size bir klişe bilgi daha
vereyim: Bir gazete arabesk bir haber yayınlandı, dedi ki; “Çocuğunun verem tedavisi için
gerekli parayı ödeyebilmek için çaldı, hâkim de
üzülerek ceza verdi.”
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yapmıyor; yalnız ve yalnız, ilaç işvereninin çıkarını düşünüyor. Bu insafsızlıktır değerli arkadaşlarım. Bunu belirtmek istiyorum.

Değerli Arkadaşlarım, cumhuriyet, en dar döneminde başlatmış, her gelen iktidar devam
ettirmiş, biz de devam ettiriyoruz; ilaç parası
dahil, verem tedavisi Türkiye’de ücretsizdir. Bu
sene devlet yalnız 6 milyar lira verem ilacı almak için ödeyecektir. Geçen sene de ödemiş,
ondan önce de ödemiş, 10 sene önce de ödemiş, 20 sene önce de ödemiş,
Değerli Arkadaşlarım, yalnız böyle bir başlığa önem vererek, Türkiye Cumhuriyetini bu
kadar itham etmek ucuz olmamalıdır. Bunda,
yalnız iktidarda olanların değil, muhalefette
olanların da sorumluluğu olmalıdır; bunu anlatmak istiyorum, yazıktır.
KÂZIM ÖZEV (Tokat) -

bunu.

Biz savunmadık ki

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI BÜLENT

Efendim, siz savundunuz demedim, sorumluluğumuz müşterektir
dedim. Biz de savunuyoruz demedim, sorumluluğumuz müşterektir dedim.
AKARCALI (Devamla) -
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KÂZIM ÖZEV (Tokat) -

Doğru...

AHMET ERSİN (İzmir) -

niz.

Ama muhalefet dedi-
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Arkadaşlarım,
gene bir iki bilgi vereyim: AIDS toplantısı için
İngiltere’ye gitmiştik. Tabiî, gelen sağlık bakanlarına hastaneleri gezdiriyorlar, bizi de bir hastaneye götürdüler. Herhalde götürdükleri hastanenin Londra’daki en kötü hastane olduğunu
söyleyemem; çünkü İngilizler, kendi hastanelerini gezdiriyorlardı. Royal Free diye büyük bir
hastaneye götürdüler. Girişi sanki bir çarşıya
giriyormuşsunuz vesaire gibi. Benim bilgisayarlara biraz merakım olduğu için yönetimi
nasıl yapıyorsunuz; stoklar, hasta girdisi, çıktısı,
şu bu? Bilgisayarların olduğu yere götürdüler.
Tuşlara basarken buldum ve waiting list’in tuşuna bastık, “bekleyenler” diye, 3.500 yazdı.
Dedik ki 3.500 nedir? Londra’ da, Londra’nın
merkezinde İngiltere’nin en iyi hastanesi; kem
küm ettiler, “Efendim bu cerrahî, yani ameliyat için bekleyenlerin listesi” dediler; 3.500
kişi. Nasıl oluyor bu? “Yetişemiyoruz.” dediler.
“İngiltere’de röntgen filmi için beklenmiyor.”
diye söylediler. Belki beklenmiyor, ama röntgen
filmini çektikten sonra bu sefer ameliyat için
bekleniyor. Bizde bekleniyorsa, hani mizahi
olarak diyebilirim ki, hiç olmazsa röntgen filmi
masrafı yaptırmıyor.
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AKARCALI (Devamla) - Değerli

Şimdi değerli arkadaşlarım, buradan neyi söylemek istiyorum. Sağlık hizmetleri her ülkede
bir sorundur. Ben, arkadaşlarımla o ülkelerde
yayınlanmış olan kitaplardan, dergilerden, gazetelerden, onların çektikleri sıkıntıları anlatabilirim. Sağlık hizmetine yüzde 21 ayıran Fransa,
“yetmiyor” diyor. En son yapılan araştırmaya
göre, sağlık hizmetlerine daha fazla para ayrılması gerektiğini söylüyorlar. İşte İngiltere’de, en
iyi sistem denilmekte; sıkıntıdan dolayı, çeşitli
Yüzyılın
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sebeplerden, kendi ölçülerine göre olan sıkıntıdan dolayı hemşireler greve gidiyor.
Ben, yanlış anlaşılmasın şunu demek istemiyorum!: Yani İngiltere bile bu konuda sıkıntıda,
yani bizde sıkıntıda oluruz, dolayısıyla bunun
üstüne fazla gitmeyin. Tam tersine, sağlık konusunda gerçekçi olmak lazımdır. Harcanacak her
para yetersizdir, ne kadar fazla harcansa bile.
Ruh sağlığı konusunda bazı rakamlar verildi,
gereksiz yakıştırma yapılmaya kalkıldı. Şimdi
şunu söyleyeyim: Avrupa’da ruh sağlığında en
sıkıntılı ülke İsveç’tir. İsveç’te sürekli olarak ruh
hastalarının sayısı artmaktadır; ama bu oradaki başbakanlardan, oradaki hükûmetlerin kötülüğünden, oradaki ekonomik ve sosyal yapının kötülüğünden mi kaynaklanıyor?
FAHİR SABUNİŞ (Bursa) -

da biliyorlar...

Sayın Bakan, onlar

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI BÜLENT
AKARCALI (Devamla) - Hayır, belirtmek istediğim şu: Sağlık konusunda eksiklik, vesaire kesinlikle çoktur. Bunlar birkaç senede de tamamlanamayacaktır. Her hükûmet, her iktidar, her
bakan elinden geleni yapacaktır; ama, kamuya
verilen mesajların belirli bir gerçekçilik içinde
olması lazım. Burada rakamlar çıkıyor, 40 milyona yakın poliklinik hizmeti verilmiş yalnız
devlet hastanelerinde, öbürleri hariç. Bunlar göz
ardı edilip, üç beş tane olayı, yani ağacı hastalıklı
gösterip, bütün ormanı hastalıklı gibi göstermeye çalışmak en azından yıllardır zor şartlarda,
(kabul ediyorum) hizmet veren sağlık personeline, ebesinden, hemşiresinden, laborantından,
memurundan, hekimine kadar olanlara da, biraz insafsızlık olmaktadır. Devletin yapısına değil de, hükûmete yöneltildiği sanılan ‘ithamların
çoğu oralara yönelmektedir, dolaylı olarak.

Değerli arkadaşlarım, gecenin bu geç saatinde
vaktinizi fazla almak istemiyorum. (ANAP sı-

Sağlık konusunda desteklerinizi beklerim. Eleştirileriniz bize ışık tutacaktır; ama, ithamları
yapmadan önce, gelin bizden bilgi alın.
Hepinize teşekkür ederim. (Alkışlar)
--SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI BÜLENT

Efendim, 6 soruya da
cevabımız müspettir, bu konularda gerekli çalışmalar yapılacaktır.
AKARCALI (İstanbul) -

Sayın Çulhaoğlu’nun sorularını
okutuyorum : İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu’nun soruları.
BAŞKAN -

1. Reklam ve tanıtma etkinlikleri, ilaç fiyatlarını yükseltici etki yapmaktadır. Reçetelerde,
marka ismi yerine, jenerik isim yazılacak bir
uygulamaya gidilemez mi?
2. Halkımızın yataklı sağlık kuruluşlarına, laboratuvar analizlerine, ameliyat ve ilaca ödediği
ücreti, son yapılan zamlardan sonra gayri safi
millî hâsılaya oranla fazla bulmuyor musunuz?
3. Kuduz aşısı olup da hastalıktan kurtulamayanlar basına da yansımıştır. Dolayısıyla yerli
aşıya itimat kalmamıştır. İthal aşının maliyeti
225 bin Türk lirasıdır. Yeterli maddî imkânı
olmayanlar yerli aşıya da güvenmediklerinden
ekonomik bakımdan sıkıntıda olanlar kuduz
tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bu konuda, eskiden
olduğu gibi, güvenilir aşı üretimine ne zaman
geçilecektir? Yaz aylarında kuduz olaylarının
arttığı gözlenmektedir. Kuduzla mücadele konusunda etkin hangi önlemler alınmaktadır?

4. Son zamanlarda tüberkülozlu hasta sayısında bariz artış mevcuttur. Bu artışın etkeni,
veremle savaşın yeterince yapılmamasından
mı, yoksa halkın ekonomik koşullar nedeniyle
yeterince beslenmemesinden midir?
BAŞKAN -

Buyurun Sayın Bakan.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI BÜLENT

Efendim, ilaçlar konusunda araştırmamıza bunu dahil edeceğiz.
AKARCALI (İstanbul) -

İkinci, soru, polemikli bir husustur; “...yapılan
zamlardan sonra gayri safi millî hâsılaya oranla fazla bulmuyor musunuz?” diyor. Hiçbir iktidar isteyerek fiyat artırmaz; zorunluluklardır.
Kuduz aşısı konusunda şimdiye kadar uzmanlarımızın yaptığı araştırma; konunun aşıdan değil,
ısırıldıktan sonra, gecikildikten sonra aşı yapılmasına başlanmasından kaynaklanmaktadır.

100. YILA ARMAĞAN

ralarından “Bravo” sesleri, alkışlar) Size şunu
belirteyim: Çeşitli spekülasyonlara son vermek
için önümüzdeki ay içerisinde inşallah kim nerede, nasıl, hangi şartlarda, kısmen ya da tamamen ücretsiz hizmet alabilecek, bunu belirten
bir broşür çıkarmaya çalışacağız.

Kuduzla mücadelede Bakanlık ancak ışık tutabilmektedir; esas görev mahallî idarelere yüklenmektedir.
“Son zamanlarda tüberkülozlu hasta sayısında
bariz artış mevcuttur.” denildi. Bizim istatistiklerimize göre de tersi vardır. Kendi bilgileri
neredeyse bize iletmelerini rica ederiz, belki bizim rakamımız yanlıştır.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Teşekkür

ederiz Sayın Bakan.

Sayın Erdal Kalkan’ın sorularını okutturuyorum :
Edirne Milletvekili Erdal Kalkan’ın soruları:
1. SSK’nın 17 hastane ve 20 büyük dispanserinde kaç tıbbî araç hizmet dışıdır?
2. SSK’da toplam harcamaların yüzde kaçı yönetim giderlerine, yüzde kaçı sağlık hizmetlerine gitmektedir?

Yüzyılın

Sağlık Bakanları

1029

3. Ülkemizde faaliyet gösteren kaç adet üretici
ilaç firması varıdır, kaçı yerli, kaçı yabancı sermayelidir?
4. Yerli ve yabancı ilaç firmalarının pazar payları yüzde kaçtır?
5. 1987 yılında kalite kontrol sonucu toplanan
ilaç sayısı nedir?
BAŞKAN -

Buyurun Sayın Bakan.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI BÜLENT

Bilinmesi gerekir ki,
Sosyal Sigortalar hastaneleri Bakanlığımıza
bağlı değildir.
AKARCALI (İstanbul) -

Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığı hastanelerinde olacak.

100. YILA ARMAĞAN

ERDAL KALKAN (Edirne) -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI BÜLENT
AKARCALI (İstanbul) -

dim.

“SSK” yazıyor efen-

Sayın Başkan, müsaade ederseniz şunu ifade
edeyim, bu yanlışlık çok sık yapılmaktadır ve
“hastane” denildiği zaman bütün üniversite,
fakülte hastanelerinin sorumlulukları da bize
yüklenmektedir. Bu da bunun bariz bir örneğidir, SSK olarak yazılmıştır. Tabiî ki, bu hastaneler Hükûmetimizin diğer bir bakanlığına ait
olup, müşterek sorumluluğumuzda olan hastanelerdir. Ancak, benim bunlara sözlü cevap
verme imkânım yoktur; gerek bizim Bakanlığımızdan elde ettiğimiz bilgilerle ve gerekse
SSK’dan elde edeceğimiz bilgilerle buna yazılı
cevap veririz; ama bir kere daha tekrar ediyorum: Bizim, başta tıp fakülteleri hastaneleri olmak üzere diğer hastaneler üzerinde bir idarî
tasarruf hakkımız yoktur.

2. Öte yandan hastane hizmetlerinin teknisyen
ve yardımcı personelin katkılarıyla bir bütünlük kazandığı göz önüne alınarak, üniversite
hastanelerinde ve diğer hastanelerde döner
sermeye gelirlerinden yardımcı personelin de
yararlandırılması daha doğru olmaz mı?
3. Hastanelerde aynı teknik işi yapmakla beraber, iki görevliden birisinin lise, diğerinin de
meslek okulu mezunu olmaları nedeniyle, farklı ücret uygulamaları var mıdır?
4. Varsa, bu dengesizliğin düzeltilmesi düşünülmekte midir?
BAŞKAN - Sayın

Bakan Buyurun.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI BÜLENT
AKARCALI (İstanbul) - Efendim, bizde de döner sermaye konusunda araştırma başlatılmıştır.

Diğer üniversite hastaneleri için bir şey diyemeyeceğim, personeline tamamen yönelik bir
husus.
Bizde eşit hizmete eşit ücret ödenmektedir.
Ancak, tahsil itibariyle 657 sayılı Kanun’a göre
intibak farkı mevcuttur; yan ödemeler ve tazminatlar da eşittir.

Sayın Talay’ın sorularını okutuyorum:

Sağlık sektöründeki bu gibi dengesizliklerin giderilmesi ancak, geçen yıl çıkmış olan Sağlık
Hizmetleri Kanunu’na sahip çıkmakla mümkün olabilecektir. Her şeyden önce koordinasyon çatısını kurabilmemiz lazımdır, diğer kuruluşlar üzerinde.

İçel Milletvekili İstemihan Talay’ın soruları:

Teşekkür ederim.

Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Teşekkür
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1. Bilindiği üzere, üniversiteler hastanelerinde
döner sermaye gelirlerinden belli bazı statüdeki hekimler yararlanmaktadır. Diğer normal
hastanelerde ise, döner sermaye gelirleri hiçbir
personele yansıtılmamaktadır. Hekimlerin son
yıllarda içine düşürüldükleri olumsuz sosyal ve
ekonomik koşullarını dikkate alarak, bu uygulamanın yaygınlaştırılması düşünülmekte midir?

ederiz Sayın Bakan.

•

Kapalı alanlarda sigara içme yasağı süreci başlangıcı, 1988.

•

Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun (veto),

YÜZÜNCÜ
ARMAĞAN
100. YILAYILA
ARMAĞAN

Bülent Akarcalı
Dönemi Sağlık Düzenlemeleri

1988.
•

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Genel Müdürlüğü Zihinsel Özürlüler Özel Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği,
1988.
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Cemil ÇİÇEK (1946 -)

Cemil Çiçek
15 Kasım 1946’da Yozgat’ta doğdu.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. (1968)
Yozgat Belediye Başkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem Yozgat, 20, 21, 22, 23, 24 ve 26.
dönemde Ankara Milletvekilliği yaptı.
46. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı yaptı.
Devlet ve Adalet Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı, 24. Dönemde TBMM Başkanlığı yaptı. (2011-2015)
100. YILA ARMAĞAN

Evli ve üç çocuk babasıdır.
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Nihat KİTAPÇI (1928 - 2014)

Nihat Kitapçı
1928 yılında Erzurum’da doğdu.
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunudur. (1950)
Türkiye Zirai Donatım Kurumu Erzurum, Samsun ve Ankara Bölge Müdürlükleri yaptı.
Erzurum Belediye Başkanlığı yaptı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem Erzurum Milletvekili’dir.
Devlet Bakanı olarak görev aldı.
46. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti Sağlık Bakanı’dır.
Evli ve 2 çocuk babasıydı.
100. YILA ARMAĞAN

2014 yılında Ankara’da vefat etti.

TBMM | 18. DÖNEM
Konu

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1989 Malî Yılı Bütçesi ile 1987 Malî Yılı
Kesin Hesabı Münasebetiyle

Yasama Yılı

2

Birleşim

47

Tarih

19.12.1988

S

AĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
NİHAT KİTAPÇI (Erzurum) -Sayın

Başkan, Sayın Milletvekilleri, konuşmama
başlamadan önce hepinizi saygıyla
selamlarım.
Muhterem Arkadaşlarım, benden evvel konuşan arkadaşlar, Bakanlığımızın çalışmalarıyla
ilgili -rakamlara da dayanan- geniş malumat
arz ettiler. Ben, zamanınızı almamak için, konuşmamda mümkün mertebe onlara değinmemeye çalışacağım.

Bugün Yüce Heyetinizin onayına sunulan

‘‘

1989 malî yılı bütçemiz, 898 milyar 995
milyon Türk lirası tutarındadır. Bu
miktarın, yüzde 63,9’unu teşkil eden
575 milyar Türk liralık kısmı personel
giderlerine; yüzde 18,9’unu teşkil eden
169 milyar 776 milyon Türk liralık
kısmı diğer cari giderlere; yüzde 13’ünü
teşkil eden 116 milyar 804 milyon Türk
Yüzyılın
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liralık kısmı yatırım harcamalarına;
yüzde 4,2’sini teşkil eden 37 milyar 415
milyon Türk liralık kısmı da transfer
harcamalarına ayrılmış bulunmaktadır.

’’

100. YILA ARMAĞAN

Bunun dışında, hepimizin bildiği gibi, Sağlık
Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı için ihdas
edilen fondan bir miktar para aktarılmıştır. Bildiğiniz gibi bu fonun yüzde 40’ı Sağlık Bakanlığına, yüzde 60’ı da Millî Eğitim Bakanlığına
ayrılmaktadır. Bu yüzde 40’lık pay iki bölümde
mütalaa edilmektedir; birisi Geliştirme ve Destekleme Fonu, diğeri de Sağlık Fonudur. Bakanlığımıza Geliştirme ve Destekleme Fonundan 83 milyar Türk lirası, Sağlık Fonundan ise
115 milyar 521 milyon Türk lirası olmak üzere,
toplam 198 milyar 521 milyon Türk lirası tahsis edilmiştir. Buna göre bütçemiz, Genel Bütçe’nin ve fonlardan tahsis edilen ödeneklerle
birlikte, toplam 1 trilyon 97 milyar 560 milyon
Türk lirası tutmaktadır.
Muhterem Arkadaşlarım, hepimizin bildiği gibi,
Anayasamızın 56’ncı maddesi, “Herkes, sağlıklı
ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.”
demektedir ve sağlık hizmetlerinin de Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığı eliyle yürütülmesini
öngörmektedir. Bu, Hükûmet programı ve Beş
Yıllık Kalkınma planları çerçevesi içerisinde hazırlanan plan ve programlarla yürütülmektedir.
Muhterem Arkadaşlarım, Sağlık Bakanlığının
hizmetlerini dört bölümde inceleyebiliriz. Bunlar; önde geleni, koruyucu hekimlik hizmetleri
olmak üzere, tedavi edici hizmetler, rehabilite
edici hizmetler ve sosyal hizmetlerdir. Koruyucu
sağlık hizmetler, dünyamızda da, bilhassa asrımızın son ikinci yarısında büyük önem arz etmiş ve
Türkiye’mizde de buna büyük önem verilmektedir. Hükûmetimiz de bunun bilinci içerisinde,
koruyucu hizmetlere büyük ağırlık vermektedir.
Her ne kadar halkımız, “Sağlık Bakanlığı” deYüzyılın
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nildiği zaman, hastaneleri hatırlamakta ise de,
ancak, ağırlıklı hizmetler koruyucu hizmetlerdir.
15.063 ünitemizden büyük bir kısmı, bu hizmetleri vermektedir.

‘‘

522 hastahanemize karşılık, 3.142 sağlık
ocağı, 10.493 sağlık evi, 249 verem savaş
dispanseri, 208 ana ve çocuk sağlığı
ve aile planlaması merkezi; 59 il ve 12
ilçede halk sağlığı laboratuvarları; 7
havalimanında, 12 hudut kapısında ve 43
sahilde de sağlık denetleme merkezleri
sadece bu hizmetlerle görevlidirler.

’’

Bundan da anlaşılıyor ki Sağlık Bakanlığında
koruyucu hizmetlere büyük önem verilmektedir.
Yalnız, yine Anayasamızın 56’ncı maddesinde, “Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin
ve vatandaşların ödevidir.” denmektedir. İfade
etmek istiyorum; bu, büyük ve kapsamlı bir
hizmettir; tek bir kuruluşun bunun üstesinden
gelmesi mümkün değildir. Bu bakımdan Anayasamız da bu hizmeti-diğer kuruluşların yanında- halka da görev olarak vermiştir.
Diğer kuruluşların vermiş oldukları hizmetler,
özellikle, mahallî idarelerin vermiş olduğu hizmetlerdir; bunlar, altyapı hizmetleridir. Hepimiz biliyoruz ki, son beş yılda, Anavatan İktidarı döneminde belediyelerimiz altyapıya büyük
önem vermiş, bütün belediyeler kanalizasyon
çalışmalarına başlamış, bir kısmı bunu bitirmiş,
bir kısmının da inşaatı devam etmektedir.
Hepimizin bildiği gibi, birçok bulaşıcı hastalıklar gıda ve içeceklerden geçmektedir. Yüzde
98 köyümüze sıhhî içme suyu götürülebilmiş;
dolayısıyla bunun neticesinde, son yıllarda bağırsak enfeksiyonları dahil olmak üzere, bazı
hastalıklarda da düşme görülmüştür.

Aşı ile korunulabilir hastalıklara baktığımızda;

‘‘

1978 yılında 12.517 çocuğumuz, kızamığı
yakalanmış iken, 1987 yılında bu sayı
2.194 olmuştur. Yine, 1978 yılında 261
çocuğumuz çocuk felci geçirmişken,
bu sayı 1987’de 8 adet olarak tespit
edilmiştir.

’’

AIDS konusunda da kısaca malumat arz etmek istiyorum:
Asrımızın vebası olarak bilinen bu hastalık,
bütün dünyada sağlık bakanlıklarının önemli
konuları arasındadır. Bizim bakanlığımız da
buna gereken önemi vermektedir ve Hıfzıssıhha Araştırma Merkezinde “Araştırma ve Doğrulama Merkezi” kurulmuştur ve sırf AIDS’e
yönelik hizmet vermektedir.
Yine, hepimizin bildiği gibi, AIDS, kan ve kan
ürünlerinden bulaştığı İçin, kan Ürünlerine gerekli Önem verilerek, alınan kanlarda ilk önce
AIDS tespiti yapılmakta; ithal edilen kanlarda
da buna büyük önem verilmektedir.

Gıda kontrol ve beslenme laboratuvarları faaliyetleri : Yine, muhterem arkadaşlar, hepimizin
kabul edeceği gibi, gıda, içecek ve yiyecekler,
hastaların hastalıkların bulaşmasında büyük
rol oynamaktadır. Bu bakımdan -biraz evvel
sözümün başında da arz ettiğim gibi- 59 il, 19
ilçede halk sağlığı laboratuvarlarımız ve bir de
Hıfzıssıhha Başkanlığımız bu konuya büyük
ağırlık vermektedir. İlerde ve İlçelerde bulunan
halk sağlığı laboratuvarlar, gıda imal eden müesseseleri, içme suyu kanatlarını sık sık kontrol
etmek suretiyle, bunların sağlığa zararlı olabilir
durumda olanlarını men etmekte veya bunların sağlıklı imalat yapmalarını sağlamaktadır.
Verem savaş hizmetlerine bakarsak muhterem
arkadaşlarım; -bunu buradan bir arkadaşım söyledi- Türkiye’de mücadele edilen ve eskiden başarı sağlanan ve dünyanın takdirini kazanan bir
mücadele türüdür. Son yıllarda arttığı söyleniyor
ise de, bizim tespitlerimize göre böyle bir durum
yoktur ve -biraz evvel de bahsetmiştik- 249 verem savaş dispanserlerinin gücü, bu hastalıkla
mücadele edebilmesi için, gerek personel, gerekse araç ve gereç bakımından artırılmaktadır.
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Muhterem arkadaşlarım, diğer hizmetlere, bölüm bölüm, kısaca değinmek istiyorum : Temel
sağlık hizmetlerimizde, bağışıklama hizmetleri önde gelmektedir. Bunda, hepimizin bildiği
gibi, bilhassa küçük çocuklarda, 0-1 yaş arasındaki çocuklarda ölüm oranı -burada bazı
arkadaşlarımız açıkladılar- fazladır. Ama, bazı
rakamlar doğru değildir; bizde olan rakamlar
daha düşük seviyededir; onu, bilahara açıklayacağım. Bunun için, küçük çocuklardaki
ölümü azaltmak bakımından, bu bağışıklama
hizmetleri önem taşımaktadır. 1985 yılında
başlatılan aşılama kampanyasında, üçlü doz
kullanım oranı 0-11 aylık çocuklarda yüzde
67’yi bulmuştur. 1987’de bu yüzde 71’e ulaşmış, 1988’de de yüzde 80 oranlarına yakındır.

Sıtma savaş hizmetlerine de kısaca değinmek istiyorum ; Sıtma da büyük ölçüde azaltılan hastalıklardandı, 1976’da sıtma hastalığının yakalananların sayısında biraz yükselme başladı ve
Türkiye’deki sayısı 115 bine kadar ulaşılmıştı;
ancak, geçen yıl, bu, 20 bin seviyesine düşürülmüştür; önümüzdeki yıl da bunun 10 bin civarına çekilmesi için çalışmalarımız vardır.
Sıtmada bir hususu daha belirtmek istiyorum:
GAP Projesi dolayısıyla, Güneydoğu Anadolumuzda sulama başlayacağından, Sivrisineğin
üreyeceği gelişeceği düşüncesiyle, bu bölgedeki
sağlık ocaklarımız, gerek eleman bakımından,
gerekse araç ve gereç bakımından takviye edilmektedir.
Yüzyılın
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Kanser savaş hizmetleri:
1988 yılında, ülkemizde, kanserin konumu
ve bölgelerdeki dağılımını ortaya koyabilmek
için, 1983 yılından beri Kanser Kayıt Merkezine, bütün sağlık kuruluşlarından gelen 67
929 kanser ihbarının, beş yıllık değerlendirmesi yapılmıştır. Erken teşhisin önemi göz önüne
alınarak, bütün okullarımıza, halkın kalabalık
olduğu yerlerde broşürlerle, el kitaplarıyla ve
afişlerle, bu hastalığın belirtileri ve erken teşhisi hususunda bilgiler sunulmaktadır.

100. YILA ARMAĞAN

Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, ana çocuk
sağlığı ve aile planlaması hususuna da arkadaşlarım çok değindiler. Bu husustan da, kısaca
bahsetmek istiyorum: Çocuk ölümleri, gelişmişliğin bir ölçüsü olarak kullanılmaktadır. Gayet
tabiî ki, bu konuda arkadaşlarımıza iştirak etmemek mümkün değildir; ama, şunu da kabul
etmek lazım gelir ki Türkiyemiz geliştikçe bu
rakamlar aşağı çekilmektedir;

‘‘

Bir arkadaşımız, çocuk ölümlerinin
binde 95 olduğunu söyledi, bu oran binde
75’tir, yani çocuk ölümleri oranı binde
75’e çekilmiştir. İleriki yıllarda bunun
da altına düşürülmesi planlanmıştır;
hatta iki üç sene içerisinde, binde 50’ye
çekilmesi, Dünya Sağlık Örgütünün bize
tavsiyesidir.

’’

Çocuk ölümleriyle mücadele, aşının dışında,
ishalli hastalıkların kontrolü, akut solunum
yollan enfeksiyonlarının kontrolü, çocukların
sağlıklı beslenmesi hususları önde gelmektedir.
Bu yıl, bu programların yürütülmesinde gerekli olan ve ağızdan alınan şeker-tuz paketinden
2 milyon 580 bin adet dağıtılmış; ayrıca 930
bin antibiyotik ve 106 ton Sekmama’nın, bütün yurda dağıtımı yapılmıştır.
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‘‘

Yüzbinde 208 olan ana ölüm hızının, ana
sağlığı bakımından büyük önemi vardır.

’’

Bunda, çok doğurganlığın da etkisi vardır. Bu
hususa da arkadaşlarımız değindiler, bunun
önlenmesi için, aile planlaması çalışmaları, büyük ölçüde sürdürülmektedir.
208 ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezimiz vardır; bu merkezlerimizdeki çalışmalarımızla, halk korunma hususunda bilinçlendirilmektedir. Şunu da kabul etmek lazım gelir ki,
toplumların yapısının, bu hususta büyük önemi
vardır, toplum, bunu kolay kolay kabul etmiyorsa, zorla kabul ettirmek mümkün değildir.
Koruyucu hekimlikte büyük önemi olan, Refik
Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsünden de kısaca
bahsetmek istiyorum : Daha öncede belirttiğim
gibi arkadaşlarımızın değindikleri bazı konulara
değinmeden geçiyorum. Bu merkezimiz, ülkemizde aşı ve serum üreten tek bilimsel kuruluştur. Bu kuruluşun, çok eski bir tarihi de vardır;
bu tarih içerisinde gelişmesini sürdürmüş ve
günümüzde kendisini yenileyebilmiş olan müesseselerden birisidir. Hıfzıssıhha Enstitümüz,
eski binalarda hizmet vermesine rağmen, Batı’daki benzeri kuruluşların seviyesinden geri
kalmamıştır sürekli olarak kendisini yenilemiştir.
Özellikle, 1986 yılından itibaren, birçok yeni
laboratuvar açılmıştır. Bu cümleden olarak, aşı
ve serum üretim binaları yeniden ele alınarak,
onarımı yapılmıştır. Bu binalarda, günümüz
teknolojisine göre aşı ve serum üretilmesine geçilmesi amaçlanmıştır. 1990 yılından itibaren,
bakteri aşı üretimine geçilecektir, Böylece, bakteri aşıları İçin, ülkemiz, milyonlarca lirayı dışarıya vermekten kurtarılacaktır. (ANAP ve SHP
sıralarından alkışlar)

İlaç kontrol laboratuvarları, kuruluşundan günümüze kadar, Dünya Sağlık Örgütü ile işbirliği
içindedir. Bu laboratuvarlar, dünya standartlarına uygun olarak, görevlerini başarıyla yürütmektedir. Son on yılda, dünyada ilaç kalite kontrolüyle ilgili olarak, bilimsel ve teknolojik, büyük
gelişmeler olmuştur. Bu gelişmelere, Hıfzıssıhha
da uyum sağlamıştır. 1987 yılında, Sağlık Vakfı
kanalıyla sağlanan modern cihazlara, ilaçların
kalite kontrolü de, bu laboratuvarlarımızda, gayet sağlıklı olarak yapılmaktadır.
Muhterem Arkadaşlarım, Hudut ve Sahiller
Sağlık Genel Müdürlüğünün koruyucu hekimlikle ilgili görevlerine geçmek istiyorum: Bu
Genel Müdürlüğümüz katma bütçelidir. Bu
Genel Müdürlüğümüzün görevi, yurt dışındaki
bulaşıcı hastalıkların ülkemize sirayet etmemesi ve ülkemizde eğer bulunuyorsa bulaşıcı hastalıkların ülke dışına çıkmamasını sağlamaktır.
Bu Genel Müdürlüğümüz, bu faaliyetlerini, 7
hava limanında, 12 hudut kapısında ve 43 de
sahil kapısında sürdürmektedir. Alımı gerçekleştirilen 10 adet ambulans hudut kapılarımıza
ve turistik bölgelere dağıtılarak, verilen sağlık
hizmetlerine sürat kazandırılmıştır. Çağdaş
teknolojiye uygun cihazlarla donatılmış, modern hasta nakil aracı olarak kullanılan 8 adet
özel ambulansın alımı gerçekleştirilmiş ve uluslararası hava limanlarındaki sağlık denetleme
merkezlerine verilmiştir.
İstanbul ve Çanakkale boğazı ile Marmara

Denizinde meydana gelebilecek kazalarda, kazazedeler ile gemilerdeki hasta ve yaralıların,
hareket halinde gemilerden alınarak, hastahanelere naklini sağlamak üzere (nakil sırasında
hertürlü ilk yardım müdahalesine de imkân
sağlayacak nitelikte) 2 adet deniz ambulansı
yaptırılmış ve İstanbul Belediye Başkanlığı ile
koordineli olarak çalışmaya başlamıştır.
Kara hudut kapılarımızda artan araç ve yolcu trafiği ile turizm mevsiminde bölgelerde ve
sahil kesiminde meydana gelen nüfus artışına
karşılık, mevcut sabit sağlık tesisleri ihtiyaca cevap vermemektedir. Bu nedenle, sağlık hizmetlerinin gezici ekipler halinde hizmet vermesi
düşüncesiyle, 1988 yılında ilk defa 4 adet gezici laboratuvar ve hasta muayene karavanı ile,
sağlık personeli barınma karavanının yurt dışı
satın alma işleri tamamlanmış ve 1989 yılında
faaliyete geçecektir.

100. YILA ARMAĞAN

Biraz evvel de arz ettim, Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsünde AIDS İle ilgili bir merkez
de kurulmuştur. Ayrıca, teşhise yönelik hormon
analiz laboratuvarları ile hayvansal gıdalarda
veteriner preparatları ve hormon kalıntısı analiz laboratuvarları da açılmıştır. Zehir danışma
merkezi, reorganize edilerek, 24 saat hizmet verecek duruma getirilmiştir. (ANAP sıralarından
alkışlar)

Muhterem Arkadaşlarım, biraz hızlı geçiyoruz;
çünkü, suallere de cevap vermem gerekiyor.
Tedavi edici hizmetlere geçiyorum; “522 hastanemiz var.” demiştim. Bu hastanelerimizde,
tedavi edici hizmetler yürütülmektedir. Bu hastanelerimizde,

‘‘

66 bin yatak vardır. Türkiye genelinde
811 hastane ve 128 bin yatak vardır.

’’

Bu da gösteriyor ki, hastanelerin ve yatağın yarıdan fazlası Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına aittir.

‘‘

Geçen yıl 23 milyon vatandaşımız
poliklinik muayenesinden geçmiş 1
milyon 750 bin vatandaşımız yatırılarak
tedavi edilmiş ve 470 bin vatandaşımız
da ameliyat edilmiştir.
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1983 yılından günümüze kadar; hastane
sayımız 412’den 522’ye, yatak sayımız da
59.780’den 66.100’e çıkmıştır.

’’

1983 yılında 268 ilçemizde yataklı kurum varken. Bu sayı, yüzde 39 artışla, 372’ye ulaşmıştır.

‘‘

1983 yılında 2.525 sağlık ocağı ile
hizmet verilmekte iken, bu sayı 1988
yılında 3.142’ ye çıkarılarak, yüzde 24,4
artırılmıştır.

’’

1983 yılında 7.055 olan sağlık evi sayısı, 1988
yılında 10.493’e ulaşmış ve yüzde 48,7 artmıştır.
100. YILA ARMAĞAN

Bu 5 yıllık dönemde hastanelerimizde yatan
hasta sayısında yüzde 35,5 yapılan ameliyat sayısında da yüzde 22 artış olmuştur.
Muhterem Arkadaşlarım, acil durumlarda ve
uygunsuz şartlarda hasta nakillerine ilişkin basında sık sık rastladığımız tabloları asgariye indirebilmek amacıyla, kış şartları ağır geçen ve
kalkınmada öncelikli illerimizden

‘‘

Ağrı, Erzurum, Hakkâri, Kars, Sivas
ve Van illerinde kullanılmak üzere,
aralık ayında 14 adet “kızak çeken kar
motorsikleti” satın alınarak dağıtımları
yapılmıştır.

’’

Muhterem Arkadaşlarım, bu hususa cevap olmak üzere, büyük hastanelerimizdeki, bilhassa
polikliniklerde görülen kalabalık konusuna değinmek istiyorum: Biraz evvel verdiğim rakam
da gösteriyor ki, bir sene evvel 15 milyon olan
hasta poliklinik muayeneleri, 1987’de 23 milyona çıkmıştır, burada büyük bir artış vardır.
Bu birikimin kaynaklarından birisi budur.
Burada bir arkadaşımız, “Hastane sevk zinciri
kurulamadığı için bu oluyor.” demiştir. Bunda
gerçek payı vardır; ama Bakanlığımız bunun
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tedbirini de almıştır. Hastaların öncelikle sağlık ocaklarından geçmesi hususunda, il sağlık müdürlüklerine gerekli talimatı vermiştir.
Başka da önlemlerimiz vardır, sırası geldiğinde, bunlar da alındıkça, Yüce Heyetinize malumat arz edeceğim.
Arkadaşlarımız, ilçelerdeki gelişmelerden
bahsettiler, zamanınızı almamak için onlara
değinmeyeceğim.
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun hizmetlerine de değinmek istiyorum:
Hepinizin bildiği ve kabul edeceği gibi, Türk
Milletinde; arkadaşlık, komşuluk, hemşerilik
ve vatandaşlık hak ve hukuku büyük önem arz
etmektedir. İyi ve kötü günlerinde tanıdıklarımızın, arkadaşlarımızın ve komşularımızın
daima yanında olmuşuzdur; herkes karınca kaderince, gücünün yettiği kadar maddî ve manevi destek olmaya çalışmıştır. (ANAP ve SHP
sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)
Bu yapıya sahip olan, sosyal dayanışma yönünden tarih boyunca büyük örnekler veren değerli milletimiz, asırlarca hiç kimseye, komşusunu
ve yakınını muhtaç etmeden günümüze kadar
getirmiştir; ama günümüzün şartları çok değişmiştir. Endüstrinin ilerlemesiyle kırsal kesimden şehirlere akın başlamış ve bunun sonucu,
kalabalık aileler yavaş yavaş küçük aileler yavaş yavaş küçük ailelere dönüşmeye başlamıştır. Kadın ve erkeğin çalışması sonucu bakımı
problem olan çocuklar ve yaşlılar, artık komşularının bakamayacağı bir düzeye gelmiştir. Bunun için, -devletimiz eskiden beri buna yönelik
tedbirler almıştı- çocuk yuvaları, çocuk yetiştirme yurtları ve huzurevleri açılmıştır. Hükûmetimiz de bu konuya büyük önem vermektedir.
Konuya ilişkin rakam vermek gerekirse;

‘‘

146 kuruluşta 18.921 korumaya muhtaç
çocuğa; 23 huzurevinde 3.150 yaşlıya;
26 kreş ve gündüz bakımevinde 3.533

’’

1988 yılında, 98 çocuğun koruyucu aile yanında bakımı, 73 çocuğun ise evlat edinilmesi
sağlanmıştır. Kuruluşlarda bakım ve barındırılmakta olan çocukların yüzde 77’si öğrenimlerine devam etmekte, yüzde 12’si ise kuruluşlar
bünyesinde, 22 adet döner sermaye atölyesinde
veya piyasada 3308 sayılı Kanun kapsamında
çalışmaktadırlar.
18 yaşını doldurup kuruluşlardan ayrılan 300
korunmaya muhtaç çocuğun, 3413 sayılı Kanun uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarında
istihdamı sağlanmıştır.
Kuruluşlarda bakım ve barındırılmakta olup,
herhangi bir yakını bulunan 360 çocuğun ailesine aynî ve nakdî yardım yapılarak, bu çocuklar, yakınlarının yanına verilmiştir.
İnşaatı tamamlanan 150 kişi kapasiteli bir çocuk
yuvası, 360 kişi kapasiteli 3 yetiştirme yurdu, 50
kişi kapasiteli bir huzurevi, 1 kreş ve gündüz bakımevinin tefrişi ve personel atamaları tamamlanmıştır. 1.288 kişi kapasiteli Ankara Saray
Sosyal Hizmetler Eğitim, Araştırma ve Rehabilitasyon Merkezinin gerekli personel atamaları
yapılmış, tefriş çalışmaları da devam etmektedir.

bugün dünyada boy ölçüşebilecek bir seviyede
olup; ortak pazara girdiğimizde diğer ortak pazar ülkeleri ile mücadele edecek güce sahiptir.
(ANAP sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)
Arkadaşlarımın da bahsettiği gibi, Dünya Sağlık Teşkilatının kabul etmiş olduğu birçok şartı,
ilaç üretiminde de kabul etmişizdir. İlaç, 170
ülkeden sadece 60’ında üretilmekte olup, bunlardan; 36 ülkede üretilen ilaçlar Dünya Sağlık
Teşkilatının standartlarına uygun veya yakını
bunlardan bir tanesi de Türkiye’dir.
İngiltere’de yayınlanan ve dünyada saygın ve
otorite olan Lancet Mecmuasında, İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsünün bu yılki yayınında, Bakanlığımızın ilaç konusundaki çalışmalarına büyük yer ayrılmıştır.
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çocuğa; 3 rehabilitasyon merkezinde de
200 sakata hizmet verilmektedir.

Bir zamanlar Doğu Bloku ülkelerinde, ilaç
hammaddesinin ucuz olduğu ve oralardan ilaç
yahut hammadde alınması lazım geldiği üzerinde duruluyordu; halbuki, şimdi o ülkeler
bizden -Rusya ve Arnavutluk başta olmak üzere- ilaç almak istemektedirler. Ülkemizde üretilen ilacın kalitesi bozuk olmuş olsa, bu ülkeler
bizden ilaç alma yoluna gitmezlerdi.

1989 yılında toplam 640 kapasiteli 4 çocuk
yuvası, 790 kapasiteli 6 yetiştirme yurdu, 730
kapasiteli 7 huzurevi hizmete açılacaktır.

Avrupa’da birçok ülkenin ilaç endüstrisi endişelenmektedir. Ülkemizde 30 çeşit ilaç hammaddesi üretilirken, Hükûmetimizin aldığı
teşvik tedbirleri ile 101 çeşit ilaç hammaddesi
üretilmeye başlanmıştır. İlaç hammaddesinin
yüzde 75’ini dışarıdan almaktayız, bu da bir
gerçek. Bunun çoğunu üretebiliriz; ama, daha
pahalıya geldiği için üretmemekteyiz.

Muhterem Arkadaşlarım, ilaç mevzusuna da kısaca değinmek istiyorum; çünkü burada enine
boyuna tartışıldı. Yine bu konuda da arkadaşlarımın değinmediği noktaları kısaca arz etmeye
çalışacağım: Sayın milletvekilleri, şunu kabul
etmek gerekir ki, ilaç endüstrisi, diğer endüstrilerimizin yanında, önde gelen bir endüstri dalı
olmuştur. Bu, iftihar edilecek bir durumdur ve

1980 yılında yüzde 22 olan hata oranı, 1984
yılında yüzde 8’e indirilmek suretiyle, dünya
standartlarına kavuşulmuştur; ancak, şunu da
söylemek lazım gelir ki, endüstri sosyal bir kurum değil, kâr amacı güden bir işletmedir; ama,
ilacın sosyal yönü olduğunu da kabul ediyoruz.
Bakanlığımız bunun üzerinde de büyük bir hassasiyetle durmaktadır. Yine, cevap maksadıyla,
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şunu da arz edeyim; ilaç fiyatları, öyle, keyfî olarak tespit edilmemektedir. İlaç fiyatları, nazarî
bilgilere, verilere göre değil, halihazırdaki gerçek duruma göre tespit edilmektedir. Kurların
değişmesi ilaç fiyatlarının da artmasına sebep
olmaktadır; ama, gerçekçi bir yaklaşımdır.
İlaç çeşidinin çok fazla olduğu da zaman zaman iddia edilmektedir. Muhterem arkadaşlarımız gerek burada, gerekse, Plan ve Bütçe
Komisyonunda yaptıkları konuşmalarda buna
da değindikleri Çin, bu konuya da kısaca değinmek istiyorum: Halbuki,

‘‘
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İspanya’da 14.300 çeşit, Almanya’da
11.200 çeşit, İsviçre’de 35 bin çeşit,
Yunanistan’da 18 bin çeşit, İngiltere’de
16 bin çeşit ilaç olduğu halde, ülkemizde
2 bin küsur çeşit ilaç vardır.

’’

Personel hizmetlerine de kısaca değinmek istiyorum : Hepimizin bildiği ve kabul edeceği
gibi, personel, hizmette en önde gelen husustur. Ne kadar güzel plan ve program yaparsanız yapın, eğer bunu yürütecek olan personeli
kazanamazsanız, bunu yürütecek olan personeli iyi sevk ve idare edemezseniz, yapacağınız
planlardan bir netice alamazsınız. Bu duygu
ve düşüncelerle, personelimizin özlük hakları
da başta olmak üzere, diğer bütün haklarının
korunmasında ve gözetilmesinde azamî hassasiyeti göstereceğimi yüksek huzurlarınızda bilhassa vurgulamak isterim. (ANAP sıralarından
“Bravo” sesleri, alkışlar)
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) - Sayın Bakan, somut şeyler söyleyin, genel şeyler söylemeyin;
somut şeyler söyleyin.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI NİHAT

Efendim, siz burada konuştuğunuz zaman biz hiç müdahale etmedik.
Onun için, burada konuşursunuz...

KİTAPÇI (Devamla) -
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Yaptığımız işleri, bilmiyorum belki kabul etmiyorsunuz; ama...
DR. SABRİ ARAS (Kars) -

Bakan, haberleri yok.

Haberleri yok Sayın

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI NİHAT KİTAPÇI (Devamla) -Efendim,

şimdi şunu söyleyeyim: 1961 Anayasamızın 49’uncu maddesi,
gayet kesin hüküm taşıyordu; sağlık hizmetlerinde, halkın sağlıklı, sıhhatli yaşaması hususunda devlete kesin görev vermişti. 1961 yılından
günümüze kadar, yani sorunlar tamamen halledildi mi? Yeni Anayasamızda böyle kesin bir
hüküm de yoktur. Yeni Anayasamız, bu hizmetlerin, devletin sosyal hizmetleri, ekonomik gücü
nispetinde yerine getireceğini de söylemektedir.
Onun için ben şunu söylemek istiyorum: Arkadaşlarımız kusura bakmasınlar Devlette
devamlılık vardır. Yapılan hizmetleri inkâr etmemek lazımdır. Daha evvel yapılmış olanlar
varsa, biz bunlara da saygı duyuyoruz ve kabul
ediyoruz. Bundan sonra yapılacakların da iyisini, haklısını desteklemek; fakat, kötüsünün ve
haksız olanının karşısına çıkmak lazım.
Personel için düşüncelerimiz zaman zaman
basına da yansımıştır. Özlük haklarıyla, yan
ödemeleriyle ilgili düzenlemeler tamamlanmış
ve ilgili bakanlığa da iletilmiştir. “3359 sayılı
Kanun” diyoruz ve bu Kanun’dan sık sık bahsediyoruz. Bu kanuna göne personelin sözleşmeli olmasının esas sebebi şudur: Bugün 657
sayılı Kanun’a göre, siz, sağlık personeline doyurucu bir ücret veremezsiniz, mümkün değil.
Bunu dışında düşünmekten başka hiçbir çare
yoktur. Eğer, 3359 sayılı Kanun’un bu maddesi
varsa; sebebi, 657 sayılı Kanun’a göre tatmin
edici ücret verilemeyeceği içindir.
Okullarımızla ilgili durumlardan da arkadaşlarımız burada uzun uzadıya bahsettiler. Okullarımızın sayısında da artış vardır. 1980’den önce
70 iken, bugün 84 sağlık meslek lisesi vardır ve
talebe sayısı da 14 binden 20 bine çıkarılmıştır.

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) -

oldu Sayın Bakan?

Zakkumcu ne

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI NİHAT

Efendim, Öner Miski
arkadaşımız, hastanelerin durumundan, sağlık meslek liselerinden, bir de sistemin yokluğundan bahsettiler. Sistemin yok olduğunu biz
de söylüyoruz. Türkiye’de bugüne kadar belli,
kalıcı, köklü bir sistem bulunamadığını defalarca da ifade ettik. Türkiye’nin, bugüne kadar
bir arayış içinde olduğunu da kabul ediyoruz
ve bunu da birkaç sefer ifade ettik. 3359 sayılı
Kanun da bundan kaynaklanmıştır. Açık söyleyeyim 1961 yılında çıkan Sağlık Hizmetlerinin
Sosyalleştirilmesi adlı Kanun da bir sistemdir.
Bu kanun işlememiştir; sebepleri vardır. Evvela, bir kere bu Kanun’un işlememesinin sebebi, maddî kaynak bulunamamıştır. ikincisi de,
sağlık ocaklarına, en uç birimlere eleman bulunamamıştır ve tıkanmıştır. Türkiye bir sistem
arayışı içindeyse ve bunu çözmek için Anavatan İktidarı eğer bir kanun getirmişse, bunu da
doğru karşılamak lazımdır; ama, bazı partilerimizin plan ve programlarına uymayabilir.
KİTAPÇI (Devamla) -

Bir de, hastanelerdeki rehinelerden bahsedildi.
Bu konuyu da arz edeyim: Bu rehine olayları
son aylarda yok gibidir; vaktiyle belki zaman
zaman olmuştur...
GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) -

yani!

Eskiden vardı

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI NİHAT KİTAPÇI (Devamla) - Efendim, olabilir; bir uygulamanın yeniden tatbikata konulmasında bazı
aksaklıklar, bazı hatalar olabilir. Bu, ücret meselesinden kaynaklanmıştır; ama, şunu da kabul
etmek lazım, hastalardan ücret alınması şimdi
değil, 1961 yılında çıkan Sağlık Hizmetlerinin

Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun’la getirilmiştir. Sadece ilmühaber getirenlerden ücret
alınmıyordu, diğerlerinden yine alınıyordu.
Bu ücret alınması olayını fevkalade bir şey olarak kabul etmemek lazım. Ben şuradaki tablodan size kısaca arz edeyim: Sadece 95 yatağın
fiyatı 75 bin liradır. Bu odalar da yeniden açılmadı muhterem arkadaşlar; bu odalar eskiden
de vardı. Burada kimler kalıyordu? Burada eskiden hastalar yatıyordu; ama, hangi hastalar
yatıyordu?
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - Torpilli

talar.

has-

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI NİHAT Kİ-

Kayırdan hastalar yatıyor,
para da vermiyordu. On yirmi kişilik koğuşlarda yatan hastadan da para alınmıyordu, burada yatan hastadan da para alınmıyordu.

TAPÇI (Devamla) -

100. YILA ARMAĞAN

Şimdi, muhterem arkadaşlarımın suallerine
geçmek istiyorum:

687 adet yatak 50 bin lira, 970 adet yatak 30
bin lira, 3 676 adet yatak 15 bin lira, 7.554 adet
yatak 5 bin liradır ve fiilen kullanılan yatakların
sadece 14 bin adedi paralıdır, geri kalan diğer
52 bin adedi parasızdır. Nasıl parasızdır? Yatak
başına 2 bin lira alınıyor ve bu parayı veremeyecek durumda olanlardan da kesinlikle alınmıyor.
Bu konuda başhekimin yetkisi vardır, kaymakamın yetkisi vardır, valinin yetkisi vardır ve Sağlık
Bakanlığı hastanelerinde de bunlar olmamıştır,
ama, şu var; hastanelerin tek elde toplanması
mümkün olursa, gayet tabiî ki araştırma hastanelerinde de, kesin olarak ücrete tabi olan bu
hastanelerde de böyle bir durum olmayacaktır.
Sayın Bakan, 700
bin liralık hesabı, pazarlıkla 65 bin liraya indirdiler.

TEVFİK KOÇAK (Ankara) -

BAŞKAN -

kika...

Efendim, lütfen... Lütfen... Bir da-

TEVFİK KOÇAK (Ankara) -

Para alınmıyor diYüzyılın
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yorsunuz ama bu sabah 700 bin lirayı 65 bin
liraya düşürdüler; isterseniz kanıtlarım size.
Daha yeni olan bir olay; bu sabah ödedim.
BAŞKAN -

Lütfen, Sayın Milletvekili...

Devam edin Sayın Bakan.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI NİHAT

100. YILA ARMAĞAN

KİTAPÇI (Devamla) - Bir gazetedeki demecimden bahsettiler. Ben fikrimi açık açık söylüyorum. Zaten, Türkiye’de -herkesin olduğu
gibi- bir bakan da yasalara tabidir. Benim,
yasanın dışında herhangi bir söz söylemem
mümkün değildir; yasalar bana ne hak verdiyse, ben o hakkı kullanmak isterim ve o kadar
konuşurum. En az konuşan bakanlardan birisi
de benim. Zaman zaman bazı beyanatlarım
çıkıyorsa, bunun tamamının bana ait olduğu
da söylenemez; gazetecinin yorumu da olabilir.
Benim orada söylediğim, aynen burada sizlere
arz ettiğim hususlardır; “Parası olmayan fakir
kimselerden para alınmıyor, alınmayacak ve
alınmamaya da devam edecek.” dedim; aynen
bunu ifade ettim. (ANAP sıralarından alkışlar)

Demek ki, hastaneler sizi dinlemiyor Sayın Bakan.
TEVFİK KOÇAK (Ankara) -

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI NİHAT KİTAPÇI (Devamla) - “İhtisas için on bin kişi mü-

racaat ediyor, 700 kişi almıyor.” dendi. Dünyada da böyledir; her doktor ihtisas yapmıyor,
bazısı yapıyor, bazısı yapmıyor. Bizde ihtisas
yapma daha fazla rağbette olduğu için, daha
fazla müracaat vardır.
Bir arkadaşımız göçten bahsederek,
“Kırsal kesimden göç başlamıştır.” dediler; bu
tabiî ekonomik sebeplere dayanır. Bunun sağlıkla ne ilgisi var bilemiyorum. Belki sağlık açısından söylemişlerdir; ama hepimiz biliyoruz
ki, sanayi geliştikçe, kırsal alandan kentlere,
şehirlere akın başlar ve devam da eder.

Yüzyılın
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“Yasa yürürlüğe girdiği halde uygulanmıyor.”
dediler. Yasanın en önemli maddelerinden
birisi, sağlık personelinin sözleşmeli personel
olması, diğeri de sigortalı olmasıyla ilgiliydi.
O yasanın belkemiğini teşkil eden, bu iki maddesi iptal edildiği için, yasanın uygulanması da
mümkün değildir. Yeniden düzenlenerek yüksek huzurunuza sevk edilecektir.
Sayın Doğan Baran “Yatacak hastalara aylarca
sonraya gün verilmektedir.” dedi. Bu durum,
sadece kalp ve damar hastalıklarında doğrudur; ama diğer hususlarda doğru değildir.
Çünkü, Türkiye’de yatak oranının yüzde 52’si
kullanılıyor; büyük bir kısmı kullanılmıyor;
yani yatak kullanım oranı yüzde 52’dir.
“Kaçan hastalar jandarmalarla geri getiriliyor.”
dendi; bize intikal eden böyle bir vaka yoktur.
İlaç fiyatları konusunda, “Herkes kendi fiyatını kendisi tespit ediyor.” dendi; bu, asla doğru
değildir. İlaç fiyatları, girdilere göre artırılacağı
zaman, ilgili belgeler, gümrük beyannamesiyle
beraber, gerekli formlar doldurulmak suretiyle Bakanlığımıza başvuruluyor, Bakanlığımız
bunları inceliyor ve 8845 sayılı Kararnameye
göre fabrikaların yıllık kârları yüzde 15’i geçmemişse -bu da her sene Maliye Bakanlığının
müfettişlerince tespit ediliyor- ona belli bir
oranda kâr tanınıyor; bunun dışında, kesinlikle
kendi fiyatlarını kendileri tespit etmiyorlar.
“İlaç soygununa dur denmemiştir. Hammadde
neden ithal edilmiyor? Hammaddeler kontrol
ediliyor; bunların fiyatları istendiği gibi alınıyor.” dediler. 1987 yılına ait bir rakam vermek
istiyorum: 234 hammaddede fiyat artışı, 268
hammaddede fiyat düşüşü olmuş; 564 hammaddede de değişiklik olmamış.
Arkadaşlarımız, Sağlık Bakanlığı Bütçesi’nin
Genel Bütçe içindeki oranından bahsettiler. Bakanlığımızda bu konuda geriye dönük 10 yıllık

Sayın Rıza Yılmaz’ın sağlık personeli bulunmadığına dair bir suali var. Lütfedip bu durumu bana söyleselerdi, eğer çözülecek gibiyse
çözerdim, şimdi de yine not aldım, tabiî eğer
mümkünse çözeceğim.
RIZA YILMAZ (Ankara) - Sağ

olun efendim.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI NİHAT KİTAPÇI (Erzurum) - Sayın Güneş Gürseler; Refik
Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsünden bahsettiler.
Aynı düşüncedeyiz. Konuşmamda da değindim; Türkiye’de aşı ve serom üreten, bilimsel
çalışan tek kuruluştur. Bu kuruluş, öteden beri
çeşitli aşamalardan geçerek günümüze gelmiştir. Kendi kendini de yenilemiştir, yenilemeye
de devam etmektedir; aynı fikirdeyiz.

Böylece, sorulara cevap vermiş oluyorum.
Eğer cevaplanmayan sualler kalmışsa, onlara
da yazılı cevap arz etmek istiyorum. (Alkışlar)

Yerli grip aşısı üretiliyor.

Buradan, Sağlık Bakanlığının en uç birimlerinde -köylerde dahi- hizmet veren sağlık personelinin, bu fedakâr tutum ve o davranışını şükranla karşıladığımı belirtiyor, başarı dileklerimi
sunuyor...

“Zakkum bitkisinden yapılan ilacın
kontrolüne devam ediliyor mu?”
şeklinde soru sordular. Bu, ilaç değil,
ekstredir. İlaç olabilmesi için, hepiniz
de biliyorsunuz ki farmasötik ve
bilimsel teknolojiye uygun bazı deney ve
safhalardan geçmesi gerekiyor.

ATİLLA İMAMOĞLU (Kahramanmaraş) -

zim adımıza da...

Bi-

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI NİHAT

Gayet tabiî, hepimizin.
Yüce Meclisin adına ben konuşma yetkisine sahip değilim; ona Yüce Meclis karar verebilir...
(Alkışlar) O nedenle, ben burada, kendi adıma
diyorum ve bütçemizin kabulünü arz ediyor,
hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar; SHP ve DYP
sıralarından alkışlar)

KİTAPÇI (Devamla) -

--SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI NİHAT KİTAPÇI (Erzurum) - Efendim, birkaç suale şifahi,

diğerlerine de yazılı cevap vermek isliyorum.

100. YILA ARMAĞAN

bir çalışma var. Bu çalışmaya göre, 30’un üzerinde sağlık kuruluşu var; bunlara ayrılan ve
tahsis edilen paralar da düşünüldüğü zaman,
Sağlık Bakanlığına ayrılan oran yüzde 5 veya
yüzde 6’ntn üzerinde olmaktadır. Bu oran geçen
sene yüzde 7,1; bu sene de yüzde 6,4’tür. Daha
önceki senelerde yüzde 7, yüzde 5, yüzde 6 gibi,
on sene geriye dönük olarak gelişmiş; ama bu
da, gayet tabiî ki, azdır. Eğer bütçe imkânı olsa,
bunun daha da fazlası verilse, gayet tabiî ki en
iyisidir. Yalnız, şunu da ifade edeyim; 1923’ten
bu tarafa, bu oran, 7 sefer yüzde 4 olmuş, 3 sefer yüzde 5 ve yüzde 5’in biraz üzerinde olmuş;
diğer yıllarda hep yüzde 3 ilâ yüzde. 2 arasında
olmuştur. Yani, bunlar Sağlık Bakanlığı Bütçesi’nin Genel Bütçe’deki oranlarıdır.

‘‘

’’

Biz bu konuda 4,5 sayfalık bir açıklama yaptık.
Bu açıklamada da çok etraflı olarak bu konulara değindik. Bu hususu da arz ediyorum.
Saygılarımla.
BAŞKAN - Diğer hususlara yazılı cevap vereceksiniz, öyle mi Sayın Bakan?..
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI NİHAT

Müsaade eder misiniz
Sayın Başkanım. Sayın Bayazıt’ın sualine de
kısaca cevap vereyim?

KİTAPÇI (Erzurum) -

BAŞKAN - Buyurun.
Yüzyılın
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SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI NİHAT KİTAPÇI (Erzurum) - Efendim, biraz evvel kürsüde de konuşurken dedim ki, devlette devamlılık vardır, bünyemize uygun olan, yararlı olan
şeyleri atmak mümkün değildir. Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesine ait Kanun’un, biliyorsunuz ki bazı hususları bugün uygulanıyor,

yürürlükten de kaldırılmamıştır; uygulanmayan yahut da kaldırılan bazı maddeleri var.
Onun için, aile hekimliği şeklinde, sağlık ocakları şeklinde düşündüğünüz o hizmetler, aynen
devam ediyor.
Teşekkür ederim.

100. YILA ARMAĞAN

Nihat Kitapçı
Dönemi Sağlık Düzenlemeleri
•

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Okullarda Okutulacak Ders Kitapları ile
Eğitim Araçları Yönetmeliği, 1988.

•

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Yayın Yönetmeliği, 1988.

•

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, 1988.

•

Uluslararası Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Merkezi Statüsü Onay Kararı, 1988.

•

Türkiye ile Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Maddelerin Kötüye Kullanılmasını
Önleme Fonu (UNFDAC) Arasında İmzalanan Anlaşma Onay Kararı, 1988.

Yüzyılın
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Sağlık Bakanlığı, Bilkent, 2020

Halil ŞIVGIN (1950 -)

Halil Şıvgın
1950 yılında Ankara’da doğdu.
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. (1973)
Türkiye Büyük Millet Meclisine 17,18 ve 19. Dönem Ankara Milletvekili’dir.
47. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti Sağlık Bakanı’dır.

100. YILA ARMAĞAN

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

TBMM | 18. DÖNEM
Konu

Sağlık Bakanlığı 1990 Malî Yılı Bütçesi ile 1988 Malî Yılı Kesin Hesabı
Münasebetiyle

Yasama Yılı

3

Birleşim

54

Tarih

22.12.1989

S‘‘

Değerli konuşmacı arkadaşlarımızın yapmış
oldukları konuşmalara cevap verebilmek bakımından, hazırlamış olduğum konuşma metnini
arkadaşlarımıza dağıttım. Bu metin üzerinde
konuşma yapmayacağım, onu özellikle belirtmek istiyorum.

Bu rakam, son yılların Sağlık Bakanlığı Bütçesi’ne getirdiği en büyük oranı teşkil etmektedir.

Bu vesileyle Türkiye’de sağlık açısından, iktidar, muhalefet ve ülke olarak genelde yapmamız lazım gelen belirli çalışmalar var. Bunları,
şu veya bu sebeple politik arenalarda kullanmadan, 55 milyon insanımızın sağlık hizmetlerinin, gerçekten ileri Batı ülkelerinde uygulanan sağlık standartları seviyesinde hizmet
verebilecek tarzda düzenlenmesi gerekiyor.

AĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Ankara)
-Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

Sağlık Bakanlığına 1990 malî yılı bütçe
tasarısı ile ayrılan ödenek miktarı,
Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan
ve Bütçe Komisyonunda yapılan
görüşmelerden sonra 2 trilyon
633 milyar 217 milyon TL olarak
belirlenmiştir.

’’
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Tabiatıyla, gerek SHP’ye, gerekse Doğru Yol
Partisine mensup değerli milletvekili arkadaşlarımız, hem Bakanlığımızın Bütçesi üzerinde, hem de genelde ülkenin sağlık problemleri
konusunda eleştirilerde ve birtakım tespitlerde
bulundular. Bu eleştirilerinden dolayı mutluyum; çünkü, meseleleri demokratik bir ortamda tartışmamız lazım ki gerçekçi sonuçlara ulaşabilelim. Size göre, bize göre mesele olmaz;
Türkiye’nin, dünyanın gerçeklerine göre meselelerinin çözülmesi lazım.

100. YILA ARMAĞAN

Şimdi, bazı tespitleri sağlam yapmamız lazım.
Şu anda mevcut meri mevzuatımızı uyguluyoruz. Mevcut meri mevzuatı ne zamandan beri
uyguluyoruz?.. Burada milletvekili olarak, değerli hekim, eczacı, diş tabibi, şu veya bu sebeple sağlık alanında çalışmış arkadaşlarımız
var. 1961 yılından bu tarafa yasal bir düzenleme ile Türkiye’de sağlık hizmetleri veriliyor.
Bu sağlık hizmetlerinin verilmesinde iki ana değerlendirme var, iki ana kaynak var. Bunlardan
birincisi, sağlık hizmetlerinin, sağlıkevi ve sağlık
ocaklarında ücretsiz verilmesini öngören ve ücretsiz hizmet verilmesi için gayret gösteren bir
çalışmamız; diğeri ise, yine aynı dönemlerde,
aynı tarihlerde birer gün ara ile çıkmış olan iki
yasal düzenleme ile, hastanelerde döner sermaye kurmak suretiyle, hastalardan veya hastaneye
gelenlere üretilen ve verilen hizmetin karşılığında para alınmasını öngören sistemdir. Bu iki
sistemde, Anavatan Partisi ve Anavatan İktidarı tarafından getirilmedi. Bizi burada eleştiren
Doğru Yol Partisine mensup arkadaşlarıma
özellikle seslenmek istiyorum: Süleyman Bey on
yıldan fazla Başbakanlık yaptı; Eğer bu yanlışsa,
niye bu sistemi değiştirmedi? Bu sistem çarpıksa, bunu niye değiştirmediniz?
Meseleleri burada akılcı olarak tespit etmemiz
lazım. Şu anda dünyada ağırlıklı olarak iki sistem var. Bu sistemlerden biri - Doğu Bloku ÜlYüzyılın
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keleri uyguluyorlar - koruyucu sağlık hizmetlerine ağırlık veren ve halkın bu hizmeti bedava
olarak satın almasını sağlayan bir sistemdir. Bu
ülkelerde tedavi hizmetleri, ileri Batı ülkelerinin
çok gerisindedir. Geçtiğimiz eylül ayı içerisinde Sovyetler Birliğine bir ziyarette bulundum;
Moskova ve Leningrad’ta bu sistemleri incelemeye çalıştım. Doğu Bloku ülkeleri, Rusya başta
olmak üzere, Polonya, Macaristan, Romanya ve
Bulgaristan’da “Temel sağlık hizmetleri” dediğimiz koruyucu sağlık hizmetlerine gerçekten
önem vermişler ve belli ölçüler içerisinde belli
bir standardı yakalamışlar; bunu kabul etmek
lazım. Ama, buna karşılık, gelişen hastalık türlerinin ileri derecede tedavisinde teknolojiyi yakalayamamışlar. Bu da, Batı ülkelerinde uygulanıyor; başta Batı Avrupa ülkeleri olmak üzere
de, en ileri derecede Amerika Birleşik Devletleri
tarafından uygulanıyor. Bu tarafta da koruyucu
sağlık hizmetleri ihmal edilmiş. Fakat ülkemiz,
çok güzel bir şansı eline geçirmiş olmasına rağmen; sağlık hizmetlerinin temel yapısı üzerine
bu iki temel görüşü - biraz önce arz ettiğim
tarzda bir taraftan halka sağlık hizmetlerinin
bedava sunulmasını sağlayacak tarzda, sağlıkevi, sağlık ocağı gibi kuruluşlarda, yani “sosyalizasyon” dediğimiz uygulamayı, bir taraftan da
hastanedeki hizmetlerden para alınması suretiyle döner sermaye sistemi içerisinde hastane tedavi hizmetlerindeki gelişmeyi sağlayacak yapıyı
elde etmesine rağmen, uygulamamız maalesef
böyle olmamış. Ne öbür taraftaki sistemi tam
uygulayabilmişiz, ne de bu taraftaki sistemi tam
uygulayabilmişiz; Uygulamak mümkün değil ki,
bu noktalara gelmişiz. Doğru olmamış... Doğru olmadığı şuralardan belli; Geçtiğimiz yıllarda da, 1960’larda da, 1970’lerde de, 1980’lerde de, 1990’larda da Türkiye’nin gündeminde
sağlık vardı; bundan sonra da olacak. Çünkü,
sadece ülkemizin gündeminde değil, dünyanın
gündeminde sağlık var. Sağlık problemi her zaman olacak; ancak biz buna nasıl cevap verece-

Meselemizin en önemli taraflarından birisi şudur; sağlık hizmeti, bir ekip hizmetidir; sağlık
hizmeti, tek başına hekimin, tek başına doktorun yapacağı bir hizmet değildir. Şu anda ülkemizin bulunduğu şartlar içerisinde, Devlet Planlama Teşkilatının verilerine göre, ebe ve hemşire
açığımız 65 bin, sağlık memuru açığımız 34 bin.
Bu açık nereden kaynaklandı, niye bu noktalara
geldik?.. Biz, bu açığı kapatmak için süratli hareket etmek zorundayız. Süratli hareket etmediğimiz takdirde, önümüzdeki yıllarda bu açık
oranı gittikçe artacak ve burada istediğimiz kadar şu veya bu bütçeye şu veya bu imkânı koysak, sağlık hizmetlerine bütçeden iki kat, üç kat
da pay ayırsak; yeterli elemanımız olmayacağı
için, kaliteli sağlık hizmeti sunamayacağız.
Peki, hakikî manada kaliteli sağlık hizmeti verebilecek elemanları yetiştirmeden bunu nasıl
yapacağız?.. Onun için, süratli bir şekilde hareket ederek, sağlık meslek liselerini açmak zorundaydık. Çünkü, sağlık meslek liseleri 4 yıllık
eğitim yapıyorlar. Bugün aldığımız öğrencilerimizi ancak 4 yıl sonra mezun edeceğiz. Veriler,
bugünün verileri; 4 yıl sonra ise, ihtiyaçlarımız
artacağına göre, demek ki yine aradaki açığı
kapatamayacağız.
Doğru Yol Partisine mensup çok değerli arkadaşım geldi, burada birtakım eleştiriler getirdi.

Aslında ben, o eleştirilerini belli ölçüler ve belli bir anlayış tarzı içerisinde değerlendiririm.
Kendisine cevap da vermek isterdim; ancak,
bir hususu belirtmek istiyorum; değerli arkadaşımız konuşmasını yaptıktan sonra bir kalp krizi geçirdi, şu anda hastanelerimizden birinde
tedavi görüyor. “Geçmiş olsun” diyoruz, acil şifalar dileğimizle birlikte, takip ediyoruz; hekim
arkadaşlarımız yanındalar. (Alkışlar)
Ancak, şunu söyleyeyim ki, eğer böyle bir rahatsızlık geçirmemiş olsaydı, konuşmamın tarzı ve üslubu değişik olacaktı; onu söyleyeyim,
Onu özellikle belirtmek istiyorum; Çünkü, ayrıca üzmek istemiyorum. Ben, kendisine daha
detaylı bilgileri sunacağım.
100. YILA ARMAĞAN

ğiz, nasıl bir sistem bulmamız lazım ki, biz bu
meseleyi çözelim ve bir daha partiler arasında
çekişme mevzuu olmasın?.. Onun için çalışıyoruz. Onun için, Türkiye’nin bir millî sağlık politikasına ihtiyacı var; bakan değişmekle, iktidar
değişmekle, hükûmet değişmekle değişmeyecek
bir politikaya ihtiyacımız var. İşte, bunun için
bir çalışma yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki
sene bunu huzurunuzda tartışacağız, kamuoyunda tartışacağız; sizlerin destekleriyle ve oylarıyla kabul görürse, artık bundan sonra bakan
değişmekle, hükûmet değişmekle değişmeyecek
sağlık politikalarına kavuşmuş olacağız.

Bir hususu da özellikle belirtmek istiyorum. O
da şu : Çalışmalarımıza baktık; Türkiye’deki
sağlık meslek liseleri 1939’da açılmaya başlamış, faaliyetleri belli bir trend çizerek geliyor.
Bu trendlerin öyle bir yeri var ki; herkes geçmiş
siyasî yapıya sığınıyor da onun için söylüyorum, geçmiş siyasî yapıya sığınıyorsanız, o zaman bugünkü sağlıktaki problemlerimizin ana
kaynaklarında, son 10 yılın, 20 yılın, 30 yılın
yapılmayan çalışmaları yatar. Eğer onlar yapılmış olsaydı, biz bugün burada bazı problemlerle
karşılaşmazdık, huzurunuzda da tartışacağımız
konular farklı olurdu. Biz daha hâlâ 1960’ların, 1970’lerin şartlarını tartışıyoruz. Tabiî, bu
tartışmalar siyasî manada yapılabilir ama, vatandaş nezdinde nereye gelir; bundan dolayı
onu takdirlerinize bırakmak istiyorum. Batı, bir
sağlık sigortası sistemi uyguluyor, bunun sıkıntılarını yaşıyor. Doğu Bloku ülkeleri, koruyucu
sağlık hizmetlerindeki başarısını tedavi hizmetlerinde gösteremediği için, tedavi hizmetlerine
ağırlık veren bir çalışmayı sergiliyor; Batıdan,
Amerika’dan uzmanlar getirtiyor, onlarda da
daha yeni yeni birtakım hastaneler kurulmaya
çalışılıyor; bizden de ilaç alıyorlar. Eğer Doğu
Bloku ülkeleri tedavi hizmetlerine ağırlık verYüzyılın
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miş olsalardı, ilaç sanayileri gelişmiş olur, şimdi
bizden ilaç almazlardı. Onu özellikle belirtmek
istiyorum. Belirli koruyucu hekimlik dalındaki
ilaçlarda ihtisaslaşmışlar, tedavi edici hastalıkların ilaçlarıyla ilgili sanayilerini geliştirememişler
ve biz onun için, geçtiğimiz yıllarda, bu sene ve
önümüzdeki sene, Sovyetler Birliği başta olmak
üzere, Doğu Bloku ülkelerine 100 milyon doları
aşan ilaç ihracatıyla karşı karşıyayız; bu, 1990
yılında büyük miktarda artış gösterecek. Sadece
Sovyetler Birliğine 1990 yılı için yapılan bağlantı, şu anda 100 milyon doları buluyor ve yeni
bağlantılar da yapmamız söz konusu.

100. YILA ARMAĞAN

Sayın Başkan, Değerli Milletvekili Arkadaşlarım, Türkiye’deki sağlık hizmetlerinin gelişmesinde, elbette Atatürk zamanından bu tarafa bu
konuda gayret gösteren herkesin emeği var; başta sağlık bakanları olmak üzere. Her dönemde,
her kademede görev alan değerli personelimizin bu konuda gayretleri var; bunların hepsine
şükranlarımı sunuyorum. Hangi siyasî yapıda
olursa olsun, hangi düşüncede olursa olsun, bu
konuda gayret gösteren değerli bakan arkadaşlarıma da şükranlarımı sunuyorum; ancak, şunu
belirtmek istiyorum ki; Türkiye, Cumhuriyetimizin ilk yıllarında, özellikle Büyük Atatürk’ün
başta bulunduğu yıllarda, sağlık alanında çok
önemli gelişmeler kaydetmiş. Savaştan çıkmış,
bitkin, parasız pulsuz olmamıza, fakir olmamıza rağmen, Batılı ülkelerle yarışta, onlardan geri
kalmamışız; öyle müesseseler kurmuşuz ki, Batı
ülkelerinin standartlarını yakalamışız. Mesela,
bir Hıfzıssıhhamız var; kurulduğu devirlerde,
Avrupadaki benzerleriyle eşit faaliyet sürdürmüş ve aynı anlamda, aynı değerde hizmetler
üretmiş; ama bugün aynı değerde değil. Buraya nereden geldi?.. 1960’larda, 1970’lerde ve
1980’lerde uyguladığımız politikalardan geldi.
Şimdi, yeniden değerlendirip, revize etmek zorundayız; Çağın ileri teknolojisini uygulayacak
tarzda, burayı yeniden değerlendirmek durumundayız ve bu çalışmaları yapıyoruz.
Yüzyılın
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Batı ülkelerinde özellikle uygulanan sigorta
sistemlerini ve özellikle ortak pazara müracaat
etmiş olmamız dolayısıyla, ortak pazar ülkelerindeki bütün uygulamaları gözden geçirdik,
bir şablonunu çıkardık. Sigortaya geçmemiz
gerekiyor; neden?.. Bunu arz etmek istiyorum.

‘‘

Hasta ile hekim arasında para
konuşmasını kaldırmamız gerekiyor.
Hasta ile hekim arasında parayı
kaldıracak, bu tartışmayı kesecek bir tek
ilacı var bu işin; sigorta.

’’

Sigortadan başka formülü olan varsa getirsin,
onu tartışalım, onu da değerlendirelim. Ama,
Amerika’yı yeniden keşfetmeye gerek yok; sigorta keşfedilmiş ve Batı ülkelerinde çalışıyor;
ancak Batı ülkeleri de sigortadan rahatsızlar,
sigortanın yapısından rahatsızlar, sigortanın
uygulanış tarzından rahatsızlar. Sigorta, belli ölçüler içerisinde sıkıntı meydana getiriyor.
Biz, yapacağımız çalışmalarda, sigortanın bu
rahatsızlıklarını bizim uygulamamız içerisinde görmememiz için, alternatif çözümler arıyoruz. Bunları tartışacağız, konuşacağız; ama
şimdi siz, “Bu iş sigortayla da olmaz, onunla da
bu iş olmaz, bununla da bu iş olmaz.” derseniz,
o zaman insanın aklına şu geliyor: siz demek
istiyorsunuz ki, biz Türkiye’nin sağlık problemini çözmeyelim ki, siz oy alabilesiniz. Siyasî
maksatlarla eğer böyle düşünüyorsanız, fevkalade ayıp yapıyorsunuz derim, insanlarımıza
karşı iyi düşünmüyorsunuz derim. Çünkü, çare
bulmak zorundayız. Hem çare istiyorsunuz,
hem de bulunan çarelerin çözümsüz olduğunu söylüyorsunuz, hem de ortaya çare koymuyorsunuz... Sizinki ne biçim çaresizliktir? Biz,
çareyi getiriyoruz; ama getirdiğimiz çare üzerinde tartışmak yerine yeni bir görüş, yeni bir
düşünce getirmek yerine , tenkit ediliyor ama,
çözüm yok... Çözümsüzlük...

MUSA GÖKBEL (Muğla) -

yalizasyonu.

Çözüm, sağlık sos-

ÖNER MİSKİ (Hatay) - Koordinasyonsuzluk da

mı çözümsüzlük?

SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) -

Şimdi, olayı bir boyutunda tartışmıyorum,
bütünüyle tartışıyoruz. Şimdi, bir hususu dile
getirmek isterim: Burada, Sağlık Bakanlığının
Bütçesi tartışılıyor; ama, dile getirdiğiniz şikâyetlerin yüzde 90’ı Sağlık Bakanlığının ürettiği
hizmetlerle ilgili değil. Rehin olayından bahsediyorsunuz; rehin olayı, devlet hastanelerinin
hiçbirisinde gerçekleşmemiştir. Böyle bir rehin
olayını getirseniz, ben, o devlet hastanesinin
başhekimini ve ilgililerini görevden alırım. Bu
mümkün değildir.
Sayın Bakan, Sayın Durmaz’ın hastasıydı 2 milyona kefil oldu; kendine sorun.
PROF. DR. TÜRKÂN AKYOL (İzmir) -

SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla)

Böyle bir olay yoktur.

-

Özellikle şu hususu vurgulamak isterim: Şu
anda rakam da vereyim; bakın hesabını çıkardım...
BAŞKAN - Sayın Bakan, bir dakika müsaadeni-

zi rica edeceğim.

Muhterem Arkadaşlar, çalışma süremizin bitmesine iki-üç dakika kaldı. Bu itibarla, Sağlık
Bakanlığı Bütçesi’nin bitimine kadar çalışma
süremizin uzatılmasını oylarınıza sunuyorum:
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Buyurun Sayın Bakan, devam edin.
SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) -

Teşekkür ederim Sayın Başkanım.1979 yılında
üretilen hizmetler olarak bir değerlendirme
çıkardım, müsaadenizle onu kısaca arz etmek
istiyorum:

‘‘

Ücretsiz poliklinik sayısı 11.315.827;
ücretli 10.125.197.

’’

Birim fiyatları itibariyle ve Bakanlık fiyat tarifesine göre, alınması lazım gelen bedel miktarı
339 milyon 474 bin lira. Bunun, o günkü üniversite fiyatlarıyla aynı olduğu görülüyor; yani,
üniversitelerle devlet hastaneleri arasında bir
fark yok, fiyatları eşit. Yani o seneki iktidarın
halka sunduğu sağlık hizmetinin ücretsiz olan
bölümü 1 milyar değil, milyon rakamlarında.

100. YILA ARMAĞAN

Meslek lisesi açıyoruz, “Bu açılmaz” deniyor;
peki, personeli nereden getirelim? Değerli milletvekilim, biz nereden getireceğiz sağlık hizmetini?

Şimdi gelelim 1989 yılına: Bu yılda

‘‘

Ücretsiz poliklinik sayısı 24.849.946;
ücretli olanlar 21.904.912.

’’

Birim fiyatlarıyla değerlendirmeleri yapılmış
ve bunun alınması lazım gelip de alınmayan
bedeli - toplam olarak söylüyorum - 329 milyar 269 milyon liradır. Bu şu demektir: Bakanlığımız, bu kadar bedeli halkımızdan almamış
demektir. Burada değerli bir arkadaşım benim
Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığım bir konuşmayı okudu, şöyle söylemişim: Sağlık alanındaki üretilen hizmetlerin parasının halktan
alınmadığı zaman bir kaynaktan desteklenmesi
lazım. Nasıl gübrede, nasıl benzinde sübvansiyon yapılıyorsa, bunu kullanan ödemiyor; ama,
bir kaynaktan ödeniyorsa, sağlık alanındaki
üretilen hizmetlerin ücretini bizim hastanemiz
vatandaştan almadığı zamanda hastanelerimize bir kaynaktan aktarılması lazım.
NECCAR TÜRKCAN (İzmir) - Benzine sübvansi-

yon yapılmıyor artık, kâr ediliyor.
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SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) -

Hem herhangi bir kaynaktan aktarma yapmayacaksınız, hem de parasız olsun diyeceksiniz.
O zaman bizim hastanelerimiz hizmet veremez, bu çalışma yürümez, bu mantıklı değil.
Mesele sizin
meseleniz değil, bu siyasî bir tercih meselesi, sizin hiçbir kabahatiniz yok. Siz siyasî tercih yapamadığınız takdirde zaten hastanelerinizi çalıştıramazsınız, mesele oradan kaynaklanıyor.
DR. AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) -

SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) -

100. YILA ARMAĞAN

Efendim, “siyasî tercih” de... Ülke menfaatleri açısından da belli bir şeyi yapmamız lazım.
Şunu diyebilirsiniz; Türkiye’de hastanelerin
hepsinde tüm hastalar ücretsiz tedavi görecek, tamam; peki, burada yapılan hizmetlerin
parasını kim karşılayacak? (SHP sıralarından
“Bütçe” sesleri) Bütçe... Bütçeye bunları koymamışsanız?..
PROF. DR. TÜRKÂN AKYOL (İzmir) -

efendim.

Koyun

SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) -

“Koyun efendim”le değil... Sayın Akyol, hatırlarsanız aynı şeyi size Plan ve Bütçe Komisyonunda da sordum, bunun çözümü, sigorta,
sağlık sigortası. Hatta şunu sordum: 12 Mart
Muhtırası veriliyor, 12 Mart Muhtırasının gerekçelerinden birisi... O günkü iktidara diyor
ki, “Neden sağlık sigortasına geçmedin?”
Sayın Bakanım, neden sağlık hizmetleri düzeltilmedi
diyorum... Yanlışınız var.
PROF. DR. TÜRKÂN AKYOL (İzmir) -

BAŞKAN - Karşılıklı konuşmayalım efendim,
eğer karşılıklı konuşursak bugün sabaha kadar
burada oluruz.
SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) -

Dedim ki: Neden sağlık sigortasına geçilmediğinin gerekçesinden birisi - birçok gerekçesi
var...
Yüzyılın
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Muhtıracıların gerekçeleri hep böyledir zaten; havadan...
MUSA GÖKBEL (Muğla) -

SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) Sayın Akyol, ben Sağlık Bakanı olunca, sağlık
sigortası üzerine bir çalışma yapmak istedim,
acaba benden önceki bakan arkadaşlarımın bu
konuda bir çalışmaları var mı diye araştırırken,
özellikle sizin çalışmalarınızı araştırdım, size
ait bir araştırma, çalışma bulamadım...
PROF. DR. TÜRKÂN AKYOL (İzmir) - Tabiî efen-

dim, biz sosyalleştirmeyi savunuyoruz. Sigorta
sizin sisteminiz.

SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) -

Sayın Akyol bana aynen şu cevabı verdi: “Ben
sağlık sigortasına inanmıyorum...”
PROF. DR. TÜRKÂN AKYOL (İzmir) - Tabiî.
SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla)

Bunun üzerine ben dedim ki: “O zaman o
günkü iktidar sizi nasıl sağlık bakanı yaptı?

-

PROF. DR. TÜRKÂN AKYOL (İzmir) - Sigorta de-

ğil ki.

SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) -

Hem “Neden sağlık sigortasına geçmediniz?”
diye o günkü Hükûmete muhtıra veriyor hem
de sağlık sigortasına inanmayan birini sağlık
bakanı yapıyor, yani sizi nasıl sağlık bakanı
yaptılar diye de serzenişte bulundum. Tabiî o
benim meselem değil.
Sayın Bakanım yanlış değerlendiriyorsunuz, sağlık sorunları diye, sigorta diye değil.
PROF. DR. TÜRKÂN AKYOL (İzmir) -

SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) -

Neyse efendim, karşılıklı konuşmaya gerek yok,
ayrıca konuşuruz.
PROF. DR. TÜRKÂN AKYOL (İzmir) - Ama, yan-

lışsınız...

SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) -

PROF. DR. TÜRKÂN AKYOL (İzmir) -

bizi bağlamaz.

Olabilir, o

SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) -

Tabiî o sizin meseleniz. Siz sigortaya inanırsınız, inanmazsınız; ama ben şunu söylüyorum:
Sigortanın alternatifi düşüncenizi koymanız
lazım. Yapılan hizmetlerin bir bedeli var. Bu
bedeli bir yerden karşılamanız lazım. Şöyle veya böyle, hastaneler hizmet üretiyorlar.
Eğer herkese ücret almadan hizmet yapılacaksa bir problem yok; ama, bu hizmetlerin
karşılığını hastaneler kime fatura edecek, sınırı ne olacak, boyutu ne olacak, nereye kadar
olacak? Bu ülke bunu da tartışmış ve 1961 yılında cevabını bulmuş...
ÖNER MİSKİ (Hatay) -

Eskidendi onlar...

Siz tarihte kalmışsınız;

SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla)

Demiş ki: Sağlık evi ve sağlık ocaklarına gidenlerin hizmetleri ücretsiz, hastaneye gelenlerin ise, sosyal güvenlik şemsiyesinde olanlarınkini hangi sosyal güvenlik şemsiyesinde ise,
o -Emekli Sandığı gibi, SSK gibi, şimdi Bağ
- Kur gibi- karşılayacak. Peki, sosyal güvenlik
şemsiyesinde olmayan vatandaşlarımızın durumu ne olacak -buradan hep eleştiriyorsunuz
ya, bazı üniversite hastanelerimizde rehin alma
olayları olduğu için-, biz ona sağlık sigortası ile
çözüm getiriyoruz; siz tabiî karşı çıkıyorsunuz.
Niye?.. Biz bu yolla, bu vesileyle halkın hastalandığı zaman artık doktorla, hastaneyle para
konusunu sigorta ile kaldıracağız. Tabiî bu sistem işinize gelir veya gelmez; ama, bunu dünya uyguluyor, biz de inşallah tartışıp uygulama

-

alanına koyacağız.
Burada tartışılan meselelerden birisi de ilaç
konusudur ve bu konu özellikle sık sık gündeme geliyor. “İlaç fiyatları artıyor, ilaç fiyatları artmasın.” konularında çeşitli sözler
söyleniyor. İlaç fiyatları konusunda Sağlık
Bakanlığının fonksiyonu nedir, bunu açık açık
konuşmakta yarar var. Ben bütün milletvekili arkadaşlarıma bundan önceki ve bu seneki
ilaç konusunda ki uygulamaları içeren küçük
bir metin gönderdim, zannediyorum bütün
arkadaşlarıma ulaştı. Orada, yapılan faaliyetleri, Hükûmetimizin görüşlerini, düşüncelerini ve uygulamalarını açıkça anlattım.
Şimdi, ilaç konusunda mesele şudur : İlaç üreten fabrikalar üretecekleri ilacın piyasaya arzında Bakanlığa fiyat talebinde bulunuyorlar.
Bakanlık “Fiyatı uygundur, değildir.” diye bir
tercihte bulunabilir, bu tabiî o günkü yapıya
göre şekillenebilir; ancak, ilaç üreten firma,
tüccar, işadamı veya sanayici ilacına uygun
gördüğü fiyatı, Bakanlığın vermemesi halinde
zarar edeceği bir ilacı piyasaya çıkarmamayı
düşünecektir. Bu konuda Bakanlığın alternatifi
var mı, yani o ilaç piyasaya çıkmadığı takdirde
Bakanlığın bir ilaç fabrikası var mı ki ilacı piyasaya sürebilsin veya o kabul etmediği fiyatın
altında yurt dışından ucuza getirebilme şansı
var mı ki, getirebilsin. Bütün bu olaylar, şimdi
bizi tenkit eden arkadaşlarımın iktidar dönemlerinde de aynı şekilde olmuştur. Bu durum
karşısında beni, Hükûmetimi tenkit ediyorlar;
ama, açıkça söyleyeyim onların bu durumda
bizi tenkit etmeye hakları yok; ne SHP’nin bizi
tenkit etmeye hakkı var, ne de DYP’nin bizi
tenkit etmeye hakkı var. Bu konuda, yoksunuz.
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Sonra bana gönderdiğiniz bir dokümanda,
Cumhuriyet Halk Partisinin sağlık sigortasını
savunan metinleri elime geçti. Muhtelif kurultaylarında savunmuşlar. Tabiî siz de onun
devamı olan bir partide şu anda SHP’de mücadele veriyorsunuz...

Konuşmalar sırasında, bir arkadaşımız, “Elimde öyle vesikalar var ki yüzünüz kararır.” dedi.
Ben şimdi size çıkarayım, sizin yüzünüz kararsın... 9 Ocak 1979 tarihli gazete haberi: “İlaç
Yüzyılın
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İ. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) -

Yapı farklı olmakla beraber SHP’li arkadaşlarımın da konuşmaya hakları yok dedim; kusura
bakmayın. Onlar döneminde çıkan bir haber:
“Dört ilde 43 doktor daha istifa etti.” Tam
Gün Yasasını siz getirdiniz, doktorları mecbur
ettiniz. “Ya muayenehanende çalışacaksın ya
hastanede çalışacaksın.” dediniz...

YAŞAR YILMAZ (Ankara) - Haberlerin hepsi
Tercüman Gazetesinden Sayın Bakan.

ÖNER MİSKİ (Hatay) -

Çok olumlu bir yasa;

Doğrusu da budur.
Doğrunun o olmadığını ben anlatacağım size
şimdi...
M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) -

Asit yağacak

mı Sayın Bakan? Oraya gel!
SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) -

Oraya da geleceğim, sizin hayatınızı, sağlığınızı da korumak zorundayım; oraya da geleceğim... (SHP sıralarından alkışlar)
TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) -

Ama, güneş

açtı..
Siz
sağlığınızı düşünmeyebilirsiniz; ama sizi düşünmek zorundayız; çünkü, bu ülkeye sizin gibi muhalefet lazım... (ANAP sıralarından alkışlar)
SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) -

Devam ediyorum, 5 Temmuz 1979’da bir haber : “Tam Güne uyan personelin maaşları büyük kesintiye uğruyor.”...
Yüzyılın
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efendim.
SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) -

Sizin söyledikleriniz hangi meseleydi? Devam
ediyorum, 7 Temmuz 1979 tarihli Tercüman,
“Birçok ilde sağlık hizmetleri durdu.”
Efendim,
geçmiş Hükûmetlerin yanlış uygulamalarını
dile getirmeye gerek yok.

PROF. DR. TÜRKÂN AKYOL (İzmir) -

SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) -

Ben bir örnek buldum, gene 1 Temmuz 1979
tarihli : “Doktor da bulamayacağız.” diyor...
YAŞAR YILMAZ (Ankara) - Biraz

da Cumhuriyetten ver, Milliyetten ver Sayın Bakan.
TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) -

SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) -
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O malî mesele

yok hastaneler kaderlerine terk ediliyor. Hayatî
önem taşıyan 100’ü aşkın ilaç piyasada bulunmuyor. Bulunmayan ilaçlar arasında, kalp, damar, sinir, şeker, mide, bağırsak, göz, kulak ve
beyin hastalıkları ilaçlarıyla vitaminler, ağrı kesiciler ve kan durdurucular da var. Birçok eczacı, masraflarını karşılamak için, eczanelerinde
ilaç dışında çeşitli mallar satmaya başladılar.”
Ama, şimdi eczanelerimizde ilaç satılıyor ve
her çeşit ilaç var.

Gazetelere

pek itibar etmezdiniz ya!
SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) -

Efendim, çok konuştuğunuz bir konu vardı,
“Hastanelere zam yapıyorsunuz.” diye. Bununla ilgili olarak 12 Haziran 1979 tarihinde
çıkan bir haberde uygulamalarınızdan güzel
bir örnek verilmiş, “Hastane ücretleri yüzde
500 - 1.000 artırılıyor.”
ÖNER MİSKİ (Hatay) - Peki,

artmış mı?..

SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla)

-

Artmış tabiî, artmış.
ÖNER MİSKİ (Hatay) -

Yok efendim, artanı

yok.
SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) Arttığını da getireyim göstereyim. Sizinle görüşürüz, açık oturumda da konuşuruz.
MUSA GÖKBEL (Muğla) - Sayın Bakan, Tercü-

man kültürü bu kadar olur.

Cumhuriyet: “Doktorlar ay başında direnişe
geçiyor.” (Tarih, 31 Ocak 1980)
ÖNER MİSKİ (Hatay) - Doğru.
NECCAR TÜRKCAN (İzmir) - Sayın Bakan, yani

1980’den öncesi kendisini aşağı atıyor diye siz
de mi atacaksınız?

BAŞKAN - Muhterem arkadaşlar, çok müdahale oluyor ve zaman uzuyor. Neccar Bey, lütfen...
SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) -

Şimdi, şöyle söyleyeyim, Cumhuriyetten çok
istiyordunuz da, onun için söyledim. “Tabipler
Birliği : Gensoru, Sağlık Bakanı îslamoğlu’nun
uygulamalarını sergileyecek” demiş. Yani, iki
taraf... (SHP sıralarından “O tarafa, o tarafa”
sesleri) Bak, o taraf.
Şimdi, ben bu sayıları çoğaltabilirim; ama bundan vazgeçiyorum. Bu kadar yeterli olduğunu
zannediyorum. Diğer gazeteler de var, bu kadarı kâfidir diyorum.
Şimdi şuraya gelelim...
Sayın Bakan,
1980 olmasaydı ne söyleyecektiniz?

MUSTAFA GÖKBEL (Muğla) BAŞKAN - Sayın

Gökbel, lütfen... Lütfen...

SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) -

Efendim, şimdi, bu dönemin iktidarı olmadığınız için -kusura bakmayın- eski dönemde ne
yaptığınızı millete hatırlatmamız lazım. Yani,
gelirseniz ne yapacaksınız, onu söylememiz lazım; milletimiz ona göre karar versin.
Şimdi asite geliyorum. “Şehirleri pırıl pırıl yapacağız.” dediniz, “Biz daha iyi yaparız.” dediniz. Şimdi...
İBRAHİM TEZ (Ankara) - Ona

hiç gelme Sayın

Bakan. Yalan söylediniz halka.
BAŞKAN -

Sayın Tez, lütfen...

SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) -

Şimdi konuşacağız, elimizde veriler var. Şimdi
dinle...
İBRAHİM TEZ (Ankara) - 2’nci kademe tedbirleri

uygulayacağız dediniz, kent halkını kandırdınız.
Ankaralı, Ankara’yı sizden daha çok seviyor.

BAŞKAN -

Sayın Tez... Sayın Tez...

İbrahim gibi bir
adam bağırıyorsa, doğrudur. İbrahim’i bile
söylettiniz.

EROL AĞAGİL (Ankara) -

SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) -

100. YILA ARMAĞAN

Cumhuriyet geliyor, sırada, biraz yavaş ol. Ben
özellikle bekledim, sizi biraz tahrik edeyim diye.
SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla)

Değerli Arkadaşlarım, şimdi...
SEYİT AHMET DALKIRAN (Yozgat) - Zehirleni-

yoruz diye dışarı çıkamıyorsunuz.

SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) -

Ankara’daki 3 milyon insanımızın siz de içindesiniz, ben de içindeyim. Sağlığın politikası
olmaz, politika yapmayalım. Yani, havadaki
şartlar SHP’liyi yaralar, Anavatanlıyı yaralamaz; Anavatanlıyı yaralar, SHP’liyi yaralamaz,
Doğru Yolluyu yaralamaz diye bir kaide yok.
Zarar bir gelirse hepimize gelecek. Hep beraber aynı yerde yaşıyoruz.
Hava kirliliği var. Hava kirliliğini oluşturan sebepleri benden önceki yönetici arkadaşlarım,
Bakanlıktaki ilgili arkadaşlarım da araştırmışlar, ilgili kurum ve kuruluşlar da araştırmışlar;
belli bir noktaya gelinmiş. Ne denilmiş? “Ankara’nın bir daha kirli havayla karşı karşıya
kalmaması için tedbir alınması lazım.” denilmiş. Ne tedbiri alınması lazım? Kaliteli yakıt
kullanılması lazım. Eğer kömür kullanılacaksa,
fuel-oil kullanılacaksa, en azından, bunların
insan sağlığına zarar vermeyecek tarzda yapılaşmış olması lazım. Bunun için de, bizim ikYüzyılın
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tidar dönemimizde, Özal Hükûmetleri döneminde, Ankara’ya dışarıdan kömür getirilmesi
ve getirilen bu kömürün halka ucuz bir şekilde
dağıtılması için sübvansiyon yapılmasına karar
alınmış. Bu kararlar uygulanmış. Ankara iki-üç
yıl tertemiz olmuş. Sizin de, bizim de...
ÖNER MİSKİ (Hatay) - Geçen yıl bundan daha

kirliydi.
SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) -

Sizin de, bizim de yaşadığımız bu güzel şehir,
geçtiğimiz birkaç gündür, birden bire yaşanmaz hale geldi.
NECCAR TÜRKCAN (İzmir) -

Rüzgâr azdı da

100. YILA ARMAĞAN

ondan.
PROF. DR. TÜRKÂN AKYOL (İzmir) - Sis,

sis...

SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) -

Elbette bunda hava tabakasının oluşturduğu
atmosfer şartları var; ancak, kirlilik ayrı şey,
sis ayrı şey. Sisle kirliliği karıştırmayın. Sis ayrı
şeydir, kirlilik ayrı şeydir. Sisde önünüzü göremezsiniz; ama kirlilik, zehirli bir hava tabakası
oluşturuyor ki, ölçümler belli, ölçümleri ben
yapmıyorum, kendime göre de ölçmüyorum,
özel alet de bulmadım.
İ. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) - Çankaya’da da var

Sayın Bakan.
SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) -

Özel bir alet de getirmedim. Türkiye’de Sağlık
Bakanlığı, 71 ilimizden 3’ü hariç, hepsinde bu
ölçümlemeyi yapıyor. Yapılan bu ölçümlemelerde, Dünya Sağlık Teşkilatının verilerine göre
ayrı, Avrupa ülkelerinin kabul ettiği standartlara göre ayrı değerler kabul edilmiş. Biz de belli
bir standart kabul etmişiz... Havadaki S02 ve
PM konusundaki değerlere göre 1’inci kademe,
2’nci kademe, 3’üncü kademe, 4’üncü kademe
diye uygulama tedbirleri konulmuş. Şimdi, belirli bir yere gelince 1’inci kademe uygulanır...
Yüzyılın
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Ben sizi fazla rahatsız etmek istemiyorum; bakılmış ki, Ankara’daki atmosfer şartlarında bir
değişiklik var. Değişiklik ne? Kirli havanın dağılmasını önlüyor, üzerimizde kalmasını sağlıyor.
Yeniden havayı kirletmeye devam edersek; yani,
kaloriferler, sobalar, bacalar, egzozlar çalışmaya
devam ederse kirlilik oranı artacak ve öyle bir
noktaya gelecek ki, insan sağlığı açısından ciddî
bir tehlike boyutuna ulaşacak.
Ankara Valiliğini uyardım; 2 numaralı tedbiri
uygulamaya koydular. Bu arada da, Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı arkadaşımız, kamuoyunu bilgilendirmek için bir basın toplantısı
yaptı. Basın toplantısında, hava kirliliğini oluşturan sebepleri sayarken; kalitesiz yakıt, yani
özellikle linyit kullanılırsa, bu, hava kirlenmesine sebep olur, egzoz gazları buna sebep olur, bir
de atmosferde oluşan şartlar bunun dağılmasını önler diye bir açıklamada bulunmuş. Sayın
Büyük Şehir Belediye Başkanımız da “kalitesiz
yakıt” yani linyit lafına fazla takılmış; tepki gösterdi, “Hayır, kömürden değil.” dedi.
ALİ PINARBAŞI (Konya) -

Yarası olan gocunur.

SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) -

Olayı da inversiyonla izah etmeye kalktı.
Olaya, şu belediye başkanı şu partiden, bu belediye başkanı bu partiden şeklinde bakamam
ben ve siz, kabul etseniz de etmeseniz de sizin
de Sağlık Bakanınızım, Belediye Başkanı da,
ben kabul etsem de etmesem de benim de Belediye Başkanım; ben de burada, bu şehirde
yaşıyorum ve üç milyon insanı da düşünmek
zorundayım. Dolayısıyla, Sayın Karayalçın’la
burada bir ihtilafımız oldu, kömür lafından
fazla alındı, kömür değil dedi. Tedbirleri aldık.
İyi ki almışız ve uygulamışız. İki gün içerisinde
iyi bir uygulama oldu.
Bu arada da Devlet Meteoroloji İşleri Genel
Müdürlüğünden bize bir not geldi. Not şu:

Ben bunu, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün gönderdiği bu metni, aynı saatte,
aynı dakikalarda, ilgili arkadaşlarıma görev vererek basına dağıttırdım, kamuoyunun bundan
bilgisi olması lazım dedim.
Allah göstermesin, böyle bir olay olsa, ertesi
gün hepiniz bana haklı olarak hücum edersiniz; niye sen tedbir almadın, niye kamuoyuna
bilgi vermedin, niye kamuoyunu ikaz etmedin
diye; ama ben kamuoyunu ikaz ettim, şimdi de
“Niye ikaz ettin?.. Asit de yağmadı.” deniyor.
Ben yağması için değil, yağmaması için tedbir
aldırdım. Bunun için bana teşekkür etmeniz lazım. (ANAP sıralarından alkışlar)
M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) - Asit

dediniz, güneş açtı.

yağacak

Tedbir aldık da
ne yaptık; evlerden mi çıkmadık?.. Nasıl tedbir
alacağız; çadır mı gereceğiz?..
İ. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) -

SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) -

Bakın efendim, şunu söyleyeyim. İşin doğrusu
şudur: Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız
bir açıklamada bulundu ve “Geçen sene bir yılda yakalanan kaçak kömür miktarı 229 tondu,
biz bu sene, 1,5 ay içerisinde 448 ton kaçak kömür yakaladık.” dedi. Yani, bu ne demektir?..
Biz iyi çalışıyoruz...
Demek ki siz yakalamamışsınız, göz yummuşsunuz.
İBRAHİM TEZ (Ankara) -

SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) -

Televizyonu iyi seyretmişseniz, şöyle dediğimi
hatırlarsınız: “Sayın Belediye Başkanımızın bu
hareketini takdir etmek lazım ama, yeterli değil
demek ki. Herhalde o kadar çok kaçak var ki, o
kaçaklardan bu hava kirliliği oluyor.”

Alınan tedbirlerden sonra hava kirliliği süratle düştü. Sis var; ama, kirlilik oranı azaldı.
Ölçümler burada, ölçümleri de dağıtabiliriz.
Yine sis var, ama havanın kirlilik oranları aynı
değil. Çünkü, bütün devlet daireleri, bütün
kurumlar, bütün kuruluşlar, uygulanan plan
gereğince kaloriferlerini belli saatlerde yakıyorlar, tek-çift plaka uygulaması devam ediyor. Bunları kaldıralım, kirlilik oranları ve tehlike boyutları aynı noktalara gelir.
Bir diğer husus da şudur. Bir mantık tabiî. Ben
de bu olayla ilk defa karşılaştığım için... Değerlendirmelerde Ankara’nın ortalamasını almaya
çalışıyoruz. Bana göre Ankara ortalamasını almak yanlış. Neden yanlış?.. Tehlikeli olan semtler var, tehlikeli olmayan semtler var. Tehlikeli
semtteki ortalamayla, değerle, tehlikeli olmayan
semtlerdeki değerleri alıp, bunun ortalamasına
göre hareket edilemez. Ciddî olarak risk altında
bulunan semtlerimiz vardı. Bahçelievler bu risk
sınırındaydı. Gerek PM ölçmede, gerekse SO2
ölçmede değer olarak bizim aletlerimizin bir
sınır vardır. Bütün bu sınırlar aşıldı bazı yerlerde. 1.000 değeri var, 1.000 değerinin üzerinde
ölçemiyoruz, aletimiz müsait değil. 1.000 değeri aşılmış; ama, hâlâ biz bundan dolayı tenkit
ediliyorsak, ben bunu bir talihsizlik olarak görürüm ve basit bir politika olarak görürüm. Basit politika yapmayalım. İnsan sağlığı açısından
almamız lazım gelen tedbirler var. Sadece belediyenin değil, bütün ilgili kurum ve kuruluşların
alması lazım gelen tedbirler var; ama, şu anda
en önemli uygulamayı belediye yapıyor. Kaçak
kömür konusu belediyenin konusudur; ama,
onunla da yetmeyecektir, daha başka tedbirlerin alınması lazım ve bu tedbirleri almadığımız
takdirde Ankara’da yaşamamız zor olur, bu
mecliste toplanmamız zor olur. Bunu ben huzurunuzda ifade etmek istiyorum ve bunun için
de Hükûmetimiz elinden gelen her türlü gayreti
göstererek, destek vermeye hazırdır ve her türlü
desteği vermiştir. Bunu da burada huzurunuzda ifade etmek istiyorum.

100. YILA ARMAĞAN

“Havadaki nem oranı yüzde 97’ye ulaştı, inverziyon yapısı da öyle bir noktada ki, nem oranı
bir puan daha artarsa, havadaki bu yapılaşma
asit yağmuruna dönüşebilir.”
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Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, bu arada,
halkın sağlığı yönünden önem verdiğimiz ve en
önemli konulardan birisi olarak gördüğümüz
bir uygulamamızdan bahsetmek istiyorum: Şu
anda yaklaşık 400 bine yakın ilkokul, ortaokul
ve lise çağındaki çocuklarımız sağlık taramasından geçirilmiştir. Bu sağlık taramamız da,
çeşitli vesilelerle tenkit konusu ediliyor. Tabiî,
edilecektir. Mesele şudur: Muhalefet-iktidar yapısı içerisinde hiçbir zaman muhalefet, iktidarın
yaptığı işlere doğru dememiş, hep karşı çıkmış.
Bu tepkiyi de, bunun tabiî neticesi olarak görüyorum. Onun için değerlendirmeyi beraber
yapacağız, yalnız şunu ifade edeyim: Biz bu
sağlık taramalarımızı şimdi ilkokul, ortaokul ve
liselerde yürütüyoruz. Okulların taranması tamamlandıktan sonra, köyler, mahalleler de tek
tek taranacaktır ve hedefimiz bir yıl içerisinde
55 milyon insanımıza ulaşmak olacaktır. 55 milyon insanımıza ulaşmanın zorluğunu biliyoruz,
güçlüğünü biliyoruz. Şundan dolayı biliyoruz:
1985 yılında yapılan aşı kampanyası -orada
sadece aşı vardır- tek başına aşı olmasına rağmen, başarı oram yüzde 85’tir. Bu taramada
ise, hem aşı var, hem bütün kontrollar var, hem
sağlıkla ilgili olarak -göz, kulak, boğaz dahiliye
gibi- muayeneler var, hepsi var; bunda bizim
hedefimiz 55 milyon insana ulaşmaktır. Tabiî,
bu hizmeti verebilmek için, şu andaki uygulamalarımızın hepsi pilot uygulamalardır. Ocak
ayından itibaren, pilot uygulamaların hepsi,
ana uygulamalar haline dönüşecek ve bütün
Türkiye’de; iller, ocak ayından itibaren bu pilot
uygulamaların değerlendirmesini yaparak nerede noksanlıkları var, nereyi takviye etmeleri
lazım, ne gibi tedbirler alması lazım, ne yapmaları lazım, bunları kararlaştıracaklardır. Biz
de, Bakanlık olarak ve ilk defa Türkiye’de çok
söylenip de başarılamayan, sağlık sektöründe ilk
defa sektörterarası işbirliğini gerçekleştiriyoruz.
Kimler katılıyor? Devlet hastanelerimizdeki,
sağlık ocaklarımızdaki doktorlarımızın dışında,
Yüzyılın
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üniversite hastanelerimizdeki doktorlarımız hatta öğrencilerimizin tamamı bu faaliyetlere iştirak edeceklerdir; ama, boyutlarını tespit etmek
şartıyla ve onların da çalışması yapılıyor. Sağlık
Bakanlığı dışındaki bütün bakanlık hastaneleri
iştirak ediyor. Millî Savunma Bakanlığımıza ait,
Silahlı Kuvvetlerimize ait askerî hastanelerimiz,
sigorta hastanelerimiz iştirak edeceklerdir, özel
bütün hastanelerin de iştirakları sağlanacaktır,
yani sektörler arası büyük bir işbirliği içerisinde
gerçekleştirilmiş olacaktır. Bu Türkiye tarihinde
ilk defa yapılan bir olaydır. Nasıl aşı kampanyası, dünya çapında örnek bir ülke gösterilmişsek,
hedefimiz, bu sağlık taramasında da dünya çapında örnek bir ülke haline gelmektir. Bunu da
başaracağımıza inanıyorum. (ANAP sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)
Bu sağlık taramamızdan çok küçük bir örnek
vermek istiyorum; çünkü, değerini bazı arkadaşlarımız anlamamakta ısrar ediyorlar, anlasınlar diye söylemek istiyorum.
Türkiye’de özel bir banka, çalışanlarına, hiçbir
ölçü kabul etmeden her türlü sağlık hizmetlerini sunmaktadır. Her türlü sağlık hizmetlerinin verilmesi için gerekli bütün tedbirleri almış
olan bu bankanın mensupları hergün çocuklarını istediği doktora götürebilir, üniversite
hastanesine götürebilir, devlet hastanesine götürebilir, özel hastaneye götürebilir. Böyle bir
imkânı olan, ilkokulda okuyan bir çocukta, bizim taramalarımızda -eğer görmeseydik- ileriki
senelerde -Allah göstermesin- kısır olma ihtimaliyle karşılaşacak bir rahatsızlık tespit ediliyor ve olay annesine intikal ettiğinde, hayretler
içerisinde kalmış ve bu hayretini bir arkadaşımız vasıtasıyla bize bildirmiştir. “Ben her gün
doktora gidebiliyorum, bu imkânım var; buna
rağmen, benim çocuğum ileride kısır olma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilirdi.” diyor. İşte
sağlık taraması böyle önemli bir çalışmadır ki,
fevkalade fazla örnekleri olan bu tip hastalıkla-

rı, rahatsızlıkları yakalamıştır ve gerekli tedavilerini de yapıyor.

SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) -

Biz, bu taramada ne yapıyoruz? Elimizdeki kıt
imkânlarla, her türlü sağlık hizmetini vermeye
çalışıyoruz. En çok ağız ve diş sağlığına önem
veriyoruz. Arkadaşlarımız, karşılıklı parti çekişmesi haline getirmeden, bazı tıbbî gerçekleri dile getirselerdi, daha rahat tartışırdık. Nasıl
dış politikada beraber hareket ediyorsak, sağlıkta da öyle hareket etmek zorundayız; çünkü,
beraber hareket etmezsek -Ankara’daki hava
kirliliği bunun bir örneği- bu bataklıkta Allah
korusun, beraber boğuluruz. Onun için, hep
beraber tedbir almamız lazım. Yani, bu işin
beraber götürülmesi lazım geliyor.

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, bu arada, birkaç hususa da temas etmek istiyorum.

SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) -

Şimdi, bizdeki verilere göre, 55 milyon insanımız içerisinden 3 milyon civarında insanımız
ağız ve diş sağlığına önem veriyor. Ben hekim
değilim; ama, ağız ve diş sağlığına önem vermediğimiz takdirde, bazı hastalıkları önleme
şansımızın olmadığını biliyorum.
İşte bu, koruyucu hekimliktir, koruyucu hizmettir. Eğer, koruyucu hizmeti, sağlık hizmetlerinin temeli olarak kabul ediyorsanız, bu sistemi
desteklemeniz lazım. Şimdi, değerli arkadaşım
destekleyeceklerini söyledi. Tabiî, ferdî olarak
desteklemenize de teşekkür ederim; ama, bu
tutumun parti politikası haline dönüşmesini
arzu ederim. Çünkü, bizim yapmış olduğumuz
taramalarda, şu partili, bu partili yok, 55 milyon insanımız var, bütün insanlarımız var; biz
bütün insanlarımızı seviyoruz ve bu sevginin
işareti olarak, bütün insanlarımıza elimizdeki kıt
imkânlarla sağlık hizmeti götürmeye çalışıyoruz.
(ANAP sıralarından, “Bravo” sesleri, alkışlar)
BAŞKAN - Sayın

Bakan, bitiriyor musunuz?

‘‘

Bildiğiniz gibi, mayıs ayının
sonlarında, haziran ayının başlarında,
Bulgaristan’dan soydaşlarımız
Türkiye’ye göç etmeye zorlandılar. Bu
göç hareketini yakından takip ettik ve
baktık ki Bakanlığımızı ilgilendiren çok
önemli hususlar var. Bunlarla ilgilendik
ve bu arada, bazı soydaşlarımızın
talepleri oldu : “Kendilerinin,
mahiyetini bilmedikleri enjeksiyona
tabi tutulduklarını, aşı yapıldığını”
söylediler.
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MUSA GÖKBEL (Muğla) - Sayın Bakanım, diş
politikasında size katılıyorum.

Efendim, biraz sonra tamamlayacağım.

’’

Hatta bazıları, “Topuklarından aşı yapıldığını,
kendilerine Bulgaristan’da sağlık hizmeti verilmediğini, hamile kadınların bile zorlanarak
göçe tabi tutulduklarını” ifade ettiler.
Bütün bu bilgileri aldık, değerlendirdik. Birleşmiş Milletlere üye 148 ülkenin sağlık bakanına
mektup yazdım; Bulgaristan’daki bu insanlık
dışı dramla ilgilenmelerini rica ettim. Ayrıca,
Birleşmiş Milletler Teşkilâtına, Dünya Sağlık
Teşkilatı Başkanına, ilgili kuruluşlarına, Kızılhaç’a ve sağlıkla ilgili uluslararası bütün kurum
ve kuruluşlara mektup yazdım. Baktım ses çıkmıyor, ikinci defa mektup yazdım, ondan sonra, Dünya Sağlık Teşkilatı Başkanı başta olmak
üzere, telefonla aradım. Yapmış olduğumuz bu
müracaatların sonunda, Dünya Sağlık Teşkilatı Avrupa Bölge Direktörlüğünde bir toplantı
tertip edilmesi kararlaştırıldı: Bizden giden bir
heyetle, Bulgaristan’dan giden bir heyet orada
müzakere yaptılar ve sonunda Dünya Sağlık
Teşkilatı, kurulduğu tarihten bu tarafa ilk defa
iki ülke arasındaki siyasî bir meseleye sağlık
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açısından girdi. Dünya Sağlık Teşkilatı bir heyet oluşturdu. Bu heyet, önce ülkemize geldi,
Türkiye’de muhtelif yerleri gezdi, soydaşlarımızla görüştü ve sonra Bulgaristan’a gitti.
Orada da, soydaşlarımız ve Bulgar yetkililerle
görüştükten sonra bir rapor hazırladı. Hazırlanan rapor, hem Bulgaristan’da hem Türkiye’de
hem de Dünya Sağlık Teşkilatının Avrupa Bölge Başkanlığında aynı anda açıklandı.
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Bu rapor, Bulgaristan’dan soydaşlarımızın göç
hareketinin başladığı 1950 yılından bu tarafa ilk
defa ve çok önemli bir boyutta ve üstelik Dünya
Sağlık Teşkilatı gibi siyasî olmayan uluslararası
bir kuruluş tarafından hazırlanan, fakat sonucu itibariyle siyasî mahiyette olan bir rapordu.
Hazırlandı, geldi. Bu, bizim en önemli başarılarımızdan birisiydi. O zaman daha Jivkov Devlet Başkanlığı görevinden gitmemişti, düşürülmemişti, onu da zorladılar ve orada Türklere,
Türkçe konuşma, sünnet olma ve diğer dinî vecibelerini yerine getirme gibi konularda yumuşama getirileceğine dair Dünya Sağlık Teşkilatı
Heyetine söz verdiler. Şu ana kadar, bu gelişmeleri, Dışişleri Bakanımızın bugün sabah yapmış
olduğu açıklamalarda ifade ettiği gibi Dışişleri
Bakanlığımız da, biz de Sağlık Bakanlığı olarak
takip ediyoruz. Bulgaristan’dan gelen soydaşlarımızın, hem oradaki, hem de ülke içindeki
sağlık problemleriyle ilgilendik, onlara gerekli
hizmetleri verdik. Ayrıca, onlardan, sağlık personeli olarak gelenlere de görev verdik. İlk defa
bizim Bakanlığımız bu konuda aktif bir politika
izlemiş ve onlara görev vermiştir. Bunu da özellikle bilgilerinize sunmak isterim.
Bu arada, Dünya Sağlık Teşkilatı başta olmak
üzere, uluslararası kuruluşlarla önemli ilişkilerimiz vardır. Bu ilişkileri, bu dönemde giderek
artıracağız ve öyle inanıyor ve öyle görüyoruz
ki, Türkiye, Ortadoğu ve Balkanların tıp merkezi olmaya namzet bir ülkedir. Bu konuda hep
beraber hareket etmemiz lazımdır. Sağlık açıYüzyılın
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sından Türkiye’nin önünde önemli çalışmalar
var. Biliyorsunuz, Ankara’da ilk kalp nakli, yine
şu anda Bakanlığımızda görev yapmakta olan
Sayın Bayazıt tarafından gerçekleştirildi. Kendisi halen başhekim olarak görev yapıyor ve
Türkiye’deki kalp, göğüs cerrahi merkezlerinin
oluşumunda da büyük katkısı olan değerli hocamızdır. Şimdi, sayın milletvekili arkadaşımız
kriz geçirdiği için onu hastaneye götürdü. İlk
kalp nakli onun önderliğinde başlatıldı. 20-21
yıllık aradan sonra ilk defa bu sene kalp nakli yapıldı. Bu da, yine değerli doktorumuzun
yetiştirdiği arkadaşları tarafından İstanbul’da
gerçekleştirildi ve şu anda işçi Arif bu operasyondan sonra takılan kalbiyle yaşıyor.
Bunun dışında, yine, gerek Hacettepede, gerek diğer hastanelerimizde, gerekse Gülhane
Askerî Tıp Akademisinde yeni nakiller gerçekleştirildi. Karaciğer, pankreas nakli gibi yeni
gelişmeler devam ediyor.
Bu işlerin daha iyi, daha düzenli yapılabilmesini sağlayacak olan transplantasyon merkezini
oluşturuyoruz. Şu anda her hastane, kendi hastasının, sıra bekleyen hastasının organ nakliyle
ilgileniyor. Halbuki, bu merkezi oluşturduğumuz takdirde, tıpkı kan konusunda olduğu gibi,
hangi hastanede, hangi ihtiyaç varsa, bulunan
organ süratle oralara ulaştırılacak. Bunun en
son örneği, yine değerli doktorlarımızın başarısıyla, Antalya’daki bir hastadan Ankara’ya
getirilmek suretiyle karaciğer ve pankreas naklinin gerçekleştirilmesidir.
Tabiî, bunlar sağlığın yüz güldüren tarafları,
insanın hoşuna giden tarafları. Gönül isterdi ki
muhalefete mensup milletvekillerimiz, hep olayın olumsuz taraflarına bakacaklarına, hekimlerimizin bu başarılarını dile getirsinler; ama,
hiç olumlu tarafları görmediler.
Sayın Durmaz hepsini
takdir etti Sayın Bakan.

ALİ ESER (Samsun) -

Tabiî, bütün bunların yanı sıra şunu ifade etmek istiyorum: Sağlıkta bizim ana problemlerimizi çözmemiz gerekiyor; çözmemiz için,
tabiî tartışacağız. Ancak bugün, sabahtan beri,
gerek Dışişleri Bakanlığının, gerekse Sağlık Bakanlığının bütçeleri üzerindeki görüşmeler bir
hayli uzadı. Vaktinizi fazla almak istemiyorum;
ama bu konuları tartışacağız. Sizlerle tartışmadan bir yere gitmemiz mümkün değil. Konuşacağız, tartışacağız ve genelde meselelerimizi
çözeceğiz, çözmemiz de gerekiyor.
Sayın Milletvekilleri, bizim, Avrupa ülkelerinden ve Amerika’dan geri kalır tarafımız yoktur.
Hekimlerimize inanın, hekimlerimize güvenin.
Bana göre, hekimlerimiz dünya standartlarının
altında değiller, aksine, Batı ülkeleri standardındadırlar. Bizde noksan olan, ameliyat sonrası bakımdır.
MUSA GÖKBEL (Muğla) - Biz

Özal güvenmiyor.

güveniyoruz da,

SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) -

Herkes güvenecek... Siz de güveniyorsunuz.
MUSA GÖKBEL (Muğla) -

güvenecek?

Bundan sonra mı

SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) - O
da yarın İstanbul’da yeni bir hastane açıyor.
Bu, güzel bir gelişmedir. Artık Amerika’ya
gitmeyeceksiniz. Allah göstermesin; ama aynı
Amerika’daki şartlar gibi, İstanbul’da aynı şartlar altında ameliyat olabilirsiniz; artık, Amerika’ya gitmeyeceksiniz. (ANAP sıralarından
“Bravo” sesleri, alkışlar)
ÖNER MİSKİ (Hatay) - Cumhurbaşkanı da git-

meyecek mi?

SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) -

Allah göstermesin; ama eğer bir hastalanma
gibi durumunuz olursa Amerika’ya gitmeden,

aynı şartlarda ameliyat olabileceğiniz bir tesisi
İstanbul’da hizmete açıyor.
GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) -

biz zaten gitmiyoruz.

Sayın Bakan,

SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) -

Değerli Arkadaşlarım, bütün katkılarınızla,
desteklerinizle; her ne kadar muhalefete mensup arkadaşlarımız tenkit etmişlerse de, bu tenkitlerinden hoşlandığımı ifade ediyorum...
ÖNER MİSKİ (Hatay) - Yapıcı olmak için Sayın

Bakan...

SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) - El-

bette, elbette... Hoşlandığımı ifade ediyorum ve
hoşuma da gidiyor. Sizlerle birlikte 1990 yılını
inşallah iyi bir şekilde geçiririz. Gelecek seneki
bütçede, bu sene söylediğiniz tenkitlerin olmayacağı bir tarzda inşallah, devam ederiz. Siz de
bize destek verirsiniz, burada tenkit ettiğiniz gibi
değil de, eğer yol gösterici politikalarınız varsa
onları söylersiniz, biz de daha memnun oluruz.
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SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) -

Bu duygu ve düşüncelerimle, saygılarımı sunuyorum efendim. (ANAP sıralarından “Bravo”
sesleri, alkışlar)
--SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Ankara) - Sayın Başkan, müsaade ederseniz, arkadaşımızın
sorduğu iki soruya da sözlü olarak cevap vermek istiyorum.

Birincisi: Türkiye’de şu anda Bakanlığımızın
yürütmekte olduğu sağlık hizmetlerine destek
veren gönüllü kuruluşların başında Yardım Sevenler Derneği, Türk Kadınlar Derneği, Kızılay ve ayrıca, kurulmuş muhtelif vakıflar; bu
arada da Anneler Derneği ve Türk Kadınını
Güçlendirme ve Tanıtma Vakfı da sağlık alanında hizmet veriyor.
Soruyu bütün vakıflar için sormayıp, sadece
Yüzyılın
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Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı için sormuş olmanız benim için bir anlam taşıyor. Biliyorum, siyasî sebeplerle soruyorsunuz. Olayın
siyasî tarafı yok, insanî tarafı var, insanî boyutu
var. Bu vakıf da hizmet verirken, “Şu partiye
oy verdi, bu partiye oy verdi.” diye bir ayırım
yapmadan, halka hizmet götürüyor. Biz, bunu
destekliyoruz. Bilgim var, bilgim dahilinde de
yürütüyoruz.
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Birinci sorunuzun cevabına bir ilave daha yapmak istiyorum. Türkiye’de sağlık hizmeti veren
başkaca vakıflar da var. Bu vakıflarla birlikte,
bu işin hakikî manada koordine edilmesi lazım.
Bu koordinasyonu sağlamak için de, Meclise
bir yasa teklifi verdik, onu da ifade etmek isterim. Bu konuda, daha başka hizmet vermek isteyen gönüllü kuruluş varsa, bunlara da açığız.
Bu vakfın başkanı, Semra Özal Hanımefendi
olmayıp, Sayın Bayan İnönü olsaydı, ona da
aynı hizmeti verdirirdim; burada da sorulmasını ayıplardım. (SHP sıralarından gürültüler)
Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yapılan
bir faaliyet, Bakanlığımıza mal edilmek isteniyor. Sağlık master planının çalışmasını, Devlet
Planlama Teşkilatı organize ediyor. Ben bakan
olduktan bir hayli zaman sonra, zannediyorum
bir etüt değerlendirmesi, ara değerlendirmesi
vesilesiyle davet edildim. Orada ilgili kuruluşlar, üniversiteler, tabip odaları ve sektörün diğer temsilcileri de vardı. Orada muttali oldum,
öğrendim ki, üç-dört yıl öncesinden bu tarafa
Türkiye’nin sağlık master planını çıkarma istikametinde bir çalışma var. Bu çalışmayı Devlet
Planlama Teşkilatımız organize etmiş, Sağlık
Bakanlığından da bilgi istemiş, destek istemiş.
Sağlık Bakanlığı, sadece, Devlet Planlama Teşkilatımız tarafından istenen bilgileri yerinde ve
zamanında ulaştırabilmek için, bahsedilen arkadaşları burada görevlendirmiştir, doğrudur;
ancak, “Kime ihale edildi, kim ihale etti, ne zaman ihale edildi?” sorularının muhatabı Sağlık
Bakanlığı değildir; Devlet Planlama Teşkilatı
yetkilileriyle görüşmeniz lazım.
Yüzyılın
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BAŞKAN -

Teşekkür ederiz Sayın Bakan.

Buyurun Sayın Kangal.
EKREM KANGAL (Sivas) - Sayın Başkan, Sayın

Bakana bölgemle ilgili iki sualim olacak.

Birinci sualim: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Hastanesi inşaatı uzun zamandır devam ediyor. Bu inşaat, tüm bölgeye hizmet verecek bir
yatırım durumunda; ama uzun süredir bitirilemedi. Ne zaman bitirilecek?
Bu hastane, ne zaman tüm üniversiteyle birlikte işletmeye açılacak? Bu süre içinde, bugüne
kadar, ne miktarda ödenek ayrılmıştır, ne kadar sarfiyat yapılmıştır?
Geçen yıl niçin bunu uygulamadınız da bu yıl
uyguluyorsunuz? Niçin sadece Ankara’da uyguluyorsunuz? Erzurum’da, Isparta’da, Kocaeli’nde, Konya’da, Kayseri’de aynı durum
vardı. O yöreler Türkiye sınırları içinde değil
midir? Oradaki insanlarımız hava kirliliğinden
mağdur değil mi idiler?
Teşekkür ederim. (SHP ve ANAP sıralarından
alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür

ederim Sayın Tez.

Sayın Bakan, cevap verecek misiniz, yoksa yazılı mı vereceksiniz?
SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Ankara) - Sayın

Başkanım kısaca arz edeyim müsaade ederseniz.

Ben, Sayın Tez’in kısalığında verip veremeyeceğimi bilemiyorum; ama şunu ifade etmek
istiyorum.
RIZA YILMAZ (Ankara) -

Tez’in kısalığında?..

Ne demek, Sayın

SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Ankara) - Konuşmamda da bahsettim, Ankara’nın hava
kirliliğinde, kirlilik oranı fevkalade yükselen,
artan bölgelerimiz var. Kirlilik oranı gerek bizim tespit ettiğimiz ölçülerin, gerekse Dünya
Sağlık Teşkilatının tespit ettiği ölçülerin altında

İBRAHİM TEZ (Ankara) -

Bende de var.

Aynı
dili konuşmamız lazım. Siz de inceleyin, saat
9.00 rakamı siz de inceleyin S02 2.050; PM 695.

SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Ankara) -

Şimdi bununla aynı saatlerde Aydınlıkevler’deki rakam SO2 276. Bunu toplarsanız, buradan
bir değere varırsanız, Aydınlıkevler’de kirli olmayan havayla Bahçelievler’deki kirli havayı
Aydınlıkevler’e taşımış olursunuz, kâğıt üzerinde; ama böyle bir şeyi fiilen yapamazsınız.
Bahçelievler bütün üst sınırları aşmış, orada tedbir almanız lazım, Kavaklıdere’de tedbir almanız
lazım; Çankaya’da tedbir almanız lazım. Yani,
diğer yerlerin ortalama rakamlarına gelmedi
diye tedbir almamak bana göre yanlış. Oradaki
insanları ölüme mahkûm edemezsiniz; bir.
İkincisi, genel değerlendirmeler yapılmış, biz
Bakanlık olarak gerek belediyeyi, gerekse valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulunu uyardık. Neden
uyardık? Bize gelen veriler aynı zamanda onlara da gidiyor, çünkü bu çalışmayı biz yapıyoruz, bu çalışmalar şu anda Sağlık Bakanlığının,
Hıfzısıhhanın kontrolünde. Yine, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün bende yazısı var, 19 Aralık’ta bir yazı gönderiyor, diyor ki:
“Havadaki nem oranının yüzde 97 olması ve
akşam saatlerinde sisin yoğunluğunu muhafaza
etmesi beklenmekte.
Hava kirliliğinin önemli ölçülerinden olan bileşimlerinin aşırı nem etkisiyle asite dönüşmesi,
bunun sonucu olarak asit yağmuruyla karşılaşılması mümkün olabilecektir.”

Asit yağmuru olduğu takdirde ben böyle bir
vebali taşıyamam. Eğer siz taşımak istiyorsanız, siz bakan olduğunuzda uygulamazsınız.
Ben bakan olarak bu tavsiyemi yaparım. İl Hıfzıssıhha Kurulu da uygulamış; bundan dolayı
da teşekkür ediyorum.
Geçen seneki değerlerle bu seneki değerleri
sordunuz. Geçen siz aynı rahatsızlığı çektiniz
mi çekmediniz mi? Çekmişseniz niye şikâyet
etmediniz?
Efendim,
re’sen alacaksınız o kararı. Geçen sene alınmamıştır diyoruz.

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) -

BAŞKAN - Karşılıklı

konuşmayın efendim.
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olan yerler var. Bu yerlerde kirlilik oranı yüksek
olan yerleri toplayarak, ortalama, Ankara’nın
kirlilik oranını tespit ederek tedbir almanın
yeniden gözden geçirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Neden? Şimdi bakın, 17.12.1989 tarihinde Bahçelievler’de saat 9.00’daki ölçümde,
S02 2.050.

SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) -

Müsaade buyurun sayın milletvekili.
Şunu söyleyeyim: Bir tedbir geçen sene alınmadı diye bu sene benim almam suç mudur?
(SHP sıralarından gürültüler)
Suç değil;
ama geçen sene alınmamıştır, yanlış yapılmıştır.
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) -

SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) -

Efendim, aklınız neredeydi, niye şimdi geliyorsunuz? Geçen sene eğer bir yanlış yapılmışsa,
geçen seneki yanlış bu seneki doğruyu götürmez. Bu seneki doğru yapılmıştır; o zaman, siz
bu doğruyu alkışlamanız lazım. (SHP sıralarından alkışlar)
Tamam o zaman.
Yani, ben bu olaya şu parti bu parti açısından
bakmıyorum, bakılması da yanlış. Ancak, bu
işte en önemli görev belediyelerindir. Belediyelerin, bir an önce halkın sağlığıyla ilgili gerekli
tedbirleri alması lazımdır diyoruz, bunu söylüyoruz. Mesele bu. (Gürültüler)
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Konu

Sağlık Bakanlığı 1991 Malî Yılı Bütçesi ile 1989 Malî Yılı Kesin Hesabı
Münasebetiyle

Yasama Yılı

4

Birleşim

54

Tarih

20.12.1990

SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Ankara) - Sayın
Başkan, Değerli Arkadaşlarım, konuşmama başlarken, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Grupları
adına konuşan Sayın Ali Uyar’a, Sayın Türkân
Akyol’a, Sayın Doğan Baran’a, yine değerli arkadaşlarım Sayın Hamdi Özsoy ve Sayın Rauf
Ertekin’e özellikle teşekkür etmek istiyorum.
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Değerli Arkadaşlarım, aslında sağlıkla ilgili,
üzerinde tartışacağımız, konuşacağımız çok
önemli problemlerimiz var, meselelerimiz var.
Ancak, bunu, bir bütçe görüşmesi dolayısıyla
değil de, daha başka vesilelerle tekrarlamayı
daha yerinde buluyorum ve öyle düşünüyorum. Hazırlamış olduğumuz dokümanı, kitabı
hepinize takdim ettim. Ben, mümkün olduğu
kadar kısa konuşarak, bu meselede, genelde
düşündüklerimizi ifade etmeye çalışacağım.
Benden önce grubumuz adına konuşan çok
değerli arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi,
sağlık alanında, aslında, son yedi yılda önemli
çalışmaları yaparak bugünlere geldik. Elbette
muhalefete mensup arkadaşlarımızın eleştirileri
olacak, tenkitleri olacak, hatta kendi içimizde,
grubumuzda arkadaşlarımızdan da tenkitler gelecek. Bunları, demokrasinin birer sağlık işareti
saymamız gerekir. Eğer demokratik bir sistem
içerisindeysek, elbette eleştirecek, yol gösterecek, tenkit edecek ve bundan da ülke yararına
iyi sonuçlar çıkaracağız ve zaten bunu çıkarabilmek için tartışıyoruz. “Her şey doğrudur, her
şey güllük gülistanlıktır.” demek mümkün değil.
Bugün Türkiye’nin en önemli iki probleminden
birisi sağlık, diğeri de eğitimdir. Hükûmetimiz,
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problem olduğu için sağlığa öncelik vermiş, vermeye de devam edecek; ancak, bazı hususları
bir kere daha ifade etmekte fayda görüyorum.
Şu anda tartışmakta olduğumuz Sağlık Bakanlığı Bütçesi, son on yıllık bütçeler içinde payı bu
kadar yüksek olan bir bütçedir. Bu da, Hükûmetimizin, sağlığa ne kadar önem verdiğinin bir
göstergesidir. Geçen sene de buna benzer bir
yükseliş söz konusuydu; ancak, bütün bunlara
rağmen, problemleri gelecek yılda tam olarak
çözeceğimizi ifade etmek de mümkün değildir;
çünkü, birtakım problemlerimiz vardır; altyapı
problemlerimiz vardır, eleman problemlerimiz
vardır ve bir organizasyon problemimiz vardır.
Bütün bunları, geleceğe dönük olarak iyi planlayabilmemiz lazımdır. Ancak, bir iki göstergeyi
de bu arada ifade etmek istiyorum:

‘‘

1983 yılında, 2 52S olan sağlık ocağı
sayısı, 1 Aralık 1990 tarihi itibariyle
3.444’e ulaşmıştır; yani sağlık ocağı
sayısında yaklaşık 1.000 artış söz
konusu.

’’

Yedi yıllık bir devre içerisinde bu 1.000 artışı,
bizim yaptığımızı ifade etmemiz gerekir. Yedi
yılda artan sağlık ocağı sayısının 1.000 olduğunu ifade ederken, sağlık evleri sayısındaki
artışın da, 1983 yılından bu yana 7.055’ten,
11.062’ye yükselmiş olduğunu ifade etmemiz
lazım ki, bu rakam da az bir rakam değildir.
Tabiî, bunu da yeterli bulmuyoruz, yeterli olması da mümkün değildir.

‘‘

Temel sağlık hizmetleri alanında 6.494
hekim, 17.505 ebe, 4.521 hemşire, 4.705
sağlık memuru, 9.305 diğer sağlık
personeli ve 14.328 idarî ve teknik
personel olmak üzere toplam 56.858
personelle hizmet vermekteyiz.

Ayrıca,

‘‘

’’

sağlık ocaklarında çalışan hekim sayısı,
1983 yılında 3.479 iken, 1990 yılında
6.494’e çıkmıştır. Artış oranı yüzde
87’dir.
Sağlık ocaklarındaki hemşire sayısı, 1983
yılında 2.189 iken, 1990 yılında 4.521’e
yükselmiştir ki artış oranı yüzde 107’yi
bulmuştur. Sağlık ocakları ve sağlık
evlerindeki ebe sayısı, yedi yıl önce 8.976
iken, bu yıl 17.505’e çıkmıştır ki artış
oranı yüzde 95’tir.

’’

Ayrıca, bazı göstergelerden de bahsetmek istiyorum:

‘‘

Bebek ölüm hızı, 1983’te Anavatan
Partisi iktidara geldiğinde, binde 82,8’di.
Bu rakam, yedi yıllık mücadelemizin
sonunda, binde 59,3’e düşürülmüştür.

’’

0-11 aylık bebeklerdeki aşı sonuçları, bu yaş
grubundaki tüm bebeklere oranı, 1983 yılında
yüzde 8’di, bugün bu rakam yüzde 60’a çıkarılmıştır.
Bildiğiniz gibi, geçen sene başlattığımız sağlık
taramasında, Türkiye’deki bütün ilk, ortaokul ve

liseler taranmış, yaklaşık 10 bine yakın çocuğumuz sağlık taramasından geçirilmiş, bunun sonucunda, ülke genelindeki sağlık problemlerinin
tespit edilebilmesi ve bir sağlık haritasının çıkarılabilmesi için altyapı oluşturulmaya çalışılmıştır.
Bu ve diğer hizmetlerin verilmesi sırasında,
tabiatıyla, Bakanlığımız personeli yanı sıra,
bu hizmetlerimize katkıda bulunan kurum ve
kuruluşlar var; bunlar arasında Millî Eğitim
Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığımız, devlet bakanlıklarımız ve diğer bakanlıklarımızı saymamız
mümkün. Her kademede bize destek olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarına ve özellikle
bu hizmetlerin verilmesinde üstün gayretleri
olan, başta grubumuza mensup milletvekillerimiz olmak üzere, muhalefet milletvekillerine
de huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum.
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) - Sayın
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Personelle ilgili olarak da bir iki rakam vermek
istiyorum:

Bakan, baş-

ta niye grubunuz?
SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) -

Efendim, o önceliği, müsaade ederseniz, vermem lazım. Doğruya doğru konuşalım. (SHP
ve DYP sıralarından alkışlar!)
Tabiî, bu arada bir iki hususu daha ifade edip,
geneldeki meselemize geçmek isteyeceğiz.
Biz

‘‘

1983 yılında iktidara geldiğimizde, bize
verilen rakamlara göre, ülke genelinde 66
bin sıtma vakası belirlenmiş. Bu rakam
bugün 7.804’e düşmüştür.

’’

Burada, büyük bir mücadele veren Sıtma Savaş Teşkilatı mensuplarımıza özellikle teşekkür
etmek istiyorum.
Yine, verem savaş hizmetlerinde önemli çalışmalar yürütülmüştür.
Yüzyılın
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Kanser hizmetlerinde, önümüzdeki yıldan
itibaren çok büyük bir atılımı -şimdiye kadar
yaptığımız çalışmalara ilaveten- yapacağımızı
burada özellikle ifade etmek istiyorum.

100. YILA ARMAĞAN

En önemli konularımızdan birisi olan, ana ve
çocuk sağlığıyla ilgili olarak; önümüzdeki yılın,
anneleri ve çocukları yaşatma programı çerçevesinde geçeceğini burada huzurunuzda özellikle ifade ediyorum. Bütün illerimizde, bütün
ilçelerimizde bu faaliyete, bütün milletvekili
arkadaşlarımızın iştirak etmesini özellikle istirham ediyorum. Geliniz, birlikte bu çalışmalarımızı beraber götürelim, kamuoyunu oluşturalım. Çünkü, Türkiye’de en önemli mesele,
insanlarımızın kendi sağlıklarına sahip çıkma
bilincinin oluşmasıdır. Bu bilincin, maalesef
ülkemizde yeterli olmadığı kanaatindeyiz. Bu
kanaate nereden varıyoruz?.. Bu kanaate şuradan varıyoruz: Yapmış olduğumuz sağlık taramamızda, bazı okullarımızda temizlik için, temizlik malzemesi olarak sabunun olmadığını,
hatta bazı okullarımızda -ki bunların büyük bir
kısmı köy okullarıdır- tuvaletlerin olmadığını
tespit etmiş bulunuyoruz. Bu bilince ulaşabilmek için elbirliğiyle hareket etmemiz lazım ve
en önemlisi, kişilerin kendi sağlıklarına kendilerinin sahip çıkması şuurunun oluşmasıdır. Bu
yoksa, sizin yaptığınız, bizim yaptığımız bütün
faaliyetler bir yere kadar gelir, ondan sonra bu
mesele bir yerde durur.

İşte, bunları sağlayabilmenin ve bu gibi hizmetleri götürebilmenin yanı sıra, ülkemizde
bugün bir problem var ve bunu gerek bizim
arkadaşlarımız, gerekse muhalefete mensup arkadaşlarımız da dile getiriyorlar. Türkiye’de şu
anda doğru dürüst bir sevk sistemi yok. Birinci
basamak sağlık hizmetlerine ilgi ve onları desteklemek konusunda yeterli bir düzenleme de
yok. Bu işi cazip hale getirebilecek çalışmalar
da yeterince yapılamamış.
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Nüfusumuzun büyük bir bölümünün sağlık açısından güvencede olduğunu, ama bir bölümünün ise sağlık açısından güvenceden yoksun olduğunu görüyoruz. Bu gibi problemleri ortadan
kaldırabilmenin yolu, ileri Batılı ülkelerin yapmış oldukları çalışmaları bizim de yapmamızdır.
“İleri ülkeler ne yapmış?” diye inceledik. Gelişmiş, sanayileşmiş ülkelerin uyguladıkları sistemle, Doğu Bloku ülkelerinin uyguladıkları sistem arasında bir fark var. Doğu Bloku ülkeleri,
1985’te başlattıkları ve 1991’in 1 Ocak’ından
itibaren tam olarak uygulamaya koyacakları
yeni sisteme gelinceye kadar, herkesin sağlık
sisteminden faydalanmasını öngörüyorlardı ve
devlet bunu karşılıyordu. Çünkü, orada bir husus vardı; devlet, herkese iş bulmak zorundaydı;
işi olsun veya olmasın, bir kişilik işte on kişi çalışabiliyordu, devlet buna karşı bir maaş ödüyordu ve dolayısıyla, sağlık açısından da herkesi
güvenceye alıyordu. Ancak, Doğu Bloku ülkelerinin uyguladıkları bu sistemde, belli ölçüler
içerisinde temel sağlık hizmetlerinde ileride
olduklarını, ama tedavi hizmetlerinde fazla gelişmediklerini gördük. Doğu Bloku ülkeleri de
şimdi bu sistemlerini terk ediyorlar, genelde ileri
Batı ülkelerinin uyguladıkları sistem olan sağlık
sigortası sistemine geçmek için Dünya Sağlık
Teşkilatına başvurmuş bulunuyorlar ve şu anda
onun müzakerelerini yapıyorlar.

Peki, Batılı ülkelerde, gelişmiş, sanayileşmiş ülkelerde uygulanan sistem nedir?.. Başta Amerika, Kanada, Almanya, İngiltere, Fransa olmak üzere bu hizmet, genelde sağlık sigortası
sistemiyle veriliyor. Şahıslar prim ödüyorlar,
ödedikleri primin karşılığında sağlık hizmeti
alınıyor. Genelde, sağlık sigortası sisteminde
Batı ülkelerinin tek birinde çok çarpıcı bir ayrılık vardır; o da, İngiltere’dedir. İngiltere, genel
sağlık sigortasını kabul etmiş olmasına rağmen,
sigortanın finansmanı konusunda prim almak
yerine, devlet karşılıyor; ama İngiltere de, bu,

Bu örnekleri göz önünde bulundurarak, Türkiye’nin genel sağlık sigortası yapısına geçmesi, ancak bu geçişte acele edilmeden, konunun
detaylı bir şekilde tartışılması lazım geldiğine
kanaat getirdik ve hazırladığımız ilk taslak metnini kamuoyu önünde tartışmaya açtık. Bütün
milletvekili arkadaşlarımıza, bütün sendikalara, bütün derneklere, bütün kamu kurum ve
kuruluşlarına, üniversitelerimize, hekim camiamıza, eczacılarımıza, diş hekimlerimize ve
muhtarlara varıncaya kadar, valilere, kaymakamlara varıncaya kadar, yaklaşık 450-500 bin
kişiye bunları gönderdik ve bunların görüşlerini tespit etmeye, öğrenmeye çalıştık.
Bu sisteme, genelde büyük bir ekseriyet olumlu
yaklaşıyor. Ama, şunu ifade etmek ve tespit etmek lazım gelir ki, bugün, doğrusu SHP Grubu
adına konuşan Sayın Hocamızı ve Sayın Uyar’ı
sigorta konusunda çelişki içerisinde gördüm;
“Genelde sigortaya karşı çıkmıyoruz.” deniyor
ve ondan sonra da sigortaya karşı çıkılıyor.
Ülkede sigorta sistemi var mı, yok mu; ona bakalım. Tabiî, bizim bu konuda güçlüklerimiz
de vardır. Türkiye’de şu anda sigorta yapısı
var; bunun için ilk olarak İşçi Sigortaları Kurumu kurulmuştur ve kuruluş tarihi 1945’tir.
1945’te kurulan İşçi Sigortaları Kurumu, daha
sonra Sosyal Sigortalar Kurumu haline dönüştürülmüştür; Sosyal Sigortalar Kurumundan sonra da, Bağ-Kur kurulmuştur; kuruluş
tarihi 1970’lerdir. Şimdi 1990’lardayız. Sosyal
Sigortalar Kurumu demek, işçinin, memurun,
bağımsız çalışan Bağ-Kur’lunun, kısaca, sosyal
güvenlik hizmeti veren bütün kurumların bir

araya geldiği kurum demektir; ama, bu kurum,
genel sağlık sigortasına geçişin öncülüğünü
yapıyor; çünkü, prim alıyor. Sağlık primi olarak işçiden asgarî ücretin yüzde 12’si kadar
bir prim kesiliyor, diğer emeklilik primleri bu
oranda yoktur. Sağlık primi olarak kesilen bu
primin yüzde 7’sini işveren, yüzde 5’ini de işçi
ödüyor; yani işçi, kendi maaşından kesilen ücretiyle sağlığını satın almak istiyor, sağlık hizmetlerine ulaşmak istiyor, kalite istiyor; güvencesini de böylece sağlıyor.
Yine Bağ-Kur’u oluşturuyoruz; emeklilik sisteminin yanı sıra, sağlık hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Şu anda potansiyel olarak 10 milyona
yakın Bağ-Kur’Iudan, 3,5 milyona yakını, sağlık primi ödedikleri için, sağlık hizmetlerinden
faydalanabiliyorlar. 20 milyon sigortalı var,
10 milyon memur var, toplam olarak nüfusumuzun demek ki, 33-34 milyona yakını sağlık
açısından fiilen güvencededir; ama, sosyal güvencede olan nüfus potansiyelimiz ise 40 milyondur. Yani, 7 milyon daha Bağ-Kur’lu bugün
sağlık sigortası primi öderlerse, bu sistemden
hemen faydalanabilecekler. Böylece, nüfusumuzun 40 milyona yakınının bir kere güvencesi var. Peki, nüfusumuzdan geriye ne kaldı?
57 milyon olduğumuza göre, 17 milyon kaldı.
Bu 17 milyonun, hangi dağılımlar içerisinde
yer alabileceğinin hesabını yaptık. Bize verilen
rakamlara göre, bu 17 milyon nüfustan, 10 milyonu Bağ-Kur kapsamında olması lazım gelen,
ağırlığı da tarımda çalışan çiftçilerimiz olduğu
görülüyor. 5 milyona yakını ise, herhangi bir
işte çalışmasına rağmen, sigortaya kaydını yaptırmamış, emeklilik hakkından mahrum olan,
aynı zamanda da sağlık sigortası primi de ödemediği için, sağlık açısından da güvenceden
yoksun olan işçiler, onların yakınları; yani eşleri, çocukları, ana ve babaları teşkil etmektedir
ki, böylece 4-5 milyonu sigortaya, 10 milyonu
da Bağ-Kur’a girebilecek yeni bir potansiyel
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devletin karşılaması sisteminden çıkabilmek
için bütün gücüyle çalışıyor, fakat çıkamıyor.
Bu sistemin İngiltere’yi batırdığını da ifade
ediyorlar; yani devlet tarafından karşılamakla,
şahısların kendileri tarafından ödedikleri prim
arasındaki farkın en çarpıcı örneği İngiltere’dir.
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var. Böylece, 15 milyonluk bir potansiyelin BağKur ve Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamına
girmesi söz konusudur. Nüfusumuz 57 milyon
olduğuna göre, şimdiye kadar söylediklerimizin
sayısı 55 milyonu bulduğuna göre, geriye 2 milyonu kalıyor. Bu iki milyonun da ödeme gücü
olmadığını, herhangi bir bir işte çalışmadığını;
memur olmadığını, işçi olmadığını, kendi adına
da bir işi olmadığını kabul ediyoruz ve bu 2 milyonun da prim ödeme şansının zayıf olduğunu,
ödeyemeyecek durumda olduğunu bu vesileyle
kabul edersek; bunu da devletin ödemesini öngörüyoruz. İşte, sistemin genel çerçevesi bu.
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Bir kısım arkadaşlarımız, “2 milyon için mi
sağlık sigortası çıkıyor?” diyor. Hayır. Sağlık sigortası, ülkedeki bütün nüfusun, kayıtlı olması
lazım geldiği kurumlara kaydedilmesini sağlayacak, bunu özendirecek, gereğinde de mecbur
edecek bir sistemi oluşturmaktır. Bu birincisi.

‘‘

Bu sistem içerisinde eğer, genel bir sağlık
sigortası yapısına kavuşamazsak, sevk
sistemini de oluşturamazsak, hastayı
kontrol edemiyoruz.

’’

Hastayı kontrol edemediğimiz için –gittikçe
artan bir ilaç tüketimi var- ilaç tüketimini de
kontrol altına alamayacağız.

‘‘

O halde birinci aşama -tekrar
söylüyorum- sağlık sigortasına geçmek;
ikinci aşama, bir aile hekimliği
sistemini düzenleyerek, sevk sistemini
oluşturmak.
Bunun da hesabını yaptık. Yaklaşık 3
bin kişiye bir aile hekimi hesabıyla,
ülke nüfusunun yapısına göre, 19-20 bin
civarında aile hekimine ihtiyacımız var.
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’’

Bu, şu anda, Türkiye’deki hekim sayısı itibariyle
bir sıkıntı getirmeyecek; çünkü, 50 bin civarında
hekimimiz var, bunun 19-20 bininin aile hekimi
olduğunu kabul edersek, geride hastanede ve
diğer hizmetlerde çalışabilecek 30 bin hekimlik
potansiyelimiz söz konusu.
Sistem içerisinde düzenli bir akışın olabilmesini sağlayabilmek için de, aile hekimine –biraz
önce ifade ettiğim gibi- 3 bin kişinin kaydolması esasını getiriyoruz. Ancak, geçiş döneminde,
bunda birtakım istisnalar getirebiliriz, bunları
tartışmamız lazım.
Genelde, tartışmada, “SSK’nin ve Bağ-Kur’un
birikmiş paraları var, oraya göz dikiliyor” dediler. Sağlık Bakanlığı bu sistemi hazırlarken, hiç
kimsenin parasına göz dikmiyor, hatta SSK’yi,
Bağ-Kur’u güçlendirmeye çalışıyor.
Bugün bizim yapacağımız iş, standartları koymak ve hizmetin işleyişini ortaya çıkarmaktır.
Sağlık Bakanlığının parayla münasebeti olmayacak; kurduğumuz Bağ-kur’un da münasebeti
olmayacak. Ya kimin münasebeti olacak? Eğer
hizmetten faydalanan işçiyse, onun parasını
SSK ödeyecek; hizmetten faydalanan memursa,
memurlar adına Maliye Bakanlığı veya emekliyse, Emekli Sandığı ödeyecek; hizmetten faydalanan Bağ-Kur’luysa, Bağ-Kur onu ödeyecek.
Tabiî, bu vesileyle şunu da dile getirmek istiyorum: Tartışmamız lazım. 2000’li yıllara gidiyoruz. Dünyanın her yerinde en güçlü kuruluşlar,
sigorta kuruluşları; fakat ülkemizde maalesef
sigorta kuruluşlarının zayıf olduğunu, giderek
sıkıntıya düştüklerini görüyoruz. Peki, bunun
sebebi ne? Bunu araştırabilmemiz lazım. Prim
ödeyenlerin fazla, hizmetlerden faydalanacakların az olması lazım. Yani, Mısır Piramidi
gibi; tabanı geniş, tavanı dar olacak, Yani, bin
kişi prim öder, bin kişi de faydalanırsa, o sistem
çöker. Bin kişinin ödediği primden, belki on,
onbeş, yirmi kişinin yararlanması lazım; risk
grubunun en fazla yüz kişiye gidebilmesi lazım.

Şu anda Türkiye’de, Sosyal Sigortalar Kurumu
yapısı içerisinde -yine oradan aldığımız bilgiyi
aynen veriyorum- prim ödeyen 3 milyon 300
bin aktif sigortalı var; ama, hizmetten faydalanan 20 milyon kişi. Bu sistem sıkıntıya gider
diyoruz. Bunun bir sistemini kurmamız lazım
ve bunu da sağlık sigortası vesilesiyle yapmaya çalışıyoruz; tabiî, tartışılacak. Aslında bu
bizim görevimiz değil; ama şu ana kadar bu
sistem, tam bir düzensizlik içerisinde gelmiş.
Sağlık Bakanlığının görevi, sağlık hizmetlerini
standarda kavuşturmak. Prim toplamak, prim
toplamanın yapısını oluşturmak, ilgili kuruluşların görevi; ama, biz bir standarda kavuşmaya
çalışıyoruz; Sağlık Bakanlığının, sağlık hizmetlerinde tespit ettiği standarda göre prim toplamak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının
ve Sosyal Sigortaların görevidir.
Dolayısıyla, burada Sağlık Bakanlığının parayla hiçbir alakası yok. Burada üç yere para
ödenecek. Kime ödenecek? Aile hekimine. Aile
hekimine kim kaydoldu? İşçi kaydolmuşsa, parasını Sigorta ödeyecek; bağımsız çalışan kaydolmuşsa, parasını Bağ-Kur ödeyecek; memur
kaydolmuşsa, parasını devlet ödeyecek.
İkinci ödeme yeri hastanedir. Hastaneye giden
işçiyse, sigorta ödeyecek; Bağ-Kurluysa, BağKur ödeyecek; memur gitmişse, maliye ya da
devlet ödeyecek.
Üçüncü ödeme yeri eczanedir. İlacı kim alıyorsa, onun kurumu ödeyecek.
Dolayısıyla, Sağlık Bakanlığının ve Bağ-Kur’un
parayla hiçbir alakası yok. Sağlık Bakanlığının,
sadece standart konusunda bir alakası var.
Üzerinde özellikle durmamız lazım gelen bir
başka husus da şudur: Şu anda asgari ücretli
bir işçi SSK’ya 49 bin lira sağlık primi ödemek-

te ve Bağ-Kur’un birinci basamağındaki bir vatandaşımız da ayda 13 bin küsur lira sağlık primi ödemektedir. Burada, primde bir standart
yok, Primde standart olmadığı için, hizmette
bir standart yok, Memur ayrı hizmet alıyor,
işçi ayrı hizmet alıyor, Bağ-Kur’Iu ayrı hizmet
alıyor. Biz, memur, işçi ve Bağ-Kur’lu için bu
standardı yakalayalım diyoruz. Bunun için de
en azından, asgari ücretle çalışan bir işçinin
ödediği kadar sağlık sigortası primi ödensin;
ama, buna birden mi geçebiliriz?.. Geçemeyiz. Bunun için, 1995 yılına kadar beş yıllık bir
plan, bir de 2000 yılına kadar on yıllık ayrı bir
plan yapmaya çalışıyoruz; ama, buna ne kadar
erken geçebilirsek, ülkenin o kadar yararına
olacaktır. Bunda ne kadar geç kalırsak, o kadar
sıkıntılarımız olacak; tabiî bu da aleyhimizedir.
Çünkü, şu ana kadar sigortacılık anlayışı içerisinde hadisenin şu olması gerekiyor: Bir kere,
koruyucu sağlık hizmetlerine ağırlık verilmesi
lazım. Koruyucu sağlık hizmetlerine ağırlık
verilmesi lazım ki tedavi masrafları yüksek olduğu için kişi hasta olup, hastaneye gitmesin,
dolayısıyla sigortanın riski de azalsın; ama gerek Sosyal Sigortalar yapısı içerisinde, gerekse
Bağ-Kur yapısı içerisinde vatandaşa koruyucu sağlık hizmetleri verilmiyor. Böyle olunca,
koruyucu sağlık hizmetlerini Sağlık Bakanlığı
verecek. Nasıl verecek?.. Sigorta prim toplayacak, Bakanlık da koruyucu sağlık hizmeti verecek. Burada bir dublikasyon var. Burada, bir
işi iki defa tekrarlamaya çalışıyoruz. Bu olmaz.
Aslında, eğer işyeri hekimliği müessesesini tam
olarak çalıştırabilmiş olsaydık, bu müessese,
koruyucu sağlık alanında hizmet verebilir ve
hastanelerde de bu kadar büyük bir yığılma
olmazdı; ama, şimdiye kadar bu yapılmamış,
yani bu sevk sistemi yok. İşyeri hekimliği var;
ama acaba ne görev yapıyor?.. İşyeri hekimliğinde, “İşçi, hastaneye gitsin mi, gitmesin mi?”
konusunda aracılık yapmaya çalışıyor. Halbuki, burada koruyucu hekimlik hizmetinin ve-
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Bunun aktüerya hesapları var. Dolayısıyla bu
sisteme bakmamız lazım.
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rilebilmesi lazım. O zaman, sigortanın toplamış olduğu primler dağıtılmış olmayacak, bir
tasarruf olacak; ama bu tasarrufun da ileride
gelişebilmesi tazım.

100. YILA ARMAĞAN

Hep, sosyal adaletten bahsediyoruz. Sigorta
konusunu çok incelememiz lazım. Düşünün, şu
anda 3 milyon 300 bin kişisi aktif olmak üzere
20 milyon vatandaşımızdan bahsettim. Şimdi,
3 milyon 300 bin aktif sigortalı prim ödüyor.
Şöyle bir etüt yapın bakalım. Bu yıl hiç hastaneye gitmeyen işçi var; 5 yıl içinde hiç hastaneye gitmeyen işçi var, 10 yıl içinde hiç hastaneye
gitmeyen işçi var, 20 yıl boyunca, yani emekli
oyuncaya kadar hiç hastaneye gitmeyen işçi
var. Adam hasta değilse, sağlamsa hastaneye
gitmez, olabilir. Bu da aynı primi ödüyor, hastalanan da... Yani, risk getiren, her yıl hastalanıp
hastaneye giden de, hiç gitmeyen de aynı primi ödüyor. Belki, hastalanan, ödediği primden
daha fazla bir hizmet alıyor. Öteki işçi vatandaşımız da hiç hastalanıp hastaneye gitmedi; ama
sürekli olarak aynı primi ödedi. Bunu bir yerde
mükâfatlandırmamız lazım değil midir? Burada, bir geri ödemenin olması lazımdır. Emekliliğinde, ona daha fazla bir geri ödemenin yapılması lazımdır, geri ödemenin oluşabilmesi için
düşünmemiz gereklidir. Şu anda Türkiye’de
trafikte ilgili sigortalama kasko sigortasıyla oluyor. Eğer trafikle ilgili bir sigorta yapmış ve hiç
kaza yapmamışsanız, ikinci yıl 500 bin lira yerine 400 bin lira prim ödüyorsunuz, üçüncü yıl,
yine hiç kaza yapmamışsanız, bu miktar 400
bin liradan 300 bin liraya iniyor. Burada da,
hastalanıp hastaneye giden işçiyle, hiç gitmeyen
aynı primi ödeyecek!.. Bu sosyal adalet midir,
buna sosyal adalet diyebilir misiniz? (ANAP
sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar) İşte biz,
bunun ortadan kalkmasını istiyoruz.
Değerli Arkadaşlarım, sosyal adalet, geleceğe
dönük yapıların kurulmasıdır. 2000’li yıllara doğru gidiyoruz. Türkiye’nin nüfusu genç.
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Şimdi, arkadaşlarımızın bunu çok iyi etüt etmesi lazım. Her zaman söyledim; biz bu konuda
dogmatik değiliz. Yani, “Şu metni hazırladık,
illa bu çıkacak.” demiyoruz. Türkiye’nin şartlarına uygun, hata yapmayacağımız ve sıkıntıya
düşmeyeceğimiz bir sisteme ihtiyacımız var. Bu
konuda kimin görüşü varsa getirsin, tartışalım,
konuşalım ve Türkiye’nin menfaatlarına en uygun kararı alalım. Özellikle bir hususun üzerinde durmak istiyorum: Sağlığı, günlük politikalarımıza mümkün olduğu kadar alet etmeyelim.
Çünkü, sağlıkta, şu parti, bu parti meselesi yoktur. Bizim, vatandaşlarımıza, 57 milyon insanımıza hizmet götürebilmemiz lazım; doğruysa
destekleyelim, yanlışsa karşısına geçelim; fakat
bu, politik mülahazalarla olmasın. Buna, gerçekten bilimsel esaslar içerisinde karşı çıkalım.
Bizim yapmak istediğimiz olay da budur.
Şimdi, burada bir hususu özellikle belirtmek
istiyorum: Batı, bizden çok önce sigortaya geçmiş. Batının, özellikle sağlık sigortası açısından
büyük riskleri var. Bunu da inceledik, “Acaba
bu risk nereden kaynaklanıyor?” diye. Ben
bu konuda oldukça yoğun bir araştırma yaptım, yaptırdım, yaptırmaya devam ediyorum;
incelemelerimiz de devam ediyor, her boyutta devam ediyor. Batıda şu hadiseyi gördüm:
Başlangıçta Batıda nüfus artış hızı, bir bakıma
bizimki gibiymiş, nüfus potansiyeli gençmiş,
prim ödeyen fazla, hastaneye giden az, hastalanan -koruyucu sağlığa da ağırlık verdikleri içinaz; ama, öyle bir yere gelmiş ki, özellikle İkinci
Dünya Savaşından sonra Batıda nüfus artışı
durmuş, hatta özellikle 1970’lerden 1980’lerden itibaren de gerilemeye başlamış; şu anda
nüfusu geriliyor, yaşlı bir nüfusu var. Demek ki,
prim ödeyenlerle hizmetten faydalananlar bir
noktada beraber olmaya başlamışlar; 100 kişi
ödüyor, 100 kişi de faydalanıyor. Dolayısıyla,
Batıdaki sigorta sistemleri riske girmeye başlamış. Şimdi bizim ülkemizin nüfusu genç ve
dinamik. Bu sisteme şimdi geçmezsek, ileride,

Tekrarlamak istiyorum. İleri Batı ülkelerinde farklılık arz etmekle birlikte, bir tek İngiltere’den ayrılıyorlar. İngiltere, devletin kesesinden vermiş, diğerleri prim alıyor. İngiltere
devletin kesesinden verdiği için, herkes bu hizmetten alabildiğine faydalanıyor; ama, diğerleri prim verdikleri ve geri iade de yaptıkları için,
vatandaş, hastaneye gitmek yerine sağlığına
sahip çıkıyor; şart da olursa hastaneye gidiyor,
onun karşılığım alıyor. Hatta farklı primler var,
farklı sigortalar var. Biz asgarî standardı tutturmaya çalışacağız. Diyelim ki, bir riski var, karaciğer nakli gerekecek; aynı risk yapısı içerisinde
prim alamazsınız. Demek ki, risk gruplarını
tespit edeceksiniz, onlar için de ilave primler
alacaksınız veya yatmak istediği hastanenin,
tedavi görmek istediği yerin daha lüks olmasını
istiyorsa, onun için ilave prime doğru gitmeniz
lazım; ama, Sağlık Bakanlığı olarak bizim standart bir yapıyı, asgarî bir yapıyı tespit edebilmemiz lazım ve böylece de ülkede genel sağlık
sigortasına geçişin olabilmesi lazım.
Tabiî, bizim yapmış olduğumuz çalışmalara
eleştiriler olacak; ama, bu eleştirilerin genellikle sigorta yapısı içerisinde yer alan taraflardan

gelmesini anlamamız da mümkün değil. O
halde, bu yapıyı düzgün bir şekilde geleceğe
dönük kurabilmemiz gerekiyor. Ben inanıyorum ki Yüce Meclisimiz, ülkemizin ihtiyacı
olan sağlıkla ilgili bu genel sağlık sigortası yapısını bu dönemde, önümüzdeki dönemde milletimizin hizmetine sunacaktır. Bunda da acele
etmeden, pilot bölgeler seçerek ve uygulamalarda aksaklıklar varsa denetleyerek, gerekli
tedbirleri de alarak kademeli olarak geçmeyi
öngörüyoruz. Böylece...
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) - Sayın

Bakan, dönemden kastınız nedir; 19’uncu dönem mi,
yoksa önümüzdeki sene mi?
SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) -
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10 yıl sonra geçersek, Batının düştüğü bu riskli
duruma düşebiliriz; çünkü, bizde de nüfus artış
hızı yavaş yavaş aşağılara iniyor. Görüyorsunuz ki, nüfus artış hızımız 1950’lerin, 1960’ların, 1970’lerin artış hızı değil, bir 10 yıl sonra
bu nüfus artış hızımız da aşağı doğru belli bir
seviyeye gelecek. Dolayısıyla, yaş ortalaması
yükselecek ve sistemden faydalananlar artacak
ve ödediği primden daha fazlasını sistemden
çekecek, o zaman da risk getirecek. İşte, bu
riski getirmemesi için, Türkiye’nin bir an önce
genel sağlık sigortasına geçmesini, biz bakanlık
olarak zarurî görüyoruz. Türkiye’nin sağlık sistemini artık tartışmaktan kurtulabilmemiz için
bu sistemi, ileri Batı ülkelerinin uyguladığı sistemi uygulayabilmemiz lazım.

Siz onu çok iyi biliyorsunuz.
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) - “Dönem” dediniz

de; çok ciddî soruyorum.

SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) -

1991 yılını söylüyorum ben size, 1991 yılını
söylüyorum, ”Bu dönem” diyorum, 1991 bütçe yılı olarak söylüyorum.
Değerli Arkadaşlarım, dolayısıyla, sağlıkla ilgili
olarak -tabiî- bizim yaptığımız her şey doğru
olmayabilir, yanlışlarımız olabilir. Bu konuda
milletvekili arkadaşlarımızın, her kesimden
milletvekili arkadaşlarımızın görüşlerine her
vesileyle açık olduğumuzu ve bu konuda dogmatik olmadığımızı, pragmatik olduğumuzu
ifade etmek isterim.
Burada bir hususu da özellikle belirtmek isterim; Sayın Baran dile getirdiler; açmış olduğumuz sağlık meslek liseleriyle ilgili eleştiri aldık.
Benim gezdiğim, gördüğüm ve Sayın Baran’ın
seçim bölgesi olan Niğde’de de iki tane meslek
lisesi açtık; birisini Niğde merkezde, birisini de
Bor’da açtık. Her ikisi de çağdaş, usulüne erkânına uygun, gerekli bütün hazırlıkları yapılmış,
öğretmen açığı da olmayan okullardır. Kendi
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seçim bölgesinin dışındaki okullarla ilgilenmesinden dolayı memnun oldum ve özellikle benim seçim bölgemle ilgilenmesine de ayrıca teşekkür ediyorum. Benim bir teklifim var; bütün
partilerden grup oluşturalım, açtığımız sağlık
meslek liselerini hep beraber gezelim; biz açığız, hep beraber gezelim. (ANAP sıralarından,
“Bravo” sesleri, alkışlar)
Hatalarımız yok demiyoruz...
PROF. DR. TÜRKÂN AKYOL (İzmir) -

kan, hastanesi, yatağı var mı?

Sayın Ba-

SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) -

Onları anlatacağım.
100. YILA ARMAĞAN

Şunu ifade edeyim: Ben Bakan olduğum zaman,
arkadaşlarımız bana Bakanlıkta brifing verdiler
ve “Sayın Bakanım, ebe, hemşire, sağlık memuru açığımız 65 bin” dediler. Ben de sordum;
“Bu, okul olmadığından mı, öğrenci olmadığından mı?” Bana, “İkisi birden, okulumuz yeterli
değil, öğrenci de bulamıyoruz” dediler. “Sistemin kaynağı nedir?” diye sordum, “Yatılı okul”
dediler. 84 tane okul var, hepsi yatılı okul. Ben
de, “Süratle okul açmamız lazım” dedim ve
bunun kararını verdik. Bakanlıktaki arkadaşlarımız, “Öğrenci bulamazsınız, biz mevcut okullara öğrenci bulmakta zorluk çekiyoruz.” dediler.
O halde şunu yaparız diye düşündük: İlçe merkezlerinde açarız bu okulları. Bu okullar dört
yıldır, iki yılı teoridir, iki yılı da pratiktir, pratiği
hastanelere çekeriz; çünkü artık Türkiye çağdaş
bir yere gelmiş, her yerde ulaşım var, ulaşımı olmayan yerimiz kalmamış; ama bir problemimiz
var, okulu nereden bulacağız?
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Tabiî burada Sayın Bayazıt’a sesleniyorum:
Grubuma geldim, grubumdaki değerli milletvekili arkadaşlarımdan ricada bulundum
ve dedim ki, “Ben, sizin ilinize, ilçenize birer
fabrika yapmak istiyorum; ama şaşıracaksınız,
‘Sağlık Bakanlığı fabrika yapmaz, bu nereden
çıktı?’ diyeceksiniz. İnsan yetiştiren fabrika.
İşte, sağlık meslek lisesini açacağız, buradan
mezun olacak ve işi de hazır, her yıl 40 kişi, 50
kişi, 100 kişi alabiliriz; ama bir şartımız var, bu
da şu: Bize okul olabilecek bina getirebilir misiniz, bu mümkün mü? Çünkü, birincisi, Sağlık
Bakanlığının Bütçesi müsait değil, yapıları müsait değil; ikincisi, bu konuda çabuk olmamız,
hızlı hareket etmemiz, acele etmemiz lazım ki,
tedbirleri de alarak.”
Bu vesileyle huzurunuzda şunu söyleyeyim; Arkadaşlarımız bu konuşmamdan itibaren bir yıl
içerisinde bize 160 okul kazandırdılar, huzurunuzda hepsine teşekkür ediyorum; çünkü asıl
sahipleri kendileri, biz sadece yardımcı olduk
onlara. (ANAP sıralarından, “Bravo” sesleri, alkışlar) Asıl işin sahibi kendileri; ama bu vesileyle de zannediyorum ki, oluşturacağımız komisyonla açtığımız bütün meslek liselerini gezeriz,
ondan sonra başta Sayın Bayazıt olmak üzere,
muhalefete mensup arkadaşlar da bize bina bulurlar, onların seçim bölgelerinde de açarız, biz
ona varız. (ANAP sıralarından alkışlar)
Bu vesileyle, bize gösterdiğiniz yakın ilgiye, yakın desteğe teşekkür ediyorum, bu desteğin devamını diliyorum, saygılar sunuyorum ve bütçemizin de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
(Alkışlar)

Halil Şıvgın
Dönemi Sağlık Düzenlemeleri
•

Bakanlıklarda ve Bağlı Kuruluşlarda Avrupa Topluluğuyla İlgili Birimler Kurulması
ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerinde Değişiklik, Kanun

•

Birinci Sağlık Taraması, 1989.

•

2514 sayılı Bazı Sağlık Personelinin Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne Dair Kanun’un
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Hükmünde Kararname, 1989.

Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 1989.
•

11.4.1928 tarih ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair
Kanun’un 41’inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanun’a 7 Ek ve 3 Geçici Madde
Eklenmesi Hakkında Kanun, 1989.

•

DPT Sağlık Sektörü Master Plan Etüt Çalışması, 1989-1991.

•

Bağ-Kur Sistemi Kurulma Hazırlıkları, 1990.

•

Milli Sağlık Politikası, 1990.

•

Dünya Bankası Kredili Birinci Sağlık Projesi, 1990.

•

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı, 1990.
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Doç. Dr. Yaşar ERYILMAZ (1944 -)

Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz
1944 yılında Ağrı’da doğdu.
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. (1968)
Üroloji ihtisası yaptı.
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Araştırma Hastanesi Başhekimi olarak görev yaptı.
1980’de ABD New York Albert Einstein College Montefıore Hastanesinde çalıştı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi 18, 19, 20, 21. Dönem Ağrı Milletvekili seçildi.
48. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti Sağlık Bakanı’dır.
100. YILA ARMAĞAN

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz
Dönemi Sağlık Düzenlemeleri
•

Hükûmetimizle Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Arasında
İmzalanan “Sağlık Kesiminde Satın Alma İşlemlerine Teknik Destek” Konulu Proje
Belgesi ile UNDP Tarafından Sağlanacak Yönetim ve Destek Hizmetlerine İlişkin
Anlaşma Mektubunun Onaylanmasına Dair Karar, 1991.

•

Nükleer Tanımlar Yönetmeliği, 1991.

•

Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği, 1991.

•
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Dr. Yıldırım AKTUNA (1930 - 2007)

Dr. Yıldırım Aktuna

100. YILA ARMAĞAN

1930 yılında İstanbul’da doğdu.
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. (1954)
Ruh ve Sinir Hastalıkları ihtisası yaptı. (1962)
ABD San Antonio Brook Army Hastanesinde eğitim aldı. (1958-1959)
Afganistan Kabil Askeri Hastanesinde öğretim görevlisi olarak çalıştı. (1967-1969)
Şişli Etfal Hastanesi Nöroloji Klinik Şefi olarak görev yaptı. (1970)
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği yaptı. (1979-1988)
Bakırköy Belediye Başkanlığı yaptı. (1989-1991)
Türkiye’de ilk Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlılığı Tedavi ve Araştırma Merkezi AMATEM’i kurdu. (1983)
Türkiye Büyük Millet Meclisi 19 ve 20. Dönem İstanbul Milletvekili seçildi.
49, 53 ve 54. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetlerinde Sağlık Bakanı olarak görev aldı.
50. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetinde Devlet Bakanı ve Hükûmet Sözcüsü olarak görev yaptı.
1 çocuk babasıydı.
2007 yılında İstanbul’da vefat etti.

TBMM | 19. DÖNEM
Konu

Sağlık Bakanlığı 1992 Malî Yılı Bütçesi ile 1990 Malî Yılı Kesin Hesabı
Münasebetiyle

Yasama Yılı

1

Birleşim

55

Tarih

19.03.1992

S

AĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA

- Sayın Başkan, çok değerli milletvekili arkadaşlarım, hepinizi,
Sağlık Bakanlığı Bütçesi’nin görüşülmesi dolayısıyla, sevgi ve saygıyla selamlıyorum ve grupları adına söz alan tüm değerli
milletvekili arkadaşlarıma, yaptıkları eleştirileri ve katkıları dolayısıyla teşekkür ediyorum.
Hepsinden çok yararlandım.
Şimdi, bazı arkadaşlarım, yaptığımız hazırlıkların, uyguladığımız çalışmaların doğru olduğunu
ve onayladıklarını söylediler ve bazı noktalarda
(İstanbul)

da yeni fikirler ve katkılar getirdiler. Zamanınızı
çok almamak için, onlar üzerinde durmayacağım; bu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
Anavatan Grubu adına Sayın Süleyman Hatinoğlu: Şimdi, bir kere, dışarıda da kendisine
söyledim; Anavatan Grubu çok güzel bir seçim
yapmış ve de Bakanlıkta çalıştıkları süre içerisinde yaptıkları çalışmalarında ANAP Grubu,
kendi değerlendirmesi sonucu, zamanlarındaki uygulamalarının ve icraatlarının bir nevi
günahını çıkarma fırsatını onlara vermek için,
Yüzyılın
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bu iki arkadaşı buraya çıkarmıştır. Dilerdim ki,
ANAP Grubu adına bir de hekim arkadaşım
buraya gelsin.

100. YILA ARMAĞAN

Sağlık hizmetinin, bir bakanlık hizmeti olmanın
ötesinde, insan sağlığındaki, insan yaşamındaki,
toplum yaşamındaki çok büyük önemi dolayısıyla, tabiî ki, Sağlık Bakanlığı, en önemli bakanlıklardan birisidir ve spesifik bilgi gerektiren
bir bakanlıktır. Hele hele, bizim ülkemiz gibi,
gelişmekte olan bir ülkede, hiçbir alanda hizmetlerin doğru dürüst sisteme kavuşturulmamış
olduğu bir ülkede, sağlık bakanlarının meslekten olması mecburiyeti vardır. Bu mecburiyete
uyulmaması da, o zamanın hükûmetlerinin bu
konuyu çok fazla ciddiye almadıklarını gösterir.
(DYP ve SHP sıralarından alkışlar)
KAMER GENÇ (Tunceli) - Onların Hükûmetine bir veteriner yeter Sayın Bakan!
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) -

doktoru yeter!

Size de akıl

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (De-

Hükûmete bakmak değildi sorunumuz, Türk halkına bakmaktı.

vamla) -

BAŞKAN - Efendim yanlış anlaşılmasın. Türk
halkına veteriner tavsiye etmiyor Sayın Genç.
Sonra, yanlış anlaşılır, başına iş çıkar...
SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (Devamla) - Değerli arkadaşım, bütçedeki rakam-

ların övünülecek düzeyde olmadığı söyledi.
Son on yılda Genel Bütçe’den ayrılan payın en
yüksek olduğu yıldır 1992 yılı. Bunu her yerde
gösteriyoruz; televizyondaki açık oturumda da
gösterdik. Anlamamak mümkün değil... Hele
hele, son on yılın ANAP İktidarı döneminde
Hiç ulaşılamayan bir düzeyde ve -ekonomide
bu yıl çok tasarrufa gitmek mecburiyetine rağmen- sağlığa verdiğimiz önem dolayısıyla; son
on yılın en üst düzeyinde bir bütçenin Sağlık
Bakanlığına tahsis edilmiş olması, hiçbirimizin
dikkatinden kaçmamalıydı, takdir edilmeliydi.
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Arkadaşım, bu kısa girişten sonra, çok çabuk
olarak yeşil karta geçti.
Kendisi, yeşil karta çok büyük bir sempati
duyuyor, anlıyorum. Nedense, bu yeşil kart,
herkesin kafasında düşüncesinde, sağlık hizmeti bakımından bir somutlaşmaya yol açtı.
Yeşil kartın insanlar tarafından bu kadar ilgi
görmesi bizi mutlu ediyor; çünkü, gerçekten,
bugüne kadar gerçekleştirilmemiş bir hizmeti,
hizmet biçimini hem yaşama geçiriyoruz, hem
somutlaştırıyoruz, hem de ödeme gücü olmayan yoksul insanlarımızı hastane kapılarında;
her seferinde hastane yöneticilerinden yardım
dileyerek, fakir olduğunu bin defa tekrarlama
durumunda kalmaktan kurtarıyoruz.
İnsan onuru adına yapılan bir uygulamadır.
(DYP ve SHP sıralarından alkışlar). Yoksa, seçimin yapılmasına bir buçuk ay kala, biz de
ANAP İktidarı gibi, böyle bir uygulamaya geçer
ve bu noktada olayı bırakabilirdik; ama, yeşil
kart belli kriterlere göre, ödeme gücü olmayan
insanların, ilçe bazında, kaymakamın başkanlığında kurulacak komisyonlarda tespit edilerek,
hastanelerde tedavilerinin ücretsiz yapılmasını sağlayan bir kimliktir. Bunun reddedilecek,
bunun küçültülecek, bunun eleştirilecek hiçbir
yönü yoktur. Bu kadar açık seçik, doğru ve gerçekçi olmasına rağmen, bu denli eleştirilmeye
kalkışılmasının altındaki düşünceyi ve duyguyu,
bir ruh hekimi olarak çok iyi anlıyorum. (DYP
ve SHP sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)
Akıllarına gelmeyen, bulamadıkları, düşünemedikleri ve uygulayamadıkları bir yönteminin
uygulamaya konmuş olması, hele hele sekiz yıl
içerisinde akıla gelmeyen bir uygulamanın çok
kısa bir süre içinde yapılması, insanî açıdan,
belki de politik açıdan, biraz canlarını acıttı.
Kendisi, “Kızılcahamam’da 392 kişiye dağıtıldı.” diyor.
Şimdi, Kızılcahamam da iyi anlaşılamadı…
Kimi diyor ki, “Kızılcahamam’da niye yapıl-

Hele hele bilim adamlarının bunu böyle görmesini kesinlikle kavrayamıyorum. Pilot uygulama, yapılacak bir çalışmanın, hatasız ve
kusursuz olarak organize edilip, kolay uygulanabilmesini, doğru uygulanabilmesini sağlamak için yapılan bir ön araştırma çalışmasıdır.
Ankara’da olması da çok doğaldır. Çünkü,
Bakanlık, Ankara’da bir ilçede bunu yapmakla, yakın mesafe dolayısıyla, bu uygulamayı
yakinen takip edecektir. Yani, pilot uygulamanın bir zararı mı var? Acaba, pilot uygulama,
planlı, programlı ve bilimsel bir yöntem olması
dolayısıyla bazı kişileri rahatsız mı ediyor?
Artık bu ülkede her şeyi planlı ve programlı
yapmaya alışmak zorundayız; yüzeysel, semptomatik, günlük birtakım ihtiyaçlara yönelik
kaba uygulamalarla Türk halkına sağlık hizmeti götüremeyiz. “250 gün içinde yeşil kart,
500 günün sonunda da genel sağlık sigortası
uygulayacağınızı söylediniz; bunu yakinen takip edeceğiz.” dedi, Sayın Hatipoğlu.
Bizi izlemeye devam edin!.. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar)
Yeşil kart yerine, İstanbul’da bir belediye beyaz
kart dağıtıyormuş... Anlaşıldı ki bu kart modası tuttu...
SÜLEYMAN HATINOĞLU (Artvin) -

kırmızı kartı da göreceksiniz!...

Yakında

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (De-

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (Devamla) - Müsaade eder misiniz konuşayım Sayın Asiltürk?
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) -

sunuz zaten...

Konuşuyor-

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (Devamla) - İyi

ama, susarsanız konuşurum...

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Sizi farklı se-

viyede dinlemek istiyoruz.

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (Devamla) -

Susarsanız konuşurum.

Sayın Başkan, konuşsun, ben bekleyeyim o zaman.
Konuşuyorsunuz zaten. Bizi de pek ilgilendirmiyor ama...
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) -

KADİR BOZKURT (Sinop) - Sayın Başkan, buna

niye müdahale etmiyorsunuz?

BAŞKAN - Efendim, maşallah; istediğinizi susturuyorsunuz, bunu da siz susturun, hep ben
mi susturacağım!

Başkası olduğu zaman susturuyorsunuz, bunu da susturun Sayın
Başkan.
KADİR BOZKURT (Sinop) -

BAŞKAN -

oturun!

Efendim, asseyez vous! Lütfen

Merak buyurmayın; arkadaşım eski bir bakandır, kürsüdeki bir bakana nasıl muamele edileceğini bilir, halen de bir Grup Başkanvekilidir.
O bakımdan, Sayın Bakanın da fazla zaman
kaybına meydana vermeden toparlayacağını
zannediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar)

Bu kırmızı kartı neden çıkardığınızı
söyleyeyim: Aklınız fikriniz hep futbol sahalarında; ne sağlık hizmetinde ne de bilimsel yöntemlerde; orada kalmışsınız! Benim bildiğim,
bir espri, bir olgunun, bir olayın içinden doğar,
bu espri öyle çıkar...

- Sayın Başkan, bize gelince hep toparlamaktan bahsediyorsunuz; fakat başkaları
gelince hep yayılıyor!.. (Gülüşmeler)

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Sizi daha
farklı bir şekilde dinlemek istiyoruz sayın Bakan.

Benim bildiğim, bir espri, doğru düşüncenin,
fikrin içinden çıkan bir olaydır. Siz evvela

vamla) -

100. YILA ARMAĞAN

dı da, başka yerde yapılmadı?” Kimi diyor ki,
“Kızılcahamam’da insanlar, vatandaşlar denek
olarak kullanıldı.”

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (Devamla)
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espriyi buluyorsunuz -yani yeşil kart, kırmızı
kart esprisini buluyorsunuz- sonradan da onun
içini doldurmaya çalışıyorsunuz; ama, içi dolmuyor; çünkü, yeşil kart uygulaması devam
edecektir, 250 günün sonunda da, bitecektir.
Herkes, ödeme gücü olmayan vatandaşlarımızın hepsi bu kartı alacaktır.
Ben, “Lütfen daha çok çalışın, daha çok gayret
gösterin; bu zaman içerisinde bunu bitirin, insanlarımız da bu güvenceye kavuşsun.” demeniz gerekir diye bekliyorum, sizden bu desteği
istiyorum, bu yardımı istiyorum.

100. YILA ARMAĞAN

Ankara’da bir doktorun ve bir baro başkanının, herkese yeşil kart dağıtmanın bir soytarılık
olduğunu söylediğini belirttiniz.
Bu haberi gazetede okumamıştım, iyi ki okumamışım, iyi ki okumamışım... İnsan hakları
adına ortaya çıkan hukuk adamlarının, avukatların ve insan sağlığı adına ortaya çıkan üniversite mensuplarının ve doktorların, böyle bir
olayı, özünü anlamadan ve kavramadan, hele
hele bize de, “Bu nedir?” diye sorma lüzumunu hissetmeden, “soytarılık” diye nitelemesini,
çok gayri ciddî bir davranış olarak niteliyorum.
Gene “Mevcut durum, partinin, önceden hazırlanmış bir sağlık programının olmadığını
gösteriyor.” dendi.
Hiç böyle değil... Sekiz sene iktidarda kaldınız; ama, iktidardan ayrılmanıza 1,5 sene kala,
“Millî Sağlık Politikası” kitapçığını hazırladınız;
onu da yaşama geçirmeden ayrıldınız! Biz iktidara geleli şurada daha dört ay dolmak üzere,
yarın değil, öbür gün, yani pazartesi günü Birinci Ulusal Sağlık Kongresini yapıyoruz, bütün demokratik kitle örgütleri oraya katılıyor ve
Bakanlığımızın hazırladığı “Ulusal Sağlık Politikası Taslağı” da orada sunulacak, demonstre
edilecek ve üzerinde 34 grup tartışacak. Ne
kadar güzel, şu demokratik uygulama! Bundan
memnun olun, ne olur!.. Bu hepimizin eseri
Yüzyılın
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olsun. Ulusal sağlık politikası, bu Kongreden
çıktıktan sonra, metin olarak Yüce Meclise gelecek, burada tartışılacak ve bundan sonra da
bir devlet politikası haline getirilecektir,
Doktor seçimi üzerinde de duruluyor...
Sayın Mesut Yılmaz da belirtti, bütçe konuşmasındaki zabıtlar elime geçti... Sayın Başbakanın, herkesin, doktorunu seçeceğini söylediğini; ama bu sistemde, herkesin, doktorunu
seçemediğini; evvelâ sağlık ocağına veyahut
aile doktoruna gittiğini ve bir sevk zincirinin
işlediğini söylediler.
Şimdi, dünyanın neresinde vardır ki, her hasta,
o sevk zincirine tabi olmadan istediği doktoru
seçsin?!.. Bu, akıl dışı bir uygulama. Biz bunu
söylemedik ki!.. O sevk zinciri içinde, doktor
seçim hakkı vardır hastanın; sağlık ocağına
gidersiniz, iki doktordan, üç doktordan bir tanesini seçersiniz; hastaneye gidersiniz, dahiliye
servisinde beş doktor varsa, birini seçeceksiniz... Bunu söyledik biz. Sistemde bu işleyecek;
ama, kalkıp da köyden çıktınız, başınız ağrıyor;
evinizden çıktınız bulantınız var, “sevk zincirinin en sonundaki referans hastanesindeki
falanca doktora gideceğimi...” Böyle bir uygulama, dünyada yok, yani, bunu söylemiş olmak
da bir talihsizlik bence...
“Hastanelerde para kalmamıştır, yeşil kart, yeşil kefene dönüşecektir.” dedi.
Vallahi, 20 Ekim seçimlerinde kimin yeşil kefeni giydiği belli oldu! (DYP ve SHP sıralarından
alkışlar)
“Yeşil kart değil, hastaneler yeşil para istiyor.”
diyor.
ANAP’lıların en büyük hastalığı paradır, biliyorsunuz; gözleri paradan başka bir şey görmez!..
Parasız insanları da görmek zorundayız...
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Parasız hiz-

met veremezsiniz.

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (De-

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (De-

Sosyal devlet anlayışı budur. Parası
olmayan insanlara, devlet bu krediyi açmıştır.
Yeşil kart, ödeme imkânı olmayan insanlara,
devletin açtığı bir kredidir. Hastaneler parasız
filan kalmayacak.

vamla) -

‘‘

Bütçemizin transferler bölümünde,
şimdilik ayrılmış olan 370 milyar lira,
yeşil kart karşılığındaki masrafları
ödemek için bulunmaktadır.

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) - Hangi

de?...

’’

kalem-

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (Devamla) - Transferler

bölümünde... 370 milyar
lira ayrılmıştır. Tabiî, biraz da Fak Fuk Fondan
da kurtarmak istedik vatandaşı. Yani, insanlarımızın fakirliğini bu kadar çok ortaya çıkarmak da doğru olmadı; insanların onuruyla oynamak doğru değil.

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) -

kirlik ilmühaberi değil mi?!

Yeşil kart, fa-

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (De-

Hayır, yeşil kart, ödeme gücü yeterli
olmayan insana verilen bir karttır ve ödemesi
de Fak Fuk Fondan değil, transferler bölümündendir.
vamla) -

Fakirlik ilmuhaberi tescil ettiniz Sayın Bakan…
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) -

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (Devamla) - Vallahi, Sayın Başkan müsaade eder-

se, sabaha kadar konuşurum burada, dikkat
edin; uyuyamazsınız sonra…
SAFFET TOPAKTAŞ (Kahramanmaraş) - Sayın

Bakan, tescil ettiniz milletin fakirliğini…
H. FECRİ ALPARSLAN (Ağrı) -

yın!

Bizi korkutma-

Devam ediyorum.

Değerli arkadaşım Hürriyet Gazetesinden ve
diğer gazetelerden haberler okudu; o haberlerlerle ilgili bilgiyi şimdi burada size aynen söylüyorum: 23.12.1991 Türkiye Gazetesinde yer
alan “Hasta parasızlıktan ilaçlarını alamıyor.”
şeklinde, bir vatandaşın, parasızlıktan dolayı
ilacını alamadığına dair bir haber.
Ne yapmışız? Söz konusu hasta İstanbul’da
olup, Bakanlığımızca, 24.11.1991 tarih ve 12
741 sayılı yazımızla, İstanbuI Valiliğinden,
hastanın İlaçlarının temini istenilmiştir. Bakanlığın gösterdiği duyarlılığa bakın! Gazetede
bir haber çıkmış, bir vatandaş ilacını alamamış
diye; hemen olayın üzerine gitmiş...
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak)

100. YILA ARMAĞAN

vamla) -

- Eskiden var mıydı o?

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (De-

1.1.1992 tarihli Hürriyet Gazetesinde
yer alan “Parası olmayan hasta ölüme gönderildi.” konulu haber... Habere konu olan hastanın
sosyoekonomik durumunun müsait olmadığı,
önce tedavi için Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesine müracaat ettiği, daha sonra, burası almadığı için devlet hastanesine gönderildiği…Bizim bu uygulamamız, Sağlık Bakanlığı
devlet hastanelerine ait bir uygulamadır. Ben
Sağlık Bakanı olarak, devlet hastanelerinden
sorumluyum, üniversite hastaneleri bize bağlı
değil; ama, yeşil kart uygulamasıyla, üniversite
hastaneleri de devreye sokulacaktır. Yani, yeşil
kart uygulamasıyla birlikte, -Sayın Şıvgın ifade
etti- mevzuat hazırlamaları, bu pilot çalışmalarla son noktasına gelmiştir; bir yasa tasarısı hazırlanmaktadır. Bu yasa tasarısında, yeşil kartın
nasıl dağıtılacağı, hangi kriterlere göre dağıtılacağı, nasıl kullanılacağı ve hastanelerde nasıl bir
muamele göreceği ve karşılığının nasıl ödeneceği bir yasal temele, bir baza oturtulacaktır.
vamla) -

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) -

KızılcahaYüzyılın
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mam’da ne dağıttınız? Kızılcahamam’da dağıttığınız kartın Kanun’u yok muydu?..
SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (De-

Galiba tekrar söylemem gerekiyor…
Pilot bölge aziz dostum, pilot bölge…
vamla) -

Kanunsuz
pilot bölge olur mu? O şovdu demek ki!..

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) -

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (Devamla) - Siz galiba şov hastalığına yakalandınız;

boyuna bunu söylemek ihtiyacı içerisindesiniz!
Sizi de anlıyorum dostum, sizi de anlıyorum!...

“Mecburi Hizmet Yasası kaldırılmalıdır.” dedi
arkadaşım.
100. YILA ARMAĞAN

Sekiz sene niye yapmadınız?!..
Niye yapmadınız?..
Bir seneye
düşürdük. Tedrici olarak kaldırıyorduk.
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) -

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (Devamla) -

nız…

Ama, kaldırmadınız, kal-dır-ma-dı-

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) -

olarak kaldırılacaktı.

Kademeli

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (Devamla) - Şimdi, bizim, gazetelerdeki demeçlerimizi okuyorsunuz, “kaldıracağız” diye; siz de
heyecanlandınız!.

“Hekimlerin maaşı, sekreter maaşından daha
az.” dediniz. Sekiz sene buna göz yumdunuz.
Şimdi biz, nöbet tazminatlarını artırmakla işe
başladık, gene heyecanlandınız; ama, aynı zamanda öğreniyorsunuz da!..
1.000 liradan 8.000 bin liraya çıkardınız; fazla bir şey
değil.
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) -

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (Devamla) - “Standart kadrolar tespit edilmelidir.” dedi; özellikle bunu da Hatinoğlu söyledi.
Yüzyılın

Sağlık Bakanları

1084

Bakanlıkta sekiz gene personel genel müdürlüğü yapmış, sonra müsteşar yardımcılığı yapmış
ve personel işlerinden sorumlu olmuş arkadaşım. Sekiz seneyi de böyle geçirmiş!.. Ne olarak
geçirmiş? Sağlık Bakanlığını, “personel bakanlığı” haline getirerek geçirmiş! .. (DYP ve SHP
sıralarından alkışlar)
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) -

bana, o zaman!..

Ne mutlu

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (Devamla) - Ne tuhaf ama!.. Hem o hale getirmiş,
hem de diyor ki: “Sağlık Bakanlığı Personel
Bakanlığı haline gelmemelidir.”

“Yoksul hastalara yapılan tedavi için hastanelere kaç para ödendi?” diye sordu değerli arkadaşım.
Ocak ve şubatın onbeşine kadar, yani birbuçuk
ay içerisinde, gelen bilgilere göre, ödenen para
32,2 milyar liradır, bu hastalar için hastanelere
ödenen.
Deprem olayında gösterdiğimiz etkinliğe teşekkür etti. Ben de teşekkür ediyorum.
“Üniversiteler ilgi göstermeliydi.” dedi.
Türkiye’nin her tarafındaki üniversitelerden,
yoğun telgraf ve telefon geldi: “Emrinizdeyiz, yataklarımız emrinizde, doktorlarımız
emrinizde, ne kadar istiyorsanız, ne hizmet
istiyorsanız yapmaya hazırız.” dediler. Bu da,
gerçekten, böyle millî bir felakette tüm tıp
mensuplarının, doktorların bu kadar heyecanla, millî bir duyguyla göreve koşmak isteyişleri, çok güzel bir tabloydu.

Şimdi, eski bakanım Sayın Şıvgın’ın konuşmasını cevaplamaya geçiyorum.
“Sayın Bakanla bir yerde ortağız, mutabıkız; o
da, sistemi düzeltme konusunda.” dedi. Teşekkür ediyorum.
“Sağlık İstatistikleri” kitapçığımızda ki, biz bu

kitapçığı bastırdık ve burada. ANAP’ın yaptıkları; saklansın, gözükmesin diye bir önyargıya
sahip değiliz kesinlikle. Sekiz yıl içinde Anavatan İktidarının yaptıkları için, bu millet, bu
halk ve hepimiz çok teşekkür ederiz; ama, ortaya konan rakamlara, isterseniz bir de beraberce göz atalım.

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (De-

Dikkat ederseniz, enteresan bir uygulama yar.
Belki Sayın Şıvgın’ın da kabahati yok, bu rakamları bilememiş olabilir; “1980 yılında 408
hastane, 1991’de 616 hastane” dedi.

vamla) - Yeni yapılan vardır; ama, yeni yapılan

1983’ten sonra, bu kapatılmış olanlar yeniden
açılıyor; bina duruyor çünkü. Bu 15-20 yataklı
sağlık merkezleri yeniden açılıyor, yeniden açılınca, rakam bu sefer yükseliyor ve 600 küsur
çıkıyor ve o zaman da yeni hastane yapılmış
gibi gözüküyor. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) Tekrar ediyorum, yani, Sayın Şıvgın’ın
aklında kalmaz. Burada maksatlı olarak söylediğini düşünmüyorum, rakamlar kendisini
aldattı. Ben sadece rakamları düzeltiyorum...
Sayın Bakan,
424’ten 120’yi çıkarırsanız, tekrar eklerseniz
yine 424 çıkar, 608 olmaz efendim!

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) -

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (De-

Şimdi, bu konuyu geçiyorum, sonra
size dışarıda bunu anlatırım.

vamla) -

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) -

anlatın, rakam hatası vardır.

Umumî Heyete

anladı, size sonra anlatırım...

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) - Bakın

çıkardığınızı eklerseniz aynı sayıyı bulursunuz. Artmaz,
600’ü bulmaz, yeni yapılan vardır. Demek ki,
tamamı bitmiştir.

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (De-

200 küsur değil; bunu anlatmaya çalışıyorum;
yani, sekiz senede bir tane de hastane yapmazsan, biraz ayıp olmaz mı!.. “Yapmadın” demiyoruz biz de zaten.

Diğer taraftan, sağlık evleri konusu var. Sağlık
evlerinin sayısı 1983’te 7.055’dir. Bunların, Sağlık Bakanlığı tarafından yatırım olarak yapılmış
olanları, yani, binalı olanları 2.216, binasızları
4.839’dur. 1991 yılında bu gerçekten 11.262’ye
çıkmış; ama, yapılan 3.263 tane, bunun 7.999
tanesi, öbür eklenenlerle birlikte binasız. Yani,
bu hesaba göre, sekiz sene içerisinde -ANAP döneminde- 947 tane sağlık evi yapılmıştır yatırım
olarak. Bir yılda 118 tane sağlık evi yapılmıştır.
Bu, öngörülen hedefin de çok altındadır.
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İnceleyince şunu gördük, çok enteresan bir
uygulama olmuş; 1980’de 608 hastane gözüküyor. Bunun 450 tanesi 15 veya 20 yataklı
sağlık merkezi. 1983’ten, yani 12 Eylül iktidarından sonra, bu sağlık merkezlerinin, 1520 yataklı oluşu nedeniyle rantabl çalışmadığı
düşünülmüş ve bunların 184 tanesi kapatılmış,
sağlık merkezi sayısı 266’ya düşmüş. 158 tane
hastaneyi de topladığınız zaman, 424 yapıyor.
1983’teki rakam, bu yüzden 424 gözüküyor.

vamla) - Herkes

Sayın Bakan, Sağlık
evinde doktor, hemşire bulunmazsa, sağlık evinin ne önemi kalır?!..

KAMER GENÇ (Tunceli) -

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (De-

Şimdi, o konuya da geliyorum. Verilen rakamlara göre, sağlık evlerinde ve sağlık
ocaklarında, doktor, hemşire ve ebe açıkları,
bölgesel olarak oranı yüzde 30 ila yüzde 75
arasında değişiyor. Tabiî, binayı yapmak bir
hizmettir, ona teşekkür ediyoruz; ama, aynı
oranda, doktorun, hemşirenin ve ebenin yetiştirilmesi sağlanmayınca, bina bir işe yaramamış oluyor, boş bir bina olarak kalmış oluyor.
vamla) -

Hemşire okulları konusuna geliyorum: Sağlık okulları 281 tanedir. Bu sağlık okullarında,
meslek ve kültür dersi öğretmeni 6.113 tane
olması gerekirken, 2.886 tane var, 3.227 tanesi
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eksik; yani yüzde 52,8’i eksiktir. Bir başka deyişle, bu hemşire okullarında, sağlık meslekliselerinde kültür dersi öğretmenleri bu oranda yoktur. Meslek dersi öğretmeni 3.439 tane olması
gerekirken, 1.392 tane var, 2.047 tane eksik;
yani yüzde 59,5 eksiktir. Kültür dersi öğretmeni
2.674 tane olması gerekirken, 1.494 tane var,
1.180 tane eksik; yani yüzde 44,2’si eksiktir.
Bunların bir kısmını gezdim. Bir okul düşünün
ki yakınında hastane yok, derme çatma çalışma atölyesi, uygulama yapacak yeri yok ve bu
ölçüde de öğretmenleri eksik!
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Tabiî, okul açabilmek bir girişimdir, ben bunu
yadsımıyorum, iyi veya kötü bir şey yapmanın
çabasını takdir ediyorum; ama, öğretmenleri tamamladığınız takdirde, eksik öğretmenle,
orada yetişecek eksik bilgilenmiş ve niteliği iyi
olmayan hemşirenin de, fayda yerine zarar getireceğini söylemek istiyorum.
Sayın Şıvgın, ambulans alım olayına değindiler.
Ben, bu kürsüden bu olayı ve buna benzer
olayları ayrıntısıyla oturup tartışmayı doğru
bulmuyorum; çünkü, benim Bakan olarak görevim, benden evvel çalışan insanların neler
yaptıklarını, yolsuzluk yapıp yapmadıklarını,
oturup araştırmak değildir; benim görevim,
benden evvelki Bakan zamanında başlatılmış
soruşturmaları, isabetli soruşturmaysa, devam
ettirmek; soruşturma açılması gerektiği halde,
açılmamışsa, onları açmaktır; hele hele benden
evvelki çalışanlar ve özellikle Bakan olan arkadaşlarım hakkında dedikodu varsa, şaibe varsa
-ben hiçbir arkadaşımı buna layık görmemaçılacak soruşturmalarla, bu arkadaşlarımın,
hiçbir suçları, günahları yoksa, aklanmasını
isterim; onların aklanması adına bu girişimleri
başlatırım; ama, bir suç çıkarsa, herkes suçunun bedelini öder. Ben onunla da ilgili değilim;
ben buraya Türk halkına hizmet etmek için
geldim. Soruşturmayı müfettişlere veririm, ondan sonrası onların görevleridir.
Yüzyılın
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Şimdi, bu ambülans alımıyla ilgili, Sayın Halil Şıvgın hakkındaki soruşturma... Belgeler
elimde. Benden evvelki, ANAP dönemindeki,
yani, Sayın Şıvgın’dan sonraki Sağlık Bakanı
Yaşar Eryılmaz zamanında bu soruşturma
başlatılmıştı; o başlatmıştı; başlamış soruşturmayı biz de devam ettirdik. Sonuçlandı ve
müfettiş raporlarına göre, alımda görevi kötüye kullanma vesaire vesaire... Onları söylemeye gerek duymuyorum. Birtakım isnatlar var;
doğru veya yanlış; ama, bu isnatlar dolayısıyla, müfettiş raporunun da savcılığa verilmesi
gerektiği için, ben de savcılığa havale ettim;
bütün yaptığım bundan ibaret. Artık, savcılık
ne karar verir... Dilerim ki, değerli arkadaşım
oradan aklanarak çıksın. Bunu isterim.
DR. YAŞAR ERYILMAZ (Ağrı) - Ben de umarım
ki, böylesi bir duygu bütün Türk halkı için olsun; bu bir basirettir. Hırsız kimse, herkesin
işbirliğiyle bu ortaya çıkarılmalıdır; ama, arkadaşımız aklanacaktır, hiçbir suçu yoktur.
SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (Devamla) - Ben

de onu diliyorum. Ben, bir olayın içinde ille bir suç veya suçlu aramak düşüncesinde hiç olmadım; hep iyi niyetli oldum
ve arkadaşımın da buradan aklanarak çıkmasını kesinlikle istiyorum; ama, artık, bu benim
görevim değil; ben buraya dedektiflik yapmak
için gelmedim, savcılık yapmak için de gelmedim; Türk halkına hizmet etmek için geldim.

Biz, ambulans alınmasına karşı değiliz; ihtiyaç
olduğu zaman, ambulans tabiî alınacaktır, alınmalıdır, alınması iyi de olmuştur; ama, alımların, yasalara, yönetmeliklere uygun olmasını
istiyoruz; bütün mesele bu.
Sayın Şıvgın, genel sağlık sigortasının gerekli
olduğunu söyledi, “Bakan da bizim gibi düşünüyor; çünkü aklın yolu birdir.” dedi.
Bir diğer konuşmacı arkadaşım, Sayın Şıvgın
zamanındaki -şimdi müsteşar yardımcısı olan-

“Yeşil kart konusunda, Bakanı uyarmak istiyorum.” dedi; “Düşünce doğru; ama, mevzuat
düzenlemesi gerekir.” dedi, düzenliyoruz işte,
onun hazırlığını yapıyoruz; ama, bu mevzuatı,
pilot uygulama yapmadan yaparsak, yapacağımız yanlışlıklar, eksiklikler, uygulamada sıkıntı
yaratır. Bir kere, ödeme gücü olmayan insanları,
ANAP zamanının, kaymakamlıklardaki, FakFuk Fonunun yoksulları seçme kriterlerine göre
saptamak istemiyoruz. Bunun içerisi ne politika
karışmasını istemiyoruz. Bunun içerisine fırsatçıların girmesini istemiyoruz; bunun, dürüst,
namuslu ve hakça olmasını istiyoruz. Onun için
titiziz, onun için pilot bölge uyguluyoruz, onun
için pilot bölge uygulayarak, yöntemimizi belirlemek ve yasayı da buna göre çıkarmak istiyoruz.
Sayın Fahri Gündüz, bebek ölüm oranlarının
yüksekliğinden bahsetti. Gene, bütçede sağlığa

ayrılan payın yüzde 5 ve son on yılın en yüksek oranı olduğunu söyledi; doğrudur. “Alkol ve
uyuşturucu maddelerle mücadele edilmesi gerekir.” dedi. Bunlar yapılmaktadır ve daha etkin
bir şekilde yapılacaktır. AIDS’e değindi. Yönetimde desantralizasyonu onayladığını söyledi...
Sayın Emin Sever, “Başhekimler seçimle atanmalıdır.” dedi. Tabiî, ideal.
Şimdi, bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum;
ben bu reform konusuna uzun uzadıya girmeyeceğim, çünkü size verdiğim broşürlerde
hepsi var. Bizim amacımız, genel sağlık sigortası yasası çıktıktan sonra, devlet hastanelerini
özerkleştirerek yerinden yönetimlere vermek
ve Sağlık Bakanlığına bağlı olmaktan çıkarmaktır. O zaman, bu hastanelerde yerel yönetimin dahil olduğu, çeşitli çevrelerin temsil
edildiği yönetim kurulları oluşacak ve kendi
kazandığı parayla ayakta duracak. O zaman,
tabiî ki, başhekim, -artık adına başhekim demeyelim- yönetici, ya da manager... Hastanenin yaşayabilmesi için oraya en iyi yöneticiyi
getirmek zorunda.
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bir görevli benim yanımda da göreve devam
ettiği için, o zamanki oluşturulan sağlık reformu
ve sigorta sisteminin, tabiî ki, şimdikiyle farkı
olmayacağını söyledi. Yanlıştır söylediğiniz. Biz
buraya akılla geldik, bilgiyle geldik, birikimle
geldik; hiçbir yardımcımın bana bir fikri -aklım
ermeyerek- empoze etmesi ve benim kabullenmem mümkün değildir. Sayın Şıvgın’ın dediği
doğru, aklın yolu birdir. Doğruyu onlar da bulmuştu; ama, yaşama geçirememişlerdi. Biz, biraz daha modifiye ettik, biraz daha çağdaş ve
ihtiyaca uygun hale getirdik. Mesela, gene bir
konuşmacı, ısrarla, Refik Saydam Hıfzıssıhha
Enstitüsü üzerinde durdu. Eğer, kendisine verdiğim dokümanları dikkatli inceleseydi -vakti
olmadı herhalde- anlayacaktı. Orada, reform
içerisinde, Ulusal Sağlık Akademisi var. Vaktiyle
çok iyi hizmet vermiş, bir devlet büyüğümüzün
de adını taşıyan Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü, yeniden, iyileştirilerek, çağdaşlaştırılarak,
çağdaş teknoloji getirilerek, Ulusal Sağlık Akademisinin çatısı altında yerini alacaktır. Bu reform içerisinde, Hıfzıssıhha da yer almaktadır.

Gene bir konuşmacı arkadaşımız, “Eğer hastaneler iyi çalışıp para kazanamazsa kapatırım.” dediğimi söyledi. Ben “kapatırım” demedim, kendi kapanır. Çalışamayan kapansın
ve sağlık hizmetinde bir rekabet ortamı açılsın; insanlar bu tembellikten, bu uyuşukluktan
kurtulsun. Ben, bir sağlık hizmetinin ciddî bir
şekilde, devlet memuru zihniyetiyle yapılacağına inanmıyorum. Kime kalıyor; adamın
vicdanına kalıyor, meslekî sorumluluğuna
kalıyor. Meslekî sorumluluğu yüksek, vicdanı
yüksek insan en iyi hizmeti veriyor, öbürü vermiyor; ama, ikisi de aynı maaşı alıyor ve ikisi
de gününü gün ediyor. Nasıl ayrılacak bunlar?.. İşte bu sistemle ayrılacak.
DR. AHMET FEVZİ İNCEÖZ (Tokat) - “Hastane-

leri kapatırım.” dediniz.
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SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (Devamla) - Ben, “kapatırım’’ demedim, hastane-

nin kendisi kapanır.

DR. AHMET FEVZİ İNCEÖZ (Tokat) -

lerde var, getiririm isterseniz.

Gazete-

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (De-

Efendim, yani, gazetenin her yazdığı
doğruysa, çok şeyler söylenebilir.
vamla) -

DR. AHMET FEVZİ İNCEÖZ (Tokat) -

Pulur da yazdı.

Hasan

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (Devamla) - Mesela, eğer doğruysa, geçen gün ga-
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zetede okuduğuma göre, sizin partinizden biri
“Bakan, Kızılcahamam’da muska dağıtıyor.”
demiş. Biz, muskayla, okuyup üfleyerek bir şey
yapmıyoruz. Bilimsel yöntemler...

Doğum yapan kadının hikâyesini anlattınız,
“Her hekimi karalamak istemiyorum.” dediniz,
“Namussuzlar var.” dediniz. Namussuzlar her
kesimde var. O da insanların bir renkli tipi işte;
ama, son on yılda bunlar biraz arttı galiba!..

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Onlar bize ait değil.

Bunları nasıl söyleyebiliyorsunuz, elinizde istatistikî bilgi var mı?

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (De-

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (De-

Tabiî, ben inanmadığım için burada
zikretmedim. Çünkü, gazetedeki haber her zaman doğru olmuyor.
vamla) -

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) -

miştir!...

Doğru Yol söyle-

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (De-

Sayın Mustafa Ünaldı “Bütçe yetersizdir.” dedi. Sağlık hizmetlerinin bütçeleri
daima yetersizdir; hele bizim ülkemizde. Ama,
biz, son on yılın en yüksek bütçesini sağladık;
fakat, bunun yeterli olduğunu söylemiyorum.
Bu bütçe çok daha yukarıya çıkmalıdır.
vamla) -

Sayın Ünaldı, ayrıca hayat pahalılığına değindi, enflasyonu anlattı, Hıfzıssıhha konusunu
cevapladım, geçiyorum; alkol ve uyuşturucu,
televizyon filmleri...Bu konuda benim görüşlerimi biliyorsunuz, tekrar etmiyorum.
Tedavi hizmetlerine gelince; sağlık hizmetleri
personeline itibar kazandırmalı; şefkat gelmeli,
millî heyecan olmalı...
Yüzyılın

Sağlık Bakanları

1088

Şuna dikkatinizi çekmek istiyorum: Artık, 21
inci yüzyıl insanını -ki, Avrupa, maalesef bu
noktaya geldi, biz de gidiyoruz arkasındaninsanları, millî duygularla, şefkat duygularıyla
göreve sevk edemiyorsunuz. Türk toplumu,
geçen son on yıl içerisinde parayı çok kötü
öğrendi. O kadar çok kötü öğrendi ki, emeksiz köşe dönme felsefesinin cazibesine o kadar
kapıldı ki, insanlarda bu dediğiniz duyguların
hiçbir tanesi kalmadı ya da çok az insanda kaldı. (DYP sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)

GÜNEŞ TANER (İstanbul) -

Bir ruh doktoru olarak söylüyorum.
Siz ekonomide bazı şeyleri, istatistikî bilgilere
bakmadan dahi gözlemlerinizle söyleyebiliyorsanız eğer...

vamla) -

DR. YAŞAR ERYILMAZ (Ağrı) - O

sizi bağlar.

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (Devamla) - Müsaade eder misiniz, sözümü bitiriyorum?

...söyleyebiliyorsanız eğer, ben de bir ruh hekimi olarak, birtakım gözlemlerimle ve izlemekle
bazı şeyleri söyleyebilme yeteneğine sahibim
ve bu benim bilgi birikimimden geliyor. (DYP
sıralarından alkışlar) Yeşil kart konusuna girdiniz, “Hastalar rehin kalmıyor; ama, sokakta
kalıyor.” dediniz.
Doğru değil bu, doğru değil...
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) -

olaylar var.

Gördüğümüz

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (Devamla) -

Ama, doğru değil. Yani, siz, yolda

Dikkat ettiniz mi; son iki aydır gazetelerde,
üniversite hastanelerindeki tek tük olayların dışında, devlet hastanelerinde rehin kalan, ölüsü
rehin kalan, hastaneye yatırılmayan vaka, olay
okuyor musunuz? Soruyorum arkadaşlara:
Okuyor musunuz? Samimiyetle söyleyin yani...
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) -

Gazeteler-

de var, gazetelerde var...
SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (Devamla) - Herhalde gazetelere sansür koymadık.

Sayın Bakan, bakın, iki gün önceki gazete... Bakın, gazeteler burada.
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) -

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (Devamla) - Bitiyor, bitiyor; bu olaylar artık bitiyor. Hep beraber çaba gösterelim, tamamen
bitsin. Kötü bir şey değil.

“Yeşil kart için 370 milyar ayrıldı deniyor; yetmez.” diyorsunuz.
“Yetmez” derken sizin neyi ölçü aldığınız belli
mi? Sayın Güneş Taner, o da ölçüsüz söylüyor.
Yok işte, “yetmez” diyor.
Ben size ölçü vereyim:

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Bütçeyi takip ede-

ceğiz, yeni senede de konuşacağız, sağ olursak.

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (Devamla) -

Sayın İnceöz, Sağlık Bakanlığı Bütçesi’nin Genel Bütçe’deki yerinin, oranının eskilere oranla yüksek olduğunu söyledi. Doğru değil
mi? Ama, ne tuhaftır ki, gene bütçe konuşmasında Sayın Erbakan tam tersini söyledi; elimde yazı var. “Aldatıyorsunuz bizi, yanlış, eksik,
düşük.” diyor.
İşte görüyorsunuz, politik düşünceniz de zamana ve koşula göre değişiyor. Düşüncemizin
ve ifademizin zamana ve koşula göre değişmesi
çok kötü bir şey.

AHMET FEVZİ INCEÖZ (Tokat) - Konuşmanızın devamına bakın. Batılı ülkelerle kıyasladığınız zaman çok düşük.
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yürürken, damdan düşmüş bir adam sokakta
karşınıza çıkarsa, o an için sokakta kalmış gibi
gözükebilir; ama, hastaneye alınmadığı için sokakta kalmıyor insanlar.

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (Devamla) - Hayır, hayır. Bakın, Sayın Erbakan’ın

söylediği şu; elimde not var; diyor ki...

DR. AHMET FEVZİ İNCEÖZ (Tokat) - Benim ko-

nuşmamı çarpıtıyorsunuz.

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (Devamla) -

edin...

Müsaade eder misiniz? Müsaade

DR. AHMET FEVZİ İNCEÖZ (Tokat) -

yalancılığınız ortada.

Ve büyük

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (De-

‘‘

vamla) - Müsaade

Bir yılda, 1991 yılında, bütün devlet
hastanelerinin döner sermaye geliri 750
milyar; tüm hastalardan...

’’

edin...

DR. AHMET FEVZİ İNCEÖZ (Tokat)

var...

- Zabıt

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (Devamla) -

Müsaade edin...

DR. AHMET FEVZİ İNCEÖZ (Tokat) -

Ben bunun hemen hemen yarısı kadar parayı
yoksullar için ayırmışım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar)

de, “Hastaneleri kapatırım.” dediniz.

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Göreceğiz...

vamla) -

İşte elim-

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (De-

Bir saniye... Bir saniye...
Yüzyılın
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DR. AHMET FEVZİ İNCEÖZ (Tokat)

- Çarpıtıyorsunuz, yalan söylüyorsunuz. Bakın burada;
okuyorum...

Burada olmayan
kimseleri konuşmak doğru değil. (RP sıralarından gürültüler)

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (De-

Müsaade buyurun efendim, müsaade buyurun...

vamla) -

Yahu bir saniye... Konuşalım...

DR. AHMET FEVZİ İNCEÖZ (Tokat) -

Siz “Hastaneleri kapatacağız.” demişsiniz, gazetelerde
var. Yalan söylüyorsunuz... Gösteriyorum...
Sayın Bakan’a yakışmıyor.
SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (De-

Bir saniye... Konuşayım. Sayın Erbakan, 1992 Yılı Genel Bütçesi’nin 250 trilyon
olması gerektiğinden hareketle, Bakanlığımız
Bütçes’ini oranlayarak, yani bütçenin bu seneki rakamını değil de, olması gereken rakamı,
Sağlık Bakanlığı bütçesine oranlayarak rakam
buluyor.
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vamla) -

Böyle hayalî rakam olur mu? Yani hayalî ihracat çok gördük; ama, hayalî rakamı ilk defa
görüyoruz! (DYP ve SHP sıralarından alkışlar)
DR. AHMET FEVZİ İNCEÖZ (Tokat) - Yalan söy-

BAŞKAN -

Biz, uzun süreli çalışıldığı için, bir hoşgörü ortamında, esprilerle bu işi götürelim diyoruz;
ama, lütfen yani...
Görüşmelerin sonunda Sayın Bakan’a soru sorma hakkınız var; ama, müdahale hakkınız yok.
DR. AHMET FEVZİ İNCEÖZ (Tokat) - Özür dile-

rim Sayın Başkan.
BAŞKAN - Devam

buyurun Sayın Bakan.

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (Devamla) -

Evet, Sayın Fevzi İnceöz’le devam

ediyorum.
“Yeşil kart için 10 trilyona ihtiyaç var. Para nerede? Emperyalistler bizi yeşil kartla sömürüyor.” dediler.

lüyorsun! Bir bakana yakışmıyor!

Bu, emperyalist sömürüsünden kurtulun artık!

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (Devamla) -

‘’İyi çalışmayan hastaneyi hemen kapatırım dediniz” diyor ki, böyle bir şeyi söylemiş değilim.

BAŞKAN - Bir dakika Sayın Bakan, bir dakika...

Bir de deniyor ki, “Baştabip imzası için saatlerce bekleniyor.”

Zabıttan, zabıttan... (RP sıralarından
gürültüler)

DR. AHMET FEVZİ İNCEÖZ (Tokat) - Yalan söy-

lüyorsun!...

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (Devamla) -

Zabıttan... Zabıttan...

BAŞKAN - Sayın

İnceöz... Sayın İnceöz...

DR. AHMET FEVZİ İNCEÖZ (Tokat) - Sayın Ba-

kana yakıştıramıyorum...

Efendim, kanaatiniz kendinize aittir; ama, müdahale hakkınız yoktur. Gerekirse,
size yakışır sükûnet içinde...
BAŞKAN -
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HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) -

Bakın işte, yeşil kart bunun için çıkacak. Yani, o
kişiyi, yoksul olduğunu beyan ederek, söyleyerek, baştabibin onayı mecburiyetinde bırakmamak için yeşil kartı çıkarmaya çalışıyoruz. Yeşil
kartı aldığı zaman, artık, kimsenin onayına ihtiyaç yok; onuruyla, şerefiyle girecek hastaneye,
yeşil kartını koyacak masanın üstüne, yatacak,
tedavi olacak ve onuruyla çıkıp gidecek. (DYP
sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) -

öyle bir sistem yok.

Dünyada

“Kurs görmüş pratisyen hekimlerin
yaptığı işlerden vazgeçilmeli, bunlara benzer
işler siyonizmin emelidir.” denmiş; bunu pek
kavrayamadım.

vamla) -

DR. AHMET FEVZİ İNCEÖZ (Tokat) -

yapılıyor, maalesef.

Yanlışlık

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (Devamla) -

Evet, olabilir.

Genel sağlık sigortasını desteklediğinizi söylemişsiniz; teşekkür ediyorum.
“İlaçta başıbozukluk var, düzeltilmeli, kalite
kontrolü yapılmalıdır.” diyorsunuz; katılıyorum size.
“Ekonomi düzelmezse sağlık politikası yürümez.” demişsiniz.
Ekonominin düzelmesi her şey için gerekli,
temel yapı o; ekonomi düzelmedikten sonra
hiçbir şeyde başarılı olamazsınız. Onun için bu
Hükûmet, yalnız sağlık hizmetini değil, ekonomiyi de düzeltmenin çabası içindedir, onun
için enflasyonu düşürme çabası içerisindedir.
“Hekimler zor durumda; doktorlara, hastalara gösterilen hassasiyet gösterilmeli.” dediniz.
“Özel dispanserler mantar gibi çoğalıyor, kontrol edilmeli.” denildi; doğrudur.
Özel sektörün sağlık alanında yatırım yapmasının yanındayız; sağlık hizmetlerinde rekabetin gelişmesi için, özel sektörün alabildiğince
sağlık alanına girmesinin yanındayız; ama, bu
denetimle olacak değildir. Genel sağlık sigortası sistemi geldikten sonra, zaten kendiliğinden
oluşacak o mekanizma; yani, belli bir nitelikte,
düzeyde hizmet veremeyen müessesenin sözleşmesini zaten feshedecek genel sağlık sigortası
müessesesi. Zaten, bu tür şeyleri, denetimlerle,
zorlamalarla yapamazsınız; ekonominin, kendi
kuralları içinde işlemek zorunluluğu vardır.

Değerli arkadaşım Saffet Topaktaş’ın eleştirilerine geçiyorum.
“Bakanlıktaki eski MHP’liler görevden alınıyor.” dediler.
Ben, bakanlıkta hiç kimseyi, MHP’li vesaire
diye görmüyorum. Ben, bakanlıkta, insanları, politikaya girmeyen, vazifesinin başında,
görevinde politika yapmayan insanlar olarak
görmek istiyorum; dürüst olarak görmek istiyorum, çalışkan olarak görmek istiyorum, üretken olarak görmek istiyorum ve bizim çalışma
tempomuza ayak uydurmalarını istiyorum.
CEMAL ÖZBİLEN (Kırklareli) -

Onun için bü-

tün adayları doldurdunuz!..
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SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (De-

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (Devamla) - Tabiî ki, önemli olan şu: Siz şimdi mil-

letvekili olabilirsiniz; ama, bir dahaki seçimde
seçilemeyebilirsiniz. Seçilemedikten sonra vaktiyle politikaya girdiniz diye siz bir daha devlet
memuru olabilme hakkını ebediyyen kaybetmiş mi olacaksınız; bir kişi, bir partiden aday
oldu diye, o politik damgayı üzerinden hiç silemeyecek mi?! Niye silmesin yani, niye illa işine,
görevine politikayı soksun?.. Bence o, ihtiyarî
olarak olmaz; o, amaçlı olur. Eğer, bazı kişiler,
Sağlık Bakanlığı teşkilatına, politikayı amaçlı
olarak sokmak için gelmişlerse, orada örgütlenmek için gelmişlerse, orada politik eylem içinde
olmuşlarsa veya olmak istiyorlarsa, onlara asla
müsaade etmeyeceğim. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar)
SAFFET TOPAKTAŞ (Kahramanmaraş) - Bizzat

toplantıda söylendi bunlar Sayın Bakan.
SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (Devamla) - Ben birisini görevden aldığım zaman,

bilsinler ki, bunun arkasında, ya politik tavır
içinde olması vardır ya beceriksizliği vardır ya
da yeteneksizliği vardır.
Yüzyılın

Sağlık Bakanları

1091

Bir şey daha yapacağım; Sağlık Bakanlığını
doktorlaştıracağım, Sağlık Bakanlığı teşkilatında doktorların hâkimiyeti olacak. (DYP ve
SHP sıralarından alkışlar) Genel müdürlerin
hepsi, daire başkanlarının hepsi doktor olacak,
yardımcıları da çoğunlukla doktor olacak.

Sayın Topaktaş, okullar konusunda, “İyi olmayanlar kapatılmamalı, iyileştirilmelidir.” dedi;
katılıyorum. Ben, “Bu iyi değildir, kapatalım.”
düşüncesinde değilim. Evvela iyileştirmeye çalışacağız; yani iyileştirilebilecek durumda olanlar iyileştirilecektir.

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - Eczacı olma-

Kongreye sunduğumuz kitabımızda, broşürümüzde, dikkatinizi çekmişse, hemşireliği, biz,
liseye dayalı hale getireceğiz. Dünyanın birçok
gelişmiş ülkesinde böyle, 13-14 yaşında, çok
sorumluluk isteyen hemşirelik mesleğinde, bu
yaşta bir kız çocuğu başlatılmıyor sorumluluk
bilincine erişmediği için, 17-18 yaş esas alınmış. Liseyi bitirecek, gelecek, iki sene okuyacak. Uzmanlaşacak, hemşire, cerrahi hemşiresi
olacak, koroner bakım ünitesi hemşiresi olacak, yoğun bakım hemşiresi olacak.

yacak mı?

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (De-

ve Tıbbî Müstahzarlar Genel Müdürlüğüne, tabiî, doktorları getirecek
değilim; ama mesleğin dışında, ilgisiz insanları
bakanlıktan çıkaracağım.
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vamla) - Eczacılık

Bakanlığa geldiğimiz zaman, bütün genel müdürlüklerin başında, doktor olmayan insanları
gördük. Adalet Bakanlığının başından veya içinde ne kadar çok hukukçu görürseniz veyahut da
Maliye ve Gümrük Bakanlığında ekonomistleri
ne ölçüde görürseniz, doktorları da bizim bakanlığımızda aynı ölçüde göreceksiniz. Tabiî,
doktor; tabiî, eczacı; tabiî, diş hekimi; tabiî,
hemşire; tabiî ebe, tüm sağlık personeli... Kendi alanlarında, kendi kadrolarında, kendi görev
yerlerinde temsil edilecekler; ama, tabiî, burada
hukukçu da olacak; tabiî, ekonomist de olacak;
tabiî, öğretmen de olacak; ama belli oranlarda...
Yıllardan beri, doktorlar bakanlıktan uzaklaştırılmış sistemli bir şekilde... ANAP’tan evvel de
başlamıştır bu, ben ANAP’ı suçlamıyorum. Her
nedense, Sağlık Bakanlığını ve hastaneleri yönetmeye, doktorlardan çok daha fazla, doktor
olmayanlar heveslenmişlerdir. Artık, doktorlar
yönetecek Sağlık Bakanlığını.

Onu yapıyoruz. Benim, gazetelerde bu konuda hiçbir demecime kimse rasgelmemiştir.
Basında, hiçbir gazetede, “Bakanlıkta yolsuzluk var. O şunu yapmış, bu bunu yapmış.”
şeklinde, benim hiçbir demecim çıkmamıştır;
özellikle buna dikkat ettim. Hiç kimseyi, ispatı olmayan bir durumla karalamaya hakkım
olmadığı gibi, sonunda mahkûm olsa bile bir
kişi, her kimse o, yine beni ilgilendirmiyor,
yine onu politik bir malzeme olarak kullanmayı istemiyorum; hiç istemiyorum...

Tedaviyi

DR. YAŞAR ERYILMAZ (Ağrı) - Sayın Bakan, ka-

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) -

Sağlık Bakanlığında mı yapacağız!

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (De-

Evet, şimdiki vaziyete göre, ruh hastalarının tedavisi benden başlıyor birazcık!..
(DYP ve SHP sıralarından alkışlar)

vamla) -
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“Gevher Nesibe, akademik kimliği kavuşturulmalıdır.” dendi; doğru, katılıyorum size.
“Belgeler ve arşivler elinizde, yolsuzlukları propaganda aracı olarak kullanmayın; araştırın,
soruşturun, varsa çıkarın.” dendi.

ralamayı kürsüden yapıyorsunuz!

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (Devamla) - Burada konuşacağız, burası özgür yer.
Biz bize konuşuyoruz burada; biz bize konuşuyoruz...

basın da özgür. Arkada basın var...

O zaman,

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (Devamla) - Evet.

“İlaç ambalajları sadeleştirilsin, böylece israf
önlensin.” dediler; katılıyorum; hatta bu konuda çalışmamız epeyce ilerlemiştir. Ambalajların sadeleştirilmesi, ambalaj masraflarının
azaltılması ve böylelikle, hiç olmazsa, ilaçların
bir miktar ucuzlatılması için, onun etkisinin
sağlanması.
Değerli arkadaşlarım, sorulan sorulara, mümkün olduğu kadar cevap vermeye çalıştım. Yapılan katkılara da çok teşekkür ediyorum.
23 Mart Pazartesi günü Hilton Otelinde başlayacak olan 1. Ulusal Sağlık Kongresine tüm
arkadaşlarımız davetlidir. İsteyenler, açılış gününe gelir; isteyenler, gerekli büroya müracaat
ederek, çalışma gruplarına katılabilirler. Çünkü, bu çalışma gruplarında, bütün demokratik
kitle örgütleri temsil ediliyor. Siyasî parti temsilcilerimiz de katılacaklar, isteyenler. Belli bir birikime sahip olan arkadaşlarım, istedikleri konuda; yani, reform çerçevesi içerisinde yer alan
istedikleri konuda katılabilirler, o çalışmalara
katkı getirilebilirler, özellikle arkadaşlarımızın
katılmasının bir faydası da şu olur: Mutabakatla, konsensüsle çıkılacak o çalışma gruplarından, ondan sonra o metin haline getirilecek
ve Yüce Meclise gelecek. Böylelikle Mecliste
biraz daha kolaylaşmış olur onun onaylanması
ve devlet politikası haline getirilmesi.
Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür
ediyorum.
Sağlık Bakanlığı bütçemizin hepimize, milletimize, halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. (Alkışlar)
SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) -

Şunu söylemek istiyorum: Ben, orada

yeni bir fikir ortaya koymadım, Refah Partisi
Genel Başkanıyla, arkadaşımızın konuştuğunun birbirini tutmadığını söyledim. Refah Partisi Genel Başkanı, “Aslında Genel Bütçe’de
Sağlık Bakanlığının payı yükselmemiştir.” dedi,
arkadaşım ise, “Son on yıldır en yüksek Sağlık
Bakanlığı Bütçesi’dir.” dedi ve zabıtlarda bu
ifade vardır. Ben, oradaki çelişkiyi söyledim,
başka bir şey söylemedim.
SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) - Eğer dikkat edilirse görülecektir; seçim
zamanı biz, hastalara, hastanelerin kapılarını
açacağız, dedik.

Hastanenin neresi olduğu bellidir. Eğer kişiler,
sağlık ocakları yoluyla, sevk zincirine uyarak
gelirlerse -ki, acil vaka hariç, acilseniz en üst
düzeydeki bir sağlık merkezine bile gidersiniz,
orada bir sevk zinciri söz konusu değil- yani
normal hastalıklar için, şevk zincirini takip etmek koşuluyla hastaneye gelirlerse hastanede,
yatarak tedaviniz, ameliyatınız, tetkikiniz her
şeyiniz ücretsiz yapılacaktır.
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MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) -

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - İlaç da dahil...
SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (İstan-

Evet, yatarak yapılması halinde hepsi
dahildir.
bul) -

İkinci sual; “Türkiye’de tedavisi yapılamayanlar yurt dışına gönderilecek mi?” şeklinde yeşil
kart Türkiye’deki hastanelerde tedaviyi kapsayacak bir uygulamadır. Yurt dışına gitmek için
ben bile yoksulum. Eğer, bugün benim bir sosyal güvencem olmasa, birçok insan gibi, ben
de, belki, yurt dışına, Amerika’ya giderek, oradaki hastanelerde mesela bir by-pass ameliyatı
yaptırma parasal gücüne sahip değilim; bende
o açıdan yoksulum; Türkiye’de olurum, Türkiye’yi tercih edebilirim; ama, bir vatandaşımızın, Türkiye’de yapılmayan bir ameliyat için,
Türkiye’de mümkün olmayan bir ameliyatı
için eğer gitmesi gerekiyorsa, Sağlık Bakanlığı,
Yüzyılın
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bu tür hastalara hep yardım ediyor; -daha önce
de edilmiştir herhalde- fonlardan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan
yardım etmektedir. Yani, bu yeşil kart, Türkiye’deki hastanelerde tedaviyi kapsamaktadır.
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Mecburî hizmet konusunda şunu söyledim: Biz,
mecburî hizmeti, demokratik bir usul olarak
görmüyoruz. Hekimleri, sadece zorlayan, zorla
bir yere götüren, gitmesi halinde bir ödül, bir
karşılık vermeyen, gitmemesi halinde onun mesleğini icra etmesini engelleyen, yasaklayan bir
anlayışı ve bu anlayışa göre oluşmuş bir yasayı
demokratik ve insan haklarına saygılı bir yasa
olarak görmüyoruz. Böyle bir yasanın da değişmesini istiyoruz, değiştirmek istiyoruz; ama, güneydoğu ve doğu bölgemizdeki insanlarımızın
da sağlık hizmetinden yoksun kalmasını istemiyoruz. Oraya, hekimlerimizin, eczacılarımızın,
diş hekimlerimizin, hemşirelerimizin, ebelerimizin gitmesini istiyoruz. Dolayısıyla, bu Yasanın
yerine, demokratik, insana haklar tanıyan, onları teşvik eden, motive eden, gittiği yere hevesle,
istekle gitmesini sağlayan bir düzenleme getirmek istiyoruz. Bunun üzerinde çalışıyoruz...
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - Ne

zaman?..

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (İstan-

Siz, tabiî, tarih almaya alıştınız bizden.
Hiç tarih vermeyen bir iktidar olarak, bu kadar
çok tarih istemeye hakkinizin nasıl olduğunu da
anlamakta zorluk çekiyorum! Bunun tarihini
veremem; çalışma yapılmaktadır, tarihini bilmiyorum; Hükûmetin yapacağı yasa teklifidir,
bir hazırlıktır, bizim çalışmamız devam ediyor.
Mümkün olduğu kadar, antidemokratik olarak
gördüğümüz Yasayı değiştirmek kararındayız;
ama, yerine koyabileceğimizin, bugünün koşullarında...

bul) -

Şimdi, bir şey söyleyeceğim burada size: Yani,
doğuda ve özellikle güneydoğuda terör olayını
biliyoruz değil mi ve oradaki terör olayından
dolayı, meslektaşlarımızın oraya gitmekten saYüzyılın
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kındıklarını da biliyoruz; oradaki terör olayım
bu yüzden de süratle sonlandırmamız gerektiğini de biliyoruz. Eski yıllarda, doktor arkadaşlarımız oraya gidiyordu. Can kaygısı taşıyan,
gittiği yerden yeteri kadar can güvenliği duyamayan insanın oraya gitmesi zordur. Dolayısıyla, sadece yasal düzenlemelerle insanları
oraya göndermek değil; Hükûmetimiz bunu
da dikkate alarak, zaten güneydoğudaki ve bu
bölgelerdeki terörü, mümkün olan en kısa zaman içerisinde sonuçlandırmak, sonlandırmak
kararındadır; bu, Mecliste de ifade edilmiştir.
Dolayısıyla, çok yönlü bir konudur, olaya çok
yönlü yaklaşılması gerekir. Onun için tarih veremiyorum; ama amacımız, mümkün olduğu
kadar erken tarihte, erken zamanda bu yasayı
değiştirmek; arkadaşlarımızın oraya zorla değil, istekleriyle gitmelerini sağlamaktır.
BAŞKAN - Teşekkür

ederim.

Sayın Taner, buyurun.
GÜNEŞ TANER (İstanbul) - Sayın Başkan, gerek

grup adına konuşan arkadaşlarımızın konuşmaları sırasında verdikleri bazı rakamlar, gerekse
Sayın Bakanımızın verdiği rakamlar arasında
farklılıklar yardır. Keza, ben de bu rakamları
takip edebilmek için Devlet İstatistik Enstitüsünün vermiş olduğu kitabı takip ettiğim zaman
üçüncü farklı rakamla karşılaştım. Müsaade
ederseniz, bir iki çarpıcı rakam sorayım, belki
bu hususta kavram açısından bir fark var, bizi
aydınlatsınlar, Yüce Meclisi aydınlatsınlar, hangi
rakamlar üzerinde konuştuğumuzu anlayalım.
Efendim, bir tanesi, Türkiye’deki yataklı sağlık
kurumları hastaneleri adı altında, 1980 senesinde 827 hastane -bunun içerisinde askerî hastaneler hariç demektedir- 1989 senesinde 812
hastane. Burada ayrıca, yataksız sağlık kurumu
var; bunlar, tahmin ediyorum sağlık merkezi
olarak adlandırılıyor. Bu rakamlarda 1980’de
9.644, 1989’da 14.562’ye ulaşmış. Keza, 1980
senesinde hastanelerdeki toplam yatak sayısının

99.117 olduğu belirtiliyor. Bu rakamın 1989’da
da 116.061’e çıktığı gösterilmekte. Sayın Bakan
lütfedip, bu rakamlar manzumesi içinde hangisinin daha yakın, gerçekçi olduğunu söylerlerse,
çalışmalarımızda, ekonomist olarak -her ne kadar tıbbi bilgimiz yoksa da- rakamlar açısından
bize yardımcı olmalarında fayda vardır.

BAŞKAN - Efendim, zatı âlinize de yazılı olarak

BAŞKAN - Teşekkür

BAŞKAN - Sayın

ederim Sayın Taner.

Sayın Bakan cevap vereceğini ifade etti.
SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) - Biraz

evvel söyledim. Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanının da burada olması gerekirdi.
Özsoy, buyurun.

Sayın
Başkan, Sayın Bakandan cevaplandırılmasını
istediğim iki sorum var.
DR. HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) -

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) - Teşekkür ederim. Yalnız, bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum: Askerî hastaneler hariç, tüm diğer kurumların hastaneleri buraya
dahildir.

‘‘

Ben şu anda Sağlık Bakanı olarak onları
bilemiyorum, yani, SSK hastanelerini,
yatak sayısını, PTT hastaneleri ve diğer
Devlet Demiryolları Hastanelerinin -bize
bağlı olmadığı için- sayıları ve yatak
sayıları hakkında bir fikrim yok.

’’

Sizin sorunuza, inceleyerek yazılı bir cevap verelim.
GÜNEŞ TANER (İstanbul) - Sayın Başkan, o za-

man bir hususa müsaade ederseniz değinmek
istiyorum: Efendim, biz burada sağlık politikasını ve Sağlık Bakanlığı Bütçesi’ni görüşüyoruz.
Sağlık Bakanlığı ve sağlık politikası görüşülürken, sadece Bakanlığın içerisinde bulunan sağlık hizmetlerinin karşılaştırılmasından dolayı,
geçmiş iktidarın yapmış olduğu hatayla, bunların giderilmesi tartışılırken, bu sağlık hizmetlerinin dışında, bir bu kadar daha başka sağlık
hizmetlerinde sakit olarak kimsenin müdafaa
edemediği bir durum varsa, bunların, en azından, rakamsal açıdan devamlı olarak söylenmesinde, Yüce Meclisin bilgilendirilmesi açısından fayda vardır. Arz ederim.

23-27 Mart tarihleri arasında Birinci Ulusal
Sağlık Kongresi toplanacaktır; bize de hekim
milletvekili olarak birer davetiye gelmiş; teşekkür ediyorum Sayın Bakana. Ancak, davetiyeyle beraber, bize sorulmadan, emrivaki şeklinde ve nezaket kurallarının da dışında, çalışma
gruplarına adlarımız yazılmış, adlarımız yazılırken de herhangi bir kritere dayandırılmadığı
ortaya çıkmıştır. Bunu Sayın Bakan nasıl izah
edecektir?

100. YILA ARMAĞAN

Buyurun Sayın Bakan.

İkinci sorum: Bu bölgesel bir sorudur. Yalnız,
Sayın Bakandan istirham ediyorum, “Siz niye
atamadınız?” diye cevap vermesin. Halk-devlet işbirliğiyle Afyon’da altı ay evvel iki ilçemizde iki tane hastane açılmıştır. Bu hastanelerin
alet ve edavatları tamdır ve bugüne kadar da
tek bir hekim veyahut da personel atanmamıştır. Ne zaman atanacaktır?
Arz ederim.
BAŞKAN -

Teşekkür ederim. Buyurun Sayın

Bakan.
SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) - Birinci Ulusal Sağlık Kongresi Çalışma
Grubuna adınızın yazıldığını bilmiyorum. Bu
benim bilgimin dışındadır.
DR. HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Buyurun

Sayın Bakan, işte burada.
Yüzyılın
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SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (İstan-

Herhalde, toplantılara, sağlık konusunda doktor olmasının ötesinde, devamlı aktivite
gösteren arkadaşlarımızı, gerek katkılarıyla,
gerek eleştirileriyle devamlı etkinlik gösteren
arkadaşlarımızı, Ulusal Sağlık Kongresi içerisinde de görev almaya istekli ve niyetli gibi
yorumlamış olsalar gerektir. Benim bilgimin
dışında, arkadaşlarımın takdiri. Yani, böyle bir
gruba yazılmak kötü bir şey değil, sizi onore
etmişler; ama sorsalardı, belki, “İstemiyorum.”
diyecektiniz; o zaman daha iyi olabilirdi.
bul) -

BAŞKAN - Böyle olur efendim; yani; müdrik bir
insan, müeddep bir insan böyle sorar. İstirham
ederim...
ALÂETTİN KURT (Kocaeli)

miyor Sayın Başkan...

- İçtüzük böyle de-

BAŞKAN - Arkadaşlar, ramazan diyoruz, gece
diyoruz; ama, bakınız, bunun zararını hepimiz
çekeriz; bu yanlıştır.

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) - Sultandağ Devlet Hastanesine bir iç has-

ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Bakan cevap verdi

DR. HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Bolvadin

değil efendim; Bayat ve Sultandağ.
100. YILA ARMAĞAN

oluyor efendim?

- Ne zaman böyle

Arkadaşımız diyor ki, “Bayat da, Sultandağı’nda halk-devlet dayanışması ile yapılan bir
hastane; alet edevat hazır, lütfeder misiniz, ne
zaman atama yaparsınız?” Bunu da mı sordurmayacaksınız?..

Bolvadin Devlet Hastanesine...

talıkları uzmanı, bin genel cerrahi uzmanının
kadrolu olarak atanması için işlemlere başlanılmıştır. Elimizdeki not budur.

Bayat ilçesinde devlet hastanesi yoktur. İlçede
sağlık hizmetleri, sağlık ocağı tarafından verilmektedir.
DR. HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Sayın
Bakan, devlet-millet işbirliği ile 50 yatak kapasiteli ve E-23 Karayolunun kenarında, üç katlı
ve aleti edavatı da Bakanlıkça sağlanan bu hastane, geçen sene eylül ayında bitirilmiştir. Bu
hastanenin tescil edilmesi için üç defa Bakanlığa yazı yazılmıştır. (DYP sıralarından “Böyle
soru şekli var mı?” sesleri)
SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) - Bayat’ta

var...

BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, özür dileyerek, ciddiyete davet ediyorum; yani, bir insan,
seçim bölgesinde yapılmış hastaneyle ilgili böyle bir soru sormazsa...
SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) - En kısa zamanda o konunuzu hallederim
efendim.
Yüzyılın
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ALÂETTİN KURT (Kocaeli)

efendim.

BAŞKAN - Müsaade buyurun, istirham ederim...

Sayın Refaiddin Şahin, buyurun efendim.
REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) - Sayın

Başkan, aracılığınızla Sayın Bakandan bir sorum olacaktır:
Yurt dışından, yabancı uyruklu uzman doktorlar ülkemize gelip çalışabilecekler midir?
BAŞKAN -

Teşekkür ederim.

Buyurun Sayın Bakan.
SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) - Halen yürürlükte olan yasaya göre, gelmeleri mümkün değil. ANAP İktidarı döneminde
bu kadar çok dışa açılma, dış ülkelerle iyi ilişkiler
kurma ve geliştirme adına yapılan etkinliklere
rağmen, bu yasa yine değiştirilmemişti. Ne çıkarılmıştır?.. Zaman zaman özel yasalar çıkarılmıştır, bazı hekimlerin dışarıdan gelip, burada
çalışmaları için. İşte, bu yasaları değiştirmek de
bize nasip oluyor. Ulusal Sağlık Kongresinde,
1928-1930 yıllarında çıkmış olan bu yasalar,
hem bugünkü Türkçe diliyle hem de bugünün
koşullarına uygun şekilde değiştirilmektedir. Bu

Sayın Nevfel Şahin, ifadenize göre,
sorunuz içtüzüğün aradığı nitelikte değildir,
soru... (DYP sıralarından gürültüler)

BAŞKAN -

Arkadaşlar, burası Hyde Park değil, Türkiye
Büyük Millet Meclisi. İstirham ederim... Bizler
gelir geçeriz... Bakınız...
Devletin 1 milyar lirasının nereye harcandığını sormak en tabiî hakkım.

NEVFEL ŞAHİN (Çanakkale) -

Efendim, müsaade buyurun, müsaade buyurun...

BAŞKAN -

Eğitim için

Bizler bugün varız, yarın yokuz; ama, bu çatı
altında...

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) -

Hayır, 1219’a göre yine mümkün değildir. Özel hastane, getiremiyor...

NEVFEL ŞAHİN (Çanakkale) - Devletin 1 milyar lirasının nereye harcandığını sormak en tabiî hakkımdır milletvekili olarak.

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) - Üniversitelere

BAŞKAN - Sayın

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) -

zaten mümkün.

gelebiliyor.
SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) - Üniversiteye gelebilir; ama, arkadaşımızın sorduğu, özel hastaneler içindi. Çünkü,
birçok özel hastane açılmak isteniyor, müracaatları var; yani, bu yasal değişikliği yaptıktan
sonra onlar da gelebilecektir.

- Teşekkür ederim. Buyurun Sayın
Nevfel Şahin.
BAŞKAN

Sayın Başkan,
Sayın Bakanımdan aşağıdaki sorumun doğru olup olmadığını soruyorum: Geçtiğimiz
dönemlerde, hastalarımız hastanelerde rehin
kalırken, parası olmayanlar hastaneye alınmazken, eski Sağlık Bakanımız Sayın Şıvgın’ın
yazıları ile, Papatyalara, tuvalet temizliği için,
Devlet Bakanı Vehbi Dinçerler’in oluru ile
Çevre Fonundan, Türk Kadınını Güçlendirme Vakfına bir milyar lira ödendiğini duyduk.
Bu doğru mudur? Eğer, ödenmiş ise, hangi tuvaletlerin temizlendiği tahkik edilmiş midir?
(DYP sıralarından alkışlar)
NEVFEL ŞAHİN (Çanakkale) -

100. YILA ARMAĞAN

yasalarda yapılacak değişikliklerle, asla, Türkiye’deki hekim arkadaşlarımızın alanlarının
yabancılar tarafından işgal edilmesine sebep
olmayarak, iş sahalarını başkalarının işgal etmelerine sebep olmayarak; ancak, bilimsel niteliği
ile, kariyeri ile, dış ülkelerdeki, yararlanabileceğimiz- organ nakli konusunda, kalp cerrahisi konusunda, beyin cerrahisi konusunda, yeni
gelişen alanlarda yararlanabileceğimiz, burada
eğitimde faydalı olabilecek- insanların gelmesine imkân verilecek ve eski yasanın değiştirilmesiyle, konuya yasal dayanak sağlanacaktır.

Şahin...

NEVFEL ŞAHİN (Çanakkale) -

mıştır?

Nereye harcan-

(İçtüzük gösterilerek) Tutanaklarınızı getirdiğiniz gün, size bundan birer tane
verildi...

BAŞKAN -

NEVFEL ŞAHİN (Çanakkale) -

dim.

Bende var efen-

BAŞKAN - Varsa, açın okuyun... (DYP sıralarından, “Siz de okuyun” sesleri)

Ben okudum ve öğretiyorum... (DYP sıralarından, “Biz de öğretiyoruz, iyi oku onu” sesleri)
Öğretiyorum...
NEVFEL ŞAHİN (Çanakkale) - Bir bakan, “1
milyar lirayı ödeyin.” diyorsa, nereye harcandığının da hesabını vermelidir.
BAŞKAN - O söylediğiniz, ikinci baskı. Ben, red-

dettiğim soruyu izah etmeye devam ediyorum;
kıvırmaya lüzum yok, soruyu çeviriyorsunuz...
(DYP sıralarından, “Utan utan!... Terbiyesiz!..”
sesleri)
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Evet, evet... Soruyu çevirmeye, soruyu kıvırmaya gerek yok; direkt konuşacağız, direkt...
Ben direkt söylüyorum.
BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) - Kullandığınız kelime yakıştı mı?! Siz Meclis Başkanısınız...
BAŞKAN - Efendim, kelimeyi şahsa müteveccih

kullanmadım; kelimeyi...
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul)

- Biraz da Türk-

çe konuş!
Ben söyleyeyim: Kelimeyi... (DYP
sıralarından gürültüler) Değerli arkadaşlarım,
siz benimle uğraşmak istiyorsunuz; ama, ben
sadece görevimi yapmaya çalışıyorum. Ben,
“kıvırmak” kelimesini, arkadaşımın şahsına
müteveccih söylemedim. O kelimeyi...

100. YILA ARMAĞAN

BAŞKAN -

Onların
arzu ettiği tarzda bir sual daha geliyor...
DR. AHMET FEVZİ İNCEÖZ (Tokat) -

- “Onların arzu ettiği” lafına gerek
yok efendim. Siz, sualinizi sorun.
BAŞKAN

- Dünya
Bankasından alınan 75 milyar liralık yardımdan, verilmek üzere, Sağlık Şûrası için, Hilton
Otelinin 800 milyon liraya kiralandığı söylenmektedir.
DR. AHMET FEVZİ İNCEÖZ (Tokat)

kart,
kalp hastasına yapılacak anjio operasyonu için
hastaya verilen 4-5 aylık süreyi kısaltacak mı?
Süreyi bir haftaya indirecek mi?
SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) - Ne

süreleri?..

DR. AHMET FEVZİ İNCEÖZ (Tokat) - Yeşil kart,
kalp hastasına yapılacak anjio için verilen 4-5
aylık süreyi kısaltacak mı?
SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) - “Randevu”

demek istiyorsunuz...

DR. AHMET FEVZİ İNCEÖZ (Tokat) -

Evet.

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) -

Türkçe konuş da anlayayım kardeşim!..

BAŞKAN - Sayın İnceöz, sorularınız bu kadar
mı efendim?

Daha var
efendim. İstanbul’da, ruhsatsız yapıldığı iddia
edilen bir hastanenin açılışına Sayın Bakanın
katıldığı söylenmektedir; doğru mudur?
DR. AHMET FEVZİ İNCEÖZ (Tokat) -

Teşekkür ederim. (DYP sıralarından gürültüler)
BAŞKAN - Ben

de teşekkür ederim.

Buyurun Sayın Bakan...

Değerli Arkadaşlarım, soru sormak haktır.
Soru, üç soru, beş soru, on soruyla mahdut değildir. Hatırlarsınız, Sayın Demirel’e, Ali Nejat
Ölçen ve arkadaşları 101 tane soru sordular;
Sayın Demirel 101 soruya da cevap verdi. Şimdi, affedersiniz, muhabbet yapmıyoruz, görev
yapmaya çalışıyoruz. Arkadaşımın, isterse 100
soru sorma hakkı var; ama, içinde soru niteliğinde olmayan varsa, onu ayıklamak benim
görevim. İstirham ederim... Bir an evvel bitirmek istiyorsak, meseleleri bir an evvel çözüme
bağlayalım; müsaade buyurun.

DR. AHMET FEVZİ İNCEÖZ (Tokat) - Sorularım

Buyurun Sayın Bakan.

Sağlık Bakanlığının bunca müsait yerlerinin
olmasına rağmen, böyle bir yerin kiralanması
doğru mudur?
Şimdi bakın, aslında bu sorunun
doğrusu nedir? “Sağlık Bakanlığının, harcama yapmadan bu işe tahsis edeceği yeri var
mıdır?” Bu soru böyle sorulur; ama, ne diyor?
“Yeri varsa?”...
BAŞKAN -

bitmedi.
BAŞKAN Yüzyılın

Sağlık Bakanları

1098

DR. AHMET FEVZİ İNCEÖZ (Tokat) - Yeşil

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (İstan-

Peki, buyurun.

bul) -

Şimdi, birinci sorunuza cevap veriyo-

Basında takip etseniz, icraatlarımızı okusanız,
bunları öğreneceksiniz! Hastanelerde yatan
hastalar için, bu ilaçların ve giderlerinin, hastane bütçesinden ve döner sermayeden karşılanması için talimat verdim ve bir genelge yayınladım. Yani, yatan hasta kim olursa olsun (devlet
memuru veya yoksul bir hasta) orada yattığı
süre içinde, şu ilaç lazım diye eline reçete verip,
dışarıya eczaneye hastanın yakınını göndermeyecekler. Hasta, Genel Bütçe’den ilaçlarını
alacak; ama, eczanede bulunmayan fevkalade
ilaçlar çıkarsa, onlar için de, pazarlık usulüyle,
bir ecza deposuyla anlaşacaklar, o ecza deposundan ilaçları tek tek aldıracaklar, sonra ay sonunda tahakkuku yapıp, ödeyecekler.
“Plan ve Bütçe Komisyonunda, hastanelerin
kapatılabileceği şeklinde konuştunuz.” diye
bir şey söylediniz. Yani, ağzımdan sözün nasıl
çıktığını bilmiyorum orada. Sürçü lisan olmuş
olabilir; ama, benim şu andaki dimağım ve bilgim, benim kapatmayacağımdır. Öyle olsaydı,
burada da aynı şeyi söylerdim. Yani, benim
için doğru olan, kapatmamsa, onu, orada da
öyle söylerim, burada da öyle söylerim. Orada
niye farklı söyleyeyim ki, burada niye değişeyim
ki?.. Ama söylemek istediğim şu: Eğer, nitelikli
ve iyi düzeyde hizmet veremezse, genel sağlık
sigortası yasası çıktıktan sonra, sözleşmesi iptal edilebilir ve kapanabilir hastane. Çünkü 60
milyon insanın, sigorta şemsiyesi altına girdiğini düşünün ve siz eğer, o sözleşmenin devamını
sağlayacak düzeyde iyi hizmet veremiyorsanız, kaliteli hizmet veremiyorsanız, dolayısıyla
sözleşme fesholabilir. O zaman da müşterisiz
kalırsınız ve kapanırsınız. Bu hastane kimin
olursa olsun. Herkes bu ölçüde kaliteli hizmet
vermek mecburiyetinde kalacaktır.
Dünya Bankasından alınan 75 milyar... Birinci Sağlık Projesini kastediyorsunuz herhalde.

Ben, Birinci Sağlık Projesi kapsamı içerisinde,
Ulusal Sağlık Kongresinin harcamasının oradan yapılıp yapılmadığını şu anda bilmiyorum.
Yani, bu kadar ayrıntıya hiç inmem.
DR. AHMET FEVZİ İNCEÖZ (Tokat)

yon.

- 800 mil-

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) - Ama, şunu bilin: Bizde her şey yasaldır.
Yasal olmayan hiçbir şey benim elimin altından
çıkmaz. Birinci Ulusal Sağlık Kongresi gibi, tarihi bir kongreyi Ankara’da bir otelde yapmayı
ve oraya bütün meslektaşlarımızı ve konuyla ilgilenenleri çağırmayı, toplamayı ve buna para
harcamayı uygun bulmuyor musunuz? Neyse,
yani, bu firmalar çağırılmıştır, firmalardan fiyat alınmıştır, fiyatlar verilmiştir. Tabiî, kongreye gelirseniz göreceksiniz; kongrede yapılan
çalışmaların ne şekilde yapıldığını göreceksiniz. 34 tane çalışma grubu oluşturuluyor. Bu
çalışma gruplarına, birçok insan, Ankara’nın
dışından geliyor. Bunların uçak biletleri, buradaki otel ücretleri buna dahil. Hiç kimse buraya zorla gelmek mecburiyetinde değil sizin çalışma grubunuz için. Üniversitelerden, meslek
odalarından birçok kişileri davet ediyoruz. Bir
şey yapacaksanız bedelini ödeyeceksiniz; bedava hiçbir şey yok.

100. YILA ARMAĞAN

rum: “Hastane dışından alınmak üzere verilen
reçeteler de buna tabi midir?” dediniz.

“Yeşil kart, anjio, kalp ameliyatı -vesaire- dahil
mi?” dediniz.
Biraz evvel bir arkadaşımın sorusunu cevaplandırırken, “Türkiye’deki tüm hastanelerdeki
tedaviler dahildir.” demiştim.
Randevu müddetine gelince: Biz, yeşil kartı
bir reform olarak söylemiyoruz. Yeşil kart, bir
reform değil; yani, ödeme güçlüğü olan insana verilen yeşil kart, bir reform değil. Reform,
kongreden çıkacak. Reform, kongreden çıktıktan sonra, Türkiye’deki sağlık düzeni ve sistemi, olduğu gibi değişiyor. Bu düzen değişikliği
dolayısıyla, randevu meselesi problem olmakYüzyılın
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tan çıkacak. Yani, o zaman kalkıp da, üç ay
sonraya, beş ay sonraya, sekiz ay sonraya, bir
sene sonraya randevu verilmeyecek; tüm sağlık
hizmetleri, sigortalı hastanın hizmetine açılacak; özel sektörü, üniversitesi, devlet hastanesi,
SSK hastanesi, hepsi... Ve birbirleriyle yarışacaklar, bir sağlık hizmeti rekabetine girecekler,
özlediğimiz, yapmak istediğimiz bu.
“İstanbul’da ruhsatsız bir hastane açılışına gittiniz mi?” dediler...
Ben, bir kuruluşun açılışına giderken, “Ruhsatınız var mı?” diye hiç sormuyorum. Bakan
olarak soruyorsunuz herhalde...
100. YILA ARMAĞAN

DR. AHMET FEVZİ İNCEÖZ (Tokat) -

Evet.

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) - Nereyi kastediyorsunuz, bilmiyorum. Eh
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son yaptığım ziyaret, Türkiye Gazetesinin hastanesidir. Sayın Enver Ören yakın dostumdur,
onun hastanesini ziyarete gittim; ama, bu bir
açılış değildi. Zannetmem ki Türkiye Gazetesi ruhsatsız bir hastane açsın. Onun dışında,
hatırlamıyorum, hafızamı yokluyorum. Ama,
gidebilirim, çağırılan her yere giderim. Oraya belediye başkanı olarak gitmiyorum; Sağlık
Bakanı olarak gidiyorum ve hastaneden sağlık
müdürlüğü sorumludur. Dolayısıyla, ben, orayı
denetlemeye gitmiyorum. Kim çağırırsa giderim. Siz de yarın bir hastane açarsanız, seve
seve, -sağlık hizmetine bir katkı getirmeniz dolayısıyla- koşa koşa oraya da gelirim.

Konu

Sağlık Bakanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi ile 1991 Malî Yılı Kesin Hesabı
Münasebetiyle

Yasama Yılı

2

Birleşim

47

Tarih

20.12.1992

Sayın Başkan, çok değerli milletvekili
arkadaşlarım; Sağlık Bakanlığı Bütçesi dolayısıyla konuşma yapan, eleştirilerini, katkılarını,
önerilerini ulaştıran değerli milletvekili arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
bul) -

1992 Yılı Bütçesi dahilinde, 1992 yılı süresi içerisinde, Sağlık Bakanlığı olarak, çalışmalarımızı, Koalisyon Protokolünde ve Hükûmet Programında yer aldığı şekilde söz verdiğimiz, vaat
ettiğimiz esaslar ve unsurlar üzerinde odaklaştırdık. Böyle baktığımız zaman da,

‘‘

üç önemli proje çalışması üzerinde
çalışmalarımızı yoğunlaştırdık:
Birincisi, yeşil kart projesi;
ikincisi, Türkiye’de, bölgeler arası sağlık
hizmeti eşitsizliğini, dengesizliğini
giderme, azaltma, eşitlendirmeye
çalışma projesi;
üçüncüsü de, genel sağlık sigortasını
ve aile hekimliğini içeren ve 7 ana
reform başlığı taşıyan, ulusal sağlık
politikamızın tespiti çalışmaları
olmuştur.

’’

Yeşil kart uygulamasında, hepimizin bildiği
gibi, esas hedef, esas amaç, genel sağlık sigortası sistemini Türkiye’de uygulamaya geçirmektir; yani, bugün yüzde 40’ı sigortasız olan, sağlık ve sosyal güvencesi olmayan insanlarımızın
sağlık güvencesini sağlamak; belli bir süreç içinde, mümkün olduğu takdirde, SSK, Bağ-Kur,
Emekli Sandığı gibi sosyal güvence sistemleri-

nin hepsini birleştirerek üniform bir sistem haline getirmek ve bu güvence sistemini aile hekimliği ve devlet hastanelerinin yerinden yönetim
esasına göre yönetilmesi, özerkleştirilmesiyle
bütünleştirerek, sağlık hizmetlerinin niteliğini
ve kalitesini yükseltmek amaçlanmıştır.

‘‘

Genel Sağlık Sigortası uygulamasına
geçilinceye kadar, ödeme gücü olmayan
insanlarımızın belli kriterlere göre tespit
edilerek, onlara yeşil kart dağıtılması,
bir geçiş süreci projesidir.

100. YILA ARMAĞAN

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (İstan-

’’

Amaç, genel sağlık sigortası sistemini kurup işletmektir; ama, genel sağlık sigortasını, bölgesel
olarak başlayıp Türkiye geneline yayma süresi
içinde, sigortalanma imkânına kavuşamamış
insanlarımızdan ödeme gücü olmayanların,
devlet güvencesi altına almayı amaçlayan bir
projedir, yeşil kart projesi.
Değerli arkadaşlarım, yeşil kart, çeşitli zamanlarda devamlı eleştirildi, devamlı tenkit edildi.
Biraz evvel konuşan değerli arkadaşım, “Mademki herkes bu kadar çok tenkit ediyor, demek ki bu işte bir hikmet var, bunda bir doğruluk var.” şeklinde bir söz söyledi. Kendisine
teşekkür ediyorum.
Yeşil kart, ödeme gücü olmayan insanlarımızın, insanlık onurunu hastane koridorlarında
kurtaran bir yöntem olmuştur. Bir kere bunun
böyle olduğunu hepimiz bilelim ve bunun adını böylece koyalım.
Yüzyılın
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Yeşil kartla ilgili olarak çıkarılan yasa ve yönetmelikle, yataklı tedavi kurumlarında, hastanelerde yatarak tedavileri yapılan vatandaşlarımız da yeşil kart ödeme kapsamı içine alınmış;
şimdi getirdiğimiz bir ek uygulamayla da, 224
sayılı Sosyalizasyon Yasasının maddelerinden
yararlanmak suretiyle, gerek sağlık ocaklarında
gerekse devlet hastanelerinde ayakta tetkik ve
tedaviler; yani her türlü röntgen ve kan tetkikleri de, yeşil kart kapsamı içerisine alınmıştır.

bir tarife yapılmıştır. Diyelim ki bir ameliyatın
o yılki fiyatı 2 - 2,5 milyon liraysa, o fondaki
listeye göre ödenen para 50 bin liradır.

Ayrıca, hastalıklarla ilgili her türlü temel ilaçların -tespit çalışması bitmek üzeredir- tespiti
yapılacak, çıkarılan listelere göre bu ilaçlar
ihale edilecek, yine Sosyalizasyon Yasasının
maddelerine dayanılarak, bu ilaçlar, devlet
hastanelerine ve sağlık ocaklarına dağıtılacaktır. Bu ilaçlar, yeşil kart sahibi olan hastalara
-sağlık ocaklarına ve hastanelere gelip müracaat edenlere ve ayakta tedavi görenlere- ücretsiz
verilecektir.

Bunun manası nedir? Hastanelerin döner sermayesi para kaybına uğramayacaktır, uğramamaktadır. Yani “Hastanelerin döner sermayesi
çökecek, döner sermaye gelirleri düşecek.”
diye çok söylenmiş olan bu sözün doğru olmayacağı, bilakis tam tersine gelirlerin artacağı
açık seçik ortadadır.

Sanıyorum ki bunları söyledikten sonra, artık
yeşil kart üzerinde kimsenin söyleyeceği bir şey
kalmadı.

‘‘

Yeşil kart sahibi olan hastanı
ayakta muayenesi, ayakta tetkiki,
ayakta kan ve röntgen tetkiklerinin hepsi
ücretsizdir.

’’

Hastalığına göre, hastalık iyileştirici temel ilaçlar, gerek sağlık ocaklarında ve gerekse hastanelerde ücretsiz verilecektir.
Hastaneye yattığı zaman, yattığı süreç içerisindeki bütün tetkikleri, tıbbî tedavisi ve cerrahî
tedavisi tamamen ücretsiz olacaktır. (DYP ve
SHP sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)
Bir önemli noktayı, bu uygulama zamanındaki
Fakir Fukara Fonu’yla kıyaslandığı için söylemek zorundayım. O fondan, ödendiği süre içerisinde, hastanelere ödenen ücretler için ayrı
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Bizim yeşil kart uygulamamızda, o yılki tedavi
fiyatı veya tetkik fiyatı ne ise; yani gerek memura gerek sigortalıya gerekse cebinden parasını
ödeyecek kişilere uygulanan fiyat ne ise, yeşil
kart sahibi hastaya da, yapılan hizmetin bedeli,
Sağlık Bakanlığı, yani devletçe belirlenen ücretler üzerinden ödenmektedir.

‘‘

“Yeşil kart ne kadar dağıtıldı?.. Az
dağıtıldı... 10 milyon kişiye verilecekti...
Yeşil kart almak üzere 789 bin kişi
müracaat etti, 255 bin kişiye verildi...”
sözleri söylendi.

’’

Bunlarla, sanki yeşil kart dağıtılamıyormuş gibi
gösterilmek isteniyor; ama, diğer taraftan da
bir konuşmacı arkadaşım, “Doğru Yol Partililerin yeşil kartı dağıttıklarını” söyledi.
Eğer Doğru Yol Partililere yasal olarak bu hak
verilmiş olsaydı, 255 bin adet değil, herhalde
şimdi 10 milyon adet dağıtmıştık; yani muhtaç
olan herkese çoktan yeşil kartı vermiştik, ulaştırmıştık!.. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar)
kalmadı.

‘‘

Sistem bugün çok hızlı yürümüyorsa,
bunu kaymakamlıklar uyguladığı
için çok iyi gitmiyor. Bir de kılı kırk
yardıkları, iyi değerlendirdikleri,

’’

BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Bursa) -

Devletin temsilcisi kaymakamdır; en doğrusu bu.
SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (Devamla) - Yalnız, bir genelge yayınladık ve
“Yeşil kart için müracaat etmişseniz, hastaneye
yattığınızda tedaviniz ücretsiz olacaktır.” dedik. Bununla vatandaşlarımıza şunu anlatmaya çalıştık: Müracaat ediniz...

Yani, bizim vatandaşımız, hastalanmadan bir
şeye ihtiyacı olacağını pek düşünmüyor. Ne
zaman ki hastaneye yatma zarureti doğuyor, o
zaman yeşil kart için müracaat ediyor.

Şimdi, yeşil karttan sonra, kısaca birkaç kelime
de, bölgeler arası sağlık hizmetlerinin dengelenmesi, eşitlenmesi açısından söylemek istiyorum.
Değerli arkadaşlarım, 1992 yılı içinde yaklaşık
1,5 trilyon lira, bütçeden ve fonlardan, inşaatı devam eden yatırımların tamamlanması,
bitirilmesi ve hastanelerin ihtiyacı olan tıbbî
araç-gereç ve cihazların alınması için tahsis
edilmiş, bunlar alınmış, hastanelere gönderilmiş, yani bu araçlar sağlanmıştır. Gene -bunu
samimiyetle söylüyorum- son on yılın, gerek
yatırım gerekse tıbbî araç-gereç satın alınması
için tahsis edilen en büyük parasıdır.

‘‘

Şimdi, altını çizerek söyleyeceğim
bir husus var: Bilgisayarlı tüm beden
tomografisi -doktor olan arkadaşlarım
çok iyi bilirler- Anadolu’nun birçok
yerinde olmadığı için, herkes İstanbul ve
Ankara’ya gelmek zorunda kalmaktadır.
Hiçbir devlet hastanesinde, bilgisayarlı
tüm beden tomografisi hâlâ yoktur.
Parasını ayırdık; ihalesi bitmiştir veya
aşağı yukarı bugünlerde bitmek üzeredir.

Eğer paramız karşılayacak olursa
-ki, zannediyorum karşılayacaktır30 civarında bilgisayarlı tüm beden
tomografisi alıyoruz.

’’

Yani, 30 ilimizin şu anda bu cihazı bünyesinde
taşıyabilecek ve cihazı monte edebileceğimiz
ve hizmete sokabileceğimiz devlet hastanelerine, zannediyorum en fazla iki ay içerisinde bu
cihaz verilmiş olacaktır.
Oradaki insanlarımız da, kendi yöresinde ve
kendi ilinde, en ufak bir kanser ihtimalinde,
teşhis koydurma imkânını bulmuş olacaktır.
Helikopter ambulans ihalesi hazırlıkları bitmiştir. Satın almayı yeğlemiyoruz. “Para nereden
bulunacak?” dedi bir arkadaşımız.
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haksızlık yapmamak için dikkatli
davrandıkları için böyle yavaş gidiyor.

O nedenle, hizmeti satın almayı tercih ediyoruz ve ihalemiz, hizmeti satın almaya yönelik
olacaktır ilk aşamada. Belki zaman içerisinde
satın alma yoluna da gidebiliriz.
Ulusal sağlık politikası konusunda hiçbir arkadaşım bize haksızlık yapmasın. 1992 yılında,
tüm demokratik kitle örgütleriyle bir araya gelerek bu politikayı geliştirdik. Bu politika hazırlanmıştır ve Türkiye sağlık reformu projesi Bakanlar Kurulunun gündemindedir. 6 kişilik bir
bakanlar komisyonu seçilmiştir; değerlendirme
bitmek üzeredir ve bundan sonra, reformları
yaşama geçirecek olan yasal düzenlemelerin
tasarıları -aşağı yukarı hazırlanmış durumdadır- Meclise sevk edilerek, programımıza göre,
nisan sonuna, mayıs ayına kadar yasalaştırabildiğimiz takdirde, reform uygulamalarımız,
Bilecik ilinden, gerek aile hekimliği gerek genel sağlık sigortası uygulamasıyla başlamış olacaktır. Programımız, beş yıl içinde; yani 1993
yılında başlayarak, 1999 yılında, Türkiye genelinde genel sağlık sigortası ve aile hekimliği
uygulamasını yaygınlaştırmaktır.
Reform yasaları konusunda bir konuşmacı
arkadaşım, “ANAP zamanında yapılanlar...”
Yüzyılın
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dediler. ANAP zamanında veya daha eski zamanlarda; yani bizden evvelki iktidarlar döneminde Sağlık Bakanlıkları tarafından yapılanların ve birçok üniversite öğretim üyelerinden
talep edilen ve getirilen raporların tümünü yok
saymadık, saymamız da mümkün değil. Bizden
evvel, hangi parti veya bakan olursa olsun, herkesin çalışmasını dikkatle inceledik, değerlendirdik ve onları, kendi çalışmalarımızla, kendi
düşündüklerimizle ve demokratik kitle örgütlerinin toplandığı Ulusal Sağlık Kongresinden
çıkan sonuçla bütünleştirdik, reform yasalarını
bu şekilde hazırladık. Biz, bizden evvel emek
veren insanların emeğini hiçe sayan, dikkate
almayan, tekerleği yeniden biz keşfedecekmiş
tavrı içerisinde olan bir anlayışta değiliz.
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) -

Böyle devam edin doktor bey...

Bravo!..

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (Devamla) - Tabiî ki, yapılan bu çalışmalar içerisin-

de, ulusal sağlık politikamızın tespiti, projenin
hazırlanması ve bu yıl mayıs ayından itibaren
yaşama geçirilmeye başlanması, fevkalade önem
taşımaktadır. Sanıyorum ki bu reformların yaşama geçmesini sağlayacak yasa tasarıları Meclise
geldiği zaman, değerli arkadaşlarım, katkıları
ve destekleriyle bize yardımcı olacaklar ve bu
projenin mayıs ayında uygulamaya geçmesi için
bize yardımda bulunacaklardır.
Türkiye’de 16 bölge hastanesi projemiz vardı. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi; bununla amacımız sağlık göçünü önlemekti. “Birçok
şeyleri söylüyorsunuz, ama yapmıyorsunuz.”
diyenlere cevap olsun diye bunu söylüyorum:
1992 yılının başında 16 bölge hastanesi yapacağız dedik; bir tanesini Van Edremit’te -Van
gölünün kıyısında- önümüzdeki 93 yılının baharında hizmete girecek şekilde hazırlıyoruz.
Kardiyoloji, kalp cerrahisi, beyin cerrahisi, organ nakli, kanser teşhis ve tedavi üniteleriyle
gerçekleştirilecektir.
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İkincisini de Bursa’da gerçekleştiriyoruz ve binası temin edilmiş durumdadır. Onda da bir
hayli mesafe alınmıştır. Kalp cerrahisi hemen
hemen teşekkül etmiş durumdadır.
16 bölge hastanesinin kurulması ve hizmete
geçmesi, gene en azından beş yıllık bir zamanı
alacaktır.
Bir arkadaşım tayinlerle ilgili olarak, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerine yeteri kadar tayin
yapılmadığını ifade etti ve buralara yeterli sayıda
doktor gönderilmediğini söyledi. Örnek olmak
üzere sizlere bazı bilgiler vermek istiyorum.
Şırnak Devlet Hastanesinde 1 iç hastalıkları uzmanı -biz göreve geldikten sonra gitmiştir, bizden evvel burada yıllardır uzman doktor yoktu2 genel cerrahi uzmanı, 1 üroloji uzmanı ve 1
kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı şu anda
orada görev yapmaktadır; pratisyen doktorlara
ilave olarak. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar)
Atanıp da göreve başlamayan arkadaşlarımız
vardır; Ortopedi ve travmatoloji uzmanı, çocuk
sağlığı uzmanı, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ve göz hastalıkları uzmanı. Bunlar da tayin edilmiş, ama gidip göreve başlamamışlardır.
Şırnak Cizre Devlet Hastanesi: Bu hastanenin
hiç uzman doktoru yoktu. Bugün, 2 genel cerrahi uzmanı, 1 kulak burun boğaz hastalıkları
uzmanı, 1 iç hastalıkları uzmanı, 1 çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı vardır. Bu da bir yıl
içinde gerçekleşmiştir.
Ayrıca, bir iç hastalıkları ve bir de kulak burun
boğaz uzmanı tayin edilmiş, ama onlar gitmemişlerdir; gidenler bunlardır.
Bitlis’ten bahsedildi. Bitlis Devlet Hastanesinde şu anda, 3 genel cerrahi uzmanı, 2 iç hastalıkları uzmanı, 1 göz hastalıkları uzmanı, 1 kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı, 1 çocuk
sağlığı ve hastalıkları uzmanı, 1 üroloji uzmanı,
1 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı vardır.

Tatvan’da hiç doktor olmaz; hep eleştirilmiştir,
şimdi de arkadaşlarım eleştirdiler. Bir bakalım,
şimdi Tatvan’da ne var: 2 genel cerrahi uzmanı,
1 iç hastalıkları uzmanı, 1 kulak burun boğaz
hastalıkları uzmanı, 2 çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, 1 üroloji uzmanı şu anda Tatvan’da
görev yapıyor. Bu da bir yıl içinde sağlanmıştır.
(DYP ve SHP sıralarından alkışlar)
Gördüğünüz gibi, gerçeği incelediğimiz zaman,
yeşil kart, rakamlarla başka türlü gözüküyor.
Tayinlere baktığımızda, gerçeği gördüğümüzde, karşımıza başka türlü çıkıyor.
Ben, yine de, değerli arkadaşlarımın yaptığı
eleştirilere büyük saygı duyuyorum ve her birinden ayrı ayrı yararlanma çabası içinde olduğumu ifade etmek istiyorum.
Hemodiyaliz de eleştirildi... Buna da şöyle bir
bakalım isterseniz: 1991 yılında göreve geldiğimizde, 28 hemodiyaliz merkezinde, toplam
210 hemodiyaliz cihazıyla teslim almışız, devlet hastanelerini. Bu, aşağı yukarı son sekiz on
yıldır, alınanın ve kurulanın rakamıdır.
Peki biz, ne yapmışız, bir yıl içerisinde?.. Bir
yıl içerisinde, mevcut 28’e 17 merkez daha eklemişiz. 210 tane makineye 116 tane daha eklemişiz. Merkez sayısını bir yılda 28’den 45’e,
makine sayısını da 210’dan 326’ya çıkarmışız;
yani yüzde 55 artırmışız. (DYP sıralarından
“Bravo” sesleri, alkışlar)
Artık, “Böbrek hastasını düşünmüyorsunuz,
böbrek hastasına önem vermiyorsunuz.” diyemezsiniz.
Bu çalışmanın bir özelliği de şudur: Bütün
Anadolu’ya yayıyoruz. Mesela Artvin’de ya-

pılan, bunun bir örneğidir. (DYP sıralarından
“Bravo” sesleri, alkışlar) Artvin’de de hemodiyaliz merkezi kurulmuştur. Hesabımıza göre,
Artvin ilinde 500 civarında böbrek hastası var.
Bunlar daha düne kadar Rize’ye gidiyordu;
şimdi, aynı işlem, Artvin’de -hiçbir yere gitmeden- içerisinde yapılmaktadırlar. (DYP sıralarından alkışlar)
HASAN EKİNCİ (Artvin) - Ankara’ya geliyorlardı.
KAMER GENÇ (Tunceli) - Artvin’de kaç tane
deli var Doktor Bey? Delilerin sayısını da söyleseniz iyi olur.
SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (Devamla) - Bakınız,

bizden evvelki iktidar ve diğer iktidarlar döneminde, Artvin’in bir dağ köyüne, Şırnak’ın bir mezrasında yaşayan insana
eğer telekomünikasyon imkânını götürmüşseniz, bu bağlantıyı sağlamışsanız hepimiz sizlere
ve bunu yapanlara teşekkür ederiz; ama oğlu
Almanya’da olan Şırnak’ın mezrasındaki bir
kişi ya da Artvin’in dağ köyündeki bir adam,
Almanya’daki oğluyla telefonda konuşurken,
oğluna telefonda, “Geçen hafta anan hastalandı, yollar kapalıydı, götüremedik; götürmeye çalıştık, kızaklarla götürürken yolda donup
öldü.” dediği zaman, bu, yüzümüzü kızartmalıdır. İşte, bunun için,
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Bunun dışında 9 tane daha uzman atanmış,
ama bu 9 arkadaş göreve gidip başlamamıştır.
Demek ki 20 uzman tayin etmişiz, bunlardan
9’u başlamamış, diğerleri göreve başlamıştır.
(DYP ve SHP sıralarından alkışlar)

‘‘

telekomünikasyonun yani sıra, hasta
taşımacılığında helikopter sistemini
getirmenin önemini ve gerekliliğini
belirtiyoruz. Bu ihale hazırlığı biter
bitmez, inşallah, 1993 yılı içinde
helikopter ambulans sistemi hizmete
girecektir. Doğuda ve güneydoğuda
şimdilik 5 tane batıda 5 tane...

’’

Bunun sayısını da, Türkiye’nin ihtiyacına ve
Bakanlığımızın bütçe imkânlarına göre artırma kararındayız. Sanıyorum ki helikopter
Yüzyılın

Sağlık Bakanları

1105

ambülans sistemi uygulamaya girip, insanlar
yaşamlarında bunun yararını gördükçe, belki de bu sistem, özel sektörün de bu hizmete
katılmasıyla -bu girişimimizden sonra- Türkiye
geneline yaygınlaşmaya başlayacaktır.
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) -

alma mı, kiralama mı?..

Satın

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (Devamla) - Şimdi hizmet şeklinde almayı

dık, hizmetini satın alacağız.

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) -

tisna akti?..

planla-

Yani is-

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (De100. YILA ARMAĞAN

vamla) –

Evet.

Evvela bu işi öğrenmek istiyoruz.
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) -

ANAP’ın felsefesi... Yap-işlet-devret...

Yani

Güzel yapmışsınız... Bravo! (ANAP sıralarından alkışlar)
SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (De-

Bizim gördüğümüz doğru olan bir
şey, kimin felsefesi gözükürse gözüksün ya da
daha önce onu kim uygulama fırsatı bulmuş
olursa olsun, biz ona dikkat etmiyoruz; doğruyu yapmaktan yanayız. (DYP sıralarından
“Bravo” sesleri, alkışlar) Doğruyu yapmak istediğimiz için de, kimin onu ortaya koyduğu
önemli değildir.

vamla) -

İlk defa bir bütçede, Sayın Başkan tarafından
ikaz edilmeden sözümü sonlandırmak istiyorum.
BAŞKAN - Sayın

Bakanım, zatı âlinize, sevgim
de saygım da sonsuzdur; bilirsiniz. Ben onu
usulen ifade ettim. Bu, çok anlamlı ve Genel
Kuruldan hemen hemen ittifakla tezahürat
alan konuşmanızı devam ettirebilirsiniz efendim... Müsterih olun. (DYP sıralarından “Bravo Başkan” sesleri, alkışlar) Genel temayül öyle
görünüyor efendim.

Yüzyılın
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SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (Devamla) -

Çok teşekkür ediyorum.

Uygun görülürse, birkaç kelimeyle de AIDS ve
zararlı alışkanlıklara değinmek istiyorum.
AIDS hastalığı, gerçekten, dünya ülkeleri ve insanlar için tehlikeli boyutlara doğru gitmektedir.
Halkımızı, insanlarımızı, bu hastalığa karşı korumak için, bilgilendirmek ve bilinçlendirmek
amacıyla; yıllardan beri ilk defa, 1 Aralık Dünya
AIDS Günü dolayısıyla bir tanıtım kampanyasına giriştik ve bu tanıtım kampanyası, hepinizin
bildiği gibi bir hafta sürdü. Yaptığımız tanıtım
kampanyasıyla da istediğimiz hedeflere ulaştık.
Herkes AIDS’i konuşmaya başladı, Türkiye’de
tartışmaya başladı. İstediğimiz buydu ve tabiî,
ortaya konulan sloganımız da bazıları tarafından eleştirildi; ama, biz, “tek eşlilik” dendiği
zaman, tek eşlilikle, sizi yüzde 100 koruyacak,
insanları AIDS virüsüne karşı koruyacak anlayışı getirmeye çalıştık. Çünkü, onun dışında hiçbir yöntemin yüzde 100 koruyucu bir etkisi söz
konusu değildir. Bundan sonra bizim tanıtım
kampanyalarımız devam ediyor, televizyonda
da devam edecek; yenileri de hazırlanıyor ve bu
kampanya yıl boyunca sürecektir.
AIDS’in arkasından, alkol, uyuşturucu madde, sigara ve kumar konularında da toplumu,
özellikle gençlerimizi bilgilendirecek, eğitecek
ve bilinçlendirecek tanıtım kampanyalarımızın
hazırlıkları devam etmektedir; onlar da televizyon ekranlarına, radyoya ve basının sayfalarına gelecektir; çünkü, inanıyoruz ki, koruyucu
sağlık hizmeti, esas ve önemli olan hizmettir.
Herkesin kendi sağlığını koruma konusunda
bilinçlenmesi temel amaçtır. Esasen herkes
kendi sağlığını korumayı öğrenirse, onun için
tedbirlerini alırsa, o zaman zaten hedeflere
daha kolay ulaşabilirsiniz. Onun için, zaten
ulusal sağlık politikası ve reform kapsamı içinde de devletin tedavi hizmetlerindeki rolünü
azaltmak ve özelleşmeye ve özel sektör yatırı-

Ben, 1993 yılının ilk aylarından itibaren,
(zannederim ocak sonunda, şubattan itibaren)
Yüce, Meclise gelecek olan ulusal sağlık politikamız, sağlık reformu projemizle ilgili yasa
tasarılarının sizler tarafından da desteklenmesini, onlara değerli katkılarınızı ve yardımlarınızı diliyorum ki bu reformu bir an evvel
uygulamaya sokalım.
1993 yılı bütçemizin, halkımıza, milletimize ve
ülkemize hayırlı olmasını diliyorum; bu bütçe
uygulaması süreci içerisinde sağlık kuruluşlarımıza hizmet, etmekte olan her kademedeki değerli tüm bürokrat arkadaşlarıma sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum; 1993 yılı içerisinde
de, sağlık personelinin, teminindeki güçlük, iş
güçlüğü ve iş riski tazminatları ve eğitim hastanelerinde görev yapan arkadaşlarımızın da
eğitim tazminatı almaları konusundaki çalışmalarımızı sonuçlandırmak üzere olduğumuzu belirtiyorum ve bunu Meclise getirdiğimiz
zaman, değerli arkadaşlarım tarafından da
desteklenmesini diliyorum.
Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar)
SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) - Sorulan sorular, çoğunlukla, spesifik
ve ayrıntılı cevap vermeyi gerektiriyor. Doğru
cevap vermek için, eksiksiz cevap vermek için,
zabıtları da iyice inceleyerek yazılı cevap vermeyi tercih ediyorum. (DYP sıralarından al-

kışlar) Ancak, bazı soruların ortak yanları var,
orada bir açıklama yapmak isteyeceğim.
Sağlık Bakanlığının personel politikası kıyıma
dayanmıyor; kıyım politikamız yok ve siyasî
görüşlerine göre insanları tasnif ederek de personel politikası uygulamıyoruz. Her defa, her
fırsatta söylüyorum: İnsanların, kafalarındaki siyasî düşünceleri bizi ilgilendirmiyor. Biz,
dürüst, çalışkan, üretken, iş yapan, namuslu
memurlarla, bürokratlarla çalışmak istiyoruz.
(DYP ve SHP sıralarından alkışlar) Temel
düşüncemiz budur; ama, bir insan, siyasî düşüncesini işine yansıtırsa, işine götürürse, işine
sokarsa, o insanla çalışmam. Siyasî görüşü, düşüncesi kafasında; bizi ilgilendirmez; ama, bir
devlet memuru olarak bunun görevine yansımaması girmemesi şartıyla...
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mına ağırlık verilmesini -genel sağlık sigortası
anlayışı içerisinde- isteyişimizin ve devleti, koruyucu sağlık hizmetlerine yöneltmek isteyişimizin sebebi budur. Onun için devlet, bu reformun uygulanmasıyla, ana çocuk sağlığı ve aile
planlaması, aşılama ve bağışıklama, toplumun
eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi, akraba evliliklerinin azaltılması, çevre sağlığı ve temizliğiyle ilgili konularda bütün ağırlığını koyacaktır ve bu
reformdan sonra, devletin bütün ağırlığı, koruyucu sağlık hizmetlerine yönelmiş olacaktır.

Bir de, bizi zaman zaman, dindar insanlara kıyım yapar gibi gösteriyorlar.
Değerli Arkadaşlarım, Müslümanlık, hiç kimsenin tekelinde değil; hepimiz Müslümanız.
(DYP ve SHP sıralarından alkışlar) Kim daha
fazla Müslüman, kim daha az Müslüman, onu
bilemeyiz; ama, bence gerçek Müslümanlık,
bir kere, vicdan temizliğiyle ortaya çıkar, dürüstlükle çıkar, herkesi sevmekle çıkar, yalan
söylememekle çıkar, herkese yardım etmekle
çıkar, namuslulukla çıkar, milletine, memleketine görev yapmakla ortaya çıkar. (DYP ve SHP
sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)
Onun için, lütfen böyle görmeyin ve böyle
göstermeyin. Ama, sağlık meslek liselerindeki eğitimimiz, bugünkü Türkiye Cumhuriyeti
Devleti yasalarına göre, hem yönetim hem eğitim yönünden Atatürkçü, çağdaş ve laik olmak
durumundadır; bunun dışına çıkışı kabul edemeyiz. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar)

Hiç kimseyi, dini dolayısıyla, ne sorgularız ne
yargılarız ne de o kanaatimize göre bir işlem yaparız. Ama, kendinin Müslüman olduğunu söyYüzyılın
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leyip de, müfettiş tahkikatıyla, evrak sahtekârlığı
yaptığını görürsem, onu görevden alırım. (DYP
ve SHP sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)
Kimse Müslümanlık kisvesine bürünerek kimseyi kandırmaya da kalkmasın.

Değerli Arkadaşlarım, bize inanınız, ülkemizi
seven, insanımız için gece gündüz demeden
çalışan ve insanlarımızı, sağlık konusunda, yıllardır varamadıkları, ulaşamadıkları sağlık hizmeti konusunda rahata, mutluluğa ve huzura
kavuşturmaya çalışmanın çabası içindeyiz.
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Kimse, benim yaşamım boyunca, dürüstlüğümden, bir gün şüphe edemez, etmemiştir. Bu
yaşa, hep dürüstlükle geldim, hep çalışarak geldim. Bakırköy Akıl Hastanesinde onu on sene
kanıtladım; kimse buna bir şey söyleyemiyor;
ikibuçuk yıl Bakırköy Belediye Başkanlığında
da aynı şeyi kanıtladım. Artık bu yaşa geldikten
sonra, benim ahlakımı kimse bozamaz.
Benim belediye başkanlığı yaparken söylediğim bir sözüm vardır : “Ulan, bu belediye baş-

Yüzyılın
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kanlığı öyle bir yer ki, rüşvet yemek istemesen
bile, adamın ağzına huniyle boşaltırlar.” derdim; ama, onun da tedbirini aldım ve bugüne
kadar tertemiz geldim.
BAŞKAN - Yalnız o belediyede, değil mi efendim? Çünkü, “belediye başkanlığı” deyince, 2
bin küsur belediyeye varır iş.
SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) - Yalnız

orada Sayın Başkanım.

Onun için, bizim dürüstlüğümüzden kimse
şüphe etmesin. Dedikodular çıkabilir; dedikodulara inanmayınız. Eğer bir olay olursa,
üzerine derhal giderim, derhal teftiş ederim,
kendim araştırırım, bir şey çıkarsa da cezasını veririm; herkes de bunu bilir; kimse bundan
kuşkulanmasın.
Çok değerli arkadaşlarım, sözlerimi uzatmak
istemiyorum; geri kalan soruları da yazılı olarak cevaplandıracağım.
Hepinize teşekkür ediyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar)
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bul) - Sayın Başkan, Çok Değerli Milletvekille-

ri, Değerli Arkadaşlarım, Sağlık Bakanlığı Bütçesi konusunda gruplar adına konuşma yapan
sözcü arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.
Bazı arkadaşlarımız, muhalefette olmanın gereği, acımasız eleştiri yapmış olsalar dahi, onları, hoşgörüyle karşılıyor ve onların, geçmiş
yıllarda, hekim olarak, uzman hekim olarak
verdikleri başarılı hizmetleri hatırlamaya çalışıyorum. Bir arkadaşımın, özellikle söylediği
bir tek nokta var, onun altını özenle çizmek
istiyorum: “Politik sebeplerle, hekimler sağlık
personeli görevden alınmamalıdır.” demiştir.
Doğrudur; kendisi, bunun güzel bir örneğidir.
(DYP sıralarından alkışlar)
Değerli Arkadaşlarım, Sağlık Bakanlığı hizmetlerinin ne denli -sistemin, yıllar içerisinde çeşitli
sorunlarının çözülemeyerek birikimiyle- hantal bir hale geldiğini herkes çok iyi bilir ve hiç
kimsenin elinde de sihirli değnek yoktur. Belki,
muhalefette olduğunuz zaman, her şeyi ısrarla
ve en kısa zamanda isteyebilirsiniz. Hatta, 20 ay
bakanlık yapmış, sonra ikinci defa bakanlık yapma onurunu elde etmiş olan bir bakan arkadaşınıza, daha bir aylık bakanlık döneminde dahi,
“İki defadır bakanlık yapıyorsunuz.” da diyebilirsiniz. Ama, 20 aylık süre içerisinde, ödeme
gücü olmayan, yıllarca hastane kapılarında acı
çekmiş, acil hastasını tedavi ettirmeye çalışırken,
öbür taraftan, hastane kapılarında yoksulluğunu
kanıtlamak zorunda bırakılmış, onuru zedelen-

miş insanlarımızın onurlarını kurtarmak ve onların, kendilerinin ve yakınlarının yaşamlarını
korumak için, kısa bir süre içinde çıkardığımız
ve yıllardır yapılamamış -ki bu da geçici olarak
yapılmasına rağmen- bu yeşil kartın üzerinde bu
kadar oynamak ve bunu başarısız gibi göstermek haksızlık olur... (DYP sıralarından alkışlar)

100. YILA ARMAĞAN

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (İstan-

‘‘

Yeşil kart, bugün 5 milyon olabilir
dolayında insana verilmiştir, 8 trilyon
lira para harcanmıştır, 2 binin üzerinde
açık kalp ameliyatı yapılmıştır, 38 yeşil
kartlıya böbrek nakli yapılmıştır.

’’

38 tane böbrek nakli!.. Hangi yoksul hasta,
kendine böbrek nakli yaptırarak yaşamını koruyabilirdi, hangisi?!. Tabiî, bunu hepimiz
biliyoruz; bunu, Sağlık Bakanlığı teşkilatında
çalışmış değerli doktor, pratisyen veya uzman
arkadaşlarım da çok iyi biliyorlar.
Biz, yeşil kartı, bu amaçla çıkarıp uygularken,
şu veya bu bölgede, eğer, bir kişi, beyanını gerçekdışı vererek, insanları kandırarak, ekonomik gücü iyi olduğu halde, yeşil kart almak ve
bundan yararlanmak gibi bir çıkarcılığın içerisinde olmuşsa, bu onların sorunudur; tabiî, biz
onu yakaladığımız zaman hesabını görürüz...
Nitekim, Bakan olur olmaz yayımladığım
bir genelgeden sonra, ilk işaretlerini vermeye
başladı. İki ilimizde- bir tanesi Erzurum’durYüzyılın
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“Benim iki tane ineğim, üç beş tane koyunum
var, başka bir şeyim yok.” deyip, yurt dışından,
yüzlerce damızlık hayvan ithal eden ve büyük
bir çiftliğin sahibi olduğu anlaşılan, yeşil kart
almak isteyen bir kişi, bundan üç gün evvel
mahkemeye sevk edilmiştir.
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Biz, insanlara inanıyoruz, insanlara inanmak
istiyoruz, insanların hepsini dürüst ve namuslu
kabul ediyoruz, doğru olan da budur, aksi görülene kadar. Aksini gördüğümüz zaman da, işlemi, hakkında yaparız; ama, üç, beş, on, onbeş,
yirmi, elli, beş milyon yeşil kartlı arasında, çok
az sayıda insanın, haksız bir şekilde yeşil kart
almış olması, o beş milyon dolayındaki, hak etmiş; ama, yıllarca sahip olamamış insanların, bu
kartla sağlanmış olan sağlık yararını, hiç kimseye, görmezlikten gelme hakkını veremez.
Bununla da iktifa etmedik; o birinci Sağlık Bakanlığı dönemimde, yıllardır somutlaşamamış
sağlık reformunun projesini hazırladık, yasa
taslaklarını hazırladık. Bu da, gerçekten önemli bir gelişmeydi sağlık hizmetlerini düzeltme
açısından; çünkü, Türkiye’de, bu hantal sistem,
bir reformla, çağdaş, uygar, Türkiye’nin gerçeklerine, gereksinimlerine, koşullarına uygun,
işleyebilecek bir sisteme kavuşmadığı takdirde,
hiçbir zaman, hizmet iyi işlemeyecek, hizmet
verilemeyecek, bunu hepimiz biliyoruz.
Hazırladığımız reform projesinde, iyi incelendiği zaman görülecektir ki, sosyal devlet anlayışıyla, liberal ekonomi anlayışı, ikisi bir araya
getirilmiştir; çünkü, Türkiye’nin gerçeklerinin
ikisine de ihtiyacı olduğunu görüyoruz.
Nedir sosyal devlet anlayışıyla ilgili uygulama...
Vatandaşlarımızın yüzde 40’ının sağlık güvencesi yoktur; zaten, onlarla ilgili çıkarılmıştır yeşil
kart, geçici olarak güvence altına alınmak amacıyla. Şimdi, vatandaşlarımızın yüzde 40’ının
bir bölümünün de, hiç ödeme gücü yok. Yeşil
kartı, biz, reform projesi ve yasaları uygulamaya geçirilip yaygınlaştırılana kadar ki, süreç içeYüzyılın
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risinde uygulamak için çıkardık zaten, devletin
güvencesi altına almak için; ama, reformla birlikte, ödeme gücü olmayan, güvencesi olmayan
bu yurttaşlarımızın, primleri devlet tarafından
ödenecek. İlk defa olacak Türkiye’de böyle bir
yaklaşım... Devlet, bu vatandaşların primlerini
ödeyecek ve onları, cebinden, kendi parasıyla sigortalı hale gelen, primini ödeyen vatandaş gibi,
eşit haklarla sigortalı yapacak. Şimdi, buna hiç
kimse itiraz edemez; ne sağdan gelir buna itiraz
ne de soldan gelir...
Bu reformun getirdiği diğer ikinci önemli
özellik; aile hekimliğinin Türkiye’de ilk defa
kurulmasıdır. Aile hekimliği -ki konuşmacı arkadaşlarımın hemen hemen hepsi ittifak etti o
konuda- bizim hem kültürümüze, geleneklerimize uygundur hem de gerek koruyucu sağlık
hizmetleri açısından gerekse birinci basamak
tedavi hizmetleri açısından fevkalade önemlidir.

‘‘

Aile hekimliğinin oluşturulması, sağlık
kayıtlarının, sistemin içerisine girmesi
bakımından da önemlidir. 3 bin kişiye
en fazla bir aile hekimi... Bunu, bu
sistemi kurduğumuz takdirde değerli
arkadaşlarım, halk, gerçekten büyük bir
nefes alacaktır, soluk alacaktır. İnsanın
sağlık kayıtları ve sağlık işlemleri,
ana rahminde başlayacak ve ölümüne,
mezara kadar devam edecektir.

’’

3 bin kişiye bir aile hekimi baktığı zaman, kişinin hastalığına bakıp tedavi edecek, gerekirse
uzmana gönderecek, hastaneye gönderecek;
ama aynı zamanda, o 3 bin kişi arasında, temel
sağlık hizmetlerini, koruyucu sağlık hizmetlerini, yine, aile hekimi, önemli ölçüde üzerine
alacak; akraba evliliklerinin önlenmesi için,
onları bilinçlendirmekten tutun da, aşılamaya,
gebeliklerin takibine varıncaya kadar... O,3 bin
kişi arasından, o yıl içerisinde ne kadar bebek
ölümü var, ne kadar anne ölümü var, aşılama

Reformun getirdiği bir diğer önemli özellik şudur: Aile hekimi sevk zinciriyle ve uzman hekim sevk zinciriyle, hastane zinciriyle, hastane
kapılarında bu yığılma, artık kendiliğinden,
doğal olarak tarihe karışacaktır. Kişi, hastaneye
sadece aile hekiminin, kendi hastası adına aldığı randevuyla gidecektir. Hastanede tetkik edilmesi veyahut hastanede yatarak tedavi edilmesi veyahut ameliyat edilmesi gereken hastaneye
gidecek ve aile hekimi, hastasını hastanede de
takip edecektir. Vizitlerini yapacak, ameliyatını
da takip edecektir. Yani, aile hekimi, o 3 bin
kişinin her şeyine, her şeyine, her şeyine sahip
olacaktır sağlık açısından.
Bu sağlık reformunun bir diğer önemli ilkesi,
hizmet sunumuyla finansmanın birbirinden
ayrılmasıdır. İşte, burada, sosyal devlet anlayışına göre bu reformda yer alan uygulamanın
karşılığında, piyasa ekonomisi, serbest ekonomi, liberal ekonomi anlayışına, rekabete dayalı
bir sistemin buraya entegre edilmesi, sokulmasıdır. O da şudur: Bugün mesela SSK’ya bakınız -devlet hastaneleri de aşağı yukarı aynıSSK prim topluyor işçiler ve işverenden, bu
primlerle hizmet satın alıyor kurum olarak;
ama, hizmeti de gene kendisi veriyor bu eliyle.
Bu eliyle satın alıyor, bu eliyle satıyor.
BAŞKAN -

Sayın Bakan, son 2 dakika.

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (Devamla) - Burada

rekabet gelişmez.

Dünya Sağlık Teşkilatı bu reform projesini
-Dünya Sağlık Teşkilatında yaptığımız incelettirme sonunda gelen bilgiler de gösteriyor
ki- üç aylık incelemenin sonunda hiçbir ülkenin taklidi olmayan ve bir ülkenin kendi koşullarına göre hazırlanmış en ideal ve çağdaş bir
sistem olarak kabul etmiştir, benimsemiştir; bu

da önemli. Çünkü, dış dünyanın onayını almak
ve işbirliğini yapmak önemli.
Dolayısıyla, şunu söylemek istiyorum. Bütçe tartışmaları, bütçe müzakereleri bittikten
sonra, özellikle, bizim, paket halinde uygulayacağımız reformla ilgili bu üç yasa tasarımız
Bakanlar Kurulundan geçerek Yüce Meclise
sunulacak, arz edilecektir.
Benim dileğim, başta hekim arkadaşlarım,
eczacı arkadaşlarım, diş hekimi arkadaşlarım
olmak üzere, tüm değerli milletvekillerimizin,
bu yasa tasarılarını sahiplenmesidir ve bunun,
en kısa zamanda buradan çıkarılmasıdır. Bunları çıkarmayı süratle başardığımız takdirde,
derhal, Bilecik’te pilot uygulama, arkasından
bölge uygulamasıyla yaşama geçecektir, hep
beraber göreceğiz. En iyisini hazırladık; ama,
uygulamayı da göreceğiz; aksayan bir şey var
mı diye, eksiklik var mı diye; ondan sonra Türkiye geneline yaygınlaştırılacaktır.

100. YILA ARMAĞAN

oranı hangi düzeye yükselmiştir; aile hekimlerine, bu ölçütlere göre de devlet tarafından,
aldığı maaşın yanı sıra para ödenecek.

Değerli Arkadaşlarım, reform hakkında bu birkaç kelimeyi söyledikten sonra, şimdi, ne yapmak istediğimizi üç beş cümleyle özetleyeceğim:
Bugünkü sistemi iyileştireceğiz. Nedir sistemin
aksayan yönleri? Başta bir kere, sağlık personelinin dağılımı dengesizdir; doğru; ama, bu dengesizlikte sizlerin de bir payı var, bunu söylemek
zorundayım. Her gün Meclise geldiğimde, Sağlık Bakanlığına ceplerim dolu olarak gidiyorum.
TURHAN GÜVEN (İçel) - Doğru.
SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (De-

Hatta, özel bir çanta yaptırmayı düşünüyorum; çünkü, artık ceplerim taşımıyor!..
vamla) -

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Sayın Bakan, ek süreniz 1 dakikadır.
SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (Devamla) - Teşekkür

ederim.
Yüzyılın
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O zaman, bence, herkes, yakınının, dostunun,
akrabasının ihtiyacını göz ardı edip, Şırnak’ta,
Batman’da veyahut Hakkari’de, Muş’ta, bütün
bu illerde, doktor, hemşire bekleyen insanları
hatırından uzak tutmasın ve bizi rahat bıraksınlar ki, biz, oralara insanları rahat gönderelim. Oradan, doktor nakillerini, tayinlerini
istemeyin.

100. YILA ARMAĞAN

İkinci önemli konu; bölge hastanelerini, 1996
yılında hizmete sokuyorum; mevcut hastanelerden, Doğu’da, Güneydoğu’da, Akdeniz’de,
Orta Anadolu’da... Bunlar için de, aşağı yukarı
450 milyar dolayında para ayırmak suretiyle,
burada kanser teşhis ve tedavi ünitesi, kalp-damar cerrahisi ünitesi ve organ nakli ünitesi kurulmak suretiyle, bu bölgelerden büyük şehirlere göçün önüne geçmek ve bölgede hastaların
tedavisini sağlamak kararındayız.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Teşekkür

ederim Sayın Bakan.

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (Devamla) - Bitiriyorum

Sayın Başkan.

Değerli Arkadaşlarım, temel sağlık hizmetleri, bütçenin, verdiği oranda ancak yapılabilir;
ama, reform uygulamaya geçtikten sonra, devlet, hastane işletmekten vazgeçecek, hastaneyi
herkes işletecek; özel sektör, üniversite, devlet
hastanesi özerkleşmiş olarak. Sağlık Bakanlığının yapacağı, koruyucu sağlık hizmetlerini, bu
reformdan sonra, en etkin şekilde uygulamak
ve vatandaşların sağlığını öncelikle korumaktır.
Değerli Arkadaşlarım, çok teşekkür ediyorum.

Bütçemizin, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum, tüm arkadaşlarımın yaptığı eleştirilere de şükranlarımı ifade ediyorum
ve Şırnak Milletvekili arkadaşımızın yaptığı
konuşmaya, ayrıca teşekkür ediyorum. İkinci
Sağlık Projesinden de, size, Şırnak’a 4,5 milyon
dolarlık yatırım ayrılmıştır, planlanmıştır; 1996
yılında da 1,2 milyon dolar harcanacaktır.
Yüzyılın
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Teşekkür ederim.(DYP ve ANAP sıralarından
alkışlar)
SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (İstan-

Sayın Başkan, Değerli Meslektaşımın,
Sağlık Bakanlığı iç düzeniyle ilgili konuları, ilgi
alanı olarak seçip, yakından takip ettiğini görüyorum ve biliyorum; ama, bir Bakanlığın iç
dinamiğini toptan kötülemek, Bakanlığın onuruna, saygınlığına...
bul) -

DR. SEMA PİŞKİNSÜT (Aydın) -

tetmedim.

Hayır, onu kas-

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (İstan-

İşte, 1’inci sorunuz biraz öyle gözüktü.
Zaten, soruların hepsine cevap vermem mümkün değil; çünkü, hepsine cevap verirsem, zaman alacaktır. Ancak, şunu söyleyeyim özet
olarak: Yani, çok aceleci olmak zorunda değilsiniz. Ben, insanları tanımadan, değerlendirmeden, kendim kanaat getirmeden, şartlanmış
bir düşünceyle hareket etmem; herkese saygım
vardır. Tanırım, değerlendiririm, uyumlu çalışma yapıp yapamayacağımı görürüm, kendim kanaat getiririm; ondan sonra gereğini
yaparım. Onun için de, biraz zamana ihtiyaç
var. Bu zaman, çok uzun olmayacaktır; ama,
Bakanlıkta çok değerli arkadaşlarım var; çok
çalışkan, fedakâr, özverili çalışan arkadaşlarım
var. Tabiî, bunların hepsi dikkate alınacaktır;
ama, sizin gösterdiğiniz ilgiye, ayrıca teşekkür
ediyorum.
bul) -

BAŞKAN - Teşekkür

ederim.

Sayın Mustafa Kemal Ateş?.. Burada.
Soruyu okutuyorum:
Kilis Milletvekili Sayın Ateş’in Sağlık Bakanına
sorusu:
Genel sağlık sigortasıyla ilgili tedbirleriniz var
mıdır? Bu konuda çalışmalarınız varsa, hangi
safhada olduğunu açıklar mısınız?
BAŞKAN - Sayın

Bakan?..

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (İstan-

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (İstan-

Uzun uzun anlatmak gerekir, yazılı cevap vereceğim.

bul) - Yazılı

BAŞKAN -

Sağ olun.

Sayın Osman Azer?.. Burada.
Sayın Azer’in üç soru kâğıdını birleştirerek
okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Yıldırım Aktuna tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygıyla arz ederim.
Osman Hazer
			
Afyon
Afyon ilinin Sandıklı Devlet Hastanesinin çok
acil olarak beyin cerrahına ihtiyacı vardır. Bu
hastaneye bir beyin cerrahının tayininin yapılması düşünülüyor mu, ne zaman yapılacaktır?
BAŞKAN - Sayın

Bakan?..

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) - İhtiyaç olduğuna göre acil olarak yapılır.
BAŞKAN -

2’nci soruyu okutuyorum:

İlimize, geçmiş yıllarda inşaatları başlatılan
sağlık ocağı ve sağlık evleri için bu yıl ne kadar tahsisat yapılmıştır? Bu inşaatların tamamlanması hususunda herhangi bir tarih vermek
mümkün müdür?
BAŞKAN - Sayın

Bakan?..

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) - Spesifik
BAŞKAN -

soru, yazılı cevap vereceğim.

3’üncü soruyu okutuyorum:

Afyon Devlet Hastanesinin büyük onarımı ve
yoğunbakım ünitesinin iç donanımı için ayrılan tahsisat nedir?
BAŞKAN - Sayın

Bakan?..

cevap vereceğim.

BAŞKAN - 4’üncü

soruyu okutuyorum:

Şuhut, Başmakçı, Emirdağ ve Çay Devlet Hastanelerinin tamamlanması için ayrılan tahsisat
nedir?
BAŞKAN - Sayın

Bakan?..

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) -

Yazılı cevap vereceğim.

BAŞKAN -

5’inci soruyu okutuyorum:

İlimiz sağlık bünyesinde faaliyete geçirilmesi
düşünülen 50 kişi kapasiteli kreş için ayrılan
tahsisat nedir?
100. YILA ARMAĞAN

bul) -

Hekimevinin faaliyete geçirilmesi için gerekli hizmetli ve memurun tayini düşünülmekte midir?
6 - Sağlık ocakları için gerekli 75 pratisyen tabip, 28 sağlık memuru, 22 hemşire ve 95 ebenin atanması düşünülmekte midir?
Sağlık meslek lisesini yeni bitirmiş sağlık memurları, sağlık teknisyenleri ve hemşirelerin tayinlerinin yapılması düşünülmekte midir? Ne
zaman yapılacaktır?
BAŞKAN - Sayın

Bakan?..

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) - Yazılı

cevaplandıracağım.

BAŞKAN -Yazılı

cevaplandıracaksınız.

Sayın Ersönmez Yarbay?.. Burada.
Sayın Ersönmez Yarbay’ın Sağlık Bakanından
sorularını okutuyorum:
1 - Türkiye’de, bir yıldan daha uzun süreli
doktorsuz olan sağlık ocağı ve hastane sayısı
kaçtır? Sağlık personelinin illere göre ortalama
görev yapma süresi nedir? Mesela; Şırnak ve
Hakkâri gibi illerimizde ortalama görev yapma
süresi kaç aya inmektedir? Doktor başına düşen hasta sayısının illere göre dağılımı nedir?
Yüzyılın
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2 - Doktor, hemşire ve ebelere daha iyi hayat şartları sağlamak için sağlık personelinin
ücretlerinde ne gibi iyileştirici düzenlemeler
yapılacaktır?

Hayır, tutmadı.

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (İstan-

ğil, ben söyledim.

BAŞKAN - Sayın

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (İs-

Bakan?..

Müsaadenizle, yazılı cevap vermek istiyorum.

bul) 100. YILA ARMAĞAN

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) -

3 - Ankara ilinde Bakanlığınıza bağlı kaç hastane, poliklinik ve sağlık ocağı bulunmaktadır?
Bu sağlık kuruluşlarında doktor, hemşire, ebe
ve idarî personel açığının sağlık kuruluşlarına
göre dökümü nedir? Ankara ilinde 1996 yılında hangi projeleriniz hizmete sokulacaktır?

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (İstan-

BAŞKAN -

Sayın Nurettin Aktaş?.. Burada.

Soruyu okutuyorum:
Başkanlığa
Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Yıldırım Aktuna tarafından cevaplandırılmasını
arz ederim.
Nurettin Aktaş
Gaziantep
1- Yeşil kart, fonksiyonunu kaybetmiştir. Genel
sağlık sigortası konumunda ne düşünüyorsunuz? 1996 yılı içerisinde genel sağlık sigortasına geçiş sağlanacak mıdır?
2- Gaziantep’in Yavuzeli, Araban, Karkamış,
Nurdağı ilçelerimizde sağlık ocaklarında doktor, ebe açığının giderilmesi hususunda çalışmalarınız olacak mıdır? Hangi tarihte gerçekleştirilecektir?
BAŞKAN - Sayın

Bakan?..

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) - Sadece 1’inci soruya kısaca açıklama yapayım, diğerlerine yazılı cevap vereyim.

Şimdi, yeşil kart, yeşil kart... Herkesin kafasına
Yüzyılın
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bu niye takıldı anlamıyorum?... Galiba, başarılı
oldu, tuttu bu iş... Yani, neredeyse...

bul) - Bir dakika Sayın Halit Dumankaya, yeşil

karta ihtiyacın olmadığı için, sen farkında değilsin.

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) -

Onu, Dumankaya de-

Şimdi, yeşil kartı, biz, geçici olarak
yaptık. Buna rağmen, bu kadar tutmuş olan bir
şeyi, neredeyse, devamlı yapacak hale geliyoruz.

tanbul) -

“Yeşil kart fonksiyonunu yitirmiştir.” sözü doğru değildir; ancak, son aylarda, yeşil kartla ilgili, bütçede ayrılan payların yetersizliği nedeniyle, hastanelere olan borçların ödenmesinde
gecikildiği için...
Sizlere anlatıyorum; dinler misiniz... Halit,
sana anlatıyorum; sen çok eleştirirsin yeşil kartı; dinlemende fayda var.
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) -

ğil, ben söyledim.

Onu Dumankaya de-

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (De-

Eğer hastaneye, yeşil kart ödemeleri,
gecikirse; hastanenin, yeşil kartlı hastaya itibarı
azalır. Bu, bir arz-talep meselesidir. Şimdi, onun
için, bu bütçede, biz, 4 trilyon lira olan yeşil
kart ödeneğini, Komisyondaki arkadaşlarımın
da desteğiyle, anlayışlı davranışıyla 6,5 trilyon
liraya çıkardık. Bu, önemli bir ölçüde katkı sağlayacaktır.

vamla) -

Haksız alınmış yeşil kartların tespitiyle bu önlenecektir; bunun etkileri başlamıştır. Hastaneler
tarafından, yeşil kartlı hastaların faturalarının
abartılmasıyla ilgili haberler alıyorum; müfettişlere talimat verdim, inceleme başlatılmıştır.

etmesin, kimse, yeşil karta da muhtaç olmasın,
doktora da muhtaç olmasın.
Diğer soruları yazılı cevaplandırmak istiyorum.

Konu

Sağlık Bakanlığı 1997 Malî Yılı Bütçesi ile 1994 ve 1995 Malî Yılları Kesin
Hesabı Münasebetiyle

Yasama Yılı

2

Birleşim

34

Tarih

15.12.1996

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (İstan-

Sayın Başkan, Çok Değerli Milletvekili
Arkadaşlarım, 1997 yılı Sağlık Bakanlığı Bütçesi dolayısıyla burada saat 17.00’den bu yana
devam eden toplantıda gruplarımız adına konuşma yapan değerli milletvekili arkadaşlarımızın hepsine ayrı ayrı, sakin konuşanına da
hırslı konuşanına da, konuşmasının içeriğini
daha etkin hale getirmek için vurgulama yaparak, yüksek tonla onları belirgin hale getirmeye
çalışanına da teşekkür ediyorum. Hepsinden
ayrı ayrı yararlandığımı da ifade etmek istiyorum.
bul) -

Ama, ortaya şu sonuç çıkıyor: Demek ki, sağlık
hizmetleri zor ve paraya ihtiyaç var.
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) -

Parayı ko-

yacak yer yok! Para var...
BAŞKAN -

Efendim, müsaade buyurun...

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (Devamla) - Benim

zamanımı yeme Hatinoğlu!

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - İlave ederiz

Sayın Bakan.
SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (De-

1983 yılından 1991 yılına kadar
uzun yıllar, tek parti olarak iktidarda kalan, tek
TRT’yle iktidarda kalan, tek TRT’yle yapılan
eleştirilerden başka eleştiri alamayan, almayan
vamla) -

Anavatan Partisi bile...
DR. H. AVNİ KABAOĞLU (Rize) -

televizyonu renkli yaptık.

Siyah beyaz
100. YILA ARMAĞAN

Dolayısıyla, bu tedbirleri almak suretiyle, zannediyorum, yeşil kartlı hastanın yüzünü 1996
yılında güldüreceğiz; ama, Allah onları hasta

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (Devamla) - Bakın, nasıl konuşuyorsunuz... Biz,
sizi sükûnetle dinledik, siz, hep konuşmaya
başladınız; ANAP’ın zaten üslubu budur, hep
sataşır; Meclise, sataşmayı hep siz getirdiniz.

Arkadaşlarım, dinlerseniz, yararlanacaksınız;
sizlere faydalı olmak için, konuşmama biraz
daha o yönde ağırlık vermek istiyorum.
Bakıyoruz, bütçe eleştirildi; gayri safî millî hâsılaya oranı itibariyle eleştirildi -özellikle, Anavatan Partisi milletvekili arkadaşım tarafından
ve Genel Bütçe içerisindeki payı itibariyle eleştirildi; ama, 1983, 1985 ve 1986 yıllarına baktığınız zaman, hakikaten, insanın üzülmemesi
elde değil. Mesela,

‘‘

1983 yılına bakıyorum, Sağlık Bakanlığı
Bütçesi’nin gayri safî millî hâsılaya oranı
0,54; 1984 yılına bakıyorum 0,45; 1985
yılına bakıyorum 0,39 -gittikçe düşüyor1986 yılına bakıyorum 0,38; 1987 yılında
0,41, böyle gidiyor... Bizim ki ne; 0,83.
Neredeyse iki misli, hatta,
daha bile fazla.

’’
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Şimdi, biz, 0,83 yeterli demiyoruz, bununla
her şeyi çözeriz de demiyoruz; ama, bizi, bu
bütçeyle eleştiren arkadaşlarımızın, insaf ölçüsü içerisinde hareket ederek, kendi zamanlarındaki bütçeleri bir nebze olsun, bir an olsun
hatırlamalarını ve dolayısıyla, o yüzden konuşmalarında biraz daha insaflı olmalarını beklerdim; onu ifade etmek istiyorum.
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Ama, siz,
fonları ilave ettiniz Sayın Bakan; bizim dönemimizde fonlar ayrıydı.

Ne çıkar en çok Artvin’den değerli arkadaşlarım?
BAŞKAN - Sayın Bakan, lütfen sataşma yapma-

Bir dakika efendim...

yın.

Şimdi, 1 trilyon 100 milyarlık bütçe ödeneği,
Türk Halkına sağlık konusunda, ihtiyacı olduğu bilgileri vermek ve onların kendi sağlıklarını
koruma bilinçlerinin gelişmesini sağlamak için
azdır bile; bu rakam, iki misline, üç misline çıkarılmalıdır. (DYP ve RP sıralarından alkışlar)
İnsanlara, topluma, halka verilecek en önemli
değer ölçülerinden bir tanesi, kendisinin, kendi
sağlığını koruma hakkına sahip olduğunu idrak
ederek, görerek, onun, gerekli bilgiyle devlet
tarafından donatılmasıdır; yani, eğitilmesidir,
kendi hakkını korumasının bilincine vardırılmasıdır. Demokrasinin gereği de bu değil midir? Demokrasinin gereği de, halkın, yönetime,
her şeye katılmasının sağlanması değil midir?
Halk, eğer bilgisi yoksa, benden, sağlık konu-

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) -

da bir karışıklık var; fonla beraber...

100. YILA ARMAĞAN

Şimdi, 20 dakika içerisinde sınırlı kalmak amacıyla, konuşmama, tespit ettiğim soruların bir
kısmına hemen cevap vererek devam etmek
istiyorum.
Bazı konulara, değerli arkadaşımız, DSP Milletvekili Yaşar Ünal’dan başlayarak cevap vermek istiyorum. Ben, söyledikleri en ilginç noktaları çekerek cevaplandırmak istiyorum; daha
doğrusu bana göre ilginç olan noktaları ifade
etmek istiyorum. Cumhuriyet tarihinde ilk defa
bu yılki bütçeye konulmuş olan 1 trilyon 100
milyar liralık tanıtım ödeneğinin, Türkiye için
lüks olduğunu söyledi. Hemen aklım gerilere
gitti ve “Acaba bu arkadaşım eskiden CHP’li
miydi... “Falan diye düşündüm; çünkü, Boğaz
Köprüsü için de hep “lüks” diyorlardı ve karşı
çıkıyorlardı. Ondan sonra ikincisi yapıldı, yetmiyor... (DSP ve CHP sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Efendim, rica ediyorum... Sayın Bakanı dinleyin efendim.

Rakamlar-

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (Devamla) - Artvin’den

en çok ne çıkar? (DYP sıralarından gülüşmeler)

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) -

Hasan...

Ormancı

SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) -

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (De-

Süleyman Hatinoğlu, bak, seni çok
severim; ama, bu sataşma huyundan vazgeç.
Yalnız olduğumuz zaman, bana sevgini söylüyorsun; ama, grup haline gelince aslan kesiliyorsun!.. (Gülüşmeler, alkışlar)

vamla) -

Sözümün bu noktasında, söz Anavatan Grubundan açılmışken...
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) -

Sayın Bakan, cevap vereceğim.

Devam et

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (Devamla) - ...Kırşehir

Milletvekili çok değerli
Mehmet Ali Altın arkadaşımızı çok yakın bir
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tarihte, çok erken yaşında kaybetmenin acısını
hâlâ yaşıyoruz. Kendisine, Allah’tan rahmet,
tüm ailesine, yakınlarına, Grup arkadaşlarına
ve tüm arkadaşlarımıza tekrar başsağlığı dileklerimi ifade ediyorum.

A. TURAN BİLGE (Konya) - Sen hangi partiden-

sin?!.

DR. MEHMET YAŞAR ÜNAL (Uşak) - Parasız

halledilebilir...
BAŞKAN -

da

Müsaade edin efendim.

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (De-

Bakın, güzel kardeşim, biz, sizi, sessiz sedasız dinledik. Siz de, lütfen, bizi dinleme
sükûnetini gösterirseniz, ne ölçüde bunu başarabilirseniz, o ölçüde demokratik bir kişiliğe
sahip olduğunuza inancım artacaktır.
vamla) -

Hayır...
Hayır... Ben konuşurken, siz dinlemediniz Sayın Bakan...

DR. MEHMET YAŞAR ÜNAL (Uşak) -

Efendim, siz bir dakika oturur musunuz... Hiç heyecanlanmayın... Yerinizde oturun...
BAŞKAN -

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (Devamla) -

Devam ediyorum.

Şimdi, değerli arkadaşım, değerli meslektaşım
Halil İbrahim Özsoy “Bakanlık, görevlerini,
yetmiş küsur yıllık yasalarla yapmaya çalışıyor.”
dedi; çok doğru. İşte, onun için değiştirmeye

çalışıyoruz, onun için değiştirdik. 1992-1993
yıllarında, iki yıl içerisinde, Umumî Hıfzıssıhha
Kanunu güncelleştirildi, bugünün Türkçesine
getirildi ve bugünün ihtiyaçlarına uygun hale
getirildi ve “Kamu Sağlığı Yasa Tasarısı” adı
altında da şu anda, Bakanlar Kurulu Komisyonunda, hazır olarak, beklemekte. Bir diğeri de,
Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına
Dair Kanun; bu da Türkçeleştirildi; bugünkü
Türkçe’ye ve ihtiyaçlara uygun hale getirildi; bu
da, sağlık personeli görev, yetki ve sorumlulukları yasa tasarısı olarak hazırlanmış durumdadır.
O kadar çok eksik vardı ki sayın milletvekili arkadaşım, sayın meslektaşım, siz hekim olarak
biliyorsunuz; yıllarca başhekimlik yaptınız. Bu
eksikleri gidermeye çalışmak için, ne kadar zaman, ne kadar icraat, ne kadar hizmet ayırsanız, verseniz bile, ihtiyaç o kadar fazla ki, verdiğinizi sünger gibi emiyor ve sanki, hiçbir şey
almamış gibi, yine kuru gözüküyor; yıllardan
beri o kadar kurumuş ve kurak kalmış.

100. YILA ARMAĞAN

sunda bir talepte bulunabilir mi? Bulunamaz.
Demokrasinin işlerliği sadece Parlamentoda
değildir ki. Parlamentonun dışında, demokratik kitle örgütleri vardır ve her alanda dernekler vardır, vakıflar vardır, kuruluşlar vardır,
insanlar vardır ve insanlar konuşurlar; ama,
insanların, konuşması için, bilgiye ihtiyaçları
vardır. İnsanlar, bilmeden konuşamazlar, bilmezlerse haklarını talep edemezler. Onun için,
bu tanıtım ödeneğinin, sadece sağlığın korunması bilincinin gelişmesi açısından değil, demokrasi açısından, halkın yönetime katılımı ve
taleplerin ortaya konulması açısından da fevkalade değeri olduğunu ifade etmek istiyorum.
Arkadaşımın da, bunu, benim gözümle, benim
gözlüğümle görebilmesini diliyorum.

Şimdi, burada, sayın milletvekili arkadaşım,
sağlık ocaklarının yeteri kadar hizmet edemediğini söyledi; doğrudur, katılıyorum. Ancak,
yanlış anlamadıysam, orada bir nokta geçti; o
noktada da “Sağlık ocaklarının güçlendirilmesi
bir ara denendi; başarılı olmadı.” dedi. Şimdi, sağlık ocağı iyi hizmet veremiyor diyorsak,
bunu güçlendirmekle de başarılı olamıyorsak,
o zaman ne yapmamız gerektiğini görebilmemiz lazım.
A. TURAN BİLGE (Konya) - Reform... Reform...
SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (De-

- İşte, reformda, yasada, sağlık ocağı
yerini şöyle bulmakta: Bir kere, kırsal bölgede
çalışacak olan aile hekimi, sağlık ocağında çalışacak. Sağlık ocakları, aynı zamanda, toplumsal koruyucu sağlık hizmeti yapacak; devletin,
yani, bakanlığın elemanlarıyla, yöresel olarak.
Burada yerini bulmuş olacak; ama, bu arada,
vamla)
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‘‘

biz, bir pilot çalışmaya girmek
üzereyiz; o da, sağlık ocaklarının
güçlendirilmesi pilot çalışması; bunu,
kısmen İstanbul’da, kısmen de Bilecik’te
yapacağız.
Sağlık ocaklarında ne var bugün;
enjektör var, stetoskop var, tansiyon
aleti var; başka bir şey yok. Oraya gelen
vatandaşımız, hastalığını teşhis ettirici
bir imkân bulamıyor. Onun için, dedik ki:
“Bir elektrokardiyografi cihazı olsun.”

’’

100. YILA ARMAĞAN

Yani, orada, kalp tetkiki yapabilsin; bir kalp
problemi olanı, bir enfarktüs geçirmekte olanı
ya da koroner yetmezliği olup olmadığını tespit
etsin; gerekiyorsa hastaneye göndersin.

‘‘

Küçük çapta bir laboratuvar olsun;

’’

hiç olmazsa, kitlerle, şekerdi, üreydi, kolesterindi
gibi önemli kan tetkiklerini o yörede yapabilsin.

‘‘

Ne olsun başka; 60 miliamperlik bir
röntgen cihazı olsun,

’’

akciğer filmi çeksin, kemik filmi çeksin. Belki,
bir ileus ihtimalinde batın filmi çeksin, seviye
göstersin, acil hastayı hastaneye göndersinler.
Kuru öksürüğü bir süredir devam eden insanın
akciğerinde bir tümör varsa röntgenle tespit
edilsin, hastaneye gönderilip, tedavisinde zaman kazanılabilsin. Dolayısıyla, bu imkânları
ocaklara getirdiğimiz takdirde, halkın önemli
ihtiyacı, belli aşamada buralarda çözülebilir ve
sağlık ocakları üzerlerine düşen görevleri biraz
Yüzyılın
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daha olsun yapmış olabilirler; ama, reformdan
sonra, zaten, sağlık ocaklarında aile hekimleri
çalışmaya başlayacak ve sigorta sistemi, ocaklardan itibaren işlemekte olacaktır.
Ne zaman?!. Ne zaman?!. Beş senedir Bakansın, yapsaydın bunları!..
A. TURAN BİLGE (Konya) BAŞKAN - Efendim,

müdahale etmeyelim.

SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla)

Ne güzel; beş senedir bakan olsaydım keşke.
Tarihleri iyi hesap edemediniz herhalde. 19921993’te yirmi ay, şimdi, daha bir sene olmadı.
O zaman ne oluyor; beş sene olmuyor hesap
ederseniz.
-

A. TURAN BİLGE (Konya) -

Üç ayını çıkar...

Efendim, arkadaşlar, sizin beş sene
bakanlık yapmanızı istiyorlar da, onun için
öyle diyorlar.

BAŞKAN -

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (De-

Fark ediyorum zaten. Ne de olsa eski
arkadaşlarımız. Severler beni, desteklerler; ona
inanıyorum.
vamla) -

Değerli Arkadaşlarım, sağlık reformu, her yönüyle hazır olarak beklemekte Bakanlar Kurulu Komisyonunda. Yani, şu an benim ilave
edeceğim bir şeyim yok artık. Ben, sadece,
takdir edilen sırası içerisinde Yüce Meclise,
Parlamentoya sevk edilmesini bekliyorum.
Geldikten sonra zaten ne olacaktır; geldikten
sonra, sizlerin de desteğiyle -şimdi, bir an evvel
Meclise gelsin, bir an evvel çıkaralım şeklindeki
istekler de Parlamentoya geldikten sonra- sizlerin gene değerli katkılarıyla, eksiği varsa eksiği
tamamlanarak, yanlışı varsa yanlışı düzeltilerek Parlamentodan geçmesi, kanunlaşması,
ümit ediyorum sağlanmış olacaktır.
Sayın Başkanım, kaç dakikam var?
BAŞKAN - Efendim,

7 dakikanız var.

vamla) - Teşekkür

ederim.

BAŞKAN - 7 dakikayı doldurmanız şart değil
canım! (Gülüşmeler)
SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (De-

Sayın Başkan, bir işin varsa, bu feragatı yapabilirim. (Gülüşmeler)
vamla) -

Ben, sabaha kadar çalışmaya amadeyim Sayın Bakan.
BAŞKAN -

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (Devamla) - Biz

de öyle.

Şimdi, tüberküloz hakkında, Sayın Halil İbrahim Bey ve diğer arkadaşım konuştular. Tüberkülozda, nedense “Son yıllarda arttı, arttı,
arttı.” sözü çok kullanılıyor. Niye öyle kullanılıyor; bence, biraz olsun siyasete alet etmek
için; yani, enflasyon yüksek, işsizlik var -belli
bir oranda- halk da geçim sıkıntısı çekiyor, karnını doyuramıyor, o yüzden tüberküloz oluyora
getirilmek isteniyor. Ama, gerçek durum böyle
değil; yani, elimdeki bilgileri size veriyorum:

‘‘

1965 yılında binde 1,8 olan yeni veremli
oranı -yani verem insidansı- 1985’te
binde 0,6’ya, 1990 yılında binde 0,5’e,
1995 yılında binde 0,3’e inmiştir.

’’

Şimdi, burada “arttı” nasıl dersiniz?! Bu elimizdekiler, resmî bilgilerdir. Demek ki, bir artış yok.
DR. MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) -

Dirençli vakalar arttı...
SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (Devamla) - Veremle savaş hizmetleri, 1952’den
itibaren kesintisiz devam etmiştir. Bu amaçla,
257 verem savaş dispanseri, 22 göğüs hastalıkları hastanesi, 11 verem savaş pavyonu ve 11

gezici grup hizmet vermeye devam etmektedir.
Bu ünitelerde, her yıl 3 milyon kişinin muayenesi yapılarak akciğer filmi çekilmekte, 30 bin
kişinin tedavisi ücretsiz yapılmakta, yılda 2,5-3
milyon çocuk verem aşısıyla aşılanmaktadır.
Yine, mevcut ünitelerin araç gereç yönünden
yenileme çalışmaları devam etmektedir. Biliyorsunuz, gelişmiş röntgen cihazları -80 adet
röntgen cihazı- verem savaş dispanserlerine
dağıtılmıştır. Bu çalışma, yani, bu gelişmiş teknolojiyi verem savaş dispanserlerine getirme
çalışması devam edecektir.
Aşılanmalara değinmek istiyorum; o da önemli
bir eleştiriydi benim için. Yani, ulusal aşı günlerinin gereksiz olduğu ifade edildi. Normal
aşılar, 0-11 ay yaş grubu için yapılır. 1996 yılının ilk on ayında hedef, 0-11 ay yaş grubunda 1 milyon 137 bin 758 bebeği aşılamaktı.
Poliyomiyelitte yüzde 82’ye; difteri, boğmaca
tetanosda yüzde 81’e, kızamıkta yüzde 82’ye,
BCG’de de yüzde 70’e çıkarılmıştır. Ulusal Aşı
Günleri, Dünya Sağlık Teşkilatı ile mutabakat
halinde, yalnız Türkiye’de değil, birçok ülkede,
Asya ve Afrika ülkelerinde, polio aşısını, polio hastalığını eradike etmek için 0-5 yaş grubu arasında uygulanan bir aşıdır; dolayısıyla,
eradike etmek hedeflendiği zaman, bu, zaten,
Dünya Sağlık Teşkilatı ile mutabakat halinde
uygulanan bir projedir; Türkiye’nin kendi kendisine yarattığı ve kendisinin ortaya koyduğu
bir uygulama değildir.
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SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (De-

Değerli Arkadaşlarım, sağlık ocakları ve sağlık
evlerinin kapalı olmasıyla ilgili olarak ortaya
konulan iddialar konusunda da şunu söylemek istiyorum: Ülkemizde mevcut 5.131 sağlık
ocağından, sadece 18 tanesi, personel yokluğu
nedeniyle, şu anda hizmet vermiyor; altını çiziyorum, personel yokluğu nedeniyle, 18 tanesi...
Ama, doğuda güvenlik nedeniyle kapatılanları
bunun dışında tutuyorum; onlar, bizim elimizde olan sebepler değildir.
Yüzyılın
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Bir diğer nokta; bu sağlık reform yasalarının
çıkartılıp uygulamaya geçene kadar ki süre içerisinde sağlık hizmetlerinin daha etkin bir hale
gelmesi amacıyla, aşağı yukarı son altı aydan
beri, hastanelerin modernizasyonu çalışmaları
başlatılmıştır. Bu modernizasyon için de ifademiz şudur: Ameliyatlarda, laboratuvar tetkiklerinde bir problemin yaşanmaması için, jeneratörü olmayan hiçbir hastane kalmayacaktır; en
küçük hastanede bile jeneratör olacaktır. 1996
yılında birçok hastanenin, ilçe devlet hastanelerinin dahi jeneratör eksikleri tamamlanmıştır; 1997 yılında, diğer hastanelerin de jeneratör eksikleri tamamlanmış olacaktır.
100. YILA ARMAĞAN

Asansörü işlemeyen hiçbir hastane kalmayacaktır. Mutfağı ilkel olan, çamaşırhanesi ilkel olan
hiçbir hastane kalmayacaktır. Her hastanede,
hasta yatak sayısına göre, bir yoğun bakım ünitesi, her hastanede bir koroner bakım ünitesi mutlaka olacaktır; ama iki tane, ama dört tane, altı
tane, ama sekiz tane, ama on tane... Hastanenin
yatak sayısının fazlalığına göre, her hastanede
yoğun bakım ünitesi, monitörlü, respiratörlü ve
defibrilatörlü ve koroner bakım ünitesi...
BAŞKAN -

Sayın Bakanım, 1 dakikanız kaldı.

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (Devamla) - Her hastanede hemodiyaliz ünitesi
olacaktır; çünkü, böbrek yetmezliği olan herkes,
kendi bölgesinde, kendi yöresinde, kendi yöresinin hastanesine giderek diyalizini yaptıracaktır.
Kimse, batıya, başka yörelere, illere gitmek zorunda bırakılmayacaktır.

Değerli Arkadaşlarım, bunlar önemli adımlar.
Tabiî, muhalefetin amacı, eleştirmek ve iktidarı başarısız göstermek olduğu için, gayet tabiî,
ağzınızla kuş tutsanız, sizin ağzınızla kuş tuttuğunuz, gösterilmeyecektir; ama, artık 1990’lı
yıllarda, 2000 yılına yaklaştığımız bu yıllarda,
muhalefetten beklediğimiz -ben, yarın muhalefette milletvekili olsam onu yapmaya çalışırımYüzyılın
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iktidarın yaptıklarını görmezlikten gelerek,
onu zedelemeye çalışmak yerine, onun yaptıklarına teşekkür ederek, eksiğini tamamlamaya
çalışmak, yanlışını düzeltmeye çalışmak...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Sayın Bakan, süreniz bitti; son cüm-

lelerinizi söyler misiniz efendim.

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (De-

Söylüyorum efendim. Orman Bakanı gibi 2-3 dakika daha istemeyeceğim sizden
efendim.
vamla) -

BAŞKAN - Peki, 2 dakika da size vereyim efendim.
SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (De-

Teşekkür ediyorum efendim. Görüyorsunuz, ruh doktoru olmanın faydasını
sağlıyoruz, dolaylı olarak, talep etmeden. (Gülüşmeler)
vamla) -

BAŞKAN -

buyurun.

Ne dediniz, anlamadım ya, neyse,

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (De-

Sayın Başkan, anlamanıza gerek,
yok, size saygımı ifade ettim; yani, benim isteğimi sizin ne kadar kolaylıkla anlamış olduğunuzu ifade etmeye çalıştım. (Gülüşmeler)
vamla) -

BAŞKAN - Peki.
SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (De-

Şimdi, bölge hastaneleri ne yapacak;
doktor olan arkadaşlarım çok iyi bilirler, bölge
hastanesinde gelişmiş kardiyoloji olacak, bölge
hastanesinde kalp-damar cerrahisi olacak, bölge hastanesinde beyin cerrahisi olacak, bölge
hastanesinde onkoloji olacak -kanserin tetkiki,
teşhisi, tıbbî tedavisi ve radyoterapisi ve cerrahi tedavisi- bölge hastanesinde organ nakli olacak. Hayaldir diye düşünmeyin...

vamla) -

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Peki

efendim, devam edin buyurun.

vamla) - Sayın Başkan, sizinle şakalaşıyorum
sadece. Şakalaşmaya mikrofonu sokarsanız,
sonra...

Yok, hayır, hayır. Ben, şakayla mikrofonu birbirine karıştırmıyorum.
BAŞKAN -

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (Devamla) - Bence

de karıştırmamanız iyi olur. O
zaman, sesimi kısmış olursunuz benim.

Van’da ilk bölge hastanesi açılacak; inşaatı,
yılbaşına yetiştirilemedi. Van milletvekillerimiz buradaysa bilirler. İstanbul ve Ankara’daki
en modern hastaneler gibi bir hastane yapıldı
orada; sanırım, bahara kadar kesinkes bitmiş
olacaktır. İşte, bu, ilk bölge hastanesi, Van’da
hizmete girecek. Artık, doğu bölgesinde, güneydoğuda yaşayan insanlarımız -havaalanı
da olduğu için- Van’a gidecekler, tersine, İstanbul’a gelmeyecekler, Ankara’ya gelmeyecekler;
kendi bölgelerinde kalp ameliyatlarını yaptıracaklar, beyin ameliyatlarını yaptıracaklar,
kanserin tedavisini yaptıracaklar -cerrahî, tıbbî
veya radyoterapi- organ naklini yaptıracaklar.
Bu hastaneler, İstanbul, Ankara ve İzmir’deki
aynı dalda çalışan hastanelerle kardeş hastane
olacak ve ekipler halinde her hafta gidip gelecekler, orada staf bir kadro oluşana kadar;
oluştuktan sonra, kendi bağımsız kadrosuyla,
hastane, kendi çalışmasını sürdürecektir. Bu
bölge hastaneleri, 9 tane yapılacaktır Türkiye’de ve sanıyorum ki bölge hastaneleriyle de,
özellikle, önemli ve her yerde tedavisi yapılamayan hastalıklar konusunda, bölge insanına...
DR. H. AVNİ KABAOĞLU (Rize) - Rize’de var mı

Sayın Bakanım?

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (De-

Rize’de ne yok ki, o olmasın. Her şey
Rize’ye akmış zaten yıllardan beri. Rize’ye getiremezsek bile, Rize’nin yakınına, Karadeniz
Bölgesine mutlaka bir tane getireceğiz.
vamla) -

DR. H. AVNİ KABAOĞLU (Rize) -

Sağ ol.

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (Devamla) - Teşekkür

ederim.

Değerli Arkadaşlarım, Sayın Kamer Genç sesimi kısmadan, ben, sözlerimi sonlandırmak,
bitirmek istiyorum.
Sağlık Bakanlığı Bütçesi üzerinde zaman ayırarak, çalışarak, emek sarf ederek buraya çıkıp konuşan değerli arkadaşlarıma, diğer parti
gruplarındaki arkadaşlarıma tekrar teşekkürlerimi sunmak istiyorum; katkılarından -şakalar
bir tarafa- çok yararlandığımızı ifade etmek
istiyorum. Amaç, Türk Halkına en güzel sağlık
hizmetini sunabilmektir.
100. YILA ARMAĞAN

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (De-

Tek başımıza her şeyin doğrusunu yapacağımız gibi bir iddiamız asla olamaz, hiç kimsenin olamayacağı gibi. Dolayısıyla, herkesten
destek, herkesten yardım, herkesten akıl, herkesten bilgi aktarımı bekliyorum, istiyorum ve
şimdiden de hepinize teşekkür ediyorum.
Bütçenin hayırlı olmasını diliyorum; saygılar
sunuyorum. (DYP ve RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür

ederim Sayın Bakan.

--SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) - Sayın Milletvekili, Genel Kurula girmeden önce, Artvin ile ilgili benimle bir şaka
yaptı.
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) -

Ama dışa-

rıda...
SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) -

Müsaade eder misiniz.

O şakanızın içeriğini ve anlamını burada ifade
etmeyeceğim, burada söylemeyeceğim. Ben de
size, anlarsınız düşüncesiyle o şakanıza, mukabele ettim; ama, ben de bir şey söylemedim.
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Benim bildiğim bir şey var. Ben Artvin’e 1992
yılında gittim, Artvin yöresini çok iyi tanıdım;
o güzel kenti, çam ağaçları arasındaki o muhteşem yeri çok iyi tanıdım, insanlarını da çok iyi
tanıdım. Orada kaldığım birkaç saat süre içerisinde insanlarıyla süratle dost olduk, ahbap
olduk; onlar beni sevdi, ben de onları sevdim.
Ben, Artvinlileri seviyorum, seni de seviyorum
Süleyman Hatinoğlu. (Alkışlar)

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (İstan-

---

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (İstan-

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (İs-

Yazılı cevap vereceğim; ama, bir iki
noktayı ifade edeyim. Rize Devlet Hastanesine
1983-1991 yıllarında yapılmış bütün uydurma
ilaveleri düzeltmek niyetindeyim; bu birincisi.

100. YILA ARMAĞAN

tanbul) -

AHMET KABİL (Rize) -

mısınız?

Yeni hastane yapacak

SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (İs-

İkincisi; Rize’de yeteri kadar uzman
doktorumuz var. Belki o sırada doktorun bulunmaması nedeniyle Trabzon’a gitme gereği
duyulmuş olabilir. Yeni çıkardığımız nakil ve
tayin yönetmeliğiyle, bundan sonra, büyük
şehirlerde olan yığılma ve odaklaşma, Anadolu’ya ve doğuya doğru kayacaktır; tayinler
başlamıştır, devam etmektedir. Zannederim,
birkaç ay içerisinde, il ve ilçe hastanelerindeki doktor boşlukları önemli ölçüde giderilmiş
olacaktır.

tanbul) -

Teşekkür ederim.
SAĞLIK BAKANI DR. YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) - Soruların cevapları uzun, onun için yazılı

vereceğim; ama, bir tanesinin cevabı hem net
hem kısa; onun için, hemen veriyorum: Kars
Devlet Hastanesi inşaatı, 1997 yılı sonunda bitecektir.

BAŞKAN - Peki,

tır.
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efendim; o kısım cevaplanmış-

bul) - Tümüyle

yazılı cevap vereceğim.

Yalnız, sorunun ilk cümlesinde olan bir şeyi
düzeltmek istiyorum. “Çığ gibi büyüyen sağlık
sorunları” ifadesi doğru değildir. Sağlık sorunları çığ gibi büyümüyor, sağlık sorunları azaltılıyor, gideriliyor.
--bul) - Şimdi, kısmen sözlü cevap vermek istiyorum. Samsun’un sorunlarını iyi bildiğim için,
bilgiler çok taze olduğu için cevap vereceğim bu
soruya.

‘‘

İllerde, maalesef, biz, nokta tayini
yapmadığımız için; yani, sağlık ocakları
ve sağlık evlerine, pratisyen doktor,
ebe ve hemşirelerin nokta tayinlerini
yapmadığımız, il emrine, vali emrine
verdiğimiz için, illerde de, valilere şu
veya bu şekilde etki yaparak, birtakım
insanları kayırtarak -belki bunların
büyük bir kısmı da siyasetçiler
tarafından yapılıyor- o ilin kırsal
bölgesindeki ocaklara ve sağlık evlerine
personelin gitmesi engelleniyor.

’’

Dikkat ettik, gördük, illerde, hep merkezdeki,
il merkezindeki sağlık ocaklarında ve hastanelerinde odaklaşmış, toplanmıştır pratisyen doktorlar, ebeler ve hemşireler.
Ben valilere arka arkaya üç tane genelge gönderdim. Bu genelgelerin arkasından dördüncüyü göndereğim; ama, ondan sonra da kendim
gideceğim. Hangi ilde, valiler, yöneticiler, doktorları, ebeleri, hemşireleri eşit şekilde dağıtmamışlarsa, o illerde yasal işlem yapacağım.
(RP sıralarından alkışlar)

Her şey, sadece parayla olmaz. Yıllar önce biz
de hekimlik yaptık. Ben, 1954 yılında hekim
çıktım, çok düşük bir maaşla, Türkiye’nin her
tarafında hekimlik yaptım, parasızlıktan dolayı,
gecekonduda kaldığım zamanlar da olmuştur.
Hiç utanmadım, rahatsızlık duymadım, tedavi
ettiğim insanlardan da onur duydum. (DYP, RP
ve ANAP sıralarından alkışlar) Bunun zevkini ve
keyfini yaşadım. Onun için, Türkiye genelinde
yitirdiğimiz bu değerleri yeniden kazanmaya
çalışalım. Bu değerler, 1980’li yıllar süresince
kaybedilmeye başlandı, sevgiler yok oldu, dostluk ilişkileri yok oldu, bu heyecanlar yok oldu.
Bu değerleri yeniden kazanma çabası içerisinde
olmalıyız. Burada da Meclisimize önemli görev
düştüğüne inanıyorum.

YÜZÜNCÜ
ARMAĞAN
100. YILAYILA
ARMAĞAN

Samsun’da, Samsun Valisiyle Samsun’daki Sağlık Müdürü işbirliği yaparak, bütün merkezde
toplanmış olanları, kurayla ocaklara ve sağlık
evlerine dağıttılar, adil bir dağıtım yaptılar, bir
örnek dağıtım yaptılar; ama, arkasından, aynı
ilin hastaneleri, oraya giden ebeye, hemşireye,
doktora, oraya gitmelerini engellemek için istirahat raporu vermeye başladı. Bunun şu anlama geldiğini söylemek istiyorum: İnsanlar, artık
Türkiye’de kolaycı oldu. İnsanlar rahatına düşkün oldu. İnsanlar, Türkiye’de vatanına, milletine, halkına hizmet etme heyecanını yitirdi.
Bunu açık seçik söylüyorum. İnsanlar, büyük
şehirlerde yaşamak istiyor, keyifle yaşamak istiyor, rahatına düşkün yaşamak istiyor. İnsanlar,
gidip Anadolu’nun bağrında, o güç koşullarda
insanlara hizmet etme heyecanını taşımıyor.

Teşekkür ediyorum.

Dr. Yıldırım Aktuna
Dönemi Sağlık Düzenlemeleri

•

3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart
Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun, 1992.

•

Birinci Ulusal Sağlık Kongresi, 1992.

•

Ulusal Sağlık Politikası, 1993.

•

Sağlık Reformu Yasa Taslakları, 1993-1994.
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Rifat SERDAROĞLU (1948 -)

Rifat Serdaroğlu
1948 yılında İzmir’de doğdu.
Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Maliye Bölümü mezunudur. (1970)
Bergama Belediye Başkanlığı yaptı. (1977)
Türkiye Büyük Millet Meclisi 19, 20 ve 21. Dönemlerinde İzmir Milletvekili seçildi.
50. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetinde Sağlık Bakanı olarak görev aldı.
1997-1999 Devlet Bakanı olarak atandı.
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Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Rifat Serdaroğlu
Dönemi Sağlık Düzenlemeleri
•

Organ Nakli Merkezleri Yönetmeliği, 1993.

•

Diyaliz Merkezleri Yönetmeliği, 1993.

•

Diş Hekimliğinde Kullanılan Röntgen Cihazları Lisanslama Yönetmeliği, 1993.

•

Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerinin Kontrolü Yönetmeliği, 1993.
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Kazım DİNÇ (1948 -)

Kazım Dinç
1948 yılında Kocaeli’de doğdu.
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunudur. (1970)
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 19.Döneminde Kocaeli Milletvekili seçildi.
50. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetinde Sağlık Bakanı olarak görev aldı.
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Evli ve 1 çocuk babasıdır.

TBMM | 19. DÖNEM
Konu

Sağlık Bakanlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi ile 1992 Malî Yılı Kesin Hesabı
Münasebetiyle

Yasama Yılı

3

Birleşim

45

Tarih

15.12.1993

S

AĞLIK BAKANI MEHMET KÂZIM DİNÇ
(Kocaeli) - Sayın Başkan, Değerli Mil-

letvekilleri, konuşmama başlamadan
önce, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Grupları adına görüş bildiren çok değerli konuşmacı arkadaşlarımın, elbetteki, görüşleri
bizler için çok önemli ve değerlidir. Bu arkadaşlarımıza huzurlarınızda teşekkürü bir borç
biliyorum; önerilerini de elbetteki nazarı dikkate alacağımızı ifade etmek istiyorum.

Konuşmama, ülkemizin sağlık hizmetleri alanında gece gündüz demeden büyük özveri ve
gayretle çalışan her kademesindeki tüm personelimize teşekkür ederek ve çalışmalarında
başarılar dileyerek başlamak istiyorum.

Bugün onaylarınıza sunulan

‘‘

Bakanlığımızın 1994 Malî Yılı Bütçesi
30 trilyon 463 milyar 327 milyon lira
tutarındadır. Bütçe’nin yüzde 79’u olan 24
trilyon 50 milyar liralık kısmı personel
giderlerine, yüzde 7,7’si olan 2 trilyon 362
milyar liralık kısmı diğer cari giderlere
yüzde 8,4’ü olan 2 trilyon 558 milyar
liralık kısmı yatırım harcamalarına,
yüzde 4,9’u olan 1 trilyon 493 milyar
327 milyon liralık kısmı ise transfer
harcamalarına ayrılmıştır. Ayrıca, 3418
sayılı Kanun gelirlerinden 1 trilyon 752
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milyar 500 milyon lira tahsis edilerek
32 trilyon 215 milyar 827 milyon lira ile
Bakanlığımız Bütçesi’nin Genel Bütçe
içindeki payı yüzde 3,95’e ulaşmıştır.

’’

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, göreve
başladığımız günden itibaren, diğer alanlarda
olduğu gibi sağlık alanında da bir atılım içine
girmiş bulunmaktayız. Bu çabaları beş ana
başlık halinde sunmak mümkündür.

1. Sağlık reformu çalışmaları,
2. Sağlık personelinin istihdamı ve özlük haklarına ilişkin iyileştirme çalışmaları,
100. YILA ARMAĞAN

3. Sağlık hizmet altyapısında yatırım hamlesi,
4. Sağlık alanında bölgesel gelişmişlik farklılıklarını giderme çabaları,
5. Sağlık hizmet programlarının güçlendirilmesi çalışmaları.
Sağlık sektörünün içinde bulunduğu sorunları bir plan çerçevesinde gidermeyi, halkımızın
daha yüksek bir sağlık düzeyine ulaşmasını
sağlamayı amaçlayan sağlık reformuyla, sağlık
sektörü daha rasyonel bir şekilde yeniden yapılandırılacaktır. Bu alanda, Bakanlığımız son yıllarda ciddî gayretler içerisinde olmuştur. Bu çerçevede ulusal ve uluslararası kuruluşların katkı
ve katılımları ile çeşitli ön çalışmalar yapılmıştır.
Dünya Bankasının katkısıyla sağlık sektörünün
finansman yapısı incelenmiştir. Devlet Planlama
Teşkilatınca, sağlık sektörü master etüt çalışmaları yaptırılmıştır. Bunlar gibi tüm diğer çalışmaların tecrübelerinden yararlanan ve ağırlıkla son
iki yıldır yürütülen sağlık sektörüyle ilgili tüm
kurum, kuruluş ve kişilerin katkı ve katılımıyla
oluşturulan ulusal sağlık politikası çerçevesinde
sağlık reform paketi hazırlanmıştır: Yönetim
yapısında reform, hizmet sunumunda reform
hizmetin finansmanında reform, sağlık insan
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gücü reformu, ulusal sağlık akademisinin kurulması, sağlık enformasyon sisteminin kurulması,
sağlık mevzuatının çağdaşlaştırılması konularında odaklanan reform paketiyle, merkeziyetçi ve
katı bir sağlık yönetim yapısının olumsuzluklarını giderecek, yerinden karar alınmasını ve uygulanmasını sağlayacak bir sistemin getirilmesi
öngörülmektedir.
Bu amaçla, Sağlık Kanun Tasarısı Taslağı, Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Tasarısı Taslağı, Bölge Sağlık İdareleri
Kanun Tasarısı Taslağı, Genel Sağlık Sigortası
Kanun Tasarısı Taslağı hazırlanmıştır.
Şu anda, ortaya çıkan modeli uygulanabilir
öncelikler çerçevesinde daha fazla kurum, kuruluş ve uzmanın katkı ve katılımını sağlayarak
daha ileriye götürmeyi amaçlamaktayız. Bir
başka deyişle, reformların tanımladığı köklü
değişikliğe yönelik olarak güçlü bir altyapının
hazırlık çalışmaları ile bunu daha geniş bir kesime mal edecek sektöre yayma çalışmaları hızla
sürdürülmektedir. İlgili kurum ve kuruluşların
yazılı görüşleri alındıktan sonra, yakın bir gelecekte Bakanlar Kuruluna ve Bakanlar Kurulu
onayını takiben de Yüce Meclise sunulacaktır.
Dünya Bankası yetkilileri, tasarıların kanunlaşmasından sonra, reformların uygulanmasına
yönelik hazırlanacak bir proje çerçevesinde her
türlü desteği vereceklerini ifade etmişlerdir.
Sağlık reformlarıyla, ülkemizin gündemindeki
sağlık sorunlarının kökten çözümü hedeflenmektedir. Söz konusu reformlar, Yüce Meclis
tarafından kanunlaştırıldıktan sonra, 2000
yılına kadar, ülkemizde, kademeli olarak, bir
program çerçevesinde uygulanacaktır. Bizlere düşen görev, ülke yararlarını her zaman ön
planda tutarak, bugün varılan aşamayı daha
da ileri götürmektir.
Hizmetin üretiminde ve sunulmasında en
önemli unsur insan gücüdür. Ülkemizde, başta

Sağlık hizmetlerinin gönüllü olarak yapılması
ilkesinden hareketle, sağlık personelinin istedikleri yerde görev yapabilmelerini temin etmek amacıyla, 2514 sayılı Bazı Sağlık Personelinin Devlet Hizmeti Yürürlülüğüne Dair
Kanun’la yalnız hekimlere uygulanan devlet
hizmeti yükümlülüğünün kaldırılarak, yerine,
çalışma yer ve koşullarına göre sağlık personelinin malî ve özlük haklarında iyileştirme yapılması için, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında çalışan bütün personele Sağlık Hizmetleri
Tazminatı ödenmek üzere; 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nda değişiklik yapılması,
sağlık müdürlerine ikinci görev aylığı verilmesi, döner sermayeden yapılan ek ödemelerin
artırılması ve normal mesai dışında, tamgün
çalışanlarca gerçekleştirilecek özel tarifeli sağlık hizmeti karşılığında döner sermayeden pay
ödenmesi, kalkınmada öncelikli yörelerde çalışan hekimlerin bu yörelerde kalıcılığını temin
etmek için, serbest muayenehane açacaklara
kredi verilmesi, devlet hizmeti yükümlülüğünün kaldırılması konularında kanun tasarıları
hazırlanarak Başbakanlığa sunulmuştur.
Özlük haklarının iyileştirilmesi için hazırlanan tasarıyla, eğitim hastanelerinde çalışan
klinik şefi, şef yardımcısı, başasistan ve asistanlar ile yörelerin çalışma şartları ve sosyoekonomik özellikleri bakımından kalkınmada
öncelikli illere benzeyen ve Sağlık Bakanlığı-

nın teklifi üzerine, Bakanlar Kurulunca kabul
edilecek olan yörelerde çalışan personele ilave tazminat verilmesi öngörülmüştür. Ayrıca,
“eşit işe eşit ücret” ilkesinden hareketle, sağlık
personeline ödenen nöbet tazminatı oranlarının artırılması ve her saat başı ücret ödenmesi için yeniden düzenleme yapılarak, bütçe
imkânları ölçüsünde artış yapılmıştır. Nöbet
tazminatlarında yapılan bu artışla, bugünküne oranla yüzde 40, 1994 yılı artışlarıyla da
yüzde 63 oranında artış sağlanacaktır.
Tıpta uzmanlık eğitiminde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla, Tababet Uzmanlık Tüzüğünün 26’ncı maddesinde değişiklik yapılmış, bu
değişiklikle, yurt dışında ihtisasa başlayıp, bitirmeden yurda dönenlere tıpta uzmanlık sınavlarına girme şartı getirilmiştir.
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hekimler olmak üzere, sağlık personelinin dengesiz dağılımı yıllarca sorun olmuştur. Ancak,
Bakanlığımızca yapılan planlı çalışmalar sonucunda, yurdumuzun ihtiyacı bulunan yörelerine
ağırlık verilerek, sağlık personelinin eşit ve dengeli bir şekilde dağılımına özen gösterilmektedir.
Ayrıca, Bazı Sağlık Personelinin Devlet Hizmeti
Yükümlülüğüne Dair Kanun’la yürütülmekte
bulunan Yönetmelik’te değişiklik yapılarak, tercih ve karşılıklı becayiş usulü getirilmiştir.

Ayrıca, üniversitelerde uzun yıllar akademik
kariyere sahip olan profesör ve doçentlerin,
eğitim hastanelerimizde açılan klinik şefi ve şef
yardımcılığı sınavlarına girebilmeleri için aranan on yıllık uzman olma şartının kaldırılması
için, Tababet Uzmanlık Yönetmeliğinin ilgili
maddesinde değişiklik yapılmıştır.
Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, bu hamleyi gerçekleştirebilmek için, öncelikle Sağlık
Bakanlığı Bütçesi’nin anlamlı bir şekilde artırıldığını belirtmek isterim. Gerçekten de Sağlık
Bakanlığı Bütçesinin gayri safî millî hâsıla içindeki payı 1982-1991 yılları arasında ortalama
olarak yüzde 0,63 iken, bu oran 1992’de yüzde
1,32’ye, 1993 yılında da 1,52’ye ulaşmış bulunmaktadır. Aynı şekilde, 1991 yılında 300 milyar
Türk lirası civarında gerçekleşen Sağlık Bakanlığı yatırımları 1992 yılında 1,5 trilyon lirayı aşmıştır; 1993 yılında ise 3 trilyon liranın üzerinde
ödenek gönderildiği göz önüne alınırsa, Hükûmetimizin kuruluşundan bugüne kadar bu rakamın 5 trilyon liraya yaklaştığı görülecektir.
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Bu yatırım hamlesi sonucu, yıllardır bitirilememiş ve yarım kalmış sağlık tesisleri bitirilerek
hizmete sunulmuş, hastanelerimizin çağın gereklerine uygun hizmet verebilmesi için gerekli
olan tıbbî araç ve gereç sağlanmıştır.

bu illere gönderilmiş, böylece bölgedeki ambulans sayısı 538’e ulaşmıştır.

Sağlık ocaklarının birinci basamak sağlık hizmetlerine çağın koşullarına uygun cevap verebilmeleri, hasta sevk zincirindeki gerekli olan
yerini alabilmeleri ve halk sağlığı laboratuvarlarının modernizasyonu için yeterli ödenek
ayrılmıştır.

‘‘
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Turistik bölgelerde ve olağanüstü durumlarda
ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerinin zamanında verilebilmesi için mevcut mobil sağlık ünitelerinin güçlendirilmesi çalışmaları da sürdürülmektedir.
Sağlık alanında bölgelerarası farklılıkların asgariye indirilmesi Hükûmetimizin temel hedeflerinden bir tanesidir. Bu hedef doğrultusunda,
Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri bizim için
özel önem taşımaktadır. Aynı zamanda olağanüstü hal ve kalkınmada öncelikli yöreler kapsamında olan bu illere yatırım amaçlı olarak
1993 yılında 893 milyar 340 milyon Türk lirası
gönderilmiştir. Bu, yurt düzeyinde kullanılan yatırım amaçlı ödeneklerin tümünün yüzde 29,91
gibi büyük bir bölümünü oluşturmaktadır.
Bu yöredeki referans hastanelerinin kapasitesini geliştirmek ve özel bazı dallarda hizmet vermelerini sağlamak amacıyla Van’da bir yüksek
ihtisas hastanesinin açılmasına karar verilmiş
olup, tadilat ve onarım çalışmalarına hızla devam edilmektedir.
Şanlıurfa’da 500 yataklı bölge hastanesi inşaatına başlanmıştır. Ayrıca Erzurum, Elazığ ve
Diyarbakır devlet hastanelerinin eğitim hastanesine dönüştürülmesi planlanmıştır.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinin ihtiyacına cevap vermek üzere toplam 96 ambulans
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Personel politikamız, ülkemizin ihtiyaç duyulan yörelerdeki açığını kapatmaya yönelik olmuştur.

1993 yılında ataması yapılan toplam
558 uzman hekimin 231’inin ataması
kalkınmada öncelikli iller ile Olağanüstü
Hal Bölgesine yapılmıştır. Ataması
yapılan 3.736 pratisyen hekimin
1.827’sinin, 7.045 hekim dışı sağlık
personelinin 3.769’unun ataması da bu
yörelere yapılmıştır.

’’

Tüm bu çalışmaların yanı sıra, bu bölgeye yapılacak fizikî yatırımı ve insan gücü yatırımını
daha da iyileştirmek amacıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da 23 ilimizi içine alan ve Dünya Bankası kredisiyle yürüteceğimiz ikinci, sağlık projesinin hazırlıkları bitmek üzeredir. 215
milyon dolar -yaklaşık 3 trilyon lira- olan bu
projeyle bölgelerarası farklılıkların giderilmesi,
hasta göçünün azaltılması planlanmıştır.
Bakanlığımız, koruyucu ve tedavi edici sağlık
hizmetleri olmak üzere iki temel başlık altında
hizmet yürütmektedir.
Bakanlığımızın en önemli ve öncelikli görevi,
halkımıza koruyucu sağlık hizmetleri sunmaktır. Çünkü, bu hizmet, devlet eliyle ve sadece
Bakanlığımızca yürütülmektedir.
Ülkemizin sağlık problemlerinin büyük bir kısmı, “temel sağlık hizmetleri” kavramı içinde
topluma sunulacak koruyucu sağlık hizmetleriyle çözümlenebilecek niteliktedir. Temel
sağlık hizmetlerinin verilişinde ve hizmetin
yaygınlaştırılmasındaki en önemli birimler, uç
noktalardaki sağlıkevleri, sağlık ocakları ve ana
çocuk sağlığı merkezleridir.

Bağışıklama hizmetlerini en iyi şekilde organize etmek, uygulamak ve 1 yaş altı bebekleri
difteri, boğmaca, tetanos, çocuk felci, kızamık
ve verem hastalıklarından korumak, vaka sayılarını azaltmak, hastalıkları kontrol altına almak ve bu hastalıklara bağlı ölümleri azaltmak
amacıyla, Bakanlığımız, ulusal ve uluslararası
kuruluşlarla işbirliği yaparak genişletilmiş bağışıklama programı uygulamaktadır. Bu programın hedefleri, 2000 yılına kadar çocuk felci
hastalığının tamamen yok edilmesi, yeni doğan
tetanosunun ortadan kaldırılması ve kızamık
hastalığının kontrolüdür.
Asrın vebası olarak nitelenen AIDS hastalığı
konusunda da Bakanlığımızın gerek ulusal,
gerekse uluslararası kuruluşlarla yapmış olduğu işbirliği ve dünya Sağlık örgütü ile Hükûmetimizin arasında imzalanan AIDS projesi
çerçevesinde 1994 yılında yapılacak aktiviteler
belirlenmiştir.
Toplum sağlığını yakından ilgilendiren ve tehdit eden kuduz hastalığına karşı, yüksek teknoloji ürünü olan, insan dokusundan üretilen
aşının yaygınlaştırılması çalışmalarına devam
edilecektir.
Bakanlığımızca, gıda maddelerinin insan sağlığını ilgilendiren hususlarda sürekli denetim
ve kontrolü yapılarak bunların topluma sağlıklı
bir şekilde ulaşmasına özen gösterilmekte ve
Avrupa ülkeleriyle gümrük birliğinin sağlanmasında gıda mevzuatında uyum çalışmaları
sürdürülmektedir.

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, temel
sağlık hizmetleri çerçevesinde koruyucu sağlık
hizmetlerinin bir bölümünü de, toplumumuzun ruh sağlığının korunması ve bu konunun
devlet tarafından güvenceye alınması teşkil
etmektedir. Bakanlığımız, uygulamasına 1994
Ocak ayında başlamak üzere, koruyucu sağlık
hizmetleri ile ilgili bir dizi çalışma başlatmış ve
halkımızın sağlıkla ilgili konularda bilgilendirilmelerine yönelik eğitim kasetleri hazırlamıştır.
Ülkemiz için önemli bir halk sağlığı sorunu
olma özelliğini sürdüren sıtma hastalığının
kontrol altında bulundurulması çalışmalarına
1993 yılında da etkin bir şekilde devam edilmiştir. Bakanlığımızın uzun vadedeki hedefi,
2000 yılına kadar ülkemizde sıtma intikaline
son vermektir.
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Bakanlığımızın, koruyucu sağlık hizmetlerinde
önemle üzerinde durduğu husus bağışıklama
hizmetleridir. 1 yaş altı bebeklerin boğmaca,
difteri, tetanos, çocuk felci, kızamık aşısı ile aşılanmaları ve bu nüfusun hastalıklara karşı bağışıklanması ve bağışıklanma oranının yüzde 90
seviyesine çıkarılması hedeflerimiz arasındadır.

Güneydoğu Anadolu Projesi’nin gerçekleşmesiyle sulu tarım alanlarının çoğalması, bölgeye
yoğun iç ve dış kaynaklı nüfus hareketleri gibi
etkenlerin sıtma hastalığı riskinin artmasına
neden olacağını ve hastalığın uzun yıllar ülkemiz için önemli bir sağlık sorunu olarak varlığını sürdüreceğini göstermektedir. Bu nedenle, bölgede mücadeleye etkinlik kazandırmak
amacıyla, Diyarbakır ilinde Tropikal Hastalıklar Sıtma Eğitim ve Araştırma Merkezinin
yapımına başlanmıştır.
Verem, günümüzde en önemli halk sağlığı
sorunlarından olan ve gelişmiş ülkelerde bile
tamamen ortadan kaldırılamamış enfeksiyon
hastalığıdır. Bu hastalığın özellikle son yıllarda
gösterdiği gelişimin bütün dünya insanlarını
tehdit edici boyutlara ulaştığı görülmektedir.
Hastalığın yeniden ciddî bir artış eğilimi göstermesi, yurdumuzda da son on yıldır ihmal
edilen bu konuyu yeniden dikkatle ele almamızı ve yeni bir atılım yapmamızı gerekli hale
getirmiştir. Bu nedenle, 1993-1994 yıllarında
verem savaşı hizmetlerinin temel üniteleri olan
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dispanserler ve tüberküloz laboratuvarlarının
araç, gereç ve malzeme yönünden modernizasyonu amaçlanmıştır.
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de, kanser, güncelliğini korumaktadır. Bakanlığımız,
bu düşünceyle çalışmalarını sürdürmektedir.
Ülke genelinde, kansere yol açan nedenleri
saptamak için epidemiyolojik çalışmalara devam edilmektedir.
Ankara’da kuruluş çalışmaları tamamlanmak
üzere olan Kanser Erken Tanı Tarama ve
Mamografi Merkezinin yanı sıra, 3 ilde daha
erken tanı tarama, 5 ilde de kanser kayıt merkezlerinin kurulması gerçekleştirilecektir.
100. YILA ARMAĞAN

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, ülkemizde anne ve çocuk sağlığı, en öncelikli konularımızdadır; çünkü, anne ve çocukların sayısı
34 milyon olup, nüfusumuzun yüzde 62’sidir.
Ülkemizde anne ve çocuk sağlığında giderek
önemli iyileşmeler olmaktadır.

‘‘

1963’Ierde her bin canlı doğumda 208
bebek 1 yaşına gelmeden kaybedilirken,
bugün bebek ölüm hızı binde 54’e
düşmüştür. Yine anne ölümleri de 1970’li
yıllarda yüzbin canlı doğumda 200’ün
üzerinde iken, bugün bu sayı yüzlü
sayılara inmiştir.

Çocuk sağlığını geliştirmeye yönelik olarak
yürütülmekte olan “anne sütünün teşviki, beslenme, büyüme ve gelişmenin izlenmesi programı” çerçevesinde sağlık kuruluşlarına 1993
yılında gerekli malzeme desteği sağlanmıştır.
Fenilketonüri, bebeğin beynini harap eden, ileri derecede zekâ özürlü olmasına neden olan
kalıtsal bir metabolik hastalıktır.

‘‘

1993 yılında tüm yeni doğanların
fenilketonüri yönünden taranmasına 76
ilde başlanmış ve 19 fenilketonüri vakası
tespit edilmiş, ihtiyaç duyan ailelere
gerekli yardım sağlanmıştır.

’’

Ana ve çocuk sağlığı açısından önem taşıyan
aile planlaması hizmetleri, ülke düzeyinde,
1993 yılında etkin olarak sürdürülmüş olup,
aile planlaması hizmeti almak üzere sağlık kuruluşlarına başvuran 1 milyon 600 bin kişiye,
eğitilmiş sağlık personeli tarafından, modern
gebeliği önleme yöntemleri uygulanmıştır.

’’

Çocuk sahibi olmak isteyenlere de yardımcı olmak amacıyla, 1993 yılında, mevcut 5 merkeze
ek olarak 3 yeni tüp bebek merkezinin açılması
onaylanarak, toplam 8 merkeze ulaşılmıştır.

Ülke genelinde ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinin hızlandırılması en uç
birimlere kadar yaygınlaştırılması ve sürekli
verilmesi amacıyla, Bakanlığımız, 1993 yılını
“Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Yılı”
olarak ilan etmiştir. Bu yıl, özellikle ana-çocuk
sağlığı hizmet programlarına ağırlık verilmiştir.
Ülkemizde 1980’Ii yıllarda ishalli hastalıklar

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Bakanlığımızın en önemli hizmetlerinden biri olan
yatarak tedavi edici hizmetleri hastanelerimiz
ve sağlık merkezlerince yerine getirilmektedir.

Tüm bu olumlu gelişmelere rağmen varılan
düzeyler halen yüksektir.
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nedeniyle 30 bin, akut solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle de 83 bin çocuk ölümü söz
konusu iken, yürütülen özel programlar sonucu, günümüzde bu hastalıkların neden oldukları ölümler son derece azalmıştır.

‘‘

Ülke genelinde 993 hastane ve
145.006 hasta yatağı mevcut olup, bu
hastanelerin 652’si Bakanlığımıza aittir.

’’

Eğitim hastanelerimizi yaygınlaştırmak ve bu
arada büyük illere olan hasta göçünü ve hastanelerdeki yığılmaları önlemek amacıyla çalışmalar yapılmaktadır.
Ülkemizde, gün geçtikçe yaygınlaşan kronik
böbrek hastalıkları için hayatî önem arz eden
hemodiyaliz ve böbrek transplantasyon merkezlerinin kurulması ve yaygınlaştırılması çalışmaları hızla devam etmektedir. Organ naklini
kolaylaştıracak, hizmeti daha çağdaş hale getirecek yasal düzenlemeler yapılarak organ nakli
ağı kurulmuştur. Bu hizmetlerle, ülkemizde 7
bin dolayındaki böbrek yetmezliği olan hastanın önemli bir kısmına, yaklaşık yüzde 80’ine
hizmet verilebilecektir.
Modern tıp uygulamasında, teşhiste kolaylık
ve kesinlik sağlayan teknolojinin uygulanması
için,

‘‘

bilgisayarlı tomografi ve
magnetik rezonans sistemlerinin
yaygınlaştırılması amacıyla, yine ilk
etapta, ülkemize 5 adet A tipi, 20 adet B
tipi olmak üzere toplam 25 bilgisayarlı
tomografi cihazıyla 2 adet magnetik
rezonans sisteminin satın alım işlemleri
tamamlanmış ve aşamalı olarak
kurumlara tahsislerine başlanmıştır.

’’

Kalıtsal kan hastalığı kuşağında olan ülkemizde özellikle Akdeniz anemisi bazı illerimiz
için önemli bir sorundur. Yıl sonunda açılmak

üzere Antalya, İçel, Hatay ve Muğla illerinde,
bu hastalıkların erken tanısını sağlayacak ve
halkı eğitecek 4 merkez, tam donanımlı olarak hazırlanmıştır.
Toplumumuzun önemli bir sorunu olan ağız
ve diş sağlığı konusunda, Bakanlığımız, halkın
eğitim ve bilinçlendirilmesi konusunda çalışmalar yapmıştır.
Acil sağlık hizmetlerinin reorganize edilmesi,
sektörler arası işbirliğinin sağlanması ve acil
hizmetlerde modernizasyonun gelişmiş ülkelerdeki boyutlara getirilebilmesi için çalışmalar
sürdürülmektedir.
Sağlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde
hemşirelik hizmetlerinin yeri ve önemi büyüktür. Bu nedenle, bakım kalitesini artırmak
amacıyla hizmet içi eğitime ağırlık verilmiştir.
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Bakanlığımıza ait olan bu hastanelerde
de 75.728 hasta yatağı mevcuttur.
Böylece, ülke genelindeki hastanelerin
yüzde 65,7’si, mevcut hasta yataklarının
yüzde 52,2’si Bakanlığımıza ait
olmaktadır.

Genel Sağlık Sigortası Yasası yürürlüğe girinceye kadar, bir önlem olarak, ödeme gücü
olmayan vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak amacıyla

‘‘

yeşil kart uygulamasına 5.8.1992
tarihinde başlanmıştır. Anılan tarihten
15.11.1993 tarihine kadar, yeşil kart
için 2.812.824 vatandaşımız müracaat
etmiş ve bunlardan değerlendirmesi
tamamlanan 2.041.585 vatandaşımız
yeşil kart sahibi olmuştur. 1993 Yılı
Bütçesi’ne bu amaçla 800 milyar, 1994
Yılı Bütçesi’ne de 1,2 trilyon Türk lirası
ödenek ayrılmıştır.

’’

Yeşil kart uygulamaları memnuniyet verici şekilde devam etmektedir; ancak, uygulamada,
ayakta tedavi gören hastalarımızla ilgili olarak,
yürürlükteki yasa ve yönetmeliğe bağlı sorunların varlığı da bilinmektedir. Bu nedenle, ilgili
yönetmelikte gerekli değişikliğin yapılması çalışmalarına başlanmıştır.
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Ülkemizde, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinin yaygınlaştırılması çalışmaları sürdürülmektedir.
Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, gerek koruyucu, gerek tedavi edici sağlık hizmetlerinin
güçlendirilmesi için, Dünya Bankasının katkısıyla sağlanmış bulunan birinci sağlık projesi, 75
milyon doları Dünya Bankası kredisi olmak üzere toplam 146,7 milyon dolarlık bütçeyle, 8 ilimizde, 1991 yılından bu yana uygulanmaktadır.
Proje kapsamında, bu illerimizin ihtiyacı olan
sağlık tesisleri hizmet binaları, tıbbî araç gereçleriyle sağlık ulaşım araçları karşılanmaktadır.
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Bakanlığımızda farmasötik müstahzar, tıbbî ve
kozmetik ürünler konusunda son yıllarda yürütülen çalışma ve uygulamalar, bu alanlarda
önemli ilerlemeler kaydedilmesini sağlanmıştır.
İlaçta kalite konusu son derece önemlidir. İlaçta ikinci kaliteden bahsetmek mümkün değildir. İlaçta kalitenin sağlanması amacıyla, üretimin başlangıcından itibaren kalite kontrolüne
başlanmakta ve tüketiciye ulaşana kadar bir
dizi tedbir alınmaktadır.

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Bakanlığım, sağlık alanında, dış ilişkiler konusuna da
gereken önemi vermektedir. Sağlık alanında
dış ilişkilerimiz, ikili düzeyde çeşitli ülkelerle ve
çok taraflı olarak da sağlıkla ilgili olarak uluslararası kuruluşlarla yakın işbirliği halinde sürdürülmektedir.

İlaç üretiminde iyi ilaç imalatı kurallarının
1984 yılından sonra ülkemizde uygulanmaya
başlamasıyla, ilaç üretim yerlerinin denetimi
artmıştır, ilaçların üretiminden sonra piyasa kontrolü ve denetimlerinde hatalı bulunan
ürünler toplatılmakta ve ilgililer hakkında yasal
işlem yapılmaktadır. Alınan tedbirler sonucu,
ülkemizde üretilen ilaçların kalitesi, Batı ülkeleri standardına ulaşmıştır.

Özellikle komşumuz eski Sovyetler Birliği’ndeki
değişim sonucu, bu ülke içindeki Türk cumhuriyetleriyle başlatılan sağlık alanındaki ilişkiler
devam etmektedir. Bunun yanında Bosna-Hersek’e ülkemizin yaptığı yardımların önemli bir
kısmı sağlık alanında gerçekleşmektedir. Bu çerçevede Bosna-Hersek’e ve Boşnak mültecilere
yapılan yardımların toplamı yaklaşık 13 milyon
dolardır.

Bazı ilaçların soğuk zincire uygun olarak dağıtımı ve muhafazası için ülke şartlarına uygun
çalışmalara başlanmıştır.

Bakanlığımız, Bosna-Hersek’ten gelen hasta ve yaralıların tedavileri için İstanbul’da 75
yataklı bir devlet hastanesini hizmete açmıştır.
Bunun yanı sıra, Bakanlığımıza bağlı diğer hastanelerde de Boşnak yaralı ve hastalara hizmet
verilmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü ve diğer uluslararası kuruluşlarla ilaç konusundaki bilgi alışverişine
önem verilmektedir. Bu arada Dünya Sağlık
Örgütünün uluslararası ilaç izleme programıyla online bağlantısı sağlanmıştır.
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Sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesinde görev alan ebe, hemşire ve sağlık teknisyenlerinin büyük bir bölümü, Bakanlığımız tarafından yetiştirilmektedir. Bakanlığımıza bağlı 319
sağlık meslek lisesinde 60 bin öğrenci öğrenim
görmektedir. Bu okullara sağlık meslek dersi öğretmeni yetiştiren 6 adet sağlık eğitim enstitüsü
bulunmaktadır. Sağlık personelinin geliştirilmesi amacıyla 9 bin sağlık okulu mezununa sağlık
meslek lisesini bitirme hakkı, 34 bin sağlık meslek lisesi mezununa ise önlisahs eğitimi imkânı
sağlanmıştır. Yabancı dil bilen hemşire yetiştirme programı başlatılmış olup bu program
önümüzdeki yıl yaygınlaştırılacaktır. Hemşirelik
hizmetlerinin daha verimli hale getirilmesi için
kardiyoloji, pediatri, yoğun bakım gibi konularda özel dal hemşireleri yetiştirilecektir.

Diğer taraftan, başta Türk cumhuriyetleri olmak üzere ülkemizin yakın ilişki içinde olduğu

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, koruyucu sağlık hizmetlerini kapsayan
faaliyetleri ülke genelinde en etkin bir şekilde yürütebilmek amacıyla kurulmuş referans
müessesesidir. Başkanlığın, biyolojik kontrol
laboratuvarlarının geliştirilmesi ve modernizasyonu konusunda Japon Uluslararası İşbirliği Kuruluşuyla yürütülen proje çalışmaları
sürdürülmektedir.
Alman Teknik İşbirliği Teşkilatı desteğiyle Avrupa’da Hava Kirliliğinin Takibi ve Değerlendirilmesi İşbirliği Programı çerçevesinde yürütülen proje çalışmalarına devam edilmektedir.
Zehirlenmeler için 24 saat hizmet veren ve
uluslararası bilgi ağıyla bağlantılı çalışmalarını
sürdüren Zehir Danışma Merkezi çalışmaları
etkin bir şekilde devam etmektedir.
Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Hudut ve
Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Uluslararası
Sağlık Tüzüğünde yer alan hastalıkların yabancı
ülkelerden ülkemize girişini, deniz, kara ve havayoluyla ülkemizin diğer bölgelerine ve aynı yollarla başka ülkelere yayılmasını önlemek için, faaliyetlerini 45 sahil sağlık, 13 kara hudut, 8 hava
limanı sağlık denetim merkezi, 2 liman ve şehir
bakteriyoloji müessesesi müdürlüğü ve 2 sağlık
koruma yeri müdürlüğüyle yürütmektedir.

Boğaz ve limanlarımızdan geçen 74 bin gemiye, hava limanlarımızda 21 bin uçak, 149 bin
mürettebat, 2,2 milyon yolcuya; kara hudut
kapılarından giriş ve çıkış yapan 875 bin araç
ile 4 milyon yolcuya sağlık denetimi yapılmıştır.
Ayrıca hacca giden 75 bin vatandaşımıza gidişlerinde ve dönüşlerinde her türlü sağlık hizmeti
verilmiştir.
Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, 70 yıllık
genç Cumhuriyetimizin 50’nci Hükûmeti olarak, geçmiş süreler zarfında, ülkemiz halkının
sağlığına katkıda bulunmak için, kıt kaynakları
rasyonel ve en iyi şekilde kullanarak, en güzel
hizmeti vermeye çalışan tüm hükûmetlere huzurunuzda teşekkür etmeyi bir borç biliyorum.
100. YILA ARMAĞAN

gelişmekte olan ülkelerin ilaç ve tıbbî malzeme
yardımı yönündeki istekleri imkânlarımız ölçüsünde karşılanmaya çalışılmaktadır.

Sağlık hizmetlerinde sorunlarımız büyüktür.
Ulusumuz genç nüfusu fazla olan bir toplumdur. Bu toplumu dinç ve dinamik kılmak için,
her şeyden önce onların sağlığını korumamız
ve sağlık problemlerini yok etmemiz gerekir.
Halkımızın her kesiminin sağlık hizmetlerinden eşit ve sürekli olarak yararlanmasını sağlamak zorundayız. Bu da, bu konuda yeterli
insan gücü, araç gereç ve fizikî altyapının etkinliğini sağlamakla mümkün olabilecektir.
Hedefimiz, sağlıklı kişi, sağlıklı aile ve sağlıklı
toplum yaratmaktır.
Bu düşünce ve duygularla, 1994 Yılı Bütçesi’nin yüce milletimize ve devletimize hayırlı
olmasını diliyor, hepinize, gösterdiğiniz samimi
destek ve katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar)
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Kazım Dinç
Dönemi Sağlık Düzenlemeleri
•

3977 sayılı Kozmetik Kanunu, 1994.

•

3954 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un Bir
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun, 1993.

•

3960 sayılı Kalıtsal Hastalıklarla Mücadele Kanunu, 1993.

•

Tıpta Tedavi Amacıyla Kullanılan İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynaklarını İçeren
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Tesislere Lisans Verme Yönetmeliği, 1994.
•

Gamma ve Elektron Demeti Işınlama Tesislerinin Güvenliği ve Lisanslanması
Yönetmeliği, 1994.

•

Farmasötik Müstahzarların Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerliğinin
Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik, 1994.

•

Kozmetik Yönetmeliği, 1994.

•

Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik, 1994.

•

Sağlık Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarmı Hizmete Açma, Kapatma ve Bunlara
Ad Verme Usûl ve Esaslarına Dair Yönetmelik, 1994.

•
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Radyofarmasötik Yönetmeliği, 1994.
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Dr. Doğan BARAN (1929 - 2004)

Dr. Doğan Baran
1929 yılında Van’da doğdu.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. (1954)
Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında ihtisasını yaptı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi 17, 19, 20 ve 21. Dönemlerinde Niğde Milletvekili seçildi.
50, 51 ve 52. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetinde Sağlık Bakanı olarak görev yaptı.
Evli ve 2 çocuk babasıydı.
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2004 yılında Ankara’da vefat etti.

TBMM | 19. DÖNEM
Konu

Sağlık Bakanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi ile 1993 Malî Yılı Kesin Hesabı
Münasebetiyle

Yasama Yılı

4

Birleşim

54

Tarih

16.12.1994

S

AĞLIK BAKANI DR. DOĞAN BARAN

Sayın Başkan, Sağlık Bakanlığının 1995 Malî Yılı Bütçesi’nin tümü
üzerinde, grupları ve şahısları adına konuşan sayın arkadaşlarımı ve Yüce Meclisimizin
değerli üyelerini saygıyla selamlıyorum.
Bakanlığımızın 1995 Malî Yılı Bütçesi burada
da söylendiği gibi(Niğde) -

‘‘

48 trilyon 741 milyar 551 milyon Türk
lirası olup, ayrıca, 3814 sayılı Yasa
gelirlerinden de 1 trilyon 850 milyar lira
tahsis edilmiş olup, toplam 50 trilyon
591 milyar 551 milyon Türk lirasıdır.

’’

Genel Bütçe içindeki payı -burada ifade edildiği gibi- yüzde 3,79’dur. Bu pay, elbette ki azdır;
ancak, biz Hükûmet olduğumuzda, kan gölüne
dönüşmüş ve iflas etmiş bir Bağ-Kur’u, iflas etmiş bir SSK’yı teslim aldık.
Gene, hepinizin bildiği gibi, 1980 yılından 1992
yılına kadar da Türkiye’nin gündeminde yoktuk. Şu anda da her dört günde bir KİT’lerin
faiz borcu olan 1 trilyon lirayı ödüyoruz.
Elbette ki, böyle bir ülkede enflasyonu kontrol
altına almak mümkün değildir. Eğer, Bakanlığımızın Genel Bütçe’den ayrılan payı yüzde 3,79
ise, gücümüz bu kadara yetmiş olduğundan dolayıdır değerli arkadaşlarım.
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Sayın Milletvekilleri, ben, geçmişe gitmek istemiyorum, geçmişi karıştırmak istemiyorum.
Hangi siyasî parti olursa olsun, iktidar olduğunda, muhakkak ki ülkeyi refaha götürecek,
vatandaşı mutluluğa götürecek siyasî ve ekonomik tedbirler alma babında, elinden gelen her
türlü gayreti sarf etmiştir. Anavatan Partisinin
sekiz yıllık iktidarını da burada tenkit etmiyorum; sevapları olmuştur, günahları olmuştur;
ülke yönetiminde taş üzerine taş da koymuşlardır. Allah onlardan da razı olsun. (ANAP sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)
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Sayın Milletvekilleri, sağlık konusu, toplumun
her kesimini yakından ilgilendirmesine rağmen,
maalesef, bugüne kadar kalıcı ve tutarlı bir çözüme kavuşturulamamıştır. Sayın Ülkü Güney’in de ifade ettikleri gibi, bunun sebebi, millî
bir sağlık politikasının olmamasıdır.
Biz, 20 Ekim 1991’de ülke idaresini teslim aldıktan sonra, sağlık alanında, millî sağlık politikamızı oluşturduk. Bu politikamızın ana hatları
şunlardır:
1. Sağlık hizmetlerinin aile hekimliğiyle güçlendirilmesi suretiyle, hasta-etkili bir hasta sevk zincirinin oluşmasını sağlamaktır.
2. Hastanelerimizin desantralize edilerek rekabete açılmasıdır.
3. Hiçbir sosyal güvenlik kurumuna girmesi
mümkün olmayan 21 milyon insanı, sağlık açısından sosyal güvenceye alacak finansman kurumunun kurulmasıdır.
Yukarıda saydığım hususlarla ilgili yasa tasarıları
hazırlanmış olup, bunlar, bakanlıkların görüşleri alındıktan sonra revize edilerek, Başbakanlık
Kanun ve Kararlar Genel Müdürlüğüne iletilecektir. İşte, bu tasarı taslakları, sağlık finansmanı, hastanelerin sağlık işletmelerine dönüştürülmesi ve kurulmasını düşündüğümüz sağlık
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finansman kurumunun finansmanını açıkça
gösteren çalışmalardır. Bunlar, Grup Başkanlarına da verilmiştir.
Bilindiği gibi, günümüzde, sağlık hizmetleri,
teknolojisi hızla değiştiği için, ekonomide en çok
kaynak tüketen bir sektör haline gelmiştir.
Hepinizin bildiği gibi, dünyada, sağlıkta en
önemli konu hizmetlerin finansmanı meselesidir. Hizmetlerin finansmanında uygulanan üç
sistem vardır: Birisi, vergi sistemi ya da devletçilik sistemidir. Burada hizmetten yararlananın
her türlü sağlık giderleri Genel Bütçe’den ödenir. İkincisi, serbest pazar ekonomisine dayanan
direkt sistemdir ki, burada sağlık hizmetinden
yararlanan hizmetin bedelini ödemek suretiyle
satın alır. Üçüncüsü, daha ziyade gelişmiş olan
ülkelerin kullanmış olduğu sistemdir ki -yine
hepinizin bildiği gibi- bu sistem prim sistemidir,
yani sigorta sistemidir. Bu sistemde, hastalanan
kişi, almış olduğu hizmetin karşılığı olan bedeli,
zamanı ayrılmış primlerle öder.
Türkiye’de ise, sağlık hizmetlerinin finansmanı
fevkalade karışık bir yapı arz etmektedir. Sosyal
Sigortalar Kurumu kapsamında olanların -bunların sayısı aşağı yukarı 20 milyonu bulmaktadır.
Sağlık giderleri SSK’ca, Bağ-Kur kapsamında
olanların sağlık giderleri ise, Bağ-Kur’ca, Emekli Sandığına bağlı devlet memurlarının sağlık giderleri Genel Bütçeden, Türk Silahlı Kuvvetleri
mensuplarının sağlık giderleri Millî Savunma
Bakanlığından, borsalarda çalışanların, ticaret
ve sanayi odaları tarafından ya da bunların teşkil
ettiği birliklerde çalışanların sağlık hizmetleri de
özel sandıklardan ve yine özel sigorta şirketlerine
kaydolmuş olan ve sayısı aşağı yukarı 1 milyon
kişiyi bulan vatandaşların da sağlık harcamaları
bu ilgilendikleri özel sigorta şirketleri tarafından
karşılanır. Bunları böyle alt alta sıraladığımızda,
toplam 41 milyonu oluşturmaktadır ve

1994 yılı verilerine göre, ülkemizin
nüfusu 62 milyondur. Geriye kalan 21
milyon insanın, sağlık açısından hiçbir
sosyal güvencesi yoktur.

’’

İşte, getirmeyi düşündüğümüz ve “Sağlık Finansman Kurumu” adı altında bahsetmiş olduğumuz sosyal güvenlik kuruluşuyla, bu. 21
milyon insanı, sağlık açısından güvence altına
alacağız. Hepinizin bildiği gibi, bu 21 milyon
insanın içerisinde ödeme gücü olanlar, sağlık
hizmetini ödemek suretiyle alıyorlardı. Ödeme
gücü olmayanlar ise -geçmişte, Anavatan Partisi
zamanında- kendi kaderiyle baş başa kalıyordu.
Biz, 20 Ekim 1991’de iktidar olduğumuzda, yeşil
kart uygulamasını getirdik. Biraz sonra, bu yeşil
kart uygulamasına, yine temas edeceğim; ancak, bu yeşil kart uygulamasının bir ileri safhası
ve 21 milyon insanımızı sosyal güvenlik çatısı
altına alacak olan sağlık finansman kurumunu
oluşturmak için, her türlü hazırlığı tamamlayıp
-biraz evvel ifade ettiğim gibi- huzurunuza, çok
yakında getireceğiz.
Sağlık finansman kurumu, Sağlık Bakanlığına
bağlı, idarî ve malî yönden özerk, kamu tüzelkişiliğine sahip, Başbakanlık Yüksek Denetleme
Kurulunca denetlenen bir kuruluş olacak. Ödeme gücü olan primini ödeyecek; ödeme gücü olmayanın prim ya da prim payı devlet tarafından
ödenecektir.
Bu kurum, sağlık hizmeti üretmeyecek; sağlık
hizmeti sunmayacak; tahsil ettiği primleri, sağlık müdürlükleri aracılığıyla sağlık işletmelerine,
yani, hastanelere aktaracak.
Sağlık finansman kurumu, kademeli olarak
uygulanacak. Uygulamanın başladığı yörelerde, yeşil kart uygulaması sistemi otomatikman

Değerli Milletvekilleri, genel sağlık sigortasına
geçildiğinde, hasta ile hastane ve hekim arasında, para alışverişi tamamen ortadan kalkacak ve
devletin yapmış olduğu sübvansiyon, hizmete
değil, gerçekten muhtaç olan kişilere yapılacak.
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‘‘

bu kapsamın içerisine girecek. Emekli Sandığı,
SSK, Bağ-Kur bir çatı altında toplandığında,
sağlık finansman kurumu, genel sağlık sigortasına dönüşecek. Genel sağlık sigortasına geçildiğinde, herkes sağlık hizmetinden ihtiyacı ölçüsünde ve hakkaniyet ilkeleri doğrultusunda, eşit
olarak yararlanacak. Şayet, ekstra sağlık hizmeti
almak istiyorsa ya da çok acil durumlar haricinde, hasta sevk zincirine riayet edilmemişse, ya
hizmetin parasını ödeyecek yahut da özel sigorta şirketlerinden yararlanacak.

‘‘

Genel sağlık sigortasına geçildiğinde de
aile hekimliği sistemi oluşturulacak.

’’

Aile hekimleri; sağlık ocaklarında ve bu ocaklara bağlı aile hekimliği merkezlerinde görev
yapacak. Türkiye’nin istediği yerinde çalışabilecek, en fazla 3 bin kişiden sorumlu olacak; hasta, istediği zaman, istediği aile hekimini seçecek;

‘‘

aile hekimi, kişiye yönelik koruyucu
sağlık hizmetleriyle, ayaktan teşhis,
ve tedavi hizmetleri verecek; ayrıca,
ikinci ve üçüncü basamak hastalarının
ayaktan ya da evlerinde tedavisini
takip edecektir. Aile hekimi sistemi
oluşturulduğunda da 21 bin ya da 22 bin
aile hekimi görevlendirilecektir.
Hastanelerimizin işletmeye
dönüştürülmesine gelince; işletme,
kendi gelirleriyle, kendi giderlerini
karşılayacak, personelini kadro karşılığı
Yüzyılın

Sağlık Bakanları

1141

sözleşmeli olarak çalıştıracak, her
işletmenin 7 kişiden oluşan bir yönetim
kurulu olacak,

’’

işletmenin idarî, malî, hukukî her türlü teknik
iş ve işlemleri, Başbakanlık Yüksek Denetleme
Kurulunca, sağlık hizmetleri de sağlık müdürlüğünce denetlenecektir.

100. YILA ARMAĞAN

Hastane, Sağlık Bakanlığının teklifi ve Bakanlar
Kurulunun kararıyla işletmeye dönüşünce, bir
defaya mahsus olmak üzere, işletme sermayesi
verilecektir. Eğer, böyle bir hastane, arka arkaya üç yıl içerisinde zarar edecek olursa, özelleştirilecektir; özelleştirilmesi mümkün olmadığı
takdirde, yakınında, civarında çalışan bir sağlık
işletmesi varsa, kapatılacaktır; eğer öyle bir sağlık işletmesi yoksa veya yöreye oldukça uzaksa,
o zaman, tekrar eskisi gibi, Sağlık Bakanlığına
bağlı devlet hastanesi olarak sağlık hizmetini
vermeye devam edecektir.
Hastanelerin özerkleştirilmesiyle, önemli ölçüde
yükü azalan Sağlık Bakanlığı, bu sefer, koruyucu
sağlık hizmetlerine ağırlık verecek; sağlık politikası üreten ve bunun standardını koyan ve denetimini yapan bir kuruluş haline gelecektir.
Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, Bakanlığımızın gayri safî millî hâsıla içerisindeki payı,
1982-1991 yılları arasında ortalama yüzde 0,63
iken, bu oran 1994 yılında yüzde 1,51’e ulaşmış
bulunmaktadır.

‘‘

1991’de 300 milyar lira civarında
gerçekleşen Bakanlığımız yatırımları,
1992’de 1,5 trilyonu aşmış, 1993’te 3
trilyon 400 milyar lirayı bulmuş; 1994
yılının 11 inci ayında da 3 trilyon 272
milyar liraya ulaşmıştır.

’’
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Birinci Sağlık Projesi, 1991 yılında uygulamaya
konmuştur. Kapsamındaki 8 ile bu yıl, toplam
785 milyar 404 milyon liralık yatırım yapılmış;
ayrıca, 183 ambulans dağıtılmıştır.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’ndeki
23 ilimizi kapsayan ve 22 Eylül 1994 tarihinde Dünya Bankasınca onaylanan, İkinci Sağlık Projesi de Bakanlar Kurulunca onaylanmış
olup, 1995 yılında uygulanmaya başlanacak; 7
yıllık bir süre içinde, toplam 7,2 trilyon liralık bir
yatırımı öngörmektedir.
Ayrıca,

‘‘

1994 yılında, Doğu ve Güneydoğu
Anadolu Bölgelerindeki 23 ilimize, 277
uzman, 2.161 pratisyen hekim tayin
edilmiş; Ekim ayında 120, Kasım ayında
da 120 uzman hekim, geçici olarak
gönderilmiştir. Aralık ayının 20’sinde
-yani, birkaç gün sonra- 120 uzman
hekim tekrar gönderilecektir.

’’

1994 yılında mezun olan zorunlu hizmetli 3 000
ebe, hemşire ve sağlık memurunun 1.598’i yine
bu bölgelere atanmıştır. Amacımız, sağlık alanında da bölgeler arası farklılıkları asgarî düzeye
indirmektir.
Sayın Milletvekilleri, Bakanlığımızın merkez ve
taşra teşkilatında çalışan personelimize ait her
türlü bilgiler, bilgisayar ortamına aktarılmıştır.
Bütün bu işlemler, 4 ay gibi kısa bir süre içinde
ve Bakanlık dışından herhangi bir teknik yardım
olmadan; sadece, kendi personelimizin gayretleriyle tamamlanmıştır. Huzurunuzda onlara
teşekkür etmeyi bir borç biliyorum.
Sağlık personelinin istihdam ve özlük haklarını
iyileştirme çabaları aralıksız sürdürülmektedir.
Atama ve nakillerin objektif kriterlere göre yapılması, istihdamda savurganlığa ve büyük şe-

Sağlık personelinin dengeli dağılımının temini
için, 1981 yılında çıkarılan 2514 sayılı Zorunlu
Hizmet Yasası, onüç yıldır uygulanmasına rağmen, çalışma şartlarının zor olduğu yörelerde
hekim açığını kapatmak, maalesef, mümkün
olmamıştır. Bu yörelerde, görevde kalıcılığın,
hizmette verimliliğin artırılmasının zorlayıcı
değil; özendirici tedbirlerle mümkün olacağı
gerçeğinden hareketle, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasını
Öngören Yasa Teklifi, komisyonlardan geçerek
Genel Kurulun gündemine gelmiştir. Bu yasa
değişikliğinin kabulüyle sadece sağlık personelinin özlük haklan iyileştirilmekle kalmayacak,
çalışma şartları zor olan yöreler özendirilerek,
hekim dağılımının dengeli olması da sağlanacaktır. Başlangıçta, sadece Sağlık Bakanlığımızın personelini öngören bu yasa tasarısı, Sayın
Başbakanımızın emir ve direktifleri istikametinde bu kapsamın dışında kalan 45 bin doktor ve
uzman ve bir o kadar da yardımcı sağlık personelinin bu yasadan faydalandırılması için, verilen bir önergeyle yeniden değişiklik yapılmış,
özendiricilik nispeti, tasarıdaki halinden yüzde
25 oranında artırılmıştır. Haddi zatında, Genel
Kurulun gündeminde olmasına rağmen bu tasarının bugüne kadar görüşülmeyişinin sebebi;
gerçekten düzeltilmesi icap eden bu hususta Sayın Başbakanımızın bizi irşat etmesidir.
İnşallah bu aralık ayı içerisinde, Plan ve Bütçe
Komisyonu ile Sağlık Komisyonundan geçen ve
sizlerin de oylarıyla kanunlaşacak olan bu yasa
tasarının Genel Kurulda görüşülmesi sırasında
bir önergeyle yapacağımız değişiklikle, pratisyen bir doktor, Ankara’da 14 milyon lira ücret
alırken -rakamları yuvarlatıyorum- Hakkâri’de
22 milyon lira, Hakkâri’nin bir köyünde ise 24
milyon lira maaş alacaktır; artış oranı ise yüz-

de 70’tir. Yine, bir uzman doktor, Ankara’da 16
milyon lira maaş alırken, bu ücret 18 milyon
600 bin liraya çıkarılacak, Hakkâri’de çalışacak
bir uzman hekimin maaşı, 28 milyon lirayken
32 milyon 648 bin liraya çıkarılmak suretiyle,
yüzde 85’lik bir artış sağlanacaktır.
Değerli Arkadaşlar, kimsenin bir endişesi olmasın; neye söz verilmişse, o yapılacaktır. Biz,
yapamayacağımız şeylere söz vermeyiz; ama,
söz verdikten sonra da onların altında kalmayız.
Biz, böyle bir anlayışta olan, böyle bir siyasî terbiye görmüş olan bir siyasî partinin mensubuyuz. (DYP sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)
1994 yılında sağlık meslek lisesinden mezun
olan gündüzlü öğrenciyle, önceki yıllarda tamamlama programından mezun olan sağlık
memuru teknisyenleri ve 1989 yılında zorunlu
göçle gelip Türk uyruğuna girmiş olan ve Bakanlık bünyesinde de çok düşük ücretle sözleşmeli olarak çalışan sağlık personelinin yeniden
kadro ihdası için 17.705 kadro alınmıştır; ancak, şu var ki, 657 sayılı Yasa’nın 3’üncü maddesinde ek olduğu için, yine, Sayın Başbakanımın irşatlarıyla bir önergeyle bunu oradan
çıkaracağız ve ayrı olarak, 2514 sayılı Yasa’yla
birlikte, önümüzdeki günlerde, yine Yüce Genel Kuruldan geçireceğiz ve bu şekilde, pratisyen hekimleri, Sağlık Bakanlığının teklifi ve
Bakanlar Kurulunun karar vermesi halinde, gerekirse, Zorunlu Hizmet Yasasının kapsamı dışında tutacağız, ihtiyacımız olacak olursa, yine,
yasanın kapsamı içerisine alacağız; ancak, şuna
inanıyoruz ki, Hükûmetimiz, getirmiş olduğu
bu özendirici tedbirlerle, inşallah, bu yasaya ihtiyaç kalmadan, Güneydoğu Anadolu’da, Doğu
Anadolu’da üç seneden beri getirmiş olduğumuz hizmetlerin yanı sıra, o hizmet zincirine,
sağlıkta da yeni bir halka ekleyecektir.
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hirlerdeki yığılmalara son vermek için, 26 Ekim
1994 tarihinde, Kadro Standartları Yönetmeliğini de çıkardık.

Yine, hepinizin bildiği gibi, bu tamamlama
programından mezun olanlar 9.600 kişiydi.
Yüzyılın
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1992 yılında bir imtihan açıldı; bu imtihanı,
9.600 kişiden 552 kişi kazandı; diğerleri kazanamadı; ama, devlette devamlılık vardır dedik,
hatta, siyasî iktidarlarda da devamlılık vardır
dedik; iki senede ve Anavatan Partisinin zamanında 1.000’er kişi alındı; üç sene de 3 bin kişi
alındı. Biz, inşallah 4 bin kişi alacağız değerli
arkadaşlarım. (DYP sıralarından-“Bravo” sesleri, alkışlar)
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Muhterem Milletvekilleri, ayrıca, Bakanlığımızca, Sağlık Kanun Tasarısı, Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Yasa
Tasarısı, Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Yasa Tasarısı, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığının da Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki
Yasa Tasarısı ile Tababet ve Uzmanlık Tüzüğü
Tasarısı üzerindeki çalışmalarımız, önümüzdeki günlerde, bakanların görüşüne sunulacak
duruma getirilecektir.
Sayın Milletvekilleri, bilindiği gibi, Bakanlığımız, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri
olmak üzere iki temel hizmeti birlikte yürütmektedir. 2000’li yıllara kadar, çocuk felci hastalığının tamamen yok edilmesi, yeni doğan tetanosunun ortadan kaldırılması, sıtma intikaline son
verilmesi, bebek ve anne ölüm oranlarının hızla
aşağıya çekilmesi, riskli ve istenmeyen gebeliklerin etkili aile planlaması yöntemleriyle önlenmesi, verem hastalığının yaygınlığının binde 0,1’in
altı indirilmesi, hedefimizdir.
BAŞKAN - Sayın

lim.

Bakan, bağlamaya gayret ede-

SAĞLIK BAKANI DR. DOĞAN BARAN (Devamla)
- Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de, tedavi edici hizmetlerin maliyeti oldukça yüksektir. Yataklı tedavi kurumlarını kendine yeter hale
getirmek, Genel Bütçe’den alınan desteği en aza
indirmek amacıyla, döner sermaye uygulaması
yaygınlaştırılmaktadır.
Yüzyılın

Sağlık Bakanları

1144

‘‘

Hastanelerin özerkleştirilmesiyle ilgili
çalışmalarımızın bir bölümü de, 3
hastanemizin pilot uygulamasıdır. Bu
projeyle ilgili kararname, Bakanlar
Kuruluna sevk edilmiştir.

’’

1994 yılı Kasım ayı itibariyle inşaat, ek ve tadilat suretiyle 37 hastane ve 1.645 hasta yatağı
hizmete girmiştir. Van ve Bursa İhtisas Hastanelerinin, 500 yataklı Şanlıurfa Hastanesi ile
400 yataklı Aydın Devlet Hastanesinin inşaat ve
tıbbî donanım çalışmaları sürmektedir. Maliyeti çok yüksek, ancak ülkemiz için elzem olan göğüs, kalp ye damar cerrahisi merkezlerinin oluşturulabilmesi amacıyla, İstanbul Göğüs, Kalp
ve Damar Merkezinin Belçika Hükûmetinden,
Ankara Yüksek İhtisas Hastanesinin de Alman
ve Japon Hükûmetlerinden sağlanan dış kredi
reorganizasyon çalışmaları devam etmektedir.
Fransa’dan sağlanan krediyle de, İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Ankara
Onkoloji Hastanesi Radyoterapi Bölümlerinin
donanımları tamamlanmak üzeredir. Ayrıca, 5
il devlet hastanemiz eğitim hastanesine dönüştürülerek, ihtisas yapamayan ya da yurt dışına
ihtisas için giden pratisyen hekimlere, özellikle
aile hekimliği uygulamasının yurt sathında yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, yeşil kart
için bugüne kadar 4.418 bin vatandaşımız
müracaat etmiş, 3.616 bin vatandaşımıza yeşil
kart verilmiştir.
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) -

atıyor onları.

Hepsi yırtıp

SAĞLIK BAKANI DR. DOĞAN BARAN (Niğde) -

Ayrıca, yeşil kart almaya hak kazanmamış olup
da sağlık giderleri ödeme gücünü aşan hastaların tedavi harcamaları için, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonundan da 358 milyar

Biz diyor muyuz ki, siz, bu fonu niye oluşturdunuz diye. Geçmişte ödeme gücü olmayanların
hastane kapılarındaki çaresiz hallerini ne çabuk
unuttuk? Tedavi ücretlerinin senetle taksite bağlandığı, harp gazilerinin rehin tutulduğu, ölülere ipotek konduğu zamanları ne çabuk unuttuk?
(DYP sıralarından alkışlar)
Elbette, hafıza-i beşer, nisyan ile malüldür; ama,
biz, o yeşil kartı çıkarmak suretiyle, “ben fakirim, ben fakirim” diye ikide bir fakirliğini tescil
etmesin, başhekimin de merhametine sığınmasın istedik ve yeşil kart uygulamasını başlattık,
kötü mü yaptık? (DYP sıralarından alkışlar)
DR. YAŞAR ERYILMAZ (Ağrı) - Yeşil kart zenginliğin belgesi olmuştur Sayın Bakan.
SAĞLIK BAKANI DR. DOĞAN BARAN (Devamla)

Bunun, nihaî bir şekil olmadığını her zaman
söyledik; şimdi de, 50’nci Hükûmet, onbeş senedir sakız gibi çiğnenen, Sağlık Finansman Kurumunu oluşturuyor; bu ikinci aşama. Bununla da
iş bitmiyor, bir de üçüncü aşama var; o aşama
da, SSK’nın, Bağ-Kur’un, Emekli Sandığının
tek bir çatı altında toplandığında oluşturulacak
olan genel sağlık sigortası kurumudur.

-

Ama, Sayın Başbakanıma söyledim “Bizim, bu
sosyal güvenlik kuruluşlarının birleştirilmesini,
bir çatı altında birleştirilmesini beklemeye vaktimiz yok.” dedim. “O zaman, yolun açık, hadi
otur çalış, seni bunun için Sağlık Bakanı yaptım.” dedi. (DYP sıralarından alkışlar)
FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - Yeşil

ğa atılanlar ne olacak?

kartla soka-

SAĞLIK BAKANI DR. DOĞAN BARAN (Devamla)
- 1994 yılında, yeşil kartlı 661 hastaya, kişi başına ortalama 200 milyon liraya mal olan kalp
ameliyatı yapıldı.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Sayın Bakan, lütfen bağlayalım; çün-

kü, vaktiniz doldu.

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - Sokaklara atıyorlar, sokaklara, yeşil kartlıları süründürüyorlar.
SAĞLIK BAKANI DR. DOĞAN BARAN (Devamla) - Yeşil kartlı 20 hastaya beheri, ortalama 750

milyon lirayı bulan böbrek nakli ameliyatı, yine
1,5 milyar lira ödenmek suretiyle, yeşil kart sahibi Konyalı Aydın Koçak’a karaciğer nakli yapıldı ve bu vatandaşımız halen yaşamaktadır.

Bir fakir fukara
fonu kurun da, millet istifade etsin.

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) -

SAĞLIK BAKANI DR. DOĞAN BARAN (Devam-

100. YILA ARMAĞAN

lira ödenmiştir. Bu fon, Anavatan Partisi zamanında oluşturulmuştur; 1991 yılında 25 milyar
lira ödemişlerdir, bugün bu rakam 385 milyar
liraya çıkmıştır.

la) - Sağlık Finansman Kurumu yürürlüğe girdiğinde yeşil kart kapsamında olanlar, doğrudan
sisteme dahil edilecektir.

Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, kendime ayrılan zamanı daha fazla geçirmek istemiyorum.

‘‘

Halen, Bosna-Hersek’ten ülkemize belirli
aralıklarla gelen hastaların, İstanbul
Bosna Hastanesinde tedavilerinin
yapılmasına devam edilmektedir.

’’

1995 yılında da Ankara’da, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Projesi Merkezinin kurulacağını buradan ifade etmek isterim.
Görüşlerinize sunduğum Bakanlığın 1994 yılı
çalışmaları, Hükûmet Programında belirtilen
hedefler doğrultusunda, kıt kaynaklarımızı en
verimli şekilde kullanma gayreti içerisinde yerine getirilmiştir. Amacımız, halkımızın, sağlık
hizmetlerinden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamaktır.

Sözlerime son verirken, ülkemizin sağlık hizmetleri alanında, gece gündüz demeden, büyük
özveri ve gayretle çalışan her kademedeki perYüzyılın
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sonelimize teşekkür eder, 1995 yılı Bakanlığımız
bütçesinin Yüce Milletimize ve devletimize ha-

yırlı ve uğurlu olmasını diler, saygılar sunarım.
(Alkışlar)
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Dr. Doğan Baran
Dönemi Sağlık Düzenlemeleri
•

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, 1995.

•

Sağlık Reformu Yasa Tasarıları; TBMM Komisyonu, 1995.

•

Dünya Bankası Kredili İkinci Sağlık Projesi, 1995.

•

4136 sayılı Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş
Milletler Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, 1995.

•

Türk Eczacıları Birliği Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 1995.

•

Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri Yönetmeliği, 1996.

•

Türk Eczacıları Birliği ve Eczacı Odaları Teşkilat Çalışma Usul ve Esaslarına Dair
Yönetmelik, 1995.

•

Yüzyılın
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Gayrî Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği, 1995.
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Yüzyılın
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Sağlık2020
Bakanları
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Nafiz KURT (1930 - 2011)

Nafiz Kurt
1930 yılında Samsun’da doğdu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi 17,19 ve 20. Dönemlerinde Samsun Milletvekili seçildi.
54. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetinde Sağlık Bakanı olarak görev aldı.
18. Dönem TBMM Başkanlık Divanında İdare Amiri olarak görev yaptı.
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ve Devlet Bakanlığı yaptı. (1995-1996)
Evli ve 3 çocuk babasıydı.
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2011 yılında Ankara’da vefat etti.

Nafiz Kurt
Dönemi Sağlık Düzenlemeleri
•

Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliği, 1997.

Yüzyılın
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Doç. Dr. İsmail KARAKUYU (1950 - 2018)

Doç. Dr. İsmail Karakuyu
1950 yılında Kütahya’da doğdu.
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi mezunudur. (1954)
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünden Doktor unvanını aldı. Aynı Üniversitede Matematik
Doçenti olarak görev yaptı.
Akdeniz Üniversitesi Isparta Mühendislik Fakültesinde Dekan Yardımcısı olarak görev yaptı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi 19 ve 21. Dönem Kütahya Milletvekilliği yaptı.
54. Türkiye Cumhuriyeti Hükumetinde Sağlık Bakanı olarak görev aldı.
Evli ve 2 çocuk babasıydı.
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2018 yılında Ankara’da vefat etti.

Doç. Dr. İsmail Karakuyu
Dönemi Sağlık Düzenlemeleri
•

Özürlüler İdaresi Başkanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında KHK, 1997.

•

Tababet Uzmanlık Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik, 1997.

•

Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında
Yönetmelik, 1997.

•

Diyaliz Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 1997.

•

Özel Hastaneler Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük, 1997.

•

Sağlık Bakanlığına Bağlı Eğitim Kuramlarını Hizmete Açma, Kapatma ve Bunlara
Ad Verme Usûl ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında
Yönetmelik, 1997.

Yüzyılın
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Dr. Halil İbrahim ÖZSOY (1938 - 2018)

Dr. Halil İbrahim Özsoy
1938 yılında Afyonkarahisar’da doğdu.
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. (1963)
Ruh ve Sinir Hastalıkları ihtisası yaptı.
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Baştabipliği yaptı.
Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü olarak görev yaptı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi 19, 20 ve 21. Dönem Afyonkarahisar Milletvekilliği yaptı.
55. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetinde Sağlık Bakanı olarak görev aldı.
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Evli ve 3 çocuk babasıydı.
2018 yılında tarihinde Ankara’da vefat etti.

TBMM | 20. DÖNEM
Konu

Sağlık Bakanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesin Hesabı
Münasebetiyle

Yasama Yılı

3

Birleşim

32

Tarih

20.12.1997

S

AĞLIK BAKANI DR. HALİL İBRAHİM ÖZ-

Sayın Başkan,
Değerli Milletvekilleri, 1998 yılı Sağlık
Bakanlığı bütçesi üzerinde, çok değerli
grupları adına konuşan arkadaşlarıma ve şahsı adına konuşan arkadaşlarıma cevap vermek
üzere söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla
selamlıyorum.
Önce, şunu samimiyetle ifade etmek istiyorum
ki, tüm konuşmacılar gayet güzel, gerçekçi ve
yerinde tespitler yapmışlardır. Özellikle, grupları adına konuşan Refah Partili arkadaşlarla,
Doğru Yol Partisinin değerli milletvekili, Türkiye’deki sağlık sisteminin bozuklukları, atıl
halde oluşları ve sağlık sisteminin işlememe
SOY (Afyonkarahisar) -

nedenlerini gayet güzel olarak ve fevkalade güzel ifadelerle ortaya koymuşlardır; kendilerine
ayrıca teşekkür ediyorum.
Özellikle de, Doğru Yol Partisi Grubu adına
konuşan sayın arkadaşım, geçen dönemde,
muhalefet milletvekili olarak benim yaptığım
konuşmaları da dile getirerek, bazı hatırlatmalarda bulundular; ona da ayrıca teşekkür ediyorum. O konuşmalarıma katıldıklarını ifade
ettiler; teşekkür ediyorum, destek vereceklerini ifade ettiler; teşekkür ediyorum ve ben de,
kendilerine şunu söylüyorum: Bakan olarak, o
konuşmalarımın, söylediklerimin ve imzamın
arkasında duruyorum.
Yüzyılın
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Değerli Milletvekilleri, sağlık sistemi, gelişmiş
ülkelerde de gelişmekte olan ülkelerde de ve
diğer ülkelerde de tartışılmaktadır, sorgulanmaktadır, eleştirilmektedir. Bu da, insanın,
sağlığına verdiği önemden kaynaklanmaktadır.
Bir ülke, ne kadar gelişirse gelişsin, hastalıkların tedavisindeki aksamalar, onların, o sistemi
eleştirmesine yeter de artar bile.
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Dolayısıyla, sistem tartışılırken, hizmet verenler de, hizmet alanlar da birbirinden şikâyetçi
duruma düşüyorlar. Bugün, Türkiye’de, hizmet veren, doktor, hemşire, ebe, sağlık memuru, laboratuvar teknisyeni ve diğer yardımcı
sağlık personeli durumlarından şikâyetçidirler;
çünkü, bugüne kadar, onların özlük haklarıyla ilgili sorunları tam olarak halledememişiz,
ekonomik sıkıntılarını giderememişiz, meslekî
sıkıntılarını giderememişiz ve ayrıca, özveri
içerisinde, 24 saat çalış demişiz, nöbet tut demişiz, ameliyat yap demişiz, insan sağlığına insancıl duygularla bak, şefkatli davran ve ilgilen
demişiz, karşılığında da, hiçbir şey vermemişiz.
Elbette şikâyetçi olacaklardır.
Bunun karşısında, halkımız da, sağlık hizmetlerinden şikâyetçidir; sağlık hizmetlerinin pahalılığından şikâyetçidir, sağlık hizmetlerinin
kalitesizliğinden şikâyetçidir, sağlık hizmetlerine
erişilemediğinden şikâyetçidir ve sağlık hizmetlerinin, herkese eşit dağıtılmadığından şikâyetçidir.
Şimdi, Bakanlığı bir tarafa bırakalım; ben, o
arkadaşımın bana hatırlattığı sözleri, geçen dönemde, bir milletvekili olarak, bu haleti ruhiye
içerisinde söylemiştim ve hâlâ da söylemeye
devam ediyorum. Ben de şikâyetçiyim; ama,
bir Bakan olarak, şikâyet hakkım yok; çünkü,
ben, çare makamıyım, buna çare bulmak için
buradayım ve 55’inci Hükûmet, işbaşına gelir
gelmez, bu haleti ruhiye içerisinde, bu gerçekçi
tespitlerden hareketle, programını da dikkatle
okursanız göreceksiniz ki, büyük büyük vaYüzyılın
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atlerden ziyade “Kolay, erişilebilir, kaliteli ve
yaygın bir sağlık sistemini uygulamak ve vatandaşın ayağına götürmek için çalışılacaktır.”
ibaresini kullanmıştır.
Bundan dolayıdır ki, arkadaşlarım, sistemi tenkit ederken pek çok rakam verdiler ve Avrupa
ülkeleriyle karşılaştırdılar; haklıdırlar, verdikleri rakamlar da doğrudur. Gayri safî millî hâsıla içerisinde sağlığa ayrılan pay ve kişi başına
sarf edilen sağlık masraflarının Batı’da ve Türkiye’deki durumu, ölüm oranları, çocuk ölüm
oranı, anne ölüm oranı, hepsi doğrudur. Doğrudur da, çare nedir? Reform mudur? 1980’li
yıllardan beri, ülkemizde sağlık sistemi tartışılıp
sorgulanmaya başlayınca, “reform” denilmiştir.
Evet; bugüne kadar gelmiş geçmiş hükümetler ve bakanlar, reform üzerinde yoğun olarak
çalışmışlardır -ben kendilerine huzurlarınızda
teşekkür ediyorum- birçok şeyler hazırlamışlardır; ama, hepinizin malumu olduğu üzere,
Meclisten geçirememişlerdir. Hem geçirselerdi,
bizim hazırlamış olduğumuz veya hazırlanmış
olan sağlık reform tasarılarını Bakanlar Kurulundan, komisyondan ve Yüce Meclisten geçirip koysaydık, o gün, Türkiye’deki sağlık sorunları bir anda bitecek miydi; mümkün değil. Bir
mucize mi yaratılacaktı; mümkün değil. Öyleyse, aklın yolu birdir ve bir gerçekte birleşir.
Önce, tespitleri yapıyoruz. Tespit nedir; ülkeyi
reform tasarısının başarılı kılınmasına hazırlamak için bir geçiş dönemine ihtiyaç vardır,
bir rehabilitasyona ihtiyaç vardır ve elimizdeki
bütün doneleri bir gözden geçirmek, envanteri bir gözden geçirmek mecburiyetindeyiz. Bu
envanterde de görüyoruz ki, 1961’de çıkarılmış, 1963’te tatbikata başlamış ve

‘‘

bugün, Türkiye’nin dağında taşında,
yerinde yöresinde, bölgesinde yaygın
halde bulunan 5.273 sağlık ocağı, 11.100

’’

Bunları, bir Türkiye haritasına yerleştirin, yaygın halde olduğunu görürsünüz.

‘‘

Bakanlığa bağlı çalışan, özveriyle çalışan
ve henüz hakkını kendisine teslim
edemediğimiz 204 bin personel var.

’’

Dağılımında adaletsizlik var, onların suçu değil; o suç, siyasîlerin, bizlerin.

‘‘

204 bin personelin 65 bini hekim;
bunların üçte biri, üç büyük şehirde
toplanmıştır;

’’

eleştirilir; ama dağıtamıyorsunuz. Elinizdeki
kanunlarla ve bugünkü düzendeki yönetmelik
ve gerekçelerle, Türkiye’nin her tarafına eşit
olarak dağıtmanız mümkün olmuyor; onun yolunu açmak için çalışmalar devam etmektedir.
Şunu önemle ifade edeyim ki, koruyucu tababetin şartlarını yerine getiren, koruyucu hekimliği yürüten, temel sağlık hizmetlerini yürüten
sağlık ocaklarının -5.270 sağlık ocağı- atıl halden kurtarılması, sadece aşı günleri hatırlanan
bir yer olmaktan kurtarılması, bir baba ocağı
kadar inandırıcı, bir anne kucağı kadar sıcak
ve hemen hemen her derde az çok cevap verecek hale getirmek için “sağlıkta öncelikler” adı
altında kısa vadeli bir program hazırladık ve bu
programlardan üç tanesini hayata geçirdik.
Sayın Köse, benim, geçen sene yaptığım bütçe
konuşmamdaki eleştirileri gayet iyi tespit etmiş
ve bana hatırlattı; ama, yapılanları da bir bir
saymasını isterdim. Demek ki, bunda da hata
bizde; Köse’ye, yaptığımız bu çalışmaları ulaştıramamışız, ulaşamamışız.

Çeşitli platformlarda söyleyegeldim, geldiğim
günden itibaren; şunu ifade ediyorum: Bu 5270
sağlık ocağını, çalışır halde ve 24 saat ayakta
muayene ve tedavi eden yerler haline getireceğiz. İnandırıcılığını, güvenilirliğini ve sıcaklığını
halkımıza aşılamaya çalışacağız; çünkü, yaptığımız tespitlerde, bugün, herkesin şikâyetçi olduğu ve her konuşmacının, altını çizerek ifade
ettiği bir konu vardı; hastanelerdeki yığılma...
Bugün, hastanelerin polikliniklerine müracaat eden 100 hastadan 60’ı, sağlık ocaklarında
ayakta muayene ve tedavi edilebilecek tipte hastadır. Biz, 60’ını da burada tutmak istemiyoruz.
İddiasında da değiliz; ama, ne kadarını tutabilirsek, o kadar, hastaneler nefes alacak, yığılmalar azalacak; doktorlar, hastasına daha fazla
ilgi gösterecek, daha fazla tahlil imkânı bulacak,
daha fazla inceleme imkânı bulacak ve hasta da
hastaneden tatmin olmuş olarak ayrılacaktır.

100. YILA ARMAĞAN

sağlıkevi, küçüklü büyüklü, hizmet,
devlet veya eğitim adını alan
hastaneler var.

Bugün, Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşların
bir gündeki ziyaretçisi, -hasta ziyareti veya başka maksatlarla- 1 milyon 650 bin kişidir. Bu 1
milyon 650 bin kişinin müracaat ettiği müesseselerde ufak tefek olumsuzluklar olmaktadır.
Bizim, hekim olarak, hastaneler olarak, hata
yapma hakkımız yoktur; çünkü, yaptığımız
her hata, bir insanın hayatına mal olmaktadır.
O yüzden, 1 milyon 650 bin kişinin müracaat
ettiği kısımlarda, insan unsurundan kaynaklanan olumsuzluklar vardır. Bunları da asgarîye
indirmeye çalışmaktayız.
Diğer taraftan, bu geçiş döneminde, özellikle
reform tasarılarının başarıya ulaşması için her
hükûmet ve benden evvelki her bakan, sağlık
reformunu kamuoyuna gayet rahatlıkla anlatmıştır ve sağlık reformuyla sağlık sistemindeki
iyileşme neticesi, Türkiye’nin sağlık sorunlarının hallolacağını ifade etmişlerdir. Öyleyse,
beklenti içine soktuğumuz bu kamuoyunda,
sağlık reformu çıkaran bakan ve hükûmetin
başarılı olması şarttır; hatta mahkûmdur. Biz,
işte, o nedenle, temelini sağlam hale getirmek
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için, kısa dönemde ve “sağlıkta öncelikler” adı
altında bir geçiş dönemi, bir rehabilitasyon
dönemi yaşatıyoruz. 5.270 sağlık ocağımızın
1.458’ini ilk ayda, diğerlerini de etap etap, diğer aylarda olmak üzere, araç, gereç, donanım,
finans ve personel yönünden destekleyerek, 24
saat hizmet vermelerini sağlamaya çalışıyoruz.

100. YILA ARMAĞAN

Getirilecek reform tasarısının esası, hasta sevk
zincirine dayanmaktadır. Bir toplumda hasta
sevk zinciri alışkanlığı yoksa, reformun başarıya ulaşması mümkün değildir. Biz, bir taraftan
da, sağlık ocaklarından hastaneye sevk edilecek
hastalara bazı özendirci tedbirler getirmek suretiyle, hasta sevk zincirinin alışkanlığını topluma yerleştirmeye çalışıyoruz ve bu cümleden
olarak, 019’ları, şimdiye kadar kullanılmayan,
atıl olan 019’ları harekete geçirmiş, hayata geçirmiş oluyoruz.
Bunun yanı sıra, özellikle medyada, basınımızda çok şikâyet edilen ve bugün de bazı konuşmacı arkadaşların değindikleri aciller, acil
hasta durumlarının bir an evvel iyileştirilmesi
ve trafik kazaları neticesinde sakat kalan insanların topluma yeniden kazandırılması konusu vardır. Bunun için de, sağlıkta öncelikler
programının ikinci merhalesinde, rehabilitasyon merkezlerini, sadece üç veya dört büyük
şehre değil, Anadolu’ya yaygınlaştırarak, trafik kazası veya herhangi bir kaza neticesinde
sakat kalmış bir vatandaşın, altı ay, bir sene,
iki sene, yatağına bağlı olarak, ailesiyle beraber, verilen randevu gününün ıstırabını öne
almak ve dindirmek için çaba içerisindeyiz.
Rehabilitasyon merkezlerinin beş tanesini, bu
dört ay içerisinde Anadolu’daki çeşitli illerimizde faaliyete geçirmiş bulunuyoruz.
Bu cümleden olarak şunu ifade edeyim: Trafik kazalarını, geçen dönem çıkarılan Trafik
Yasasının bütün ağır şartlarına rağmen önleyemediğimize göre ve yapılan bilimsel çalışmaYüzyılın
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larda yüzde 10’u ilk beş dakikada, yüzde 50’si
ilk yarım saatte ölümlerin vuku bulduğu trafik
kazalarında hem ölüm oranlarını hem de sakat
oranlarını aşağı çekmek mecburiyetindeyiz;
çünkü, geçen seneki verilere göre, rakamlara
göre, Türkiye’de 346 bin trafik kazası olmuştur
ve 5 bin yurttaşımız hayatını kaybetmiş, 111 bin
vatandaşımız ya yaralanmış ya sakat kalmıştır
ve 21 trilyon da maddî hasar vardır. 1997’nin
ilk altı ayında 202 bin trafik kazası olmuş, 3 bin
vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 62 bin vatandaşımız da yaralanmış veya sakat kalmıştır.
Sakat kalanların topluma tekrar kazandırılması ve özellikle, kaza geçiren ailelerin ıstıraplarını asgarîye indirmek için, rehabilitasyon
merkezlerinin de, önümüzdeki günlerde, yaygınlaştırılmasına devam edeceğiz.
Bir üçüncüsü olarak da- sağlıkta öncelikler
projelerinden- üç ilimizde ve bir de üniversitesi
bulunup da tıp fakültesi olan şanslı illerin dışında kalan yerlerde kanser vakaları ortadadır.
Kanser, Türkiye’de meydana gelen ölüm sebeplerinin ikinci sırasını teşkil etmektedir. Kanser,
hepinizin bildiği gibi, erken teşhis edildiği takdirde, tedavi edilebilen bir hastalıktır; ama, gelin
görün ki, Anadolu’da, maalesef, teşhisi konulamadığı için, son safhaya, yani, terminal safhaya
gelmiş pek çok kanser vakasında, hem pahalı
hem de uzun bir tedaviye rağmen, maalesef,
hasta, kurtarılamamaktadır. Onun için de, kanser erken teşhis merkezlerinin Anadolu’da yaygınlaşması projesine hız verilmiştir ve bu arada,
beş ilimizde, dün de, Amasya ilimizde bizzat giderek açtığım kanser erken teşhis merkezlerini,
bundan böyle özellikle kuzeydeki ve Doğu Anadolu Bölgemizdeki illere de yaygınlaştıracağız.
Bunun yanı sıra, trafik kazalarındaki ilk müdahaleyi yapabilmek amacıyla, 8 bin kilometrelik karayolu üzerinde bulunan sağlık ocaklarımızdan ilk etapta 102’si, daha sonra da 204’ü

Bu cümleden olarak,

‘‘

Özellikle doğu ve güneydoğudaki,
kapalı olduğu iddia edilen ve çalışamaz,
doktorsuz, personelsiz denilen sağlık
ocaklarından 736 tanesine, geçen ay
içerisinde Dünya Bankasından temin
ettiğimiz krediyle 2,2 trilyonluk
malzeme sevk edilmiştir.

’’

Bugün, Ankara’daki en gelişmiş hastanenin
polikliniğinde kullanılan alet ne varsa, doğudaki sağlık ocağında da o olacaktır ve gönderilmiştir. (ANAP ve DSP sıralarından “Bravo”
sesleri, alkışlar)
Ayrıca, 1.650 pratisyen hekim, 644 uzman hekim ve özellikle Maliye Bakanının şerh koyarak
gönderdiği, 5.270 yardımcı sağlık personeli ve
genel idarî hizmetler sınıfına mensup olan memurlar için 24 ilimizde imtihanlar açılmış, yapılmış ve bunların atamaları yapılmış, böylece
personel eksikliği de giderilmiştir.

CELAL TOPKAN (Adıyaman) - Sayın Bakanım,

bu yönetmelikle kimse gitmez.

SAĞLIK BAKANI DR. HALİL İBRAHİM ÖZSOY

İşte, bütün bunları yapmamızın
sebebi, reform tasarılarını huzurlarınıza getirdiğimiz ve sizin de desteğinizle çıktığı zaman,
bunların başarıya ulaşmasını sağlamak içindir.
Yani, sağlam bir temelin üzerine gökdelen yapmak istiyoruz; temel zayıf olursa, ister bina yapın ister gökdelen yapın, yıkılmaya mahkûmdur
diyoruz.
(Devamla) -

Diğer taraftan, bazı arkadaşlarımız, son zamanlarda verem hastalığının hortladığını tespit ettiklerini ifade buyurdular; doğrudur. Verem hastalığı, bütün dünyada olduğu gibi, ülkemizde de,
son zamanlarda, sayısal olarak artmıştır. 36 bin
kadar, resmî kayıtlı tüberküloz hastamız vardır.
Bunlar, il ve ilçelerimize dağılmış olan verem savaş dispanserleri ve 46 tane bulunan tüberküloz
hastanelerimiz tarafından tedavi ve takip edilmektedir. Ancak, bütün dünyada olduğu gibi
Türkiye’de de, bazı verem hastalarının taşıdığı
mikrobun, kullanılan ilaca karşı direnci ortaya
çıkmıştır ve bunların tedavisinde güçlük çekmekteyiz. Sadece Amerika’da ve İngiltere’de yapılan
ilaçların ithalinde ise büyük sıkıntılar vardır. O
yüzden, bu sayıların iyileşmesi geciktiğinden,
verem hastalarının sayısı da rölatif olarak artmış gibidir. Tabiî, bunlara, ekonomik sıkıntılar,
göçler, içeride meydana gelen ve iç meselemiz
olan bazı şeyler de eklenirse, verem hastalığının
artmasına gerekçe hazırlamış oluruz.
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ilkyardım istasyonu haline çevrilmiştir ve karayollarımız üzerinde bulunan il, ilçe devlet
hastanelerinin başlatılan acil servisleri yeniden
yapılandırma, güçlendirme, yoğun bakımlarını artırma ve travmatol servislerini yeniden
dizayn etme projesiyle, özellikle TEM otoyolu
üzerindeki bütün il ve ilçelerin acil servisleri
24 saat hizmet verir hale getirilmiştir. Ayrıca,
yeniden başladığımız Ankara-Samsun-Hopa
karayolu üzerindeki tüm il ve ilçelerimizin hastanelerinin acil servislerinde- bir inşaat yarışı
içerisinde- yeniden dizayn edilmek üzere çalışılmaktadır. (ANAP sıralarından alkışlar) Bundan sonra da Ankara-Adana, Ankara-Antalya
ve Ankara-İzmir karayolu üzerinde bulunan
tüm il ve ilçelerimizdeki devlet hastanelerinin
acilleri güçlendirilecek, yeniden dizayn edilecek, travmatoloji servisleri güçlendirilecek ve
yoğun bakım servisleri açılacaktır.

Bir arkadaşımız da, ilaç konusuna değindi ve
ilaç fiyat ayarlamalarının nasıl yapıldığı konuşunu ifade etti.

‘‘

Biz göreve geldiğimiz gün, İlaç
Sanayicileri Sendikası ve İlaç İşverenler
Derneği Başkanları ziyaretime geldiler.

’’

Yüzyılın

Sağlık Bakanları

1159

Bu ziyaretlerini, ben, tebrik ziyareti zannederek kabul ettim ve kendileri, yerli ve yabancı
ilaçlar arasındaki satış farklarını, kâr oranlarını
ve ilaç sanayimizin içerisinde bulunduğu durumu anlattılar.

‘‘

Arkasından da, yazılı olarak, ilaca yüzde
35 zam yapmamı istediler.

’’

100. YILA ARMAĞAN

Bizden evvel, Refahyol Hükûmeti Sağlık Bakanı tarafından, yılbaşında yüzde 18, haziran
ayında da yüzde 15 oranında seyyanen zam
yapıldığını tespit ettik ve söylediler. Bizden istedikleri yüzde 35’lik zam oranını arkadaşlarımla görüştüm ve ekonomiden sorumlu Devlet
Bakanıyla tartıştım.

‘‘

Bakanlar Kuruluna götürdüm ve
istedikleri zam oranının çok olduğu
kanısıyla, yüzde 15 oranında zam verdik.

’’

Geçen ay da, yine, aynı ilaç sanayimizde çalışanlar, bu sefer de, yerli ilaç sanayiinin ölmek
üzere olduğunu, iflas etmek üzere olduğunu
söylediler ve yüzde 45’lik bir zam istediler.
Yüzde 45’lik zam gerekçelerini arkadaşlarımla tartıştık ve yine, halkın ilaç alım gücünü
de düşünerek, halktan yana bir karar vermek
mecburiyetinde kaldık. “Sayın Bakan, halktan
yana kararını kullanmıştır.” lafı, onların ifadesidir. Kararımızı halktan yana kullanmak
mecburiyetinde kaldık ve seyyanen değil, firmaların ürettikleri ilaçları kalem kalem istedik
ve piyasada ne kadar kâr, ne kadar zarar ettiklerini inceledik; zarar eden ilaçlara, muayyen
oranlarda, yüzde 1 ilâ 20 arasında değişmek
üzere, zam yaptık; ortalamasına baktığınız zaman, yüzde 8 olduğunu görürsünüz.
Ayrıca, bir arkadaşımızın ifade ettiği gibi,
bulaşıcı hastalıklardan bilhassa hepatit- B ve
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AIDS için, Bakanlığımızdaki çalışmalar, her
türlü takdirin üzerindedir. Bunu, bir Bakan
olarak, iftiharla ifade edebilirim. Bizden evvelki arkadaşlarımız, bu konuda, komisyonlarını
kurmuşlar ve danışma merkezlerini açmışlar.
Biz de, göreve geldikten sonra, özellikle turizm
bölgelerinde, 95 sağlık ocağımızda, 24 saat ve
isteyene, ücretsiz olarak AIDS testi yaptırmayı kararlaştırdık. Gönderdiğimiz 20 bin kişilik
testten, 4.207 tanesi kullanıldı ve hepsi temiz
çıktı. Ayrıca, AIDS konusunda, 1 Aralık Dünya AIDS Günü dolayısıyla, çeşitli paneller ve
eğitim çalışmaları yapıldı.
Bunun yanı sıra, son günlerde, özellikle, medyamızı ve kamuoyumuzu ilgilendiren hepatit B
konusunda da Yüce Meclise kısa bir bilgi arz etmek istiyorum: Bildiğiniz gibi, hepatit-B, bulaşıcı bir sarılık. Bu virüsü alanların, ancak yüzde
15’inde sarılık görülüyor ve yüzde 5 oranında
da, özellikle kronikleşiyor ve kansere çevirerek
ölümlere sebep oluyor. Bundan kurtuluş yolu;
bulaşan yolları tıkamak veya aşıyla tedbir almaktır. Bulaşma yollarını belirlemişler; kan ve
kan ürünleri ile diğer bazı yollarla geçmektedir. Bu yolların eğitimi; özellikle risk altındaki,
kan ve kan ürünleriyle meşgul olan ve hekimlik
mesleğini icra eden kimselere aşılarını yaptırdık. Bu arada da, özellikle, bunların, çocuklarda ve gençlerde tahribat yaptığını göz önüne
alarak, sıfır yaş grubu aşılamasını, Türkiye millî
aşılama rutin çalışmaları içerisine aldık; yani,
bundan sonra hepatit B, Türkiye’nin millî aşılama takviminde yer alacaktır. Bunun için de,
uluslararası bir ihale yaptık ve bir firma 1 dozu
36 sentten ihaleyi aldı. Aşılar teslim edildiğinde,
doğumevlerinden başlamak suretiyle, yeni doğandan başlamak üzere, okul çağına kadar olan
çocukların aşılanmasını, öyle tahmin ediyorum
ki, 1998 yılında tamamlamış olacağız.

Değerli Milletvekilleri, gayemiz, elbette ki ülkedeki sağlık sorunlarını halletmektir; hedefimiz odur; bunun sağlık reformuyla gerçekle-

şeceğine inananlardanız. 1997’de nasıl, eğitim
reformu rüzgârı estirildiyse, öyle tahmin ediyorum ki, yine, sizlerin desteğiyle, 1998 de, sağlık
reformu fırtınasının estiği yıl olacaktır. (ANAP
sıralarından alkışlar)

protokolle, Sağlık Bakanlığına aldık. Bayındırlık
Müdürlüğünün yaptığı restorasyon çalışmalarıyla, 125 yataklı Adıyaman Kadın Hastalıkları
ve Çocuk Hastanesi, inşallah, ocak ayı sonlarına
doğru Adıyamanlıların hizmetine sunulacaktır.

BAŞKAN - Sayın

Üçüncü sorusuna gelince; Çelikhan Devlet
Hastanesi 1998 programına alınmış ve bitirilmesi sağlanacaktır.

SAĞLIK BAKANI DR. HALİL İBRAHİM ÖZSOY
(Devamla) - Peki,

Sayın Başkanım.

Bütçedeki parayı, en ufak bir israfa meydan
vermeden, yerinde, adil ve eşit olarak harcamaya çalışacağımızdan kimsenin şüphesi
olmasın.
Sağlık Bakanlığı bütçesine göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize teşekkür ediyorum.
Başta, sayın konuşmacıların verdiği desteğe
minnet ve şükranlarımı sunuyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN -

Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.

SAĞLIK BAKANI DR. HALİL İBRAHİM ÖZSOY
(Afyon) - Cevap

veriyorum.

Sayın Topkan’ın birinci sorusuna cevap olarak;
Adıyaman Devlet Hastanesinde, şu anda görevli olan 24 uzman hekim vardır. Geçen hafta
içerisinde, daha evvel tayin ettiğimiz anestezi
uzmanı göreve başlamış; beyin cerrahı uzmanı
ise başlamak üzeredir, tayini çıkmıştır. Kardiyoloji için de gerekli çalışmalar yapılıp, en kısa
zamanda tayinleri yapılacaktır.
İkinci soru olarak gündeme getirdiği, Adıyaman
merkezinde kadın-doğum ve aile planlaması
hastanesinin açılıp açılmayacağı konusudur.
Adıyaman Devlet Hastanesi, hakikaten, sıkışık
durumdadır. Kadın hastaların ve çocuk hastaların oradan alınarak, ayrı bir binada kadın ve
çocuk hastalıkları hastanesine geçmesi projelerimiz arasında olup, Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü emrinde bulunan; fakat, kullanılmayan
bir binayı, geçen ay içerisinde yaptığımız bir

Arz ederim.
SAĞLIK BAKANI DR. HALİL İBRAHİM ÖZSOY
(Afyon) - Sayın Başkan, Sayın Topkan’ın soru-

suna cevap veriyorum.

Takdir ederler ki, bugüne kadar yapılan bütün
yönetmelikler ve hatta kanunlar, bu tayinlerin
yerinde kullanılmasına ve sağlık personelinin
yurt sathına eşit ve adaletli dağıtılmasına yetmemiştir. Özellikle, şimdiye kadarki Hükûmetler
zamanında özendirici tedbirler alınmış, iki kez
tam gün yasası denenmiş, ayrıca, bir defa da
devlet yükümlülüğü getirilmek suretiyle, doktorların, pratisyen ve uzman hekimliği sırasında
doğu ve güneydoğuda görev yapmaları sağlanmaya çalışılmıştır; ancak, 1982’den sonra devlet
yükümlülüğü, önce pratisyen hekimlerde, daha
sonra da uzman hekimlerde kaldırılmış ve böylece, atamalar da yönetmeliklere kalmıştır.

100. YILA ARMAĞAN

Bakan, lütfen toparlayınız.

Refahyol Hükûmeti Sağlık Bakanı, mart ayı
içerisinde bir yönetmelik çıkarmış ve Türkiye’nin bazı il ve ilçelerini sınıflandırarak oralara atama yapma önceliği tanımıştır. Daha
sonraki bakan, bu yönetmeliğin tatbikatını askıya almış ve böylece, yine, eski usulü bakanın
takdirine bırakmıştır.

Bizim görevimiz, bizim çalışmalarımız, 1998
yılında, Türkiye’deki sağlık personeli dağılımını, hem özendirici hem de yaptırımcı bazı
kıstaslar getirmek suretiyle adaletli bir şekilde
yapmaktır.
Arz ederim.
Yüzyılın
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SAĞLIK BAKANI DR. HALİL İBRAHİM ÖZSOY
(Afyon) - Önce, Sayın Hazer’e teşekkür ediyorum. Afyon, benim de seçim bölgem; beş aydır
da Sağlık Bakanlığını yürütüyorum ve Yüce
Meclisin huzurunda, kendi seçim bölgemdeki
personel, araç ve gereç eksikliklerini ifade etseydim, belki inandırıcı olmazdım. Bir milletvekilinin bu şekilde bir soru sormasıyla bu da
ortaya çıkmış oldu. Yüce Meclisin takdirlerine
arz ediyorum.

Afyon’un bazı köylerinde ebe olmadığı doğrudur. Diğer illerimizde olduğu gibi, Afyon da,
ebe yönünden tamamlanacaktır.

100. YILA ARMAĞAN

Araç ve gereç yönünden de, 1998 programında, Güneydoğu’daki sağlık ocaklarına yaptığımız 2,2 trilyonluk yardım gibi, batı illerimizde
eksik olan araç ve gereçleri de tamamlayacağız.
Yalnız, bir konuya açıklık getirmek istiyorum;
herhalde, Sayın Hazer, yanlışlıkla yazmıştır;
sağlık evi ile sağlık ocağını karıştırmaktadır.
Sağlık evlerinin kadrosu, tek ebedir ve aracı
gereci de bir ebe çantasıdır. Sağlık ocakları ise,
824 sayılı Kanun gereği, 1 hekim, 1 sağlık memuru, 1 ebe, 1 hemşire ve 1 müstahdem kadrosu ihtiva etmektedir; böylece arz etmiş olayım.
Teşekkür ederim.
--SAĞLIK BAKANI DR. HALİL İBRAHİM ÖZSOY

Sayın Başkan, Sayın Gülpınar’ın
1’inci sorusuna cevap veriyorum:
(Afyon) -

‘‘

Bugün itibariyle, 54 ilimizdeki devlet
hastanelerinde tomografi cihazı vardır.
Göreve başladığımızdan itibaren, 24
ilimize tomografi cihazı tarafımızdan
kazandırılmıştır.

’’

Yüzyılın
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Şanlıurfa Devlet Hastanesi tomografi cihazının parasıyla ilgili talimat (50 milyar lira)
bundan üç gün evvel, Şanlıurfa Valiliği emrine
fakslanmış; özel idarede bütçeleştirilmek suretiyle ihalesinin yapılması talimatı da verilmiştir.
2’nci soru: Siverek’te yeni hizmete giren 100
yataklı devlet hastanesine 2 ameliyat masası
alımı 1998 programına alınmıştır ve gönderilecektir.
3’üncü soru: Siverek’te 100 yataklı devlet hastanesine tayin edilen operatör istifa etmiştir;
yerine, anında bir operatör tayin edilmiştir;
başlamadığı takdirde, yerine, yine bir operatör
gönderilecektir.
4’üncü soru, Şanlıurfa’da doğum sırasında
AIDS mikrobu alan bir annenin ve ailesinin
faciasını ifade etmektedir. Ben, bu soruyu sordukları için teşekkür ediyorum. Dün de, bu
konu, bir medyamızda yer aldı; Yüce Meclisi
biraz genişçe bilgilendirmek istiyorum.
6.5.1996 tarihinde, 6151 protokol numarasıyla
Şanlıurfa Doğumevine yatırılan hasta Müzeyyen Işıkgöz, yapılan sezaryen sonucu, Şanlıurfa
Kızılay Kan Merkezinden alınan kan sonucu
HIV pozitif olması nedeniyle, 23.8.1996 tarihinde olayın basın kanalıyla duyumu sonucu,
Bakanlığımızca olaya el konulmuştur.
Üniversite ve Bakanlığımız uzmanlarınca
oluşturulan bilimsel komisyonun görüşleri sonucu, baba Sedat Işıkgöz’ün enfekte olmadığı, anne Müzeyyen Işıkgöz ve bebek Rukiye
Işıkgöz’ün serolojik testler sonucu HIV pozitif çıktığı saptanmıştır.
24.8.1996 tarihinden itibaren, ikişer aylık periyodik aralıklarla tedavi protokolü verilen, anne
Işıkgöz ve bebek Rukiye Işıkgöz’ün tedavileri,
Ankara Numune Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğinde devam etmektedir. Işıkgöz ai-

Bu konuyla ilgili olarak, Siverek Asliye Hukuk
Mahkemesinde, Kızılay ve Bakanlığımız aleyhine açılan tazminat davaları devam etmektedir.
5’inci soru: Şanlıurfa’da inşaatı halen devam
etmekte olan 500 yataklı devlet hastanesi, 1998
programında da yarım kalan işler kısmında yer
almış ve bitirilmeye çalışılacaktır.
Arz ederim Sayın Başkan.
SAĞLIK BAKANI DR. HALİL İBRAHİM ÖZSOY
(Afyon) - Sayın

Başkan, Sayın Duyan’ın sorusuna cevap veriyorum.

mak üzere, Mardin Devlet Hastanesi adına 45
milyar lira gönderilmiştir; para, halen oradadır. Bizim yaptığımız tatbikat da aynen devam
etmektedir. Bu aletin, bedelinin yarısını hastane döner sermayesi yarısını da Bakanlık karşılamak suretiyle, o hastaneye kazandırılmasına
çalışılmaktadır. Yoksa, herhangi bir seçim yapılmamaktadır, ayırım yapılmamaktadır, bölge
veya şehir seçimi yapılmamaktadır. Herhangi
bir hastane döner sermayesi “Ben, aletin bedelinin yarısını hazırladım.” diye müracaat ettiği
takdirde, kalan kısım kendisine gönderilmekte
ve ihale emri verilmektedir.
Arz ederim.
DR. MAHMUT DUYAN (Mardin) -

paranın evrakını alabilir miyim?

Gönderilen

100. YILA ARMAĞAN

lesinin tedavisi süresince kullanılan ilaçlar, Şanlıurfa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu
tarafından karşılanmakta, ayrıca, söz konusu
aile, ikamet ettikleri köyden alınarak, Siverek
Kaymakamlığınca, Siverek ilçesinde aileye kiralanan konutta ikamet etmekte ve sosyal ihtiyaçları da Kaymakamlıkça karşılanmaktadır.

SAĞLIK BAKANI DR. HALİL İBRAHİM ÖZSOY
(Afyon) -

Para duruyor; gönderilecek.

Doğrudur; 54’üncü Hükûmetin son zamanlarında, kalan kısmı döner sermayeden karşılan-

Dr. Halil İbrahim Özsoy
Dönemi Sağlık Düzenlemeleri
•

Sağlık Bakanlığı Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik, 1999.

•

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik, 1998.
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•

Özürlüler İçin Kimlik Kartı Yönetmeliği, 1998.

•

Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 1998.

•

Diyaliz Merkezleri Yönetmeliği, 1998.

•

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,
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1998.
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Dr. Mustafa Güven KARAHAN (1943 - 2013)

Dr. Mustafa Güven Karahan
1943 yılında Kastamonu’da doğdu.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunudur. (1968)
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde üroloji ihtisası yaptı.
Bandırma Devlet Hastanesinde Başhekim Yardımcısı olarak görev yaptı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi 20 ve 21. Dönemlerinde Balıkesir Milletvekili seçildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığı yaptı. (1998)
100. YILA ARMAĞAN

56. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetinde Sağlık Bakanı olarak görev aldı.
Evli ve 2 çocuk babasıydı.
2013 yılında Bandırma’da vefat etti.

Dr. Mustafa Güven Karahan
Dönemi Sağlık Düzenlemeleri
•

TürkGıdaKodeksiYönetmeliğindeDeğişiklikYapılmasıHakkındaYönetmelik,1999.

•

Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon)
Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkındaki 209 Sayılı Kanun Gereğince
İşletme, İdare ve Muhasebe İşlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik, 1999.
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Prof. Dr. Osman DURMUŞ (1947 - 2020)

Prof. Dr. Osman Durmuş
1947 yılında Çankırı’da doğdu.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. (1972)
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yaptı.
1990’da doçent, 2003’te profesör unvanını aldı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi 21-23. Dönemlerinde Kırıkkale Milletvekilliği yaptı.
57. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetinde Sağlık Bakanı olarak görev aldı.
Evli ve 3 çocuk babasıydı.
100. YILA ARMAĞAN

26 Ekim 2020 tarihinde Ankara’da vefat etti.

TBMM | 21. DÖNEM
Konu

Sağlık Bakanlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesin Hesabı
Münasebetiyle

Yasama Yılı

1

Birleşim

24

Tarih

27.06.1999

S

AĞLIK BAKANI PROF. DR. OSMAN DUR-

Sayın Başkan, Yüce
Meclisin Değerli Üyeleri, Sağlık Bakanlığının 1999 Yılı Bütçesi’ni sunmak
üzere huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum; bu
vesileyle, Yüce Meclisin siz değerli üyelerini
saygıyla selamlıyorum.
Grupları adına konuşma yapan sözcülerin ve
Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığımın
bütçesiyle ilgili tüm siyasî partilerin müşterek
desteğini almış olmaktan dolayı kendimi mutlu
hissediyorum; bu vesileyle de, siyasî partilerimizin, sağlık meselesinde, Sağlık Bakanlığıyla
MUŞ (Kırıkkale) -

ilgili problemlerde ittifak ettiği kanaatine varmış bulunuyorum.
Ancak, bugün, Anavatan Partisi Grubu adına
konuşma yapan Sayın Halil İbrahim Özsoy’un
“Bu bütçeye ayrılan para yeterlidir.” şeklindeki açıklamasını -ülkemin ekonomik şartlarının
ne olduğunu biliyorum ama- bunu, maalesef,
bahtsız bir açıklama olarak görüyorum. (FP sıralarından alkışlar)
MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) - “Yeter-

lidir.” demedi Sayın Bakan.
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SAĞLIK BAKANI PROF. DR. OSMAN DURMUŞ
(Devamla) -

‘‘

663 trilyonluk bütçenin yüzde 7’sini
yatırıma ayırmış bulunuyoruz. Bu,
yaklaşık 42 trilyon liraya tekabül ediyor.

’’

100. YILA ARMAĞAN

Bugün, Bakanlığımın, 10 trilyon lira müteahhit
borcu vardır; yine, 23 trilyon lira, hastanelere,
yeşil kart dolayısıyla açığımız vardır; 33 trilyon
lirası da bu şekilde devre dışına çıkan Bakanlığım, maalesef, hiçbir yeni yatırım yapabilecek
imkâna sahip değildir. Daha önce, her köşede
temelleri atılmış sağlık ocakları yarımdır, sağlık
evleri yarımdır ve hastaneler yarımdır; bunlardan yüzde 90’ı tamamlanmış olan hastaneleri
yapmak ve tamamlamak üzere Bakanlığın bütçesini tahsis edeceğimi ifade etmek istiyorum.
Dolayısıyla, desteklendiği ifade edilen şeyin
rakamlarla da desteklenmesi gereğine inanıyorum, personel sayısıyla da desteklenmesi gereğine inanıyorum. Evet,

‘‘

Sağlık Bakanlığı, 213.000 personelle
görev yapıyor.

’’

Bu 213.000 personel sağlık evinde, sağlık ocağında, köyde, mezrada, beldede, bütün Türkiye’ye yayılmış olarak hizmet yapıyor.
Sayın Milletvekilleri, birçoğunuzun talepleri
var; ilinize bağlı sağlık ocaklarında, sağlık memuru, ebe, hemşire bulunmadığını ifade ediyorsunuz; ben de kabul ediyorum bunu; doğrudur. Şu anda, Türkiye Büyük Millet Meclisinin
gündeminde, bizden önceki hükûmetler tarafından sunulmuş 35.000 yardımcı sağlık personeli talebi vardır. Yine, 55.000 civarında, iş
talebiyle bekleyen sağlık meslek lisesi mezunları vardır.
Yüzyılın
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Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

‘‘

Türkiye Cumhuriyetinin Sağlık Bakanı
kendi seçim bölgesinde gezerken, içtiği
sulardan tifo olmuştur. Köylerimizin
su depoları sağlıklı değildir; o depoları
klorlayacak sağlık elemanımız yoktur.

(MHP, FP ve DYP sıralarından alkışlar)

’’

Koruyucu sağlık hizmetleri çerçevesinde, Bakanlığım, özellikle 2000 yılına kadar, tüm yurt
sathında, çocuk felci, yeni doğan tetanosu ve
kızamık hastalığının ortadan kaldırılmasını hedeflemiştir.
Bugüne kadar, özellikle son yıllarda yapılan
sağlık ocaklarının birçoğu, maalesef, popülist
nedenlerle, çeşitli yörelere ve köylere dağıtılmıştır. Türkiye’de, son yıllarda olan nüfus göçü
neticesinde, rantabl olmayan çok küçük nüfus
birikimlerinin bulunduğu yörelere sağlık ocağı
yapılmasıyla, sadece medyaya konu olan binalarımız, bakımsız binalarımız ve yatırımlarımız
vardır. Bugün, oralara, ebe, sağlık memuru ve
hemşire veremiyoruz.
Bundan önceki dönemde maalesef, yine siyasal
kayırımlar sonucu belde konumundaki birçok
yerin ebe ve hemşiresi, illerde ve ilçelerde oturmaktadır.
1999 yılı ocak ayında alınan bir kararla, üçüncü bölge olarak adlandırılan 26 ilimize, doktor,
ebe, hemşire gönderebilmek için öncelikli atamalar yapılmakta, bu şekilde hekim açığı dengeli olarak karşılanmaya çalışılmaktadır.
Değerli Milletvekilleri, son günlerde tartışmasını yaptığımız lösemide olduğu gibi, ülkemizde,
sağlıkla ilgili politikalarda, bir öncelikler sırası yapılmamıştır. Bu ülkede, her yıl, 50 bin kişi

kalp hastalığından ölmektedir. Dolayısıyla, bu
ülkenin bir önceliklerinin yapılması lazım. Trafik kazalarından ölümler ve yaralanmalar had
safhadadır. O nedenle, Bakanlığım, özellikle trafik kazalarının yoğun olduğu, kara noktalar olarak adlandırılan bölgelerde acil yardım ve trafik
hastanelerinin açılmasını hedeflemektedir ve

‘‘

meyen gebeliklerin önlenmesi amacıyla, aile
planlaması hizmetlerine özen gösterilmekte,
çalışmalarımızda hizmetten yararlanmayan
gruplara öncelik verilmektedir.
Bu arada, Japonya Uluslararası İşbirliği Kuruluşu...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
Sayın Bakan, 1 dakika ek süre veriyorum; buyurun.

1999 yılında sadece yatırım programında
5 tane acil yardım ve trafik hastanesi
planlanmaktadır.

BAŞKAN -

Tabiî afetlerde ve olağanüstü durumlarda, organize bir sağlık sisteminin yapılandırılması ve
sunulması için hazırlık çalışmaları sürdürülmektedir.

(Devamla) - JICA ve TİKA’nın yardımıyla,
Azerbaycan, Bosna-Hersek, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan ve Türkmenistan’dan gelen katılımcılara eğitim verilmektedir.

Bu arada, Kırklareli ilimizde konuşlandırılmış
olan 7.700 misafir insanımıza, Sağlık Bakanlığımız, üst düzeyde verdiği hastane ve poliklinik hizmetleriyle, Türkiye Cumhuriyetinin
devlet olma çizgisini yakaladığı güzel bir kamp
oluşturmuştur ve siz değerli milletvekillerinin,
o kampı ve oradaki insanların yaşadığı sağlık
ve hayat standartlarını görmesini özellikle arzu
ederim.
Değerli Milletvekilleri, ülkemizde sıtma eradike edilmeye çalışılıyor; ancak, tüberküloz, son
zamanlarda, beslenme problemleriyle birlikte
yine aktive olmuş bir hastalık halindedir; bu
nedenle, tüberküloz kontrol programımızı yeniden düzenlemiş durumdayız.

‘‘

Anne ve çocuk sağlığı düzeyinin
göstergesi olan anne ve bebek ölümü
hızlarında iyileşmeler sağlanmış; anne
ölüm hızı yüzbinde 54, bebek ölüm hızı
binde 38,3, toplam doğurganlık hızı ise
yüzde 2,45’e ulaşmıştır.

’’

Ana sağlığını olumsuz yönde etkileyen isten-

100. YILA ARMAĞAN

’’

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. OSMAN DURMUŞ

Kanserin erken teşhisiyle ilgili, 1999 yılında,
15 yeni merkez hizmete katılacak; böylece,
kanser teşhis merkezlerimizin sayısı 37’ye çıkarılacaktır.

‘‘

Ülkemizde diyalize ihtiyaç duyan 12.000
hastamız vardır ve bunların yüzde
51’i, Bakanlığımıza bağlı 292 diyaliz
merkezinde tedavi görmektedir.

’’

Alkol ve madde bağımlılığıyla ilgili, AMATEM’lerimizin sayısı artırılmaktadır.
Yine, ülkemizde yaşlıların bakımı için 2 geriatri hastanesi kuruluş hazırlığımız vardır.
Termal tedavi merkezlerinin kurulmasına öncelik verilecektir.
Diş ve diş eti hastalıkları, ülkemizde önemli yer
alan hastalıklardır. Bu amaçla, 3 tane diş hastanemiz vardır ve yeni merkezler açılmaktadır.
Bu hizmetleri burada saymaya devam edebiliriz;
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ama, elimizdeki bütçeyle, biz bunları yapacağız.
Bu vesileyle, 57’nci Hükûmet Programı’ndaki temel politikamız ve temel ilkelerimiz doğrultusunda önümüzdeki dönem planlarımızı,
1999 yılında Bakanlığımın ilk beş ayında yapılacak çalışmalarımızı sizlere özet olarak sunmaya çalıştım.
Bizden önce, halkımıza en iyi sağlık hizmetini vermeye çalışmış tüm hükümetlere ve sağlık
personeline huzurunuzda teşekkür etmeyi bir
borç biliyorum.

100. YILA ARMAĞAN

Bu düşünce ve duygularla, 1999 Malî Yılı Bütçesi’nin yüce milletimize ve devletimize hayırlı
ve uğurlu olmasını diliyor, hepinizi en derin
saygılarımla selamlıyorum. (MHP, DSP ve
ANAP sıralarından alkışlar)

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. OSMAN DURMUŞ
(Kırıkkale) - Teşekkür

ederim.

Nevşehir Devlet Hastanesinin yüzde 65’i tamamlanmıştır. 1 trilyon 430 milyar ödeneğe
ihtiyacı vardır; gerekli destek verilerek, 2001
yılında bitirilmesi planlanmaktadır.
Personele gelindiğinde, 41 uzman hekim, 134
pratisyen hekim, 10 diş tabibi, 2 eczacı, 187
hemşire ve 217 ebe çalışmaktadır.
Teşekkür ederim.

---

---

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. OSMAN DURMUŞ

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. OSMAN DURMUŞ

(Kırıkkale) - Efendim, OECD ülkelerinde, gay-

Türkiye Büyük Millet Meclisinin
gündemindeki 35.000 yardımcı sağlık personeli talebimiz karşılandığı zaman efendim. (MHP
sıralarından alkışlar)

ri safî millî hâsıladan sağlığa ayrılan pay yüzde
8’ler civarındayken, diğer kurumlarımızla birlikte bizim ayırdığımız pay yüzde 4’lerden düşüktür.
Bunu ifade etmek istedim.
--SAĞLIK BAKANI PROF. DR. OSMAN DURMUŞ

Kontrolü yapılamayan sınavların
şaibe taşıyacağını ben de düşünüyorum. Soru
bankalarını zenginleştirecek enerjik bir tavır
göstermiyorlar. Son olarak da, taşerona söz
geçiremiyoruz; o görevi, biz onlara vermiştik.
(MHP sıralarından alkışlar)
(Kırıkkale) -

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. OSMAN DURMUŞ
(Kırıkkale) - Manavgat Devlet Hastanesi inşaa-
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tı yüzde 100 olarak tamamlanmıştır. Önümüzdeki hafta müteahhit alacakları gönderilecek,
hastane teslim alınacak ve hizmete girecektir.
(MHP sıralarından alkışlar)

(Kırıkkale) -

--SAĞLIK BAKANI PROF. DR. OSMAN DURMUŞ
(Kırıkkale) - Benim, hekimlerle ilgili böyle bir
duyumum yok. Bu konuda ihbarlar geldiği takdirde, Bakanlığımın müfettişleri devamlı hareket halinde, şu anda Türkiye’de genel teftiş yapıyorlar ve böylesine ifadeleri taşıyan ithamlar
olduğu takdirde gereği yapılıyor. Bir genelleme
yapılamaz bu konuda. Bu failleri varsa gereği
yapılır efendim.

Teşekkür ederim

TBMM | 21. DÖNEM
Konu

Sağlık Bakanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesin Hesap Kanunu
Tasarıları Münasebetiyle

Yasama Yılı

2

Birleşim

44

Tarih

26.12.1999

(Kırıkkale) - Sayın

Başkan, Yüce Meclisimizin
değerli üyeleri; Bakanlığımın 2000 Malî Yılı
Bütçesi vesilesiyle hepinize saygılarımı sunuyorum.
Bilindiği üzere, sağlık, kişinin bedensel, ruhsal
ve sosyal yönden tam iyilik halidir. Anayasamızın 56’ncı maddesi, kişinin sağlıklı bir yaşam
sürebilmesi amacıyla, koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini düzenleme
görevini devlete vermektedir. Anayasamızın
vermiş olduğu bu görevi, 11.790 sağlık evi,
5.608 sağlık ocağı ve 735 hastaneyle ülkemizin
her köşesinde, etkin ve eşit bir şekilde yerine
getirmeye çalışmaktayız.
Bu hizmetler için,

‘‘

Bakanlığıma 1 katrilyon 59 trilyon 825
milyar Türk lirası ayrılmış olup, bu
miktarın Genel Bütçe içerisindeki payı
ise yüzde 2,26’dır. Son on yıl içerisinde,
bütçeden Bakanlığıma ayrılan payın
yüzde 4,71’den yüzde 2,26’ya gerilediğini
dikkatlerinize sunmak istiyorum.

’’

Sağlık hizmetlerine olan talepteki artışla birlikte, daha fazla personel ihtiyacı, depremin yüklediği harcamalar, tesislerimizin modernizasyonu, devam eden yatırımlarımız ve yeşil kartlı
sayısının artması sebebiyle, sağlık giderlerinde
büyük bir reel artış olmuştur.

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Bakanlığım bütçesinin yüzde 78,4’ü personel giderlerine, yüzde 5’i cari giderlere, yüzde 9,4’ü transfer harcamalarına ve sadece yüzde 7,2’lik bir
kısmı da yatırımlara ayrılmış bulunmaktadır.

‘‘

Halen inşaatları devam eden 1.840
sağlık tesisimiz için, 2000 malî yılında
ihtiyaç duyulan ödenek 230 trilyon
Türk lirasıdır. Bu inşaatlardan, fizikî
gerçekleşmesi yüzde 70’in üzerinde
olan 423 sağlık tesisimizin 2000 yılında
bitirilebilmesi için dahi, 600 trilyon Türk
lirasına ihtiyaç vardır.

100. YILA ARMAĞAN

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. OSMAN DURMUŞ

’’

Buna rağmen, devam eden tüm yatırımlarımız için, sadece 33 trilyon Türk lirası ödenek
ayrılmıştır. Yatırımların sağlık hizmetlerindeki
önemi çerçevesinde bu durumu dikkatlerinize
arz ediyorum.
Yatırımlarımızda yaşanan bu ödenek sıkıntısı,
8.474.000’e ulaşan yeşil kartlı vatandaşımızın
tedavi giderlerinde de yaşanmaktadır. 1999 yılında tahsis edilen 45 trilyon Türk liralık ödenek kâfi gelmediğinden 2000 yılına, yaklaşık 50
trilyonluk borçla girilmektedir.
Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

‘‘

Ülkemizde art arda meydana gelen
deprem felaketleri, 18.235 can kaybına
ve 50.000’den fazla yaralanmaya neden
olmuştur.

’’
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Deprem felaketlerinde hayatlarını kaybeden
vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, Yüce Milletimize de başsağlığı ve sabırlar diliyorum.

100. YILA ARMAĞAN

Bakanlığım, yaşanan depremlerde, kriz merkezini derhal faaliyete geçirmiş, birkaç saat
içinde de deprem alanında organize olmuştur.
Öncelikle yaralıların hastanelere, kara, hava
ve deniz yoluyla taşınması sağlanmıştır. Bölgeye ilk anda süratle ve yeterli sayıda cerrahî
branşlar, daha sonra da koruyucu sağlık hizmetleriyle ilgili personel gönderilmiştir. Alınan
tedbirlerle, bu bölgelerde yaşayan yaklaşık 10
milyon insanın, bulaşıcı hastalıklara yakalanma riski, personelimin yoğun ve özverili çalışması sonucu önlenmiştir. Bu durum, dünya
sağlık otoriteleri tarafından da, sözlü ve yazılı
olarak belirtilmiştir.
Bölgede ilk yardım hizmetleri, tedavi hizmetleri ve çevre sağlığı çalışmaları yanında, aşılama
ve psikososyal destek çalışmaları da düzenli ve
titiz bir şekilde devam etmektedir.
Deprem bölgesinde eğitim gören veya mağduriyeti olan sağlık meslek lisesi öğrencilerine, nakil, yatılı okuma ve başarısız olduğu derslerden
sınav hakkı tanınmıştır. Bu kapsamda, Sakarya
ve Kocaeli illerinden 771 öğrencimiz yatılı statüye alınmıştır.

‘‘

Deprem bölgesinde, Bakanlığıma bağlı
11 hastane, 30 sağlık ocağı, 13 sağlık
meslek lisesi hasar görmüş, 28 sağlık
ocağı da tamamen yıkılmıştır.

’’

Öncelikle prensibimiz, hasar gören binaların
onarımı ile yeni yerleşim bölgelerine süratle
yeni sağlık tesisleri kurmaktır.
Bu bölgelerde, afetin ilk anından beri her enkazın başında bir ambulans bulundurarak, büyük
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bir özveriyle çalışan başta 112 Acil Yardım ve
Kurtarma Hizmetlerinde görev yapan personelim olmak üzere, tüm sağlık çalışanlarımıza,
gönüllü kişi ve kuruluşlara şahsım, Bakanlığım
ve depremzedeler adına, huzurunuzda teşekkür ediyorum.
Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, çağdaş
sağlık hizmetlerinin planlanması ve sunulmasında en önemli husus, koruyucu sağlık hizmetleridir. Koruyucu sağlık hizmetlerinin sunulmasında ise aşılama programları öncelik arz
etmektedir. Tüm ülkemizde, bulaşıcı hastalıklara karşı rutin aşılama faaliyetleri yanında, belirli
risk bölgelerine yönelik özel aşılama programları da uygulanmaktadır. Ülke olarak ihtiyaç duyulan aşıların büyük bir kısmı halen dışarıdan
temin edilmektedir; ancak, aşı ve aşı teknolojisi,
hem insan sağlığı ve hem de ülkeler açısından
son derece stratejik bir önem taşımaktadır. Bu
nedenle, Bakanlığım, 1999 yılında tetanos aşısı
üretimi için teknoloji yenilemesini tamamlamıştır. Tetanos aşısının üretimi yanında, 2000
yılında diğer bakteri aşılarının üretimini sağlayacak tesisin yapımı da planlanmıştır.
Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, sağlık organizasyonunun diğer bir bölümü de acil sağlık
hizmetleridir.

‘‘

1998 yılı sonu itibariyle, 41 ilimizde
112 Acil Sağlık Hizmetleri faaliyet
gösterirken, 1999 yılı sonu itibariyle bu
sayıyı 63’e ulaştırmış bulunmaktayız;
2000 yılında ise, tüm illerimizde 112’leri
kurmuş olacağız.

’’

Acil sağlık hizmetlerinin önemli çalışma alanlarından biri de, trafik kazalarında ihtiyaç duyulan sağlık hizmetleridir.

1998 yılında ülkemizde 440.149 trafik
kazası meydana gelmiş, 4.935 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 114.552 kişi de
yaralanmıştır.

’’

Bu konuda hazırladığımız projeyle, personel
eğitimi, hava ve deniz ambulans hizmetleri ve
gerekli kurumsallaşmanın sağlanması yanında,
yürürlüğe giren Trafik Hizmetleri Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği’yle gerekli finansman desteği sağlanmış olacaktır.
Ayrıca, mevcut 3.402 ambulansımızın yüzde
80’i beş yaş ve üzerinde olup, filomuzun süratle takviye edilmesi ve yenileştirilmesi gerekmektedir.
Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, günümüzde ve gelecekte önemli bir sorun olan tüberküloz
mücadelesi, Dünya Sağlık Örgütünün önerdiği
Veremli Kişinin Yaşadığı Yerde ve Gözlem Altında Tedavi Programı’yla yürütülecektir. Ayrıca, yaklaşık 2.500 dirençli tüberküloz vakası için
de yeni programlar uygulanacaktır.
1994 yılında 84.317 olan sıtma vaka sayısını,
1999 yılı sonu itibariyle 20.000 civarına düşürmeyi başarmış bulunmaktayız. Dünya Sağlık Örgütünün finansman ve teknik desteğiyle
ulusal bir program uygulanması planlanmıştır.
Ayrıca, Diyarbakır Sıtma ve Tropikal Hastalıklar Eğitim ve Araştırma Merkezimiz faaliyete
geçirilmiştir.
Kanser hastalığının tespit ve tedavisi için yürütülmekte olan, Kanser Kayıt ve İnsidans Projesi ve Ulusal Kanser Kontrol Programı çerçevesinde,

‘‘

1998 yılı içerisinde 12 olan Kanser Erken
Teşhis Merkezi sayısını, 1999 yılında
açtığımız 10 yeni merkez ile 22’ye
ulaştırmış bulunmaktayız. 2000 yılında
ise, hibe finans yoluyla 5 yeni merkez
daha kurmayı planlamaktayız.

’’

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, genç ve
dinamik bir nüfus yapısına sahip olan ülkemizde, özellikle, 0-6 yaş grubu çocuklar ile 15-49
yaş grubu kadınların hastalıkları ve sorunları,
toplum sağlığı açısından önem ve öncelik arz
etmektedir.

100. YILA ARMAĞAN

‘‘

‘‘

Ülke genelinde yapılan Türkiye Nüfus
ve Sağlık Araştırmalarına göre, bebek
ölümleri binde 38’e, anne ölümleri ise
yüzbinde 54 düzeyine düşmüştür.

’’

Anne ve çocuk sağlığı düzeyinin iyileştirilmesi,
etkili aile planlaması hizmetlerinin verilmesi,
bebek ve anne ölüm hızlarının en aza indirilmesi için, ishal, zatürre, fenilketonüri, iyot ve
flor konularında yürütmekte olduğumuz projeler 2000 yılında da uygulanacaktır.
Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, ülkemizde üretilen ve ithal edilen her türlü biyolojik
ürünlerin, ilaçların, kozmetiklerin, tıbbî, plastik ve cerrahi malzemelerin ruhsata ve ithalata
esas kontrolleri, Bakanlığıma bağlı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ve 7 hıfzıssıhha bölge müdürlüğünde yürütülmektedir.
Dünya Sağlık Örgütüyle başlatılan çalışmalar
neticesinde, doku kültürü ve enterovirus çalış-
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maları son aşamaya gelmiş, biyolojik kontrol ve
viroloji laboratuvarlarımızın modernizasyon
çalışmaları da sürdürülmektedir.

Temel hedefimiz, cihaza bağımlı bu hastaların,
uygun vericiler sayesinde organ naklinin yapılmasıyla bu bağımlılıklarını ortadan kaldırmaktır.

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Bakanlığım, ilaç üretimi, ithalatı, kullanımı ve fiyatlandırılması konusundaki çalışmalarını, yasal görev
ve sorumluluğu çerçevesinde yürütmektedir.

Ülkemizde bir süre önce yaşanan ve günlerce
kamuoyunu meşgul eden bir kampanya, kurulan bilimsel komisyonun ortaya koyduğu gerekçeler doğrultusunda durdurulmuştur. Bilimsel
komisyonun aldığı kararlar ve önerilerle sonrasında yaşanan gelişmeler, kampanya hakkında
uygulanan kararın doğruluğunu teyit etmiştir.

100. YILA ARMAĞAN

İlaç ve ilaç endüstrisi konusunda, Avrupa Birliği’yle uyum çalışmaları büyük ölçüde tamamlanmıştır. Bu kapsamda 1999 yılı içinde, Ecza
ve Ecza Depolarında Bulundurulan Ürünler
Hakkında Yönetmelik hazırlanarak yürürlüğe
konmuştur. Ayrıca, Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkındaki Yönetmelikte ise gerekli
değişiklikler yapılmıştır.
Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, tıbbî tedavi ve rehabilitasyonu da içeren tedavi hizmetleri, ülkemizde çeşitli sektörlere ait 1.203 hastane
tarafından yürütülmektedir. Bu hastanelerin
735’i ve toplam hasta yatağının ise yüzde 50’si
Bakanlığıma aittir. Ayrıca, Bakanlığıma ait kalite belgeli 1 eğitim diş hastanesi ile 105 ağız ve
diş sağlığı merkezi hizmet vermektedir.
Hastanelerimizde hizmet kalitesini artırmak ve
mevcut fizikî imkânlardan azamî yararlanmak
amacıyla, 2 Eylül 1999 tarihinde vardiya sistemi uygulamasını başlatmış bulunmaktayız. Bu
uygulamayı halen 13 ilimizde toplam 23 hastanede başarıyla sürdürmekteyiz. Uygun fizikî
yapı, sağlık personel durumu ve hasta potansiyelini dikkate alarak diğer illerimize de yaygınlaştırmak amacındayız.
Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

‘‘

Ülkemizde yaklaşık 13.000 kronik
böbrek hastası, diyaliz hizmetlerinden
yararlanmaktadır. Bakanlığımın yoğun
çalışmaları neticesinde, diyaliz merkezi
sayımız 142’ye ulaşmıştır.
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’’

Bilindiği üzere, organ ve doku nakline ilişkin
hususlar, 1979 yılında çıkarılan bir yasayla düzenlenmiştir. Kemik iliği nakli de bu yasa çerçevesinde değerlendirilmektedir.
Bu konudaki yasal boşluğu gidermek amacıyla, organ ve doku nakli merkezleri yönetmeliği taslağı hazırlanmıştır. Ayrıca, bu konudaki
hizmet açığını kapatmak amacıyla, üniversitelerle işbirliğinde,

‘‘

Ankara Numune Hastanesi bünyesinde
30 yataklı bir kemik iliği nakli
merkezi kurulmuştur. Bu merkezde,
ilk kemik iliği nakli 15 Kasım 1999
tarihinde yapılmış olup, bu sayı 5’e
ulaşmıştır. Böylece, ilk defa, Sağlık
Bakanlığı bünyesinde kemik iliği nakli
gerçekleştirilmiştir.

’’

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, ülkemizde yaşam süresi yükselmekte olduğundan, kronik hastalıkların önemi de giderek artmaktadır.
Kalp ve damar hastalıkları konusunda, dış krediyle desteklenen iki büyük hastane projemiz
bulunmaktadır. Bu projelerden biri, 500 yataklı
ve tam donanımlı otel klinik hastane olan İstanbul Dr. Siyami Ersek Hastanesi olup, inşaatı
Nisan 2000’de tamamlanacaktır. Diğeri ise, Van
Yüksek İhtisas Hastanesidir. Bu hastanemizde
ilk açık kalp ameliyatı, 29 Kasım 1999 tarihinde
başarıyla yapılmış olup, bu sayı, 6’ya ulaşmıştır.

‘‘

Bakanlığım, tüm ülkemiz genelinde
sağlık hizmetlerini 215.000 personelle
sunmaya çalışmaktadır.

’’

1999 yılı içinde, hekim istihdamında güçlük
çekilen yörelerin hekim açığı giderilmeye çalışılmış; ayrıca, açıktan atama izni alınan kadrolara, 700 ebe ve 631 hemşirenin atamaları
yapılmıştır.
Sağlık personelinin görevde kalıcılığının sağlanması, sağlık kuruluşlarının tam kapasiteyle
hizmet verebilmesi ve özlük haklarının özendirici hale gelebilmesi için, Sağlık Personeli
Kanun Tasarısı Taslağı hazırlanmış ve ilgili
kurumların görüşlerine sunulmuştur.

Sağlık personelinin atama usul ve esaslarını belirlemek amacıyla, Sağlık Bakanlığı Personeli
Görevde Yükselme Yönetmeliği de yürürlüğe
konulmuştur.
Ülkemizin, hekim dışı sağlık personeli ve sağlıkta ihtiyaç duyulan ara insangücü, Bakanlığıma
bağlı okullarımızda yetiştirilmektedir. Halen,
282 sağlık meslek lisemizde, çeşitli branşlarda
eğitim alan yaklaşık 54.000 öğrencimiz bulunmaktadır.
Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, sağlık
hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi ve standardizasyonunun sağlanması amacıyla, ilaç
fabrikaları, özel hastane, poliklinik ve diyaliz
merkezleri ile 48 ilin genel denetimleri yapılmıştır. Bu denetimlerin öğretici ve yönlendirici
özellikleri önplana çıkarılarak 2000 yılında da
sürdürülmesi sağlanacaktır.
Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, 1990 yılında Dünya Bankasıyla imzalanan ikraz anlaşması çerçevesinde tamamlanan Birinci Sağlık
Projesi kapsamında 133 sağlık ocağı ve sağlık

evi ile 4 devlet hastanesi inşaat ve donanımı tamamlanmış, Muğla-Fethiye Devlet Hastanesi
inşaatı ise tamamlanmak üzeredir.
Halen 23 ilde uygulaması sürdürülen İkinci
Sağlık Projesi kapsamında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki illerimize 1’er adet
eğitim sağlık ocağı inşatı ile 244 adet taşıt alımı
ve mevcut hastanelerimizin tıbbî cihaz ihtiyaçlarının karşılanmasının yanında sağlık personelinin hizmetiçi eğitimi sağlanacaktır.
Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

‘‘

Bakanlığıma bağlı katma bütçeli bir
kuruluş olan Hudut ve Sahiller Sağlık
Genel Müdürlüğü,

’’

100. YILA ARMAĞAN

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

bulaşıcı ve salgın hastalıkların ülkemize girişini
ve ülkemizden diğer ülkelere yayılmasını önlemeye yönelik sağlık hizmetlerini yürütmektedir. Bu hizmetler için,

‘‘

2000 yılı yatırım bütçesiyle 1 adet
yüzer poliklinik teknesi, 10 adet deniz
acil yardım sağlık motorbotu, 1 adet
helikopter ambulans veya hizmet satın
alımı planlanmıştır.

’’

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, 1999 yılı
içerisinde Bakanlığım tarafından yapılan çalışmalar ve alınan mesafeler konusunda Yüce
Meclisimize kısaca bilgiler vermiş bulunmaktayım. Şimdi de, 2000 yılı bütçe takvimi içerisinde yapmayı planladığımız önemli projelerimiz
hakkında bilgiler sunmak istiyorum.
Birincisi, Sağlık Sandığı Kurumu Kanun Tasarısı Taslağı’dır; bu konuda fazla ayrıntıya
girmeyeceğim.
İkincisi, acil sağlık hizmetleri reorganizasyonudur. Acil sağlık hizmetleri, hastalıklar ve acil
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tıbbî gereksinimlerin yanında, ülkemizde yaşanan kazalar ve afetler nedeniyle özel bir konum
ve önem taşımaktadır. Konu, insan gücü, eğitim, donanım, organizasyon ve sektörlerarası
işbirliği, iletişim, ulaşım ve tedavi gibi değişik
boyutları olan kompleks bir yapıya sahiptir. Bu
nedenle, Bakanlığım, ülkemizde ilk defa, bir
acil sağlık hizmetleri şûrası düzenleyecektir.
Üçüncüsü, Sağlık Standartlarının Geliştirilmesi Projesi...
BAŞKAN - Sayın

Bakanım, toparlar mısınız.

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. OSMAN DURMUŞ
(Devamla) - Sayın

Başkan, müsaadenizle...

100. YILA ARMAĞAN

BAŞKAN - O müsamahayı gösterdim; yine de,
toparlayacağınızı ümit ederim efendim.
SAĞLIK BAKANI PROF. DR. OSMAN DURMUŞ
(Devamla) - Lütfen...

Bitiriyorum efendim.

...Bu projeyle, ülkemizde üretilen tüm tıbbî cihaz, sarf malzemeleri ve kitlerin, üretim, ruhsat, CE belgesi, laboratuvar kontrolü ve denetimi konusunda gerekli yasal zemin ve kurumsal
yapılaşma sağlanacaktır.
Dördüncü olarak, özel sağlık hizmetlerinin
organizasyonu ele alınmaktadır. Burada, özel
kurum ve kuruluşların belli standarda oturtulması sağlanacaktır.
Beşinci olarak, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatının reorganizasyonu yapılacaktır.
Altıncısı, standart tanı ve tedavi kriterleri ile
akılcı ilaç kullanımı projesi uygulanacaktır. Ülkemizde, hastalıkların tanı ve tedavisinde, belirli protokollerin kullanılarak, belirli prensiplerin geliştirilmesiyle, ilaç ve tıbbî malzemelerin
rasyonel kullanımı sağlanacaktır.
Yedincisi, Hizmetlerin Otomasyona Geçirilmesi Projesi. Bakanlığımız ile 81 il arasında
mevcut bilgi sistemleri, network tarzında yeniden düzenlenecektir.
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Sekizincisi, sağlık turizmi projesi. Bu projeyle,
sağlık turizminin oluşturulması ve turizm bölgelerinde sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması sağlanacaktır.
Dokuzuncu projemiz, rehabilitasyon merkezlerinin geliştirilmesi projesidir. Bilindiği üzere,
kazalar, afetler, doğuştan anomaliler, kronik
hastalıklar, yaşlılık gibi nedenler, özellikle rehabilitasyon ihtiyacını önplana çıkarmaktadır. Bu
nedenle, rehabilitasyon merkezlerinin geliştirilmesine özel bir önem verilecektir.
Onuncu projemiz, kan ve kan ürünleri projesi.
Bu projeyle, bölgesel kan merkezlerinin kurulması, yeterli kanın temini ve etkin kullanımı,
kan ürünlerinin ülkemizde üretimi konularında gerekli organizasyon ve kurumsallaşma gerçekleştirilecektir.
Onbirincisi, sağlık mevzuatının güncelleştirilmesi projesidir.
Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, bütçeden
Bakanlığıma ayrılan payla, her türlü güçlüğe
ve imkânsızlığa rağmen, kaynaklarımızı doğru
bir şekilde kullanarak, halkımıza etkin, kaliteli
ve sürekli bir sağlık hizmeti vermek için azamî
gayret içinde olacağız.
Kıymetli öneri ve eleştirileriniz, bize olumlu
katkılar sağlamıştır.
Bakanlığımın 2000 Malî Yılı Bütçesi’nin yüce
milletimize ve devletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diler, saygılarımı sunarım. (Alkışlar)
SAĞLIK BAKANI PROF. DR. OSMAN DURMUŞ
(Kırıkkale) - Sayın Başkan, Değerli Milletvekil-

leri, Sayın Bedük “Bütçe artışını yeterli buluyor
musunuz? Bundan evvelki reform paketleriyle
ilgili çalışmalarınız var mı?” diye sordular.

Bütçe artışıyla ilgili görüşlerimi zaten ifade
ettim; ancak, yurtdışı kredilerle bütçenin bazı
açıklarını tamamlamaya ve yatırımlara destek
vermesine çalışıyoruz.

Deprem konusunda da gerekli hazırlıklarımız
vardır. Bu konuda Dünya Bankasından 37 milyon dolarlık bir parayı, ikinci proje çerçevesinde, reorganizasyon çerçevesinde aktardık.
Yine, Bakanlığımın kaynaklarını verimli kullanarak, hastanelerimi kendi kendine yeter hale
getirmeye çalışıyorum. Dolayısıyla, yıllarca
Sağlık Bakanlığına bağımlı konumdaki hastaneler, şu anda vardiya sistemi çerçevesinde.
Mesela, Ankara Numune Hastanesi, bu ay, 3
ay karşılığı doktorlarımıza 960 milyon lira döner sermayeden para dağıtacaktır. Bu vardiya
sisteminden sonra oluşmuş bir gelişmedir.
Sayın Ünal’ın, Antalya Doğumeviyle ilgili bir sorusu var. Antalya Doğumevi, vakıftan, mahkeme
kararıyla alınmıştır; ancak, Yargıtay onayından
sonra yatırım başlayacaktır. Ayrıca, o hastanenin
doğumevi dışında bir amaçla kullanılması planlanmaktadır. Antalya’ya, 2000 yılı projesinde,
yine bir doğumevi hazırlığımız vardır; onu, rehabilitasyon amaçlı kullanmak istiyoruz.
Sayın Arslan’ın, Nallıhan Devlet Hastanesiyle
ilgili bir sorusu var. Hastane binası yapılmış, 2
katı yükselmiş, 2’nci kat çalışması sırasında, işçilerimiz, üstte gerilim hattı olduğunu görmüşler
ve o günden bu güne hastane inşaatı bekletilmiş. Zannediyorum, TEDAŞ o gerilim hattını
geriye alırsa, hastane inşaatı devam edecek.
Kızılcahamam Rehabilitasyon Merkeziyle ilgili sorunuz vardı. O konuda, Bakanlığımda henüz bir çalışma yok; ama, gündeme alacağız.
Çamlıdere Sağlık Merkeziyle ilgili, yine Bakanlığım ilgilileriyle görüşeceğiz.

Sayın Ercan “Sokak ve caddelerde yaralılar
kurtarılmaya çalışılırken, Sağlık Bakanı, yurt
dışından gönderilen, gönderilmek istenilen
doktorlar, uzmanlar ve kurtarıcı ekiplerle ilgili, basına yansıyan polemikleri kullandılar.”
dedi. Evet, depremin ilk günü, deprem bölgesine, beyin cerrahı, genel cerrah, göğüs cerrahı
ve ortopedist olmak üzere, 154 uzman hekim
gönderilmiştir. Dünyanın her ülkesinden gelen
hekimlerin içinde, sadece acil hizmetlerde görevli, kıdemli insanlar vardır, bu özelliği haiz
hiçbir uzman yoktur.
Kaldı ki, Dünya Sağlık Örgütünün İtalya’da
yapılan toplantısında, biz, depremde uzman
hekimlerin ilk 6-8 saatte faydalı olabileceğini
ve bu tür yardımın olabilmesi için, uluslararası bir network kurulması gerektiğini söyledik,
51 Avrupa ülkesinin katıldığı Avrupa bölge
toplantısında böyle bir kararı aldırdık ve bu
kararı, Dünya Sağlık Örgütüne kabul ettirdik.
Dolayısıyla, 6-8 saatten sonra bölgeye gönderilen uzman hekim, orada tedavi edecek kimseyi
bulamayacaktır.

100. YILA ARMAĞAN

Reform paketleriyle ilgili soruya cevap veriyorum. Kendi yaptığımız hazırlıklarda, bundan
evvel Meclisimizde yapılmış olan çalışmaları da göz önünde bulunduruyoruz ve onlarla
kendi çalışmalarımızı mezc ediyoruz efendim.

Nitekim, ilk gün, bütün yaralılarımız, tedavisi yapılması gereken gelişmiş merkezlere gönderilmiştir; ancak, bu anonslarımız sırasında,
biz, ihtiyaçlarımızı ifade ettik ve özellikle şunu
söyledik: “Ebe, hemşire, doktor göndermeyiniz, ilaç göndermeyiniz; ama, enkaz altındaki
yaralıyı kurtaracak uzman kişiler gönderiniz.”
Israrla bunu belirttik ve o çerçevede insanlar
geldi, oldukça da faydalı oldular. Ülkemiz içindeki kurtarma ekipleri de yurt dışından gelen
ekipler de gönüllüler de faydalı oldular.
Bundan başka “Bu konuda becerisi olmayanlar, yaralıları kurtaracağız diye dozerle inşaatı
iterek insanları eziyorlar. Ederle çekmek, vinçle kaldırmak veya orada bir penatrasyon deliği
açarak yaralıyı kurtarmak varken, yaralılarımızı öldürecekler. Telaş etmeye gerek yoktur, bu
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yaralıların eğer yaraları ağır değilse, korunmalı
bloklarda kalmışlarsa, on beş gün sonra dahi
sağ çıkarılabilirler. O halde, kurtarma ekibi
gönderiniz.” dedik. Bu uyarılarımızı, Dünya
Sağlık Örgütü ciddiye aldı. Şu anda, depolarımızda, maalesef, kullanılmış ayakkabılar, çamaşırlar var; şu anda, Roma Havaalanında,
kullanılmış giysiler var, nakil bekliyorlar.
Bu uyarılarımız dikkate alındı. En son, geçen
ay Lancet’te yayımlanan bir yazıda, Türkiye
Sağlık Bakanlığının görüşlerini esas alan yardımın ne zaman ne şekilde olması gerektiği ve
yardımı isteyen ülkenin ihtiyaç listesine göre
yapılması gereği vurgulandı.
100. YILA ARMAĞAN

Şu anda, İsveç’te, nakil bekleyen sahra tipi 2
büyük hastane vardır. Bunu, Sağlık Bakanlığı
nakledecek durumda değildir, Genelkurmayımıza tevcih ettik; onlar getirip kendi amaçları
doğrultusunda kullanacaklar.
Sayın Dayanıklı’nın hepatit aşısıyla ilgili sorusu, isabetli bir soru. Ülkemizde hepatit aşısının
kimler tarafından kullanılması gerektiği, bilimsel verilerle açıklanmalıdır; bu, risk altındaki
gruptur. Risk altındaki grup, cerrahî branşlardır, kan ve kan ürünleriyle uğraşan hemşirelerdir veya vücut direnci düşük olan insanlardır,
diyalize giren hastalardır veya 0-6 yaş grubundaki çocuklarımızdır. Şu anda, ülkemizde,
0-6 yaş grubu çocuklarımıza ve risk altındaki
gruplara, Sağlık Bakanlığı, rutin, düzenli 3
doz hepatit aşısını yapmaktadır; ama, medyanın, ısrarla hepatit aşısını gündeme getirmesi
ve sağlık politikalarını kendisinin belirleyeceği
gibi bir izlenime girmesi, bu aşıları ithal eden
firmalara rant sağlamak amaçlıdır. Dolayısıyla,
sorunuza teşekkür ediyorum. (MHP ve DSP
sıralarından alkışlar) Bizim mücadelemizdeki
sıkıntı budur, bu çabayı gösteriyoruz. Biz diyoruz ki, Anayasamızın 56’ncı maddesi, sağlıkla
ilgili görevleri Sağlık Bakanlığına vermiştir,
sağlık politikalarını da Sağlık Bakanlığı tespit
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edecektir; yoksa, ithalat rejimini elinde bulunduranlar değil. (MHP sıralarından alkışlar)
Sayın Seven, ödeneksizlikten dolayı bazı hastanelerin kapalı olduğunu, ebe, hemşire ve
doktorların ne zaman gönderileceğini sormaktadırlar. Yardımcı sağlık personeliyle ilgili yasa
tasarımız Başbakanlığımıza gelmiş, Maliye Bakanının imzasındadır; Devlet Personel Daire
Başkanlığının olumlu görüşü alınmıştır. 52.000
sağlık personeli talebimiz vardır; ancak, bu
arada, size bir rakamı söylemeden geçemeyeceğim; 1.1.1999 tarihi itibariyle, ilk altı ay, 241
uzman hekim, 677 pratisyen hekim ataması
yapılabilmiştir. Hükûmetimizin, 57’nci Hükûmetin göreve geldiği tarihten, yani 1.6.1999
tarihinden 13.12.1999 tarihine kadar olan dönemde atanan uzman hekim sayısı, birinci dönemde 241 iken, bizim dönemimizde 677’dir.
Bunda, hekimlerin kura usulüyle atanması,
kurada çıkan görev yerine gitmeyen hekimlere
görev verilmemesi gibi bir prensibi kabul etmiş
durumdayız; bugüne kadar da ne bir bakan
için ne bir milletvekili için, bu prensibimizi
bozmadık. (MHP sıralarından alkışlar)
Yine pratisyen hekim atama uygulamasıyla
ilgili ilk altı ayda 717 pratisyen hekim atanmışken, ikinci dönemde 2.747 pratisyen hekim atanmıştır ve bunların tamamı da kura ile
atanmıştır, torpil yoktur, kadrolaşma söz konusu değildir. (MHP sıralarından alkışlar)
Ağrı ilinin 112’si için de -yatırım programındadır- 3 ambulans ve 12 milyar lira gönderilmiştir. (MHP sıralarından alkışlar)
Sayın Akın’ın “Bağcılar, Güngören, Avcılar
bölgesinde bir hastane düşünüyor musunuz”
sorusuna vereceğim cevap: Bu bölgede, özellikle Güngören bölgesinde düşündüğümüz 400
yataklı hastane programlanmıştır, bu bölgedeki
Büyükçekmece’den Bahçelievler’e kadar her
yere hizmet verecektir efendim.

Bakanlığıma bağlı 3.200 civarında
ambulans vardır. Ancak, bu
ambulansların büyük ekseriyeti beş
yaşını aşmış durumdadır.

’’

Maalesef, bu yıl için çabamız, ambulans ihalesinde, ülkemizde yaşanan bazı sıkıntıları beraberinde getirmiştir. İki buçuk aylık uğraşmadan
sonra, Devlet Planlama Teşkilatından, bu ambulans ihalesini, yılbaşına on beş gün kala sağlayabildik. Ancak, 9 firma bu müracaatı yaptığı
halde, her firmanın müracaat evrakında eksikler ve muvazaa kokan tavırlar vardı. Dolayısıyla, ihale ikinci üçüncü güne ertelendi, pazarlık
usulüne gidildi. Ancak, üzülerek ifade edeyim
ki, 14 milyar 600 milyon liraya, pazarlıkla, tam

Tokat Devlet Hastanesiyle ilgili, yatırım programında gerekli malî ödenek konulmuştur. O
konuda, mevcut malî imkânlar ne kadarına
imkân verirse, o kadarı tamamlanacaktır.
Onun dışındaki sorular, yazılı olarak cevaplandırılacaktır.
Teşekkür ediyorum. (MHP, DSP ve ANAP sıralarından alkışlar)

100. YILA ARMAĞAN

‘‘

donanımlı ve 5 milyarlık defibrilatörü bulunan
ambulansı alabilmişken, Devlet Malzeme Ofisinden 5 milyarlık donanım eksiği olan ambulansları, 15 milyar veya daha fazlasına almak zorunda kaldık. Bu durumu da, Devlet Malzeme
Ofisinin, devlet dairelerine ve bakanlıklarımıza
pahalı malzemeyi zorla dayatması gibi durumu
da huzurunuza arz ediyorum efendim.

TBMM | 21. DÖNEM
Konu

Sağlık Bakanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesin Hesap Kanunu
Tasarıları Münasebetiyle

Yasama Yılı

3

Birleşim

33

Tarih

16.12. 2000

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. OSMAN DURMUŞ
(Kırıkkale) - Sayın

Başkan, Yüce Meclisin Değerli Üyeleri, Bakanlığımın 2001 Malî Yılı Bütçesi’ni sunmak üzere huzurlarınızda bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Meclisin siz değerli
üyelerini saygıyla selamlıyorum.
Sağlık hizmetlerinin, kişiye etkili, ulaşılabilir ve
kaliteli bir şekilde sunulması, Bakanlığımın temel politikasıdır. Sağlık hizmetlerini sunarken
temel ilkelerimiz, nüfusun tamamını kapsaması, düzenli ve sürekli sunulması, rekabet ve kalitenin öne çıkarılmasıdır.
Sağlık hizmetlerini denetleme yetkisi, Sağlık
Bakanlığına verilmiş olmakla birlikte, standart

bir denetimin yapılabildiğini söyleyebilmek
zordur. Bunun önemli nedenleri, yeterli sayıda denetim elemanımızın olmayışı, Bakanlık
ve kurumlarımızın aşırı bağımsız olma isteği,
eleştirilere alınganlık göstermemiz ve denetime
açık olmayışımızdır. Standart bir denetime sahip, çağdaş teknolojiye ayak uyduran ve sağlık
hizmetini veren ile finanse eden kurumları birbirinden ayıran bir sağlık hizmeti ise, öncelikli
hedeflerimiz arasındadır.
Bu temel ilkeler ışığında ve hedeflerimiz doğrultusunda, 65 milyon insanımıza koruyucu
sağlık hizmetlerini bir bütün halinde, ücretsiz
götürmeye çalıştığımız malumlarınızdır.
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Temel sağlık hizmetlerinin etkin ve hakkaniyetle, toplumun en uç yerleşim birimlerine kadar
ulaştırılması ana prensibimizdir; ancak, personel ve taşıt eksikliğiyle doğu ve güneydoğuda
on beş yıl süren terör yüzünden bu prensip yeterince yerine getirilememiştir.
Bu hizmetlerin yürütülebilmesi amacıyla,

‘‘
100. YILA ARMAĞAN

Bakanlığıma, 2001 Malî Yılı Genel
Bütçesi’nden, 1 katrilyon 280 trilyon
lira ayrılmıştır. Bakanlığımın bütçesine
ayrılan bu rakam, Genel Bütçe içerisinde
2,66’lık bir payı ifade etmektedir. Bu
oranın, son yıllarda sağlığa ayrılan
en düşük pay olduğunu bilgilerinize
sunuyorum.
2001 yılı içerisinde fizikî gerçekleşmesi
yüzde 90’ın üzeri olan 90 adet hastane ile
fizikî gerçekleşmesi yüzde 70’in üzerinde
olan 92 sağlık ocağı, 57 sağlık evi, 2
sağlık müdürlüğü hizmet binası, 1 halk
sağlığı laboratuvarı, 3 ana çocuk sağlığı
ve aile planlaması merkezi, 3 verem
savaş dispanseri ve 11 sağlık meslek
lisesinin bitirilmesi planlanmıştır.

’’

Sayın Başkan, Değerli Üyeler, sağlık hizmetleri içerisinde en önemli yer, hiç şüphesiz,
koruyucu sağlık hizmetlerinindir. Bakanlığımız da bu çerçevede, koruyucu sağlık
hizmetlerine gereken önemi vermekte ve
konuyla ilgili çalışmaları büyük bir hassasiyetle yürütmektedir. Her köye, her mezraya
giderek, her çocuğu ve her gebeyi aşılamak
için yoğun bir çaba başlatılmıştır. Bu aşılara,
gerekli durumlarda kullanılan kuduz aşısı,
kuduz serumu ve yılan serumu da eklendiğinde, aşılama uygulamasının Bakanlığıma
maliyeti, yaklaşık 11 milyon dolardır.
Sayın Başkan, Değerli Üyeler,
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‘‘

Koruyucu sağlık hizmetlerini, ülke
genelinde 5.699 sağlık ocağı, 11.746 sağlık
evi ve 78 halk sağlığı laboratuvarıyla
sağlamaktayız.

’’

Bu kurumlarımızda çalışan ve gerek aşılama
çalışmalarında bulunan gerekse halk sağlığının
korunmasına yönelik olarak yurdun en ücra
köşesine kadar sağlık hizmeti götüren sağlık
personelimizin hak etmiş olduğu seyyar görev
tazminatları ile geçici ve sürekli görev yollukları, maalesef, yeterince ödenememiştir.
Sayın Başkan, Değerli Üyeler, ülkemizde trafik kazalarının istatistikleri incelendiğinde,
kazalarda ölen ve yaralanan insan sayısının
ürkütücü bir seviyede olduğu görülmektedir.
Karayollarında yapılacak düzenlemeler, trafikle ilgili mevzuatın caydırıcılığı yanında, acil ve
ilkyardımda kaliteli, etkin ve süratli bir hizmeti
üretmek zorundayız. Bu nedenle de acil sağlık
hizmetlerinin ayrı bir yeri ve önemi vardır.

‘‘

Acil sağlık hizmetleri, 2000 yılının ilk on
ayı itibariyle, 71 ilimizde, 358 istasyon ve
541 ambulansla verilmekte olup, geriye
kalan 10 ilimizdeyse, altyapı ve kuruluş
çalışmaları devam etmektedir.

’’

Bu çalışmalar doğrultusunda, Bakanlığımın
hedefi, trafik kazaları nedeniyle meydana gelen ölümlerin ve sakatlıkların, yıllık yüzde 6-7
oranında azaltılmasını sağlamak ve acil vaka
ihbarlarından sonra, şehir içinde ortalama 8
dakikada, şehir dışındaysa 15 dakikada vakalara müdahale etmektir. Bütün bu hizmetlerin
desteklenmesi amacıyla, uluslararası standartlara uygun, içerisinde reanimasyonun ve küçük

Sayın Başkan, Değerli Üyeler, 2001 yılına girmeye hazırlanırken, Dünya Sağlık Örgütünün
belirlediği “21’inci Yüzyılda Herkes İçin Sağlık” hedefleri doğrultusunda, Ulusal Sağlık 21
Politikası geliştirme çalışması Bakanlığımız öncülüğünde başlatılmıştır.
Ayrıca, turistik yörelerde sunulması gereken
sağlık hizmetleri, sadece turist sağlığıyla sınırlandırılmadan, turizm sağlığı şeklinde bir bütün olarak ele alınmasına yönelik bir yapılanmaya gidilmektedir.
Ülkemizde yaşanan hızlı sosyal ve ekonomik
değişmelere paralel olarak, sağlık sorunlarının
boyutları da önemli ölçüde değişmektedir.
Günümüzde, toplum sağlığımızı, kalp hastalıkları, kanser, bulaşıcı hastalıklar gibi fiziksel
hastalıkların yanı sıra ruhsal bozukluklar da
büyük ölçüde etkilemektedir. Ruh sağlığının
önemi, deprem sonrasında bir kez daha ortaya çıkmıştır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından
“ruh sağlığı yılı” ilan edilen 2001 yılında, koruyucu ruh sağlığı çalışmalarımız, yeni projelerle
güçlendirilerek geliştirilecektir.
Ülkemizde, çalışanların sağlığının korunması,
izlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması veya
aldırılmasıyla ilgili, organize sanayi bölgelerinde işyeri sağlık birimleri oluşturulması konusunda çalışmalar başlatılmıştır.
Sayın Başkan, Değerli Üyeler, dünyada, her
yıl, 6 milyondan fazla insan kansere yakalanmakta ve bunların büyük çoğunluğu da hayatını kaybetmektedir. Kanser, son yıllarda sebebi

bilinen ölümler arasında kalp damar hastalıklarından sonra ikinci sıraya yükselmiştir. Kanserle savaşta, Dünya Sağlık Örgütü tarafından
tüm ülkelerde uygulanması öngörülen altı basamaklı kanser kontrol programı, ülkemizde de
başarıyla uygulanmaktadır.
Bu çerçevede,

‘‘

finansmanı tümüyle Bakanlığımız
tarafından karşılanan ve devlet
hastanelerine entegre olan 22 kanser
erken teşhis merkezi açılmıştır.

’’

Ayrıca, Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri Yönetmeliği ile Kanser Kayıt Merkezleri
Yönetmeliği hazırlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

100. YILA ARMAĞAN

müdahalelerin gerçekleştirileceği kara ambulansları, nüfus yoğunluğu da dikkate alınarak
dengeli bir şekilde dağıtılmaktadır. Bunun yanı
sıra imkânlarımız dahilinde hava ve deniz ambulansları da bu sisteme kazandırılarak, işleyiş
güçlendirilecektir. Bu doğrultuda, Bakanlığımız, 5 helikopter ambulans için ihale işlemlerini tamamlamıştır.

Sayın Başkan, Değerli Üyeler, yüzyıllardır
önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam
eden veremin, son yıllarda, gelişmiş ülkelerde
bile artış gösteriyor olması, tüm dünyada, daha
etkin bir mücadeleyi zorunlu hale getirmiştir.
2000 yılında, dirençli vakaların tedavisi için
gerekli ikinci kuşak ilaç alımları yapılmış ve bu
hastaların ücretsiz tedavilerine başlanılmıştır.
Sayın Başkan, Değerli Üyeler, ülkemizde, halen önemli bir halk sağlığı sorunu olarak gündemdeki yerini koruyan sıtma hastalığıyla mücadelemiz devam etmektedir.
Ülkemizdeki kadın ve çocuklarımızın sağlık
göstergelerinin gelişmiş ülkeler düzeyine çıkarılması için, özellikle, anne ve çocuklarda
ölümlere neden olan, basit ve ucuz yöntemlerle önlenebilecek sağlık sorunlarının zamanında
teşhis ve tedavisi amacıyla programlar geliştirilerek uygulamaya konulmakta ve rutin hizmetler, özel programlarla desteklenmektedir.
Sayın Başkan, Değerli Üyeler, ülkemiz referans
kuruluşu olan Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi tarafından, stratejik öneme sahip, biyolojik
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ürünlerin uluslararası bilimsel gelişmelere uygun olarak ülkemizde üretimini amaçlayan projelere, 2001 yılında da gerekli destek verilecektir.
Gerek ülkemizde üretilen gerekse ithale edilen
ilaç ve kozmetikler ile tıbbî ve cerrahi malzemelerin, ulusal düzeyde kalite kontrolünün,
günümüz biyoteknolojik gelişmeleri ve artan
kapasite dikkate alınarak, modern manada
yenilenmesi gereği anlaşılmış ve projelendirilerek, yatırım programına teklif edilmiştir.

100. YILA ARMAĞAN

İlaç konusunda, dünya ülkelerinin uygulamalarını da etkileyen yeni kavramlar ve öncelikler, ülkemiz ilaç yönetim sisteminde, yapısal
ve fonksiyonel olarak köklü değişiklikler yapılmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Bu nedenle,
Avrupa Birliği direktifleri doğrultusunda mevzuat çalışmalarına hız verilmiş ve yüzde 80’i
tamamlanmıştır.
Sayın Başkan, Değerli Üyeler,

‘‘

tarihinde başlattığımız vardiyalı çalışma
uygulaması, bugün, 36 ilimizde, 64
hastanede başarıyla uygulanmaktadır.

’’

Sağlık Bakanlığı hastanelerindeki vardiya sistemi, diğer kurum ve kuruluşlardaki mesai
kayıplarını önlemek için de bu kurum çalışanlarına hizmet vermeye hazırdır. Bu konuda
sendikalar, SSK yetkilileri ve ilgili bakanlıklarla
görüşmeye ve çözüm üretmeye hazır olduğumuzu ifade etmek isterim.
Sayın Başkan, Değerli Üyeler, sağlığın korunması ve güvence altına alınabilmesi amacıyla,
Tıbbî Yanlış Uygulama (Malpraktis) Kanun
Taslağı hazırlanmıştır. Bu kanun çerçevesinde, hekim hatalarıyla ilgili, meslekî mesuliyet
sigortası uygulamaya sokulacaktır. Bu kanun
teklifimizin, sizlerin desteğiyle 2001 yılı içinde
yasalaşmasını ve yürürlüğe girmesini ümit etmekteyiz.

Döner sermayeli hastanelerimizin
1999 yılında 30 trilyon Türk lirası olan
nominal sermayeleri, 2000 yılında 100
trilyon Türk lirasına, 2001 yılında da 200
trilyon Türk lirasına çıkarılacaktır.

Sayın Başkan, Değerli Üyeler, sağlık hizmetlerinden tüm vatandaşlarımızın eksiksiz ve aynı
kalitede yararlanabilmeleri, tüm ülkeye yaygın
bir sağlık sigorta sisteminin kurulmuş olmasıyla
mümkündür.

Teşhis ve tedavi ünitelerinde görülen yoğun
hasta talebinin zamanında karşılanması, aşırı
yığılmaların önlenmesi, hekimlerimizin, hastalarına yeterince zaman ayırabilmeleri,

Ülkemizde sağlık hizmetlerinden
yararlanamayan, sayıları 9.656.737 kişiyi
bulan yeşil kartlı vatandaşlarımız ülke
nüfusunun yüzde 14,9’unu kapsamakta
olup, bu da sağlık sigortası gelişmesinde
önemli bir aşamayı ifade etmektedir.

’’ ‘‘

‘‘

mesai saatleri dışında da her
branşta uzman düzeyinde sağlık
hizmeti verilmesi ve sağlık personeli
kapasitesinin âtıl durumdan kurtarılarak
rantabl çalışmanın sağlanabilmesi,
insan gücünden optimum düzeyde
yararlanılması amacıyla 2 Eylül 1999
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Sayın Başkan, Değerli Üyeler,

‘‘

’’

Ülkemizde yaklaşık 19.000 kronik
böbrek hastası diyaliz hizmetlerinden

’’

Ülkemizin hekim dışı sağlık personeli ve sağlıkta ihtiyaç duyulan ara insan gücü, Bakanlığımıza bağlı okullarda yetiştirilmektedir. Ülke ihtiyaçları doğrultusunda, Avrupa standartlarına
uygun olarak 4.600 saat meslekî eğitim vermek
kaydıyla yeni programın uygulamaya konulacağını ifade etmek isterim.
Bilindiği üzere, Bakanlığımıza tahsis edilen
37.000 kadronun 12.000 kadrosu aralık ayı itibariyle atanmış olacaktır. Bu atamalar sonunda, kalkınmada öncelikli illerde görev yapan
hemşire, ebe ve sağlık memuru oranları yüzde 60-70 oranına yükselecektir. Yurdumuzun
mahrumiyet bölgelerinde dahi büyük gayret ve
fedakârlıkla görev yapan, başta hekimler olmak
üzere, tüm sağlık ve yardımcı sağlık personelimizin sosyal ve çalışma şartlarının düzeltilmesi,
özlük haklarının bu personelimizin hak ettikleri düzeye çıkarılarak iyileştirilmesi, üzerinde
durduğumuz bir konudur ve bu konuyla ilgili
çalışmalarımız devam etmektedir.
Sağlık projesi kapsamında, akılcı ilaç kullanımı,
standart tanı ve tedavi kriterleriyle ilgili çalışmalarımız 600 civarında bilim adamıyla sürdürülmektedir, bunların da kısa sürede hizmete
sunulacağını ve tedavilerin bu standartlar çerçevesinde yürütüleceğini ifade etmek isterim.
Sayın Başkan, Değerli Üyeler, Birinci Sağlık
Eğitim Şûrası, 24 Kasım 2000’de, Antalya’da,
üniversite rektörleri, dekanlar, oda başkanları,
uzmanlık dernekleri, il müdürleri, eğitim hastanelerimizin başhekimleri ve 620 bilim ada-

mıyla birlikte toplanmıştır. Tıp, diş hekimliği,
eczacılık, sağlık elemanlarının eğitimleri ve sorunlarıyla ilgili önemli kararlar alınmıştır.
Sayın Başkan, Değerli Üyeler, Bakanlığıma bağlı katma bütçeli bir kurum olan Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Uluslararası Sağlık
Tüzüğü’nde yer alan bulaşıcı ve salgın hastalıkların kara, hava ve denizyoluyla ülkemize girişini, aynı yollarla başka ülkelere yayılmasını önlemekle yükümlü olup, bu görevini, uluslararası
giriş ve çıkışa açık tüm sınır kapılarında sağlık
denetimi uygulayarak yerine getirmektedir.
Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, 57’nci
Hükûmet Programımızdaki temel politikamız
ve temel ilkelerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı özet olarak görüşlerinize arz ettim.
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yararlanmaktadır. Bakanlığımızın
çalışmaları neticesinde 162’ye ulaşan bu
merkezlere, 2001 yılında 44 yeni merkez
ilave edilecektir.

Sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için, bütçemizi destekleyerek güçlendireceğinize inanıyor; bu düşünce ve duygularla,
2001 Malî Yılı Bütçesi’nin, Yüce Milletimize
ve devletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor; hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (MHP,
DSP ve ANAP sıralarından alkışlar)
--SAĞLIK BAKANI PROF. DR. OSMAN DURMUŞ
(Kırıkkale) - Sayın

Başkan, zamanın gecikmesi
dolayısıyla yazılı cevap vereceğiz bu konulara.
Arkadaşlarımın sorularının hepsi, hakikaten
isabetli sorular. Sadece Sayın Ongun’un sorusuna cevap veriyorum: Kuşadası, Didim, Söke,
Hizan, Mutki hastaneleri bu yıl açılacak; Adilcevaz zaten açılmıştı.

Teşekkür ediyorum efendim. (MHP sıralarından alkışlar.
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Konu

Sağlık Bakanlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile 2000 Malî Yılı Kesin Hesap Kanunu
Tasarıları Münasebetiyle

Yasama Yılı

4

Birleşim

34

Tarih

08.12.2001

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. OSMAN DURMUŞ

Sayın Başkan, Yüce Meclisin Değerli Üyeleri, Bakanlığımızın 2002 Malî Yılı
Bütçesi’ni sunmak üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Meclisin siz değerli üyelerini saygıyla selamlıyorum.

(Kırıkkale) -

100. YILA ARMAĞAN

Bilindiği üzere, sağlık, kişinin bedensel, ruhsal
ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Anayasamızın 56’ncı maddesi de, kişinin sağlıklı bir
yaşam sürebilmesi amacıyla koruyucu, tedavi
ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini düzenleme yetkisini, devlete vermiştir. Bu doğrultuda,
Bakanlığımızın temel politikası, sağlık hizmetlerinin, kişiye, etkili, ulaşılabilir ve kaliteli bir
şekilde sunulmasıdır.
57’nci Hükûmetin Sağlık Bakanı olarak, sağlık
hizmetleri alanında dünyada kabul gören ortak
ilkeler ışığında ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ve programı çerçevesinde, 2001 yılında yapabildiklerimizi, ülkemizin sağlık alanındaki öncelikli sorunlarını ve bunlarla ilgili
planlarımız sunmak istiyorum.
Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, öncelikle
2001 yılında yaptıklarımızı sunmak istiyorum.
Bakanlığımıza sağlanan bütçe payıyla, bir yandan sağlık hizmeti sunarken, diğer yandan da
bu hizmetin geniş kitlelere ulaştırılabilmesi amacıyla, çeşitli sağlık yatırımları gerçekleştirilmiştir.

‘‘

2001 yılı yatırım programında, 1.494
adet muhtelif sağlık tesisi projesi yer
almakta olup, 700 adedinin inşaatına
başlanılmamıştır.
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’’

Devam eden yatırımlarımızın inşaatlarında
kullanılmak üzere, bu yıl içerisinde, Genel Bütçe’den 66 trilyon Türk lirası ile 3418 sayılı Kanun’la sağlanan ek kaynaktan 77 trilyon Türk
lirası olmak üzere, toplam 143 trilyon Türk lirası
ödenek tahsis edilmiş ve ilgili kuruluşların bütçelerine aktarılmıştır. Bakanlığımızca,

‘‘

2001 yılı içerisinde, 31 hastane, 63 sağlık
ocağı, 55 sağlık evi, 4 sağlık meslek
lisesi, 4 anaçocuk sağlığı merkezi, 1
verem-savaş dispanseri ile 2 sağlık
müdürlüğü hizmet binası inşaatları
tamamlanmıştır.

’’

Bakanlığımız, koruyucu sağlık hizmetlerini
güçlendirmeyi, birinci öncelik olarak görmektedir. Bu doğrultuda,

‘‘

Türkiye genelinde, 6.298 sağlık ocağı
planlanmış olup, 5.750 adet sağlık ocağı
faal durumdadır.

’’

Biraz evvel, konuşmacı arkadaşlarımızın ifade
ettiği gibi, burada, rakamlar farklı bildirilmiştir.

‘‘

14.817 pratisyen hekim bu ocaklarda
çalışmaktadır ve sadece, 393 ocakta
hekim yoktur.

’’

Bu kuruluşlarda, tüm koruyucu hizmetler ve
birinci basamak tedavi hizmetleri, en iyi şekilde
verilmeye çalışılmaktadır.

Bakanlık olarak, polio eradikasyonuna verdiğimiz önem doğrultusunda yürüttüğümüz yoğun çabalar sonucu, ülkemizde, son üç yıldır
çocuk felci vakası görülmemiştir. Bu doğrultuda, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesine,
poliodan arındırılmış ülke sertifikası almak için
başvurulmuştur.
Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

‘‘

Acil sağlık hizmetleri, bugün itibariyle
81 ilimizde, 415 istasyonda, 562
ambulansla, yaklaşık 10.000 kişilik
personelle yürütülmektedir. İlk on ayda,
toplam 117.973 hasta ve yaralıya hiçbir
ücret alınmadan hizmet götürülmüştür.

ları alınmıştır. Yürütülen çalışmalar sonrası,
Ambulanslar ile Özel Ambulans Servisleri ve
Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği yürürlüğe
girmiştir. Bu yönetmelikle, hizmetlerin standartları belirlenmiş ve özel ambulans işletmeleri disipline edilmiştir.
Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, önem
verdiğimiz hizmetlerden bir diğeri ise, çevre
sağlığı hizmetleridir. Çevre sağlığı denetimlerinde etkinliğin sağlanması amacıyla, değişen
ve gelişen teknolojiyi de dikkate alarak, araç
gereç ve malzeme açısından tüm teşkilatımız
desteklenerek, etkin ve verimli çevre sağlığı
hizmeti verilmesi sağlanmıştır.
Ülkemizin en önemli ekonomik sektörlerinden
biri olan turizm sektöründe personel eğitimine
önem verilmiş ve Mavi Bayrak Projesi yürütülmüştür.
Halkın beslenmede bilinçlendirilmesini amaçlayan Toplum Beslenmesi Eğitim Programı geliştirilmiş ve uygulamaya konulmuştur.
Ülkemizde ölüm nedenlerinin başında gelen
kalp hastalıklarından, halkın sağlıklı beslenme
yoluyla korunabilmesini amaçlayan “Sağlıklı
beslenelim, kalbimizi koruyalım” projesi kapsamında çalışmalara devam edilmektedir.

Bu vakaların yüzde 13,7’sine yerinde müdahale edilmiş, yüzde 56,4’ünün ise hastanelere
nakilleri sağlanmıştır.

Çevre ve gıda sağlığı hizmetlerinin etkinliği
için önemli bir unsur olan halk sağlığı laboratuvarlarının yaygınlaşmasını amaçlıyoruz.
2001 yılı itibariyle 81 halk sağlığı laboratuvarı faaliyet göstermektedir. Bu laboratuvarlarda 35.000 gıda maddesinin kimyasal analizi,
19.000 gıda maddesinin bakteriyolojik analizi,
200.000 su numunesinin bakteriyolojik analizleri yapılmıştır.

Bu hizmetlerin desteklenmesi amacıyla, 243
adet, uluslararası standartlara uygun, içerisinde reanimasyonun ve cerrahî müdahalelerin gerçekleştirilebileceği kara ambulans-

Bu çerçevede, bazı su üreticilerinin ve meyve
suyu üreticilerinin kuyularında koli basilleri
tespit edilmiş ve o kuyular kapatılmıştır. Biraz evvel, sayın milletvekilimizin ifade ettiği,

’’

100. YILA ARMAĞAN

Bağışıklama programı, koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında, öncelikli hizmetler arasında
yer almaktadır. Ülke genelinde, her yıl doğan
1.360.000 bebek, boğmaca, difteri, tetanos, kızamık, çocuk felci, verem ve hepatit-B hastalıklarına karşı, ücretsiz olarak aşılanmaktadır.
Sıfır yaş grubu çocukların en az yüzde 90’ını,
rapelleriyle birlikte tam aşılı hale getirme, tanımlanmış risk gruplarını hepatit-B’ye ve tespit
edilen tüm gebeleri tetanosa karşı aşılama faaliyetleri, çok ciddî bir şekilde yürütülmüştür.
Rutin aşılama programında kullanılan aşılar ile
halka ücretsiz olarak verilen kuduz aşısı, kuduz
serumu ve yılan serumu da, yurt dışından satın
alınmış ve yürütülen programlar doğrultusunda, ücretsiz olarak halkımıza sunulmuştur.
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sularda hologram uygulaması halk sağlığının
korunması amacına yönelik bir uygulamadır.
Kendileri hastane işletiyorlar, bu kadar trilyonlarca lirayı hastaneden kazanabiliyorlar
mı ki, 30.000 liralık bir hologram uygulamasında 15 trilyon para kazanılacağını ifade
ederek, halk sağlığını tehdit eden bir sorunu,
bu konuda suistimalleri basında yaygın olarak
görülen firmaların arkasına sığınarak savunabiliyorlar.

100. YILA ARMAĞAN

BAŞKAN - Sayın

Bakanım, son 50 saniye...

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. OSMAN DURMUŞ
(Devamla) - Kaç?..
BAŞKAN - Son

50 saniye...

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. OSMAN DURMUŞ
(Devamla) - Olur

mu Sayın Başkanım!..

DR. İBRAHİM KONUKOĞLU (Gaziantep) - İkisini de aynı şeyi satıyor, bu kadar fark olmaz ki...

ronik.

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. OSMAN DURMUŞ

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. OSMAN DURMUŞ

Ruh sağlığı hizmetlerinin iyileştirilmesine, koruyucu ruh sağlığı hizmetlerinin
geliştirilmesine ve birinci basamakta yaygınlaştırılmasına önem ve öncelik verilmiştir. Bu
amaçla hazırlanan proje uygulamaya konulmuştur.

(Devamla) -

(Devamla) -

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, dünyada
her yıl 6 milyon insan kanser nedeniyle hayatını
kaybetmektedir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de ilk sıralara yükselmiş olan bu hastalığa
bağlı ölümler kalp ve damar hastalıklarından
sonra ikinci sırada yer almaktadır. Bu amaçla
Kanser Kayıt ve İnsidans Projesi uygulanmaya
başlanmıştır. Bu proje çerçevesinde 11 ilimize
ilave olarak 7 il ve 4 referans ilde Aktif Kanser
Kayıt Merkezleri kurulmuştur.
Ulusal Mezotelyoma Kurulu oluşturularak, ülkemizde, asbest ve zeolitin neden olduğu kanserlerin önlenmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır.
Ulusal Genetik Geçişli Kanserler Kurulu oluşturularak, ülkemizde genetik olarak geçiş gösteren kanser türlerinin tespitinin yapılması ve
bunlara yönelik koruyucu tedbirlerin alınması
sağlanmıştır.
Ankara Numune Hastanesinde 18 ay önce açtığımız Kemik iliği Nakli Merkezi uluslararası
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alanda da kabul görmüş ve yaptığı 110 kemik
iliği nakliyle, yeşil...

BAŞKAN - Efendim,

doğru; yani, makine elekt-

Peki; biraz izin verin. Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza tanıdığınız toleransı lütfen tanıyın.

BAŞKAN -

kika...

Vallahi tanımadım efendim; 15 da-

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. OSMAN DURMUŞ

- Ankara Numune Hastanesinde
18 ay önce açtığımız Kemik iliği Nakli Merkezi
uluslararası alanda da kabul görmüş ve yaptığı
108 kemik iliği nakliyle, yeşil kartlılara da hizmet vermesiyle ülkemizde önemli bir merkez
haline gelmiştir.

(Devamla)

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, verem,
diğer dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde
de önemini korumaya devam etmektedir. Tedavilerinin eksik yapılması nedeniyle ortaya çıkan
ilaçlara direnç kazanmış hastalar ciddî bir problem oluşturmaktadır. Bu nedenle, Bakanlığımız,
direkt gözlem altında tedavi programını...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Bir dakika efendim... Yeniden ayarlayayım... Siz de toparlayın lütfen.
SAĞLIK BAKANI PROF. DR. OSMAN DURMUŞ
(Devamla) - Ülkemizde mevcut sağlık sorunları içerisinde diğer bir hastalık sıtma hastalığıdır. Sıtmalı oldukları tespit edilen 6.264 kişi-

Değerli Başkan, Değerli Milletvekilleri, bugün,
yaklaşık 65 milyona ulaşan ülkemiz nüfusunun
yüzde 60 gibi bir bölümünü, 0-14 yaş grubu
çocuklar ve 15-49 yaş grubu kadınlar oluşturmaktadır. Ülkemizde, son dönemlerdeki ana
ve çocuk sağlığı göstergelerine baktığımızda
büyük iyileşmeler olduğunu görmekteyiz.

‘‘

2001 yılında bebek ölüm hızı binde
34, anne ölüm hızıysa binde 49
düzeyindedir.

’’

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, ilaç fiyat
düzenlemelerinde, yerli ilaçta enflasyon oranları gözönünde tutulurken, ithal ilaçta ise ithalatçı kârlılık oranları, depocu ve eczacı kâr
oranları yüzde 25 oranında düşürülerek ilacın
halka daha ucuz ulaşması sağlanmıştır.
Tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri, sağlık hizmetlerinin temel unsurlarından birisidir. Bu
hizmet sunumunda, yataklı tedavi kurumları önemli bir yere sahiptir. 1999 Ekim ayında
13 hastanemizde başlatılan, metinden bugün
39 ilde 72 devlet hastanesi ile 2 ağız diş sağlığı
merkezi, 1 diş hastanesi olmak üzere 75 hastanemizde vardiyalı çalışma sistemi yüzde 33
verimle çalışmaktadır, gündüz bakılanın yüzde
33’ü kadar bir hastaya bakılmaktadır.
Tabiî ki, bu sektörde iyi hizmet vermeyen özel
hastaneler etkilenmiştir. Bugün, devlet hastanelerinde uzun süreli tomogrofi randevuları
veriliyor ya da özel sektöre sevk ediliyordu. Bu
bakımdan da, devlet hastaneleri cihazlar bakımından desteklenmiştir. Biz, özel sektör, devlet

mukayesesi yapmak istemiyoruz; ama, burada,
özel sektörün kalitede yarışmasını istiyoruz.
Devlet hastanelerinde kalitesiz hizmet verilerek
özel hastanelerin korunması mümkün değildir.

‘‘

Bakanlığımıza bağlı hastanelerin
sayısı 754’e, yatak sayısı 87.000’e
yükselmiştir.

’’

Her hafta bir hastane açtığımız için bu rakamlar değişkendir.

Değerli Milletvekilleri, ülkemizde yaklaşık
20.500 kronik böbrek yetmezliği tanısı almış
diyaliz hastası diyaliz hizmetlerinden yararlanmaktadır ve Bakanlığımıza bağlı 172 diyaliz
merkezi vardır.

100. YILA ARMAĞAN

nin tedavilerinin ücretsiz yapılması sağlanmış
ve hastalığın insandan insana geçmesinde rol
oynayan vektör sivrisineklere yönelik mücadele
kapsamında 9.653 hanede kalıcı insektisit uygulaması yapılmış, 23.000 hektar alanda ilaçlama mücadelesi sürdürülmüştür.

Organ naklinde kurulan Ulusal Koordinasyon
Merkezi sayesinde organ naklinde çok ciddî artışlar olabilmiş,

‘‘

organ nakli 2000 yılında 11 vaka iken,
2001’de 27’ye, karaciğer 38 iken 61’e,
böbrek 92 iken 150’ye ulaşmıştır.

’’

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, ülkemizin
hekim dışı insangücü, Bakanlığımıza bağlı okullarda yetiştirilmektedir. Avrupa Birliği kriterlerine uygun çağdaş bilgi ve becerilerle donatılmış
vasıflı eleman temini ana hedefimizdir. Bakanlığımıza bağlı sağlık meslek liselerinde halen
ebelik, hemşirelik, sağlık memurluğu, anestezi,
radyoloji, laboratuvar ve çevre sağlığı, ortopedi,
diş protez, acil tıp teknisyenliği ve tıbbî sekreterlik bölümlerinde 39.692 öğrenci okumaktadır.
Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, özellikle
Doğu Anadolu’da ve Güneydoğu Anadolu’da
-bizim dönemimizde- uzman hekim açığı kapatılmış ve yüzde 30’luk artış sağlanabilmiştir.
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Pratisyen hekimde bu oran yüzde 13’lere ulaşmıştır. Bu da, tayinlerin, dönem tayinleri tarzında yapılmasının başarısıdır.
Bu dönemde ilan edilmiş toplam 12.000 kadroya 9.600 kişi atanabilmiş; ancak, bu ilan edilen
kadrolardan 2.460 kişi halen Devlet Personel
Dairesince yapılacak atama ilanını beklemektedir. Yine, döner sermaye teşkilatından bize
tahsis edilen 9.100 kadrodan yaklaşık 3.100
tanesi ilan edilecek, alınacaktı...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Efendim,

dakika da bitti.

5 dakika süre verdim; o, 5

100. YILA ARMAĞAN

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. OSMAN DURMUŞ
(Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan, hemen

bitiriyorum.

BAŞKAN - Buyurun.
SAĞLIK BAKANI PROF. DR. OSMAN DURMUŞ
(Devamla) -

liyoruz.

...bunların da atama ilanını bek-

Bu arada, komşu ülkelerde, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyet’inde tedavisi mümkün olmayan
hastaların tedavisiyle ilgili çalışmalarımız devam
ediyor ve kontenjanları artırılarak sürdürülüyor.
Özellikle temel sağlık sigortasını önemsediğimizi ifade etmek istiyorum. Bu konudaki bireysel sağlık sigortası sistemiyle ilgili yasa tasarımız Bakanlar Kuruluna iletilmek üzeredir; bu,
desteklendiği takdirde, bu konuda, sağlık hizmetlerinde aksama görülen, ödeme gücü olup
da sigorta kapsamında olmayan hastalara hizmetler de istediğimiz düzeyde oluşabilecektir
ve Türkiye’de kaliteli bir hizmet sunumu daha
rahat temin edilebilecektir.
Daha sonra sorular bölümünde, Sayın Konukoğlu’nun ve diğer arkadaşlarımızın ifade ettikleri sorulara cevap vermek istiyorum. Özellikle basınımızın son zamanlarda karalama yöntemiyle
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milletvekillerini, Parlamentoyu ve bakanları aşağılayıcı ifadelerini esas alarak, Parlamentoda bu
tür açıklamaların yapılmış olmasını da bahtsızlık
olarak ifade ediyorum ve Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)
SAĞLIK BAKANI PROF. DR. OSMAN DURMUŞ
(Kırıkkale) - Sayın Başkanım, Değerli Milletve-

killeri, ülkemizde, kamunun işlem yapamadığı
durumlarda, zaman zaman hizmet aksaması
nedeniyle, her bakanlığında, hemen hemen
birden fazla vakıf vardır ve bu vakıflar kurulmuştur. Yalova Kaplıcalarının İşletilmesi ve
Kaplıcaların İnkişafı İşlerinin Sıhhat ve İçtimaî
Muavenet Vekâletine Bağlı Hükmî Şahsiyeti
Haiz Bir Teşekküle Devri Hakkında Kanun’un
numarası 3653’tür. 1’inci maddesinde “Yalova
Kazası dahilinde olup, İcra Vekilleri Heyetince
musaddak haritasında gösterilen sınır içindeki Devlete ait sıcak ve soğuksu kaynakları ile
kaplıcaların ve bunlara ait binaların, kaplıcalar
tesisatının ve arazinin istismar, intifa ve idaresi bütün hukuk ve vecaibiyle Sıhhat ve İçtimai
Muavenet Vekâletine bağlı (Yalova Kaplıcaları
İşletme İdaresi) namı altında, hükmî şahsiyeti
haiz bir teşekküle devredilmiştir.
İcabında harita haricinde kalan ve Devlete ait
bulunan araziden lüzum görülecek kısımlar
dahi İcra Vekilleri Heyeti kararıyla buna ilave
edilir.” denilmektedir.
8’inci maddesinde de “Kaplıcaların inkişafı ve
kendi geliriyle karşılayamayacağı işletme masrafları için, muktazi tahsisat Sıhhat ve İçtimai
Muavenet Vekâleti bütçesinde açılacak hususî
bir fasla yardım olarak konulur.” denilmektedir.

Saygıdeğer Milletvekilleri, Yüce Türk Milletinin önünde şahadet ederim ki, ben, bugüne
kadar, gerek memuriyet hayatımda, gerekse
milletvekilliği ve bakanlık hayatımda, devletin
ve milletin bir kuruşuna irtikâp etmedim ve burada, huzurunuzda, üzülerek, şunu açıklamak
istiyorum: Yirmiyedi yıllık devlet memuruyum.

Sayın Konukoğlu, su işletmeleri işlettiğinizi biliyoruz.
DR. İBRAHİM KONUKOĞLU (Gaziantep) -

yır efendim.

Ha-

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. OSMAN DURMUŞ
(Kırıkkale) - Yaklaşık ayda 540 milyar liralık su

sattığınızı da biliyoruz.

Sayın Bakan, benim akrabam işletiyorsa, benim
suçum ne?
DR. İBRAHİM KONUKOĞLU (Gaziantep) -

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. OSMAN DURMUŞ
(Kırıkkale) - Bir dakika Sayın Konukoğlu, bir
dakika... Bir müsaade buyurun, müsaade buyurun...
DR. İBRAHİM KONUKOĞLU (Gaziantep) -

Kardeşiniz dövünce, siz mi suçlusunuz?
SAĞLIK BAKANI PROF. DR. OSMAN DURMUŞ
(Kırıkkale) - Sayın Konukoğlu, o zaman düzel-

tiyorum.

Özel hastane işlettiğinizi biliyoruz. Yine burada, tüm kamuoyunun önünde yemin ederim ki,
Konukoğlu Hastanesinde tüp bebek merkezinin
denetimiyle ilgili Sağlık Bakanlığının objektiflik
dışında asla bir müdahalesi olmamıştır. Tüp bebek merkezlerinin açılısında Sağlık Bakanlığına
bağlı bir komisyon görev yapar. Bu komisyon

gider, yerinde inceleme yapar. Nitekim, Konukoğlu Tüp Bebek Merkezi, ilk müracaat 4
Aralık 2000’dir. Personel listeleri eksik bulunan,
tamamlanmasını takiben 18 Nisan 2001’de ziyaret kararı alındı. İlk ziyaret 10 Mayıs 2001’dir.
Androloji laboratuarı, embriyo dondurma odası
ve yoğun bakım odalarının yerleri uygun değildi,
eksiklikler tamamlattırıldı, son ziyaret 8 Ağustos
2000’de yapıldı, uygun bulundu ruhsat verildi.
DR. İBRAHİM KONUKOĞLU (Gaziantep) -

ilgisi var Sayın Bakan?

Ne

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. OSMAN DURMUŞ

Efendim, çok ilgisi var. Bir kısım
basın yayın organlarında, sizlerin de üyesi olduğu o dernek, Sağlık Bakanlığımıza müracaat
etmiştir. Suların, halkın sağlığı bakımından hologramlı olarak satılmasını istemiştir, bu, bizim
kayıtlarımızda vardır. Siz, ayda 540 milyar liralık su satarken...

(Kırıkkale) -

100. YILA ARMAĞAN

Üniversitede oniki yıllık doçentim. Meslektaşlarım arasında, hasta sayısı hiç de az olmayan bir
kişiyim. Eşimin, çocuklarımın ve benim üzerimde bulunan tüm mal varlığı, bir araba ve halen
1993’ten beri devam eden, Ankara’ya 26 kilometre mesafeli bir kooperatif evidir; bunun dışında hiçbir mal varlığım yoktur. Bu durumda,
Hazreti Ömer adaletinin bugün çok zor olduğunu ben biliyorum; çünkü, Hazreti Ömer’in
ne telefonu, ne teleksi, ne faksı, ne radyo, televizyonu vardı. O yüce şahıslarla da kendimizi
mukayese etmiyoruz; ama, karınca kaderince,
buna uygun davranmaya çalışıyoruz.

DR. İBRAHİM KONUKOĞLU (Gaziantep) - Benimle ilgisi yok Sayın Bakan, varsa, istifa ederim.
SAĞLIK BAKANI PROF. DR. OSMAN DURMUŞ
(Kırıkkale) - ...bizi

irtikap, rüşvet ve Sülün Osman olmakla itham eden, hırsızlığı, yolsuzluğu
şiar edinmiş çirkef insanların sözleriyle itham
ederken acaba vicdanınız sızlamıyor mu?
DR. İBRAHİM KONUKOĞLU (Gaziantep) - Sayın
Bakan, suyla benim ilgim varsa milletvekilliğinden istifa ederim, bulun en ufak bir şey, getirin.
SAĞLIK BAKANI PROF. DR. OSMAN DURMUŞ

Efendim, isim vermiyorum, Konukoğlu’nun bugün Bursa İnegöl’de işlettiği su
tesisatının debisini açıklayabilirim.

(Kırıkkale) -

DR. İBRAHİM KONUKOĞLU (Gaziantep) - Sayın Bakan, benimle ilgisi yoksa, ne ilgisi var?

Sayın Bakan, benim sorularıma cevap vermiyorsunuz.
SAĞLIK BAKANI PROF. DR. OSMAN DURMUŞ
(Kırıkkale) -

Veriyorum efendim.
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MEHMET SADRİ YILDIRIM (Eskişehir) -

devletin bakanısınız, onlara cevap verin.

Siz

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. OSMAN DURMUŞ

Benim kurdurduğum Sağlık Eğitim Vakfında hiçbir akrabam yoktur.

(Kırıkkale) -

Değerli Milletvekilleri, Bakanlar Kuruluna geldiğim dönemde, bir gezi öncesi, Bakanlar Kuruluna bir teklif getirdim; Türkiye’de, vakıflar,
suistimal kaynaklarıdır, yolsuzluğun kaynaklarıdır demişimdir. Kurulan vakıfların birçoğu
kamu kaynaklarını kullanır; ama, bu vakıflardan birileri nemalanır ve bu vakıflar kişiselleştirilir, bu yanlıştır.
100. YILA ARMAĞAN

Bakanlar Kurulunda, Sayın Başbakan, “Bizim
de bu konuda bir teklifimiz var.” demişti; ama,
bu arada yurtdışına çıktım, MHP’li arkadaşlarımız, bu bilgiyi benim sunduğumdan haberdar olmadıkları için, o gün ona ilgisiz kaldılar.
O gün, Türkiye’yi soyma kaynağı haline getirilen, lösemilileri istismar haline getiren bu vakıflardan Türkiye kurtulacaktı.
Bakınız, Sağlık Eğitim Vakfının senedinde
“Sağlık Bakanı doğal üyedir...” Osman Durmuş değil, her sağlık bakanı.
Sayın Nesrin Ünal’ın sorusuna da cevap vereyim. Bakanlıkta mevcut bulunan Sağlık Sosyal
Yardım Vakfı, Bakanlığın eski bürokratları tarafından kurulmuştur ve TURBAN termal tesisleri, Doğru Yol zamanında, ismi tüm basın yayın
kurumlarında “Yalova Termalini yağmalamak”
olarak konuşulan Ömer Bilgin zamanında yerle
bir edilmiştir; halısı yoktur, banyosu yoktur, kapısı yoktur, çatısı yoktur, kurşunları dahi sökülmüştür ve 3148 sayılı Yasa, 39/b maddesi, Sağlık
Bakanlığına, Sayıştay vizesi olmaksızın harcama
yetkisi vermiştir ve bazı bakanlar, oradan, her
ay, birkısım basın mensuplarına, sarı zarf içinde
ödenekler vermişlerdir. Bu bakanlık dönemimde, hiç kimseye, ama, hiç kimseye bir kuruş çıkar
sağlattırılmamıştır. (MHP sıralarından alkışlar)
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Değerli Milletvekilleri, çoluğuma çocuğuma
miras bırakacağım bir tek, şerefim ve haysiyetim vardır; onun dışında, hiçbir mal, mülk
edinmek gibi bir gayretim yoktur. Bu Vakfın,
Sağlık Eğitim Vakfının Başkanı, seçimle gelen bakandır. Yönetim Kurulu, Sağlık Bakanı
Müsteşarıdır; Sağlık Bakanlığı Tedavi Kurumları Genel Müdürü, Sağlık Bakanlığı Temel
Sağlık Genel Müdürü; Sağlık Bakanlığı Sağlık
Eğitimi Genel Müdürü, Sağlık Bakanlığı İdarî
Malî İşler Daire Başkanıdır.
Peki, sizin sorduğunuz Sayın Ünal: “Sağlık Eğitim Vakfında Sağlık Bakanlığının kontrol mekanizması var mıdır?” göstermelik; 1 müsteşar
başkandır, 2 de üye vardır, 9 kişi vardır orada.
Müsteşar, bugün itibariyle istifasını vermiştir.
Niçin; yönetimini denetleyememiştir, kontrol
edilememiştir; kaynakları, maalesef kontrol
edilemiyor. Dolayısıyla biz, Yalova Termal Tesislerini, mevcut Sağlık Sosyal Yardım Vakfına
teslim ettik, “işletiniz kardeşim” dedik. O, üç
ay geçici süreyle verilen bu vakıfta, maalesef,
“Meyve sularını şuradan alacaksın, yatağı buradan alacaksın...” denilip, eskiden Donatım
Genel Müdürü olan bir kişinin şirketlerinden
alınmaya zorlanmıştır. Orada emekli bir albay
görev yapmaktadır ve bana, vakfın kaynaklarının israf edildiğini söylemiştir.
Vakıf, TURBAN’dan devralındığı anda, 18
Nisan 2000 tarihinde, haberim olmadan, 57
nci Hükûmetin aldığı bir kararla, Bakanlığa
ait olduğu belirtilmiş ve bana devredilmiştir.
“Atatürk’ten mirastır” diye, onarım için dahi
bir saat kapatılmamıştır; ancak, Sağlık Müdürlüğümüz, bunu bu şekilde işletemeyeceğini, bir
tüzel kişilik olması gerektiğini söylemiştir.
Bu çerçevede, Sağlık Eğitim Vakfının bir işletmesi kurulmuş ve o işletmeye kiralama, işletme hakkı verilmiştir. Bugün, Yalova Termal
Tesislerinden Sağlık Eğitim Vakfına bir kuruş
gelmemiştir ve gelmeyecektir de. Gazi Üniver-

3148 sayılı Yasa, gelirleri, Bakan, istediği yere
verir. Nitekim, geçmiş dönemlerde, 1.000.000
dolar, Sağlık Bakanlığı dışındaki vakıfları verilmiştir. Bizim dönemimize gelince -Bakanlıkta
3148’in kayıtları yoktur, kim kime ne vermiştir
belli değildir; ama, şu gördüğünüz belge, şu kitap, elimdedir- 3148 sayılı Kanun’a göre, Sayıştay denetiminin dışında olan tüm kaynaklar,
kime verildiyse, kuruş kuruş yazılıdır. Temel
Sağlığa ne verilmiştir, illerinize yatırımlar, şurada, il il haritada belirtilmiştir. Mesela, herhangi
bir ili sorabilirsiniz.
ASLAN POLAT (Erzurum) -

Erzurum mesela?!.

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. OSMAN DURMUŞ
(Kırıkkale) - Burada, 2000 yılında, 3148’den ne

verilmiştir, bütçeden ne verilmiştir? 3148 sayılı
denetim dışı yasa, denetim içine bizim zamanımızda girmiştir. Niçin; Hazreti Ömer adaletini
gerçekleştirmek için. Tarafımdan, Cumhuriyet
Başsavcılığına müracaat edilmiştir. Pazartesi
günü de avukatım dava açacaktır. Bizzat Başsavcı aranılmıştır. Sağlık Bakanlığındaki tüm
harcamalar, ama, tüm harcamalar, denetiminize açıktır.
Bugün, Hürriyet gazetesinin haberinde, banka
dekontu olarak yayımlanan şey, benim makamımda 6 ayrı belge olarak vardır. Merkez Bankasına yazılmıştır. 20 milyar; evet, artı 34 milyar; evet, artı 600 milyar; evet. Bunlar, Yalova
Termale ve bu vakfa verilmiştir. Bu vakfın -ek-

siklerini söylediniz de, tamamlıyorum- tek amacı vardır; sağlık hizmetinden istifade eden Türk
Halkına daha iyi hizmet edebilmektir. Osman
Durmuş’un babasının mal varlığından burada
bir kuruş yoktur ve bir kuruş da katılmamıştır.
Babasının mal varlığı olmayan ve mesleğinde
çok büyük paraları kazanma ihtimali olan bu
meslek sahibi, hastasını da suistimal etmemiştir.
Bunu, tüm Türkiye, ekranlarından bizi dinliyor,
açıklayacak hastalar vardır.
O halde, vicdanlarınıza seslenmek istiyorum.
İktidar milletvekilleri, muhalefet milletvekilleri, ben, siyaseti bir erdem mesleği olarak yapıyorum, ben, siyaseti bir geçim mesleği olarak
yapmıyorum; ama, bu ülkede, erdemli, namuslu, dürüst politika yapabilmek, maalesef
zordur ve bunun kışkırtıcıları da, bu devletin
kaynaklarını kullanan, bu devletin imkânlarını
kullanan, devletin imkânlarıyla nemalaşmış insanlardır. (MHP sıralarından alkışlar) Bugün,
basın yayın organlarını organize eden onlardır.
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sitesinde, oranın, yıkılıp da birilerine, İngiliz
konsorsiyumuna peşkeş çekilmeye çalışılan bu
tesislerin, Atatürk’ün mirası olduğu gerekçesiyle, 98 milyar liraya projeleri çizdirilmiştir.
Yeniden ihya edilecektir. Asgarîsiden, yok edilen Termal Otelin 4 trilyona yakın bir maliyeti
vardır; kazandığı tüm para Yalova’da kalmaktadır. 165 kişi oradan maaş almaktadır; bunlar,
depremzededir. O tesis, bir saat kapatılmamıştır. O tesisten, Sağlık Eğitim Vakfına bir kuruş
gelmemiştir, tüm paralar oraya gitmektedir.

Benim, her birinize, tüm bakanlığın kaynaklarını, kayıtlarını gösterme yetkim var; geliniz,
ziyaret ediniz, tek tek, bu fakir insanların, bu
halkın parasının hesabını sorunuz. Vermeyen
bakan, zimmetine geçiren bakan namerttir, şerefsizdir, haysiyetsizdir.
Dolayısıyla, duygusallığım bu yöndendir. Gelin, bu ülkede, dürüstçe hizmet edebilmenin
imkânlarını savunalım. Gelin, Atatürk’ün
emanet olarak bıraktığı, özel bir kanunla
Sağlık Bakanlığına sorumluluk verdiği, sonra
TURBAN’a verilen bu tesisin ilelebet yaşaması, Türkiye Cumhuriyet’inin tarihine sadık kalmanın bir gereğidir.
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Diğer sorulara yazılı olarak tek tek cevaplayacağım.

Saygılar sunuyorum efendim. (MHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür

ederim efendim.
Yüzyılın
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MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Sayın Bakanım,

lik” diyor; Bakanlık yapamıyor. Bakanlık, ticarî
işletme yapamaz.

Yalova Termal Tesislerini ihya etmek için,
mutlaka, bir vakıf mı kurulmalıydı? Niye Sağlık Bakanlığı olarak yapmıyorsunuz bunu?

MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Yani, bu kula-

ğı niye böyle gösteriyorsunuz?!.

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. OSMAN DURMUŞ

Kanun böyle efendim...

anlaşılması açısından bir şey sorabilir miyim?

(Kırıkkale) -

Efendim, Kanun “bir tüzel kişi-

SAĞLIK BAKANI OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) -

100. YILA ARMAĞAN

Prof. Dr. Osman Durmuş
Dönemi Sağlık Düzenlemeleri
•

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, 2000.

•

Sağlık Sandığı Yasa Tasarısı, 2000.

•

Hiperbarik Oksijen Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik, 2002.

•

Kalıtsal Kan Hastalıklarının Hemoglobinopati Kontrol Programı ile Tanı ve Tedavi
Merkezleri Yönetmeliği, 2002.

•

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 2002.

•

İlk Yardım Yönetmeliği, 2002.

•

Kan Ürünlerinin Ruhsatlandırılmasına Dair Yönetmelik, 2002.

•

Tıbbî Cihaz Yönetmeliği, 2002.

•

Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik, 2002.

•

Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbî Cihazlar Yönetmeliği, 2002.

•

Adli Tıp Kurumu Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği, 2011.
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Prof. Dr. Recep AKDAĞ (1960 -)

Prof. Dr. Recep Akdağ

100. YILA ARMAĞAN

1960 yılında Erzurum’da doğdu.
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. (1984)
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında Profesör unvanını aldı
(1999) ve öğretim üyesi olarak görev yaptı.
Londra’da kan hastalıkları üzerine çalıştı. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesinde
Başhekim Yardımcılığı, Satınalma Komisyonu Başkanlığı ve Tıp Dergisi Editör Yardımcılığı; Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinde Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüttü.
22, 23, 24 ve 26. Dönemde Erzurum Milletvekilliği, 58, 59, 60, 61 ve 65. Hükûmetlerde Sağlık Bakanlığı
yaptı. 65. Hükûmette Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı.
Bilinen uluslararası indekslerde taranan, Bakan olduğu dönemde makalesi yayınlanan ilk ve tek Sağlık
Bakanıdır. (Bakınız: The Lancet, Volume 382, Issue 9886, 2013:65-69,)
Evli ve 6 çocuk babasıdır.

TBMM | 22. DÖNEM
Konu

Sağlık Bakanlığı 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesin Hesabı
Münasebetiyle

Yasama Yılı

1

Birleşim

55

Tarih

25.03.2003

S

AĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ

Sayın Başkan, Değerli
Milletvekilleri, son derecede kritik
bir dönemden geçtiğimiz bugünlerde
hepinizi saygıyla selamlayarak sözlerime
başlamak istiyorum.
Ülkemiz, tarih boyunca olduğu gibi, bu defa
da bütün darboğazları aşmasını bilecektir; yeter ki bizler meseleleri iyi tahlil edebilelim, sorunların üzerine cesaret ve kararlılıkla gidelim,
ulusal konuları geniş bir bakış açısıyla ülkemiz
ve halkımızın esenliği açısından birlik ve beraberlik içerisinde ele alabilelim.
(Erzurum) -

Sağlık durumumuzla ilgili göstergelere baktığımızda karşılaştığımız tablonun iç açıcı olmadığını benden önce konuşan değerli konuşmacı
arkadaşlarım -milletvekili arkadaşlarım- gayet
güzel bir biçimde ifade ettiler.
Değerli Arkadaşlarım, ülkemizde sağlıkla ilgili
sorunları kavramak, birbirleriyle münasebetlerini kurmak, entegre çözüm önerileri geliştirmek
ve bunları uygulamak gerçekten zor süreçlerdir;
zordur, ama, imkânsız değildir. Hükûmetimiz
ve Bakanlığımız “Sağlıkta Dönüşüm Programı”
çerçevesinde, sistematik bir yaklaşımla bu sorunların üzerine kararlılıkla yürümektedir.
Yüzyılın
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Bu bütçe döneminde bir yandan rutin işlerimizi yaparken, diğer yandan ilgili dönüşüm programını hayata geçirecek faaliyetlere başlamış
bulunmaktayız.
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1961 yılında 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin
Sosyalleştirilmesine Dair Kanun’la oluşturulmuş sağlık ocağı ve sağlık evi hizmet modeli
ve 154 sayılı Yönerge’de tanımlanan hizmet
sunumu, gerçekten, zamanının en modern, en
gelişmiş sistemlerinden biridir. Dünya kamuoyu, temel sağlık hizmetlerinde, teorik anlamda,
aynı noktaya ancak 1978 yılında, Alma Ata
Bildirgesi’yle ulaşabilmiştir. Bu vesileyle, 224
sayılı Yasa’nın hazırlanmasına ve uygulanmasına büyük emeği geçen Prof. Dr. Nusret Fişek’i
rahmet ve minnetle anmak isterim.
Bugün, bizlere düşen, 1960’ların Türkiye’sinin
ekonomik, sosyal, demografik yapısına çok uygun olan bu sistemi ve sistemin mantık yapısını
21’inci yüzyıl Türkiye’sinin değişen şartlarına
uyarlamaktır. Nusret Fişek Hoca da, bunun yolunu, ta 1960’lı yıllarda, kendi yazdığı “Halk
Sağlığına Giriş” kitabında açık bir şekilde göstermiş ve Türkiye’de gerekli şartlar oluştuğunda, aile hekimliği ile birinci basamak hizmetlerin verilmesi gerektiğine işaret etmiştir.
Artık, bunun zamanının geldiğine inanıyoruz.
Bu ülkede, yıllarca, aile hekimliği konuşulmuş,
bununla ilgili projeler geliştirilmiş, reform çalışmalarına başlanmış; ancak, üzülerek söylemeliyim ki, bütün bu çalışmalar yarım kalmıştır. Hem kırsalda hem şehir bölgelerinde aile
hekimliği sistemini geliştirebilecek altyapımız
bugün için mevcuttur. Kırsalda, özellikle ulaşılması zor olan bölgelerde mobil sağlık hizmetlerini geliştirmek suretiyle, bu yapıyı daha
da güçlendirmeyi düşünüyoruz. Yapacağımız
bütün hizmetlerde, bugüne kadar oluşturulmuş
olan sağlık ocakları altyapısı, özellikle kırsalda
yine temel noktayı teşkil edecektir.
Yüzyılın
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Ülkemizde aile hekimi ve genel pratisyen terimlerinin net olmadığını ve zaman zaman
yanlış anlamalara yol açtığını biliyorum.

‘‘

Bize hep şu soruluyor: Siz, aile hekimliği
hizmetlerini, kimle, hangi hekimlerle
yapacaksınız?

’’

Kuşkusuz, bu hizmetleri, aile hekimliği eğitimi
almış, iki veya üç yıl aile hekimliği uzmanlığı
eğitimi almış kişilerin yapması, en doğru olandır ve dünyanın bütün gelişmiş ülkelerinde bu
hizmetler bu şekilde verilmektedir. Ancak, ülkemizde, pratisyen hekimlerimizin, yani, altı
yıllık eğitim sonunda hekimlik diploması alan
kişilerin, bugün, sağlık hizmetlerini, birinci basamak sağlık hizmetlerini yaygın bir biçimde
yerine getirdiği de bir gerçektir.

‘‘

Pratisyen hekimlerimize hizmet içi
eğitimlerle destek olmak suretiyle, bu
sistemi başlatacağız; çünkü, ülkede, aile
hekimliği uzmanı olan, maalesef, çok az
sayıda hekimimiz vardır; ancak, süreç
içerisinde, aile hekimlerinin sayısını da
artırarak, bunları da
sisteme dahil edeceğiz.

’’

Aile hekimleri, kendisine kayıt yaptırmış ailelere
koruyucu sağlık hizmetlerini verecek, ailelerin ve
bireylerin sağlık eğitimlerini yapacak ve onların
ayaktan tanı ve tedavilerini sürdürecektir. Böylece, bireylerin sürekli olarak sağlık takipleri yapılıp, kayıtları tutulmuş olabilecektir. Çağdaş sağlık
hizmeti anlayışı aile ve bireye bütünsel bir yaklaşımı öngörmektedir. Gereken durumlarda farklı
klinik uzmanlık alanına veya hastaneye sevkler
de, yine, aile hekimi tarafından yapılacaktır.
Bugün için temel sağlık hizmetleri kapsamında
öncelikli alanlarımızın başında, çocuklardaki
aşılama çalışmalarımız gelmektedir. Türki-

‘‘

2003 yılı sonbahar aylarında, 9 ay ile
15 yaş arasındaki çocuklara, yaklaşık
20.000 çocuğumuza, kızamık aşısı
uygulamayı planlıyoruz.

’’

Bu sene, 2003 yılında çocuk sağlığı alanında
3 yeni projeye başlıyoruz. Bunlardan birincisi,
anne sütünün -özellikle, ilk altı ayda- teşviki ve
bu süre sonrasında da, çocuklarda kansızlığı
önleyecek demir ilaçlarının ülkedeki bütün çocuklara başlanmasıdır.
Şunu söylemeliyim: Ülkemizde, 1 yaş civarındaki her 2 çocuktan birisi demir eksikliği kansızlığına sahiptir ve bu durum, çocuklarımızın zihinsel
gelişmesini olumsuz etkilemektedir. Yapacağımız çalışmayla, bunu, büyük ölçüde azaltmayı
ümit ediyoruz. Zihinsel geriliğe yol açan hastalıklardan, doğumsal hastalıklardan en sık görülen iki tanesini, koruyucu sağlık hizmetleri açısından, bu yıl hedefimize almış bulunmaktayız
ve bunlarla ilgili taramalar yapmak suretiyle, bu
hastalıkları sorun olmaktan çıkaracağız.
Değerli Arkadaşlarım, sağlıklı bir toplum sağlıklı anneden ve çocuktan geçmektedir. Ülkemizin
sosyoekonomik olarak dezavantajlı yörelerinde
çalışmış bir çocuk hekimi olarak, anne ve çocuk
sağlığı problemlerinin içerisinde yıllarca birlikte
yaşamış bir kişiyim. Anne ve çocuk sağlığıyla ilgili programlar, benim, bir bakan olarak önceliğim
olduğu kadar, bir hekim olarak da yüreğimin derinliklerinde hissettiğim bir sorumluluktur.
Koruyucu sağlık hizmetleriyle ilgili olarak, ağız
ve diş sağlığını çocukluktan itibaren değerlendirecek ve takip edecek yeni bir yaklaşım içeri-

sinde olacağımızı söylemek isterim.
Kıymetli Milletvekili Arkadaşlarım, hastanelerimizde yaşanan sorunları sizlere anlatmama gerek olmadığını düşünüyorum; hepimiz, bunları,
bizzat yaşadık ve yaşıyoruz. Yüzlerce hastaneyi
merkezden yönetmeye çalışır, personel atamasını, yatırım programını, bütçesini Ankara’dan
idare edersek, bundan çok daha farklı bir sonuca ulaşmamızın zor olduğunu düşünüyorum.
Ayrıca, hastalara daha iyi bir hizmet sunmak
ve kamu imkânlarını daha iyi şekilde kullanmak
amacıyla, farklı kurumlara ait hastanelerin birlikte kullanımının sağlanması hususunda önemli adımlar atmış bulunmaktayız ve bu konudaki
çalışmalarımızı ağırlıklı bir şekilde yürütüyoruz.
100. YILA ARMAĞAN

ye’de, hakikaten, rutin aşılama çalışmaları son
yirmi yılda başarılı bir durumdadır. Biz, bu
sene, kızamık hastalığında köklü bir program
başlatarak, bebek ve çocuk ölümlerinin önemli
sebeplerinden birisi olan bu hastalığı sorun olmaktan çıkarmak kararlılığındayız. Bu amaçla,

Hastaneler kompleks işletmelerdir ve bunları, herhangi bir fabrikadan, bir okuldan, idarî
yapıdan çok daha karmaşık ve girift özellikleri
itibariyle, mutlaka, işletmeler şeklinde yönetmemiz gerekmektedir. Hükûmetimiz, bu konuda da gerekli çalışmalara başlamıştır. Her
hastanenin, yerel koşullarında kendi ihtiyaçlarını görerek hizmetlerini planlayacak şekilde,
halkın ve hizmeti kullananların, hastane çalışanlarının da yönetime katılacakları bir işletme
modeli geliştirmekteyiz.
İlaçla ilgili problemler hepinizin malumudur.
Ülkemizde, ilaç kullanımı, maalesef, son derece
rasyonel olmayan bir biçimde sürmektedir. Bu
sene, bu hususta ciddî bir atılım yılı olacaktır.
Bu anlamda, 2003 Malî Yılı Bütçe Uygulama
Talimatı’nda yer almasını öngördüğümüz antibiyotik kullanım kılavuzu ve bedelleri karşılanmayacak ilaçlar listesiyle, devletin geri ödeme
yükü önemli ölçüde hafifletilmiş durumdadır.
Değerli Arkadaşlarım, maalesef, ülkemizde,
sağlık harcamalarına yönelik olarak tutulan bir
hesap yoktur. Bugün, hangi kurumun, sağlık
için ne harcadığını, bu harcamaların nereden
yapıldığını ve kaynağının nereden geldiğini
tam olarak bilmemekteyiz.
Yüzyılın
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Sayın Akdağ, konuşmanızı tamamlamanız için ek süre veriyorum.

Buyurun.
SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Devamla) -

Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Bakanlık olarak, haziran ayına kadar bitirmeyi
planladığımız sağlık harcamalarının yükünün
nereden geldiğini gösteren bir çalışma şu anda
yürütülmektedir.
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Kamu sağlık sigortacılığı konusunda, önümüzdeki dönemde, kısaca şunları yapacağımızı söylemek isterim: Herkes, ödeme gücüyle orantılı
bir prim ödeyecek, hizmetleri ise, ihtiyacı ölçüsünde kullanabilecektir; yani, hakkaniyete, sosyal adalete ve insanlık onuruna yaraşır bir hizmet modeli ortaya konulacaktır. Bu yaklaşımı,
sosyal devlet olmanın temel ilkelerinden sayıyor
ve böylece, Anayasamızın bir amir hükmünü
hayata geçireceğimizi de söylemek istiyorum.
Değerli Arkadaşlarım,

‘‘

’’

Bu bütçe, içinden geçtiğimiz hassas ekonomik
dönemin sonucu olarak hazırlanmış bir bütçedir. Doğrudur;

‘‘

yüzde 2,45’ler civarındaki bir Sağlık
Bakanlığı bütçesi, sağlık harcamaları
için biraz kısıtlı bir bütçedir;

’’

ancak, biz, şuna, yürekten inanıyoruz: Bu bütçeyle, iyi yapılmış planlamalarla, organizasyonel operasyonlarla çok daha iyi bir sağlık hizmeti vermek mümkündür.
Yüzyılın
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Bütün çalışmalarımızı katılımcı, uzlaşmacı,
yapıcı bir biçimde, kapımızı bütün ilgililere,
Ana Muhalefet Partimize, diğer siyasî partilere, meslek örgütlerine, akademisyenlere, bu
konuda sözü olan herkese açarak yürütüyoruz.
Amacımız, ülkemiz için, halkımız için, hepimiz için en doğrusunu bulmaktır. Biz, Allah’ın
yardımıyla başaracağımıza yürekten inanıyoruz. Bu düşüncelerle, 2003 yılı bütçemizin hayırlı olmasını temenni eder, hepinizi en samimî
duygularımla, tekrar, selamlarım. (Alkışlar)
--SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Er-

Ben, iki soruya sözlü cevap vereceğim; kalanlara yazılı cevap vereceğim.
zurum) -

BAŞKAN - Buyurun.

Bakanlığımızın 2003 Malî Yılı Bütçesi 3
katrilyon 570 trilyon 54 milyar TL olarak
belirlenmiştir.

Sağlık Bakanları

Bu arada bir gerçeğe de dikkatinizi çekmek isterim: Türkiye’nin son yirmi yılında, gayri safî
millî hâsıladan sağlık bütçesine ayrılan en yüksek payı bu yıl görmekteyiz. Evet, Genel Bütçemizden ayrılan pay her ne kadar düşük olsa
da, son yirmi yıl içerisinde gayri safî millî hâsıladan, ilk defa, 1 rakamının üzerinde, yüzde
1’in üzerinde bir pay ayırmaktayız.

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Tüberkülozla ilgili soruya cevap vermek istiyorum: İlaçlara dirençli hastalarımız
için Heybeliada, Yedikule, Atatürk ve İzmir
Göğüs Hastanelerinde yatarak tedavi imkânı
vardır. Bunlar, özellikle seçilmiş hastanelerdir,
ihtisas hastaneleridir. Bunların yatak sayısı 200
kadardır ve bunlar için ikinci kuşak ilaçlar ve
özel uygulanan protokol mevcuttur ve bu hastaların, ülkemizde tespit edilmiş sayısı 1.000 civarındadır.

Bir de savaşla ilgili olarak, aşı konusunda görüşümü bildirmek, arkadaşımın sorusuna cevap
vermek istiyorum:
Ülkemizde, çiçek aşısı, şu anda, yapılmış planlamalar dahilinde, ihtiyaç halinde kullanılmak

mız devam etmektedir ve bu bilim kurulumuzun
görüşü, hali hazırda, herhangi bir kitle aşılaması
yapılmasının gerekli olmadığı yönündedir.
Diğer sorulara yazılı olarak cevap vereceğim.

Konu

Sağlık Bakanlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesin Hesabı
Münasebetiyle

Yasama Yılı

2

Birleşim

33

Tarih

21.12.2003

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Er-

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,
2004 malî yılı Sağlık Bakanlığı bütçesiyle ilgili
konuşmamı yapmak üzere huzurunuzda bulunuyorum; sözlerimin başında hepinizi saygıyla
selamlıyorum.

zurum) -

Bütçemiz üzerinde konuşma yapan ve değerli
yorumlarda bulunan bütün milletvekili arkadaşlarıma şükranlarımı arz ediyorum. Sağlık
resmimizi ortaya koyma açısından, heyetinizi
ve halkımızı bilgilendirme hususunda arkadaşlarımızın değerli katkıları oldu.
Sağlık hizmetlerini iyileştirme çalışmaları, sadece ülkemizin değil, gelişmiş ülkelerin de temel ve öncelikli gündem maddesi olmaya devam etmektedir.
Ülkelerin sağlık alanında, reform kapsamında yaptıkları çalışmalar incelendiğinde, bütün
ülkelerde görülen ortak özelliğin, uzun yılları
gerektiren sabırlı bir çalışma olduğu ortadadır.
Türkiye’mizde de, 1960’lı yıllardan itibaren ve
daha sonra ikinci bir hamleyle 1980’li yıllardan itibaren sağlıkta iyileştirme çalışmaları hız
kazanmış ve özellikle 1980’li yıllardan sonra,
reform düşünceleri ağırlık kazanmıştır.
Değerli Milletvekilleri, bildiğiniz gibi, Bakanlığımız döneminde, ülkemizdeki beklentilere
cevap vermek üzere,

‘‘

Sağlıkta Dönüşüm Programı adı
altında yeni bir uygulama başlatmış
durumdayız.
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üzere getirtilmiş bulunmaktadır. Bu işle ilgili olarak, bir ihtisas komisyonu, bir bilim kurulu kurmuş bulunmaktayız. Bu bilim kuruluyla birlikte,
yapılmış planlamalar çerçevesinde çalışmaları-

’’

Bu program, sağlık hizmetlerinde bir zihniyet
değişikliğini esas alarak yola çıkmıştır. Bu anlamda,

‘‘

Bakanlığımın ilk icraatlarından
biri, ücret ödeme problemlerinden
dolayı insanımızın hastanelerde
rehin tutulması ayıbını sonlandırmak
olmuştur.

’’

Artık, gazete ve televizyonlarda “Borcunu ödeyemeyen vatandaş hastanede rehin kaldı.” haberleri, eskiden olduğu kadar sık yer almamakta ve nadir de olsa, böyle bir uygulama yapan
kuruma rastladığımızda da, üzerine süratle
gitmekteyiz.
Konuşmamın takip eden bölümlerinde, sürenin elverdiği ölçüde, bu dönüşümün bazı bileşenlerinden bahsetmeye çalışacağım.
Başlangıçta şunu ifade etmeliyim ki: Sağlıkta
Dönüşüm Program’ının içerisinde nasıl bir zihniyet değişikliğinin olduğunu görmek için, aslınYüzyılın
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da, bu konuya yoğunlaşmak gerekiyor. Yalnızca
sloganlarla konuşma alışkanlığında olan değerli
arkadaşlarımız için, aslında bu zihniyet değişikliğini değerlendirmek pek de mümkün olamıyor.
Bu arada, Sağlık Bakanlığı bütçemizle ilgili iki
rakamın üzerine dikkatlerinizi çekmek istiyorum.

‘‘

2002 ve 2003 Yılı Bütçeleri’nde, Genel
Bütçe içerisinde yüzde 2,3 ilâ 2,4
oranlarında olan Sağlık Bakanlığı Bütçesi,
bu yıl, şu anda görüşmelerini yaptığımız
2004 bütçesiyle yüzde 3,2’ye çıkmaktadır.

100. YILA ARMAĞAN

’’

Bir yıl içerisinde yüzde 25’lik artışın gerçekleşmiş olmasını, değerli ana muhalefetimiz niçin
gözden kaçırmak ister, gerçekten bunu anlamak zordur. Evet, bu artışa rağmen, önümüzdeki yıllarda yeni artışlara ihtiyacımız vardır.
Ben ümit ediyorum ki, ülkemizin kendini toparlayan ekonomisi, önümüzdeki yıllarda bu
oranın daha da artmasına imkân tanıyacaktır.
Ayrıca, şunu da ifade etmeliyim: Bu oranlar
açısından, yeşil kart ödeneği, değerli ana muhalefet konuşmacısı arkadaşlarımın iddialarının aksine, hem 2002 yılında hem 2003 yılında
hem de tabiî olarak 2004 yılı içerisinde bütçenin içerisinde yer almaktadır. Yani, bu oranın
yüzde 2,4’ten 3,2’ye çıkması reel bir artıştır.
Değerli Arkadaşlarım, Bakanlığım, ülkemizin
sağlık potansiyelini tespit etmek, kaynakların
verimli ve etkin bir şekilde kullanımını sağlamak ve sağlık yatırımlarının optimal hizmet
katılımını gerçekleştirmek maksadıyla bir envanter çalışması başlatmıştır. Sağlık Bakanlığı
olarak bu envanterin yol göstericiliğinde daha
emin adımlarla yürüyeceğiz. Türkiye sağlık envanteri çalışmasıyla, sağlıkta dönüşüm programının gerçekleşmesi daha da hızlanacaktır.
Yüzyılın
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Bu arada, sağlık mevzuatının yenilenmesi konusunda ciddî ve yoğun bir çalışma içerisinde
olduğumuzu ifade etmek isterim. Şu ana kadar,
28 kanun masaya yatırılmış ve değerlendirilmektedir. Gerçekten, sağlık konusunda da, birçok konuda olduğu gibi, çok karmaşık, kompleks, yıllar içerisinde içinden çıkılması güç bir
mevzuat oluşmuş durumdadır, bunu sadeleştirmek üzere şu anda çalışmalar içerisindeyiz.
Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, bugün
yaptığım 2004 yılı bütçe konuşmasına çıkarken, geçtiğimiz yıl bugünlerde, yine bu kürsüden yaptığım bütçe konuşmasını hatırladım.
Bugün, düne göre iyi olduğumuzu görmek, yarın, bugünden çok daha iyi olma konusundaki
azmimizi artırmaktadır.
Bu konuda, yeşil kartlı hastalarda ilaç israfını
önleme, hak edenlerin sağlık hizmetlerinden
daha kolay faydalanmalarını sağlamak üzere,
otokopili yeşil kart uygulamasına geçiyoruz.
Şubat ayı içerisinde, bu meseleyle ilgili olarak
sayın valiliklerimiz çalışmalarını sonlandırmış
olacaklar. Şunu ifade etmek isterim;

‘‘

Yeşil Kart’lı hastalarımızın yatarak
tedavileri için, bu yıl, bütçeden 2004 Yılı
Bütçesi’ne 780 trilyon ödenek ayırıyoruz.
2003 Yılı Bütçesi’ne göre bu artış yaklaşık
olarak yüzde 53’lük bir artışı ifade
etmektedir.

’’

Değerli Arkadaşlarım, Bakanlığımız, vatandaşımıza, henüz anne karnındayken başlayıp,
ölünceye kadar tüm hayatı boyunca sağlık hizmeti vermektedir. Böylesi geniş bir süreye ve
alana yayılmış sağlık hizmetlerinin standardizasyonu ve kaynakların daha verimli kullanılabilmesi için, sağlık hizmetlerinin tek elden
planlanmasıyla ilgili Anayasa hükmünü gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla,

vatandaşlarımızın herhangi bir ayırıma
tabi tutulmaksızın, tüm sağlık kurum
ve kuruluşlarından yararlanmalarını
sağlayan uygulamaları başlattık.
Bildiğiniz gibi, 2003 yılı içerisinde 11
ilde bu uygulamaları başlatmıştık.
2004 yılının başlangıcından itibaren bu
uygulamayı bütün yurtta yaygın hale
getiriyoruz. Şunu yapmış oluyoruz;
böylelikle, artık, kamuya ait sağlık
kurum ve kuruluşlarında, Sosyal
Sigortalar Kurumunun sağlık tesisleri
de dahil olmak üzere, Bağ-Kur’lu, Yeşil
Kart’lı, SSK’lı, emekli, devlet memuru
ayırımı tamamen ortadan kalkmış
olmaktadır.

’’

Bu arada, CHP milletvekili değerli arkadaşlarımın, SSK’lı hastaların ilaçlarını serbest
eczanelerden almasını doğru bulmadıklarını
ifade etmelerini gerçekten hayretle karşıladım.
Evet, bu konuyu aktuaryel dengeleriyle birlikte, Çalışma Bakanlığımız, sektör ve bizim de
katkılarımızla çözmeye çalışıyoruz. Bu noktada hayret ettiğim husus şudur: Sokaklara taşan
kuyrukların devamından yana nasıl olabiliriz!
Bu çok önemli sorunun çözülmesi çabalarına
karşı çıkmayı halkımızın en güzel biçimde değerlendireceğine inanıyorum.
Hastaların hekim ve hastane seçme özgürlüklerinin sağlanması amacıyla, bildiğiniz gibi,
devlet memurlarımızın ve emeklilerimizin özel
sektöre ait sağlık kuruluşlarından yararlanmalarının önünü açtık. Bu hususta sürekli olarak
ifade edilen, muhalefet anlamında ifade edilen
bir nokta var. Biz, böylece, devletin imkânlarını
özel sektöre aktarmış olmuyoruz değerli arkadaşlarım. Altını çizerek ifade etmek istediğim
husus şudur: Biz, böylelikle, Anayasanın amir

Değerli Milletvekilleri, doktoru, hemşiresi, ebesi
ve diğer bütün sağlık çalışanları, insanımıza hak
ettiği sağlık hizmetini verebilmenin ve şifa bulmalarını paylaşma mutluluğunun başka hiçbir
getiriyle kıyaslanamayacak kadar güzel olduğunu her gün yaşamaktadırlar ve bu arada, bu
değerli sağlık çalışanlarımızın gelirlerinin iyileştirilmesini ve kendilerine yakışır bir seviye kazanmasını istiyoruz; bu amaçla, geçici değil, esaslı
bir politika geliştirmenin çalışmaları içindeyiz.
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‘‘

hükmünü yerine getirmeye çalışıyoruz, kamu
ve özel sektör kaynaklarını vatandaşımızın
hizmetine sunuyoruz. Bu hususta, özel sektöre ödenen paralar bütçe talimatında yer alan
miktarların üstünde paralar değildir; bütçe
talimatında ne varsa, faturalara, yalnızca bu
yansımaktadır.

Sağlık personelinin hizmete katkısı oranında
döner sermaye gelirlerinden yararlandırılmaları amacıyla, 2003 yılı içerisinde başladığımız
çalışmaları, geri bildirimlerle geliştirerek, 2004
yılı içerisinde bütün yurt geneline yayıyoruz.
Hasta merkezli, hastaya hekim seçme hakkı
veren, sağlık çalışanına ürettiği hizmete paralel
eködeme öngören bir sistemin böylece temellerini atıyoruz. Bu noktada, Sayın Maliye Bakanımıza ve değerli bürokratlarına huzurunuzda
teşekkürü bir borç biliyorum. Yürüttüğümüz
ortak çalışmalar sonucunda, hekimlerimize,
kamu sağlık kuruluşlarında verebileceğimiz
dönersermaye katkı payı üst limitleri 5 ilâ 7 katına, diğer sağlık personeline verebileceğimiz
üst limitler de 2 ilâ 2,5 katına çıkmaktadır şu
anda mevcut olanlara kıyasla.
Bu arada,

‘‘

4924 sayılı Kanun’la yardımcı sağlık
personelimizin göstergelerini artırarak
aylık ücretleri ve emeklilik ikramiye
Yüzyılın
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ve aylığı açısından yıllardır beklenen
bir iyileştirme yaptığımızı da tekrar
hatırlatmak istiyorum.

Bildiğiniz gibi, bu sözleşmeli personele
öngördüğümüz ücretler, hakikaten,
oldukça yüksek ücretlerdir.

Ana Muhalefet Grubu adına konuşan Sayın
CHP milletvekili arkadaşlarım, bu uygulamalardan SSK’nın 6 trilyon borcunun biriktiğini
ifade ettiler; sağlık sunum, sağlık hizmet bütçesi 6 katrilyonlara ulaşmış bir kurumun, 5 trilyonluk veya 6 trilyonluk borcundan bahsettiler.
Bunu da hayretle karşıladım. Şunu ifade etmeliyim ki, biz, bu hizmeti yaygınlaştıran zihniyetimizle birlikte israfı önleyici çalışmaları da
yürütüyoruz; yoğun bir biçimde, hem SSK ile
hem diğer geri ödeme kurumlarıyla bu çalışmaların içerisindeyiz.

Böylece, çağdaş bir yöntem izleyerek, sağlıkta
daha yüksek maaşla sözleşmeli personel istihdamına imkân tanıyan bir yolu açmış olduk.
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’’

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, sağlık
insan kaynakları açısından, ülkemizde yıllardır bir dengesizliğin yaşandığı hakikaten çok
acı bir gerçektir. Ülkemizin bazı bölgelerinde
ebe, hemşire, doktor, uzman doktor ihtiyaçları,
maalesef, on yıllar boyunca -Türkiye Cumhuriyet’inde- karşılanamamıştır. Mecburî hizmetler getirilmiştir, çeşitli zorlayıcı tedbirler ortaya
konulmuştur; ama, bu, gerçekleştirilememiştir.
Yine, değerli arkadaşlarımın ifade ettikleri üzere,
bu gerçekleştirilemeyince, ülkemizin belli bölgelerinde, anne ölümleri, çocuk ölümleri, bugün,
maalesef, kabul edilemeyecek düzeylerdedir.
Özellikle, bu bölgelerde çalışacak, bu bölgelerde istihdam edilecek personeli buralara götürmemiz lazım. Onun için, değerli Meclisimizin,
Yüce Heyetinizin katkılarıyla oluşturduğumuz

‘‘

4924 sayılı Kanun’la, hem görev
noktalarında verimliliği oluşturamayan,
zoraki bir uygulama olan mecburî
hizmeti ortadan kaldırdık hem de bu
bölgelerde kendi isteğiyle, kendi gönüllü
talebiyle çalışacak bir sözleşmeli
personel uygulaması başlattık.

Yüzyılın
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’’

Bu çalışmalarımızın, Ana Muhalefet Partimiz
Cumhuriyet Halk Partisinin parti programında yer alan “Sağlık sektörü insangücünün, gönüllü olarak, tıkanmış olan mecburî hizmet uygulamasına gerek kalmadan, özendirici maddî
koşullar geliştirilerek yurda dengeli olarak dağıtılacaktır.” ifadesiyle de örtüşmesi, ülkemiz
ve insanımız adına, gerçekten, sevindiricidir.

‘‘

Reform niteliğindeki bu Kanun’la, Sağlık
Bakanlığına içinde bulunduğumuz yılda
15.000 kadro için, Maliye Bakanlığından
izin aldık

’’

ve bu kanunla, Sağlık Bakanlığına ihdas edilen pozisyonlarda istihdam edilecek hekimler,
diş hekimleri ve eczacıların kuralarını 10 Aralık 2003 günü kamuoyu önünde yaptık. Diğer
personelimiz de, 13 Aralık 2003 tarihinde,
merkezî sistemle, meslekî ağırlıklı bir sınava
tabi tutuldular.
Bu kadrolarla istihdam edeceğimiz sağlık personeli sayısı, daha önceki yıllarda istihdam
edilen sağlık personeli sayısının birkaç katına
ulaşmaktadır. İşte, bölgesel sağlık hizmeti dengesizliğini azaltmak için, hakikaten, bu Kanun
ve bu Kanun’la attığımız adımlar, çok ciddî,
çok değerli adımlar olmuştur.

Söz konusu personelin istihdam önceliği olan
il, ilçe ve kurumların sağlık personeli ihtiyacını karşılayacak şekilde yerleştirilmelerine 2004
yılı içinde de devam edeceğiz.
Bazı değerli arkadaşlarımın kadrolaşma iddi-

Değerli Arkadaşlarım, şüphesiz ki, Sağlık Bakanlığı denildiğinde hatırımıza yalnızca hekimler değil, onlarla birlikte sağlık yöneticileri, diş hekimleri, eczacılar, hemşireler, sağlık
memurları, ebeler, teknik elemanlar, yardımcı
hizmetliler gibi birçok çalışan grup gelmektedir. Bu çalışan grubun, hemşiresiyle, ebesiyle,
bir ekip halinde, bir binayı teşkil eden çimento,
demir gibi parçaların yerini tuttukları ve böylece, bir bütünlük teşkil ettikleri muhakkaktır.
Ülkemizde özellikle kırsal kesimde ve bazı ilçelerimizdeki hemşire ve ebe ihtiyaçlarını karşılamak üzere, sözleşmeli personelimizden ciddî
sayılar ayırmış olduk.
Değerli Arkadaşlarım, ne kadar güzel yapılmış
olursa olsun, önünde sonunda bütün karayolları eskiyor biliyorsunuz ve bunları, onarım
sürecine tabi tutmak gerekiyor. Bizler de kendi
Bakanlığımız açısından, kendi sağlık kuruluşlarımız açısından, yeni yatırımlarla birlikte, yeterince kullanılamayan sağlık kuruluşlarımızı
canlandırmak kararındayız.
Bakanlığımız bünyesinde önceki yıllarda beliren
yapılanmaya bakarsak, hemen neredeyse her
ciddî sağlık sorununun halli için bir başkanlık ile
merkez oluşturulduğunu görüyoruz. Bu dikey
yapılanma, aslında, hastalarımızın işini de zaman zaman zorlaştırmaktadır. Takdir edersiniz
ki, kapısında hastane yazan bir yere girmek ile
kapısında AIDS tedavi merkezi yazan bir yere
girmek aynı şey değildir. Dolayısıyla, bu hususta
yatay bir örgütlenme modeli içinde bundan sonra hizmetlerimizi geliştirmeyi düşüyoruz.
Değerli Arkadaşlarım, artık, dünya, sağlık
hizmetleri anlamında özellikle kişisel hakları
konuşmaktadır. Biz de Bakanlık olarak, sağlık
hizmetlerinin sunuluşuna dair sadece teknik

donanımla alakalı olan para tabanlı konuları
değil, aynı zamanda evrensel değerlerle ilişkili
konuları da gündemimize taşımakla kendimizi
sorumlu hissediyoruz.
Saygıdeğer Başkan, Değerli Milletvekili Arkadaşlarım, 1961 yılında 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesine Dair Kanun’la
kurulan sağlık ocağı ve sağlık evi hizmet modeli, gerçekten, o günkü ülke şartları için gerekli
bir uygulamaydı.
Bizlere bugün düşen görev, 1960’lar Türkiye’sinin ekonomik, sosyal, demografik, epidemiyolojik yapısına çok uygun olan bu sistemi ve
sistemin mantık yapısını 21’inci yüzyıl Türkiye’sinin değişmiş olan şartlarına uyarlamaktır.
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alarına karşı, bu personelin tamamen adil ve
tarafsız yerleştirilmesi uygulaması, en güzel cevabı teşkil etmiştir kanaatindeyim.

224 sayılı Yasanın hazırlanması ve uygulamasında çok büyük emeği geçen, bugün kendisini
şükranla yâd ettiğimiz Prof. Dr. Nusret Fişek,
bu uyarlamanın aile hekimliği şeklinde olması
gerektiğini -muhalefet partisine mensup değerli arkadaşlarımın dikkatini bu konuya özellikle
çekmek istiyorum- 1985 tarihli “Halk Sağlığına Giriş” kitabında bize hatırlatmaktadır.
Şimdi, Sayın Nusret Fişek’in ifadelerini, aynen,
sizlere de iletiyorum, şöyle diyor Sayın Fişek:
“Kişiye yönelik koruyucu hekimlik hizmetleri
ile ayakta ve evde hasta tedavi hizmetleri bir
arada yürütülmelidir. Entegre örgütlenme modelinin en basit olanı çağdaş aile hekimliğidir.”
İsterseniz, bu ifadeyi bir daha tekrarlayayım:
Entegre örgütlenme modelinin en basit olanı
çağdaş aile hekimliğidir. “Çağdaş aile hekimi,
ailedeki çocukların periyodik muayenelerini ve
aşılarını yapar; annelere çocuk bakımı öğretir;
yaşlıların, varsa gebelerin periyodik muayenelerini yapar ve gereken önerilerde bulunur;
aile bireylerine sağlık, ev hijyeni ve kişisel hijyen konularında eğitim yapar; evde hastalanan
varsa onları tedavi eder; gerekiyorsa bir uzmana veya hastaneye gönderir.” Lütfen, dikkatiniYüzyılın
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zi, bu noktaya özellikle çekmek istiyorum: “Bu
biçim örgütlenmenin az gelişmiş ülkeler için
daha gerçekçi bir modeli, sağlık hizmetlerinin
sosyalleştirilmesinde öngörülen sağlık ocaklarındaki ekip hizmetleridir.”
Artık, 2003 yılındayız ve Avrupa Birliğine girmek üzere hazırlanan bir ülkeyiz. Dolayısıyla,
bu ülkede yapılan çok değerli hizmetleri, kendi
değerleriyle takdir etmek ve 2003’e gelmek zorundayız.
Değerli Arkadaşlarım, biliyorsunuz, biz

‘‘
100. YILA ARMAĞAN

Sağlık Bakanlığı olarak, “aile
doktorluğu” kavramıyla, sağlık
hizmetlerinin sevk ve idaresinde yeni bir
yapılanma hazırlığı içerisindeyiz;

’’

ama, bu yeniliğe karşı duranlarımız var. Ben,
onlara da yine Sayın Fişek’in sözleriyle cevap
veriyorum; Sayın Fişek “Sağlık Hizmeti Eğitimi” adlı kitabının 15’inci sayfasında şöyle diyor: “Bir toplumda yeniliklerin kabul edilmesinin hızı yönünden, kişiler, sayısal olarak çan
eğrisi biçiminde dağılmıştır. Eğrinin bir ucunda yenilikçiler, diğer ucunda da tutucular vardır. Yenilikçiler topluma yeni düşünce ve uygulamaları getirmeye çalışırlar; tutucular da, yeni
düşünce ve uygulamalara karşıdırlar.”
Bunların ötesinde, aile doktorluğuna geçişten
kastettiğimiz, sadece pratisyen hekimlere, artık,
aile doktorudur demek veya bir grup insana yeni
bir gömlek giydirmek değildir. Aile doktorluğu
sertifika programı çerçevesinde, tüm pratisyen
hekimlerimizin, yaygın sağlık problemleri konularında bilgilerini tazelemelerini sağlayacağız.
İki yıla dağılmış bir eğitim programı çerçevesinde, bölge üniversite hastaneleri ve eğitim hastanelerimizdeki öğretim üyelerinin katkılarıyla,
sürekli bir hizmetiçi eğitim kursu oluşturacağız.
Yüzyılın
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Değerli Arkadaşlarım, içerisinde bulunduğumuz
yıl içerisinde, sağlık ocaklarında, her doktora bir
çalışma odası vermeyi amaçladık ve bununla
ilgili olarak olumlu sonuçlar almaya başladık.
Mesela; Ankara’daki sağlık ocaklarında, aynı
gün yapılan poliklinik sayıları, bir yıl içerisinde, 2 katına -evet, yanlış işitmiyorsunuz; 2 katına- çıkmış bulunmaktadır. Bu 2 katına, 3 katına
çıkarmak ifadesi, aslında, çok büyük bir iddiayı
da beraberinde getirmiyor. Şöyle ki; bir sağlık
ocağında bulunan doktor sayısı ne olursa olsun,
daha önce, bir doktor veya iki doktor muayene
yaparken, şimdi, aynı gün, eşzamanlı olarak, birkaç hekim arkadaşımız, poliklinik muayenelerini
yapar, halkımıza hizmet eder hale gelmiştir.

‘‘

Herkesin hekimini seçebileceği aile
doktorluğu sisteminde, birinci basamak
hizmetlerinin koruyucu sağlık etkinliği
artırılacak ve böylece, herkesin düzenli
bir sağlık kaydı olacak; sağlıktaki israf
da, büyük ölçüde önlenmiş olacaktır.

’’

Bu anlamda çalışmalarımıza, eğitim çalışmaları olarak, içerisinde bulunduğumuz yılda başladık ve 2004 yılı içerisinde, pilot uygulamalarımıza başlayacağız.
Değerli Arkadaşlarım, acil servis çalışmalarıyla
ilgili olarak, ciddî atılımlarımız var. Özellikle,
112 acil sağlık hizmetlerinde çalışan personelimize ve hastanelerin acil polikliniklerinde çalışan personelimize, hem teknik donanım itibariyle hem çalışma şartları itibariyle, yenilikler
getiriyoruz.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Sayın Bakan, konuşmanızı toparlayabilir misiniz; buyurun.
SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Devamla) -

Diş sağlığı hizmetleriyle alakalı ola-

Değerli Arkadaşlarım, belki, konuşulacak çok
şey var ve önünüzdeki metinlerde, bunların
hepsi yer alıyor. Bu kısa sürede, ancak bu kadar, size ifade edebildim bunları ve müsaadenizle, konuşmamı tamamlamak istiyorum.
İnsan, sahip olduğu şeylerin değerini kaybedince daha doğru bir biçimde anlayabilme,
kavrayabilme özelliğine sahip oluyor. Kimi
zaman bir hastalık sayesinde hayatı daha fazla
kucaklayabilsek de, aslında, sağlımız bu tecrübenin yaşanmasına müsaade etmeyebilir.
İnsanımıza, en az sayıda hastalıkla ömrünü
tamamlaması için, koruyucu ve eğitici sağlık
hizmetleriyle, bir kez hastalandıktan sonra da
tedavi edici sağlık hizmetleriyle, güleryüzlü ve
içten sağlık hizmetlerinin verilmesinde yönlendirici olmuş bir bakanlık olmayı amaçlıyoruz.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN -

Buyurun Sayın Bakan.

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Devamla) -

Tamamlıyorum Sayın Başkan.

Biliyorum, yapacak daha çok işimiz var. Halkımızın, her geçen gün, uygulamalarımızın ve AK
Partimizin arkasında, daha güçlü, kararlı duruşu, çalışma tempomuzu, kararlılığımızı artırıyor.
Bu düşüncelerle, 2004 yılı bütçemizin ülkemiz
ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, Yüce Meclisimizi bir kere daha saygıyla
selamlıyor, bütün vatandaşlarımıza sağlık ve afiyetler diliyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)
SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Sayın Özcan’ın, Mersin’in bazı ilçele-

riyle ilgili sağlık personeli konusunda bir suali
oldu. Sözleşmeli personelle, inşallah, 2004 yılı
içerisinde bu husustaki ihtiyaçları karşılamaya
çalışacağız.

Sayın Diyarbakır Milletvekilimiz Cavit Bey,
Çermik Devlet Hastanesi inşaatının ne zaman
bitirileceğiyle ilgili bir soru sordular. 2004 yılı
içerisinde Çermik Devlet Hastanesini bitirmeyi planlıyoruz; yani, önümüzdeki bütçe dönemi içerisinde.
Eczacılık ve diğer tıp meslekleriyle ilgili olarak
Sayın Diyarbakır Milletvekilimizin sorusuna
cevap veriyorum. Yasa çalışmalarını 2004 yılı
içerisinde devam ettiriyoruz. Yalnızca eczacılıkla ilgili olarak değil, şu anda yasası olmayan
birçok sağlık meslek çalışanımız var; bunların
hepsinin yasalarını bir bütünlük içerisinde,
2004 yılı içerisinde, Yüce Meclisimizin huzuruna getirmeyi planlıyoruz.

‘‘

100. YILA ARMAĞAN

rak, aile doktorluğuna benzer bir diş sağlığı
hizmetleri programını, önümüzdeki süreç içerisinde ortaya koyacağız.

Diyarbakır’a 400 yataklı bir bölge
eğitim hastanesi planlamış durumdayız.
Bunun için 3,3 trilyon liralık ödenek
konulması hususunda da
Devlet Planlama Teşkilatına
teklifimizi yaptık.

’’

İlaçta KDV’yle ilgili olarak bazı ilaç gruplarında
indirimler yapıldı biliyorsunuz; özellikle, kan ve
kan hastalıklarıyla ilgili bazı gruplarda. Maliye
Bakanlığımızın bu konudaki çalışmaları devam
ediyor. Esasen, konu, takdir edersiniz ki, Maliye
Bakanlığımızın yetkisi çerçevesindedir.
Bebek mamaları, şu anda, eczanelerle birlikte
marketlerde veya başka yerlerde de satılabiliyor; ancak “anne sütüyle beslenmeyi tehlikeye
düşürecek şekilde pazarlanamaz” şeklinde bir
düzenleme mevcut, reklam yapılması itibariyle.

Sayın Bayraktar’ın, SSK’lılarla ortak protokol
hususundaki sualine cevap veriyorum. Şu anda,
Sağlık Bakanlığımız tesislerine başvuran hastalarımızın yüzde 25’ini SSK’lı hastaların teşkil ettiğini ifade etmek isterim. Bu uygulamayı
başlattığımız 11 ilden sonra -ki, bunların 3’ü
büyük illerimizdir, yani, Ankara, İstanbul ve İzYüzyılın
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mir’dir- uygulamayı, 2004 yılı içerisinde, 2004
yılının hemen başlangıcında, bütün ülkeye yaygınlaşacak şekilde geliştiriyoruz ve bu anlamda,
bazı bürokratik işlemleri, mevzuat itibariyle
halkımıza sıkıntı veren uygulamaları da ortadan kaldırarak, uygulamayı rafine hale getirmeye çalışarak, 2004 yılı içinde bu uygulamaya
bütün yurtta, 81 ilimizde devam edeceğiz.

100. YILA ARMAĞAN

Sözleşmeli personelle ilgili olarak Sayın Yıldız’ın “Yerleştirmeler nasıl yapılacak?” diye bir
sorusu var. Tamamen merkezî yerleştirme yapılıyor; yani, Millî Eğitim Bakanlığımızın yaptığı
sınavda alınan puanlara göre, kişilerin tercihleri
itibariyle merkezî bir yerleştirme yapılıyor, bu
hususta, en ufak bir tereddüte mahal yok. Bir
benzetme yapmak gerekirse, üniversite sınavlarında öğrencilerimiz, nasıl, belirli puanlar alıp,
tercihlerine göre yerleştiriliyorsa, bu değerli
meslektaşlar da bu şekilde yerleştiriyorlar.
Uzman ve pratisyen hekimlerimizin sözleşmeli kadrolara müracaatları konusunda, özellikle
uzman hekimlerimiz açısından, hakikaten bir
eksiklik ortaya çıktı. Ancak, biz, önümüzdeki
aydan başlayarak, yani, ocak ayından başlayarak, hem memuriyet kadroları açısından hem
de sözleşmeli kadrolar açısından, öncelikle, ihtiyacımız bulunan -bu bölgelere- uzman istihdamı yapacağız. Yani, ülkedeki değerli uzman
hekim arkadaşlarım, bir başka yere açıktan
atama yaptırabileceklerini düşünmemelidirler. Biz, bu hususta mecburî hizmeti kaldırdık;
ancak, tabiîdir ki, ihtiyacımız olan bölgelerde
istihdamı oluşturacağız.

Yüzyılın
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‘‘

Ağrı Devlet Hastanemizi 2004 yılı
içerisinde bitirip, halkımızın hizmetine
sunmayı planlıyoruz.

’’

Patnos Devlet Hastanemizin inşaatını da 2005
yılı içerisinde bitirerek, halkımızın hizmetine
sunmayı planlıyoruz.
Sayın Köşdere’nin sualine cevap olarak şunu
ifade ediyorum: Çanakkale’deki hastanemizin
yapımı bitirildi, önümüzdeki birkaç ay içerisinde açılışını yapabilecek durumdayız.
Sayın Eri’nin sualine cevaben,

‘‘

Mardin’deki Devlet Hastanemizin
inşaatının 2004 yılı içerisinde
bitirileceğini ifade etmek istiyorum.

’’

Dargeçit Devlet Hastanesi, önümüzdeki ay
veya sonraki ay içerisinde açılışa hazır hale gelebilecektir.
Derik ve Mazıdağı Devlet Hastanelerini ise,
ancak 2005 yılı içerisinde bitirerek, hizmete
sunmayı düşünüyoruz.
Yine, diyaliz ihtiyaçlarıyla ilgili olarak şunu ifade ediyorum: 2003 yılında olduğu gibi, 2004
yılında da, belli bir planlama dahilinde bu ihtiyaçları gidermeye çalışacağız.
Çok teşekkür ediyorum.

Konu

Sağlık Bakanlığı 2005 Malî Yılı Bütçesi ile 2003 Malî Yılı Kesin Hesabı
Münasebetiyle

Yasama Yılı

3

Birleşim

41

Tarih

26.12.2004

zurum) - Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

Bakanlığımın 2005 Malî Yılı Bütçesi’ni Yüce
Meclisimize arz etmeye başlarken, hepinizi
sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Değerli Milletvekilleri, hepimizin çok iyi bildiği
gibi, sağlık, anne karnından ölüme kadar, her
yaş ve konumdaki insanımızı yakından ilgilendiren bir meseledir. Bu kadar önemli olan ve
vazgeçilmez olan sağlığımızın, geride bıraktığımız on yıllarda, kendi önemine mütenasip
olarak ele alındığını, halkımıza, adil, etkili ve
kolay ulaşabildiği bir sağlık hizmeti sunulduğunu söylemek, gerçekten güçtür.
Bu sebeple, göreve geldiğimiz ilk günden itibaren, insanımızın hak ettiği sağlık hizmetini alabilmesi için yoğun bir çalışma yürütüyoruz ve
bu çalışmayı Anayasamızın 56’ncı maddesinde
tarif edilen ve Bakanlığımın uhdesine verilen
kutsal bir görev olarak telakki ediyoruz.
Değerli Arkadaşlarım, biz, sağlık hizmetlerinin
sunumunda, popülist davranmayı ve palyatif
birtakım çözümlerle sorunları geçiştirmeyi tercih etmeyen cumhuriyet Hükûmetlerini temsil
ediyoruz. Var olan problemleri görmezden
gelmedik, on yılların, âdeta yetim alanı olmuş
olan sağlıkta, yapılamayanları gündeme getirerek, dövünerek de kendimizi avutmadık.
Bütün bunların yerine, bir yandan, acil müdahalelerle sorunlara neşter atarken, diğer yandan
insan odaklı bir sağlık sistemi oluşturma yolunu
seçtik. Tamamen ulusal bir model olarak bir
Türkiye modeli geliştirdik. Bu modeli gelişti-

rirken, birçok ülkede incelemelerde bulunduk,
teorik ve pratik değerlendirmeler yaptık. Bugün, artık, Hükûmetimizin Sağlıkta Dönüşüm
Programı, bütün kamuoyu tarafından çerçevesi
gayet iyi bilinen, hedefleri ortaya konmuş olan
ve ülkemizin geleceğini sağlık anlamında büyük
ölçüde olumlu bir biçimde etkileyebilecek bir
program haline gelmiştir. Bu programın uzun
bir çalışma takvimi gerektirdiğini biliyoruz ve
altyapı çalışmalarının çok ciddî ve uzun soluklu gayretlere ihtiyacı olduğunu da biliyoruz. Bu
sebeple, kısa süreli ve göstermelik siyasî beklentilere girmeden yolumuza gayretle ve samimiyetle devam ettik. Çünkü, her vatandaşımıza
etkili ve adil bir sağlık hizmeti sunmanın bu
programla oluşabileceğini biliyoruz.

100. YILA ARMAĞAN

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Er-

Sayın Başkan, Değerli Arkadaşlarım, biz, bir
yandan Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın altyapı çalışmalarını kapsamlı ve hızlı bir biçimde sürdürürken, diğer yandan, benden önceki
konuşmacı arkadaşlarımın da çok güzel bir
biçimde ifade ettiği acil sorunları gündemden
kaldırmak için kararlı adımlar attık. Artık,
hamdolsun, kamuoyumuza “Borcunu ödeyemeyen vatandaş hastanede rehin kaldı.” haberleri yansımamaktadır. Buna tevessül edilirse eğer, bunun istisnaları olursa, çok ciddî bir
biçimde meseleleri soruşturarak üzerine gidiyoruz. Bu suretle, vatandaşlarımızın devletine
güveninin yeniden tesis edilmesinde, ülkemizin
onurlu insanları olma duygusunu yaşamalarında çok önemli bir adım atmış olduk.
Değerli Arkadaşlarım, artık bu ülkede acil servislere giden vatandaşlar geri çevrilmiyor, artık
Yüzyılın
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bu güzel ülkemizde “Seni ambulansla taşıyacağım; ama, önce parasını ver.” diye hiçbir vatandaşımıza bir talepte bulunulmuyor.

100. YILA ARMAĞAN

Değerli Milletvekili Arkadaşlarım, Sağlıkta
Dönüşüm Programımız çerçevesinde attığımız
önemli adımlardan biri, Türkiye sağlık envanteri çalışmasıdır. Böylece, ülkemizdeki mevcut
sağlık potansiyelini önce bir tespit ettik ve kabul
edelim ki, elimizdeki biraz da kısıtlı olan kaynakların nasıl kullanılacağını planlamaya başladık ve bu suretle, oluşturduğumuz ilk envanteri
değerlendirmek üzere, bütün il ve ilçelerimizi
köyleriyle birlikte ziyaret ederek, yerel yöneticilerimizin görüşlerini de alarak daha sağlıklı bir
Türkiye hedefimize adım adım ilerliyoruz. 2004
yılı içerisinde bu şekilde 20 ilimizi ziyaret ettik,
sağlık şartlarını gördük ve inceledik.
Burada, özellikle şunu ifade etmek istiyorum
ki, Hükûmet olarak politikalarımız; kamunun
sağlık hizmetindeki etkinliğini azaltmak değil,
bilakis, artırmaktır ve bunu yaparken, elbette ki,
özel sektörün finans kaynaklarının sağlığa daha
çok yönelmesini de arzu ediyoruz. Böylece, halkımız, daha geniş bir yelpaze içerisinde sağlık
hizmeti almış olacak. Yoksa, bazı arkadaşlarımızın ifade ettiği gibi, sağlık kuruluşlarını tek elden
pazarlamayı falan, asla düşünmüyoruz ve bu
ifadeleri kesin bir dille reddediyoruz.
Vatandaşımız, hizmet alabileceği alanın genişlemesinden son derecede memnundur. Nasıl
ki sosyal sigortalı vatandaşlarımız Sağlık Bakanlığının kuruluşlarından bugün yararlanabiliyorlarsa, nasıl ki emeklilerimiz ve devlet
memurlarımız özel sağlık kuruluşlarından yararlanabiliyorlarsa, diğer vatandaşlarımız da
bu uygulamaların bugün genişlemesini, genişletilmesini beklemektedirler.
Kamu sağlık hizmetleri konusundaki kararlılığımızın ve bu hususa önem verdiğimizin bir işareti olarak bazı rakamları ifade etmek isterim.
Yüzyılın
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‘‘

2003’te, 44’ü hastane olmak üzere 156
yeni sağlık tesisini hizmete sokmuş
durumdaydık. 2004’te de 46 hastaneyi
hizmete sokmuş olduk.

’’

Değerli Milletvekilleri, hepinizin ve hepimizin çok iyi bildiği gibi, sağlık sistemimizin en
önemli problemlerinden biri, ülkemizde, başta
uzman hekim ve hekimlerimiz olmak üzere,
mutlak anlamdaki sayısal yetersizliktir. Burada, bir rakama özellikle dikkatlerinizi çekmek
isterim. Dünya Sağlık Örgütünün Avrupa Bölgesinde yer alan 52 ülkesi içerisinde -üzülerek
ifade etmeliyim ki- hekim sayısı en son sırada
olan ülke bizim ülkemizdir. Bakınız, mutlak
anlamdaki hekim sayısından bahsediyorum;
52 ülke arasında, biz, hekim sayısında, maalesef, 52’nci sıradayız.
Tabiîdir ki hekim sayısını bir yılda, iki yılda
artırmak gibi bir imkâna sahip değiliz; ancak,
yapabildiğimiz, az olan bu hekim sayısının,
aynı zamanda aşırı dengesiz biçimde yerleşmiş
olması sebebiyle, bu dengesizliği gidermeye
yönelik çalışmalardır. Nitekim, sizlerin değerli
katkılarınızla

‘‘

yaptığımız özel bir kanunla, eleman
temininde güçlük çektiğimiz bölgelere
çok sayıda sağlık personeli göndermiş
durumdayız.

’’

Ben, bu hususta da çok önem verdiğim bazı
rakamları, Yüce Meclisimizin huzurunda aziz
milletimize arz etmek istiyorum: Değerli Arkadaşlarım, Hükûmet etmeye başladığımız

‘‘

2002 yılının Kasımında Ağrı’da
uzman hekim sayısı 26 idi, şu anda
bu sayı 40’tır. Bingöl’de 28 olan sayı,

’’

Artış oranlarına baktığımızda, bu illerimizdeki artış oranının yüzde 40’ları aştığını görüyoruz. Aynı şeyi, diğer sağlık çalışanları için de
söylemek mümkündür. Yine, Ağrı’da 525 olan
toplam sağlık personeli sayısı, bugün 747’ye
ulaşmıştır. Hakkâri’de bu sayı, 337’den 534’e
ulaşmıştır ve artış, yine, yüzde 40’lar seviyesindedir. 5 ve 6’ncı hizmet bölgelerinde uzman
doktor sayılarımızdaki artış, söylediğim gibi,
toplamda da yüzde 40’lara yakındır. Bu arada,

‘‘

bu bahsettiğim 4924 sayılı Özel Kanun’la
bu bölgelere atadığımız pratisyen hekim
sayısı da 1.278’i bulmuştur.

’’

Değerli Arkadaşlarım, bütün bunlara rağmen,
ülkemizin bazı bölgelerinde, özellikle 5 ve 6’ncı
bölge illerimizde, biraz önce zikrettiğimiz iller
de dahil olmak üzere, hekim sayılarımızdaki
eksikliği biliyoruz. Bunların tamamlanması hususunda atama ve nakil yönetmeliklerimizde
gerekli değişiklikleri yaptık; şimdi, yeni personel
dağılım cetvellerini oluşturuyoruz. İki ay içerisinde dağılımı biraz daha mükemmel hale getireceğiz. Bütün işlemleri şeffaf, adil ve herkese
açık kuralarla gerçekleştiriyoruz.
Değerli Arkadaşlarım, hakikaten,

‘‘

Türkiye’de sağlık hizmetlerinin
sunumunda, sağlık personelinin
motivasyonunu sağlama hususunda
devrim niteliğinde bir değişikliği
gerçekleştirmiş durumdayız.
“Performansa dayalı katkı payı
ödemesi” dediğimiz bu metodu,

’’

Avrupalı birçok gelişmiş ülkenin sağlık bakanlarıyla, bürokratlarıyla, sağlık yöneticileriyle
tartıştığımızda, onların da, hakikaten, gelinmiş
olunan noktayı takdirle ifade ettiklerine ben
birçok defa şahit oldum. Çünkü, bugün, özellikle hastanecilik anlamında Batılı ülkelerde de
bir tıkanma var, çok büyük bekleme listeleri
var. Biz, bu şekilde bir katkı payı ödeme yöntemiyle, Türkiye genelinde,

‘‘

artık, vatandaşımızın hizmeti doğrudan
kamudan alabilmesinin büyük ölçüde
önünü açıyoruz.

’’

Bu da, aslında, bazılarının zaman zaman “AK
Parti Hükûmetleri sağlıkta piyasalaşmaya yol
açıyor.” şeklindeki ifadelerinin tamamen gerçekdışı olduğunu göstermektedir. Bunun aksi
yaşanıyor, değerli arkadaşlarım Türkiye’de.
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36 olmuştur. Bitlis’te 30 olan sayı, 44
olmuştur. Hakkâri’de 16 olan sayı,
21’dir. Muş’ta 33 olan sayı, 41’dir.
Şırnak’ta 16 olan sayı, 23’tür. Van’da 78
olan sayı, 117’dir.

Yine bazı rakamlar vermek isterim size:

‘‘

Bu uygulamalarımızla, bugün,
Gümüşhane’de 25 muayenehanenin
24’ü kapanmıştır, Konya’da 206
muayenehanenin 82’si kapanmıştır,
Trabzon’da 249 muayenehanenin
59’u kapanmıştır, Erzurum’da 64
muayenehanenin 12’si kapanmıştır
ve önümüzdeki süreç, artık, kamuda
çalışan hekimlerimizin, kamuda
kazanabileceklerini çok iyi anladıkları ve
bu hususta hizmetin bu tarafa yöneleceği
bir süreç olarak hızla gelişmektedir.

’’

Türkiye’de, artık, kamu imkânları kullanılarak
yapılan sağlık hizmeti için vatandaşımızdan uygunsuz taleplerde bulunma devri sona ermektedir değerli arkadaşlarım; ancak, bunun için
toplumsal destek şarttır. Bu husustaki köhnemiş
zihniyeti hep birlikte yok etmeye kararlı olmalı
ve değişiklikler tamamlanıncaya kadar yolumuza da sabırla devam etmeliyiz.
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Performans konusunda, özellikle sağlık ocaklarında çalışan hekimlerimiz ve diğer sağlık çalışanları açısından, bu sene Bütçe Kanunu’na
koyduğumuz yeni hükümlerle, yüzde 65’e kadar
döner sermaye katkı payı ödenmesini sağlayarak, bu husustaki, aslında, bugüne kadar gelişmiş olan eksikliği de ortadan kaldırmış oluyoruz.
Değerli Arkadaşlarım,

‘‘

100. YILA ARMAĞAN

özel sektörden hizmet satın alınması
yoluyla -ki bunların içerisinde bina,
cihaz kiralanması gibi uygulamalar
var- vatandaşlarımızın özel sektöre de
bizzat sigortalarıyla başvurarak hizmet
almalarının önünü açarak, hakikaten,
sağlık hizmeti açısından kapasitemizi
oldukça genişlettik.

’’

Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz yıl bu zamanlarda tartışırken, Sağlık Bakanlığı hastanelerine
SSK’lı vatandaşlarımızın büyük bir akınla geleceği ve bu hastanelerin tıkanacağından bahsediliyordu; bunun tamamen aksi gelişmiştir.
33.000.000 civarında SSK’lı hastamıza Sağlık Bakanlığının kuruluşlarında hizmet vermiş
olmamıza rağmen, bu hastanelerde ve sağlık
kuruluşlarında kalabalıklar ve kuyruklar artmamış, hizmet tıkanmamış, aksine, bekleme
süreleri azalmıştır. Hâlâ bazı bekleme sürelerinin olduğunu biliyoruz; ama, bunlar gün
geçtikçe azalarak halkımıza çok daha mükemmel bir hizmeti sunma imkânımız da olacaktır. Peki, bunu nasıl gerçekleştirebildik bu süre
içerisinde; değerli arkadaşlarım, bir prensip
ortaya koyduk ve bütün sağlık kuruluşlarımıza,

‘‘

her hekime bir çalışma ve muayene
odası açmaları şeklinde bir talimat
verdik. Bu talimat sonrasında sağlık
ocaklarımızdaki hekimlerimizin çalışma
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ve muayene odası sayısı iki katına, yani
6.000’den 12.000’e çıkmıştır. Aynı şekilde
hastanelerimizde de bu sayı 5.000’den
10.000’e çıkmış durumdadır.

’’

Bunun net anlamı şudur değerli arkadaşlarım:
Hastane kapısına veya sağlık ocağının kapısına,
hekimin kapısına giden vatandaşlarımız, şimdi,
muayene edilebilecekleri süreyi iki misli fazla bulmaktadırlar. Dolayısıyla, vatandaşımızın
yüzüne bakarak reçete yazma dönemi de yavaş yavaş sona ermektedir. Tabiî, burada bunu
ifade ederken, değerli sağlık çalışanlarımızı asla
bundan sorumlu tutmadığımızı ve tutamayacağımızı ifade etmek isterim. Siz, bir sağlık çalışanının, bir hekimin önüne, bir günde 100-120
insanı muayene etmesi için çıkarırsanız, kuşkusuz ki, ne kadar fedakârca çalışılırsa çalışılsın,
arzulanan hizmet verilemeyecektir. Dolayısıyla,
biz, elimizdeki malzemeyi en güzel şekilde kullanmak, en verimli bir şekilde kullanmak için,
sistematik bir gelişme sağlıyoruz.
Bu arada, çok önem verdiğimiz bir uygulamamızdan bahsetmek istiyorum.

‘‘

Altyapısını hazır hale getirdiğimiz 11
hastanemizde
hekim seçme hakkı uygulamasını
başlatmış durumdayız;

’’

yani, vatandaşımız bu hastanelere gittiğinde,
kendisini bir sekreterya karşılayacak ve varsayalım ki, çocuğunu muayene ettirmek istiyorsa
ve orada 10 veya 5 çocuk sağlığı ve hastalıkları
uzmanı varsa, o hekimlerden dilediğini seçebilecektir. Böylece, hekimlerimiz de, bu performansa dayalı katkı payı ödemeleriyle birlikte, vatandaşımıza, tatlı, olumlu bir rekabet içerisinde, çok
daha iyi bir hizmet verme imkânı bulacaktır.

Değerli Arkadaşlarım, daha önce, ülkemizde
hasta hakları, sadece bir yönetmeliğin sayfaları
arasındaydı veya hastane duvarlarına astığımız
tablolardaydı. Bu

‘‘

iki yıllık dönemde, hastanelerimizde,
faal hasta hakları birimlerini
kurduk. Bugün, 81 ilde, 131 bakanlık
hastanesinde, hasta hakları kurulları ve
birimleri tamamlanmış durumdadır.

Değerli Milletvekilleri,

‘‘

Sağlıkta Dönüşüm Programımızın
en önemli bileşenlerinden birisi,
biliyorsunuz, aile hekimliği
uygulamamızdır.

’’

Bu hususta, sizlerin çok değerli katkılarınızla
yasamızı yaptık ve

‘‘
’’

Değerli Arkadaşlarım,

‘‘

Sağlık Bakanlığı iletişim hattı olarak
belirlediğimiz 184 numaralı telefona,
yaklaşık olarak bir yıl içerisinde 120.000
müracaat olmuştur; evet, rakamı yanlış
duymadınız, vatandaşımız 120.000 kere
Sağlık Bakanlığını aramış

’’

ve bir şekilde ya ihtiyacının nasıl karşılanabileceğini sormuş, bilgi almış ya şikâyette bulunmuş veya teşekkürünü ifade etmiştir. Bu uygulamayla ilgili olarak,

‘‘

120.000 müracaatın 112.000’i şu ana
kadar cevaplandırılmış durumdadır.

’’

Değerli Arkadaşlarım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz Ortak Kullanım Protokolü, bir Türkiye
Cumhuriyeti Hükûmetinin, siyasî istikrar olduğunda, iki bakanlık mensupları, bürokrasisi
uyum içinde çalıştığında ne büyük bir başarıya imza atılabileceğinin çok önemli bir kanıtı
olmuştur. Hakikaten, bu ortak kullanım sonucunda, SSK’lı vatandaşımız çok ciddî bir rahatlamaya kavuşmuş durumdadır.

Düzce ilimizde pilot il
çalışmalarımıza başlıyoruz. Hedefimiz,
2005 yılı içerisinde, pilot il sayımızı,
yılın sonuna doğru 5 ilâ 10’a çıkarmak,
2006 yılı içerisinde de bütün ülkeye bu
uygulamayı yaygınlaştırmaktır.
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Bu uygulamayı, 2005 yılında, ülke geneline
yaygınlaştıracağız.

’’

Böylece, her vatandaşımızın özgürce seçebileceği bir hekimi olacak, aile hekimleri, fertlerin
sağlık sorunlarında, ücret ödemeksizin başvuracakları ilk basamağı teşkil edeceklerdir.
Değerli Arkadaşlarım, bugün, bütün Avrupa’da uygulanan bu sistemde, elbette, bir taraftan altyapıyı oluşturuyoruz, bir taraftan da
uygulamalarımıza geçiyoruz. Uygulamayı üç
yıllık bir süre içerisinde gerçekleştireceğimize
göre, bu hususta bir altyapı eksikliğinden de
bugün için bahsetmek hakikaten hiç gerçekçi
olmuyor.
Aslında, aile hekimliği uygulamaları, 1961’de
yapılmış olan sosyalizasyonun, bir yasa olarak
yapılmış olan; ama, maalesef, şu veya bu sebeple, bugüne kadar gereği yapılamamış olan
sosyalizasyonun ruhunun 2004, 2005, 2007
yıllarında hayata geçirilmesi olacaktır.
Değerli Arkadaşlarım, gördüğünüz gibi, kararlı bir biçimde, planlı bir biçimde, sağlıkta dönüşümümüzün bütün bileşenlerini, belirli bir
takvim içerisinde hayata geçirmekteyiz. Tabiî,
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hakikaten, yaptığımız birçok değerli sağlık hizmeti de var.
Bakınız, birkaç rakam ifade etmek istiyorum değerli arkadaşlarım: Ben bir çocuk hekimiyim ve
anne sütünün önemini çok iyi biliyorum elbette.
1998 yılında, ülkemizde, bir annenin bebeğini, altıncı ayına kadar yalnızca kendi sütüyle
besleme oranı yüzde 1,3’tü ve bu, hiç kabul
edilemez bir orandı; bugün için bu oran, yüzde 21’lere yükselmiştir. Elbette, bu, bu konuya
verilen önemin bir sonucu olarak gelişmiştir.
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Ülkemizde, her 2 yavrumuzdan 1’inde, büyük
oranda demir eksikliğine bağlı kansızlık var.
Bu, çocuklarımızın geleceğini, dolayısıyla ülkemizin geleceğini çok olumsuz etkileyen bir sağlık problemi halindeydi. Aldığımız bir kararla,

‘‘

bütün yavrularımıza, hiçbir ayrım
gözetmeksizin, koruyucu olarak ücretsiz
demir damlası dağıtmaya başladık. Bu
yıl, Eylül 2004 itibariyle, 570.000 bebeğe
ulaştık.

’’

Hedefimiz, 2005 yılı içerisinde, bütün yavrularımıza, hem demir eksikliğine bağlı kansızlığı
önlemek için hem de kemik gelişimi yetersizliğini önlemek için ücretsiz demir ve D vitamini
damlası dağıtmaktır.
Değerli Arkadaşlarım, kızamık aşısı konusunda mükemmel bir hedefe ulaştık. Özellikle aşılamanın öteden beri çok geri olduğu illerimiz
içerisinden 10 ili seçerek, bu yıl, bu 10 il üzerinde özel bir çalışma yaptık. Böylece, kızamık
konusunda, bu illerimizde -Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Muş, Şırnak,
Tunceli ve Van İllerimizde- yürüttüğümüz çalışmalarla, yüzde 54 olan kızamık aşılama oranını yüzde 80’lere yaklaştırdık. Aynı şekilde,
yüzde 40’larda olan diğer aşılama oranlarımızı
da yüzde 70’lere ulaştırmış durumdayız.
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‘‘

İlaç fiyatlarında uyguladığımız yeni
politikalarla, 1.000’e yakın ilaçta ciddî
indirimler sağlayabildik. Sağlıkta,
önce ilaçta daha sonra bütün sağlık
hizmetlerinde KDV oranı
yüzde 8’e indirildi.

’’

KDV konusunda, özellikle Sayın Maliye Bakanımıza ve Hazineden sorumlu Devlet Bakanımıza,
sizlerin, Yüce Meclisin ve aziz milletin huzurunda, teşekkürü bir borç biliyorum. İlaç politikalarımızla, bugün için, yıllık 900 trilyon Türk lirası
civarında bir tasarrufu sağlamış oluyoruz.
Değerli Arkadaşlarım,

‘‘

geldiğimizde 140.000 kişiye bir acil
yardım istasyonu düşmekteyken, şu
anda 77.000 kişiye bir acil yardım
istasyonu düşmektedir.

’’

Yeşil kartlımıza sağladığımız kolaylıklar hakikaten son derece önemli bir noktaya ulaşmıştır.
Artık, yeşil kartlı vatandaşlarımız hastane kapılarından çevrilmemektedir ve 2005 yılından
itibaren ilaçlarını da eczanelerden rahatça alabileceklerdir, gözlüklerini alabileceklerdir, diş
sağlığıyla ilgili hizmetlerini alabileceklerdir.

Değerli Milletvekilleri,

‘‘

2004 Mali Yılı Bütçe Kanunu’nda Sağlık
Bakanlığı bütçemiz 4 katrilyon 747
trilyon 451 milyar olarak belirlenmişti.
2005 yılında yüzde 15 civarında bir
artışla bütçemiz 5.462.974.750 YTL
olarak öngörülmektedir.

’’

Değerli Arkadaşlarım, böylece, biraz önce bazı
rakamlar ifade edildi.

BAŞKAN - Sayın Bakan, tamamlayabilir misiniz.

Buyurun.
SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Erzurum) -

Tamamlıyorum.

Teşekkür ederim.
Sağlığa ayrılan pay, AK Parti Hükûmeti zamanında bütçeden ayrılan pay azaltılmıştır şeklinde ifadeler oldu.
Değerli Arkadaşlarım, bütçe konuşmalarında,
aslında, rakamların konuşturulması gerekir.
Böyle sübjektif olarak, azaldı, arttı yerine, ben
size doğrudan rakamları ifade ediyorum.

‘‘

Bakanlığımın bütçesi, 2004 yılında,
Genel Bütçe’den yüzde 3,17 oranında pay
alırken, bu oran 2005 yılında
yüzde 3,55’e yükselmiştir;

’’

ama, bu yeterli midir derseniz, ben, Sağlık Bakanı olarak daha fazlasını istiyorum, bundan
sonraki yıllarda da daha fazlasını isteyeceğim.

‘‘

Yine, gayri safî millî hâsıla içindeki
pay da, bazı değerli konuşmacıların
söylediğinin aksine, 2002 yılında yüzde
0,86 iken, 2004’te yüzde 1,13’e çıkmıştır.

’’

Değerli Arkadaşlarım, ifade etmeye çalıştığım
hususlardan anlaşılacağı gibi, sağlık alanında çok önemli bir zihniyet değişimini ortaya
koymuş bulunmaktayız. Artık, sağlık alanında
atılan her adımın merkezinde insanımız vardır.
Hedefimiz, halkımıza hak ettiği çağdaş sağlık
hizmetini sunmaktır. Bütçemize konulan ve
halkımızın sağlığı için harcadığımız her kuruşu

kutsal bir emanet olarak kabul ediyoruz; attığımız her adımı buna göre atıyor, yaptığımız her
harcamayı buna göre yapıyoruz.
2005 yılında da, Sağlıkta Dönüşüm Programımızın uygulamaları geliştirilecek, olumlu
etkileri daha çok hissedilecektir. Aile hekimliği
uygulamamız yaygınlaşacak, genel sağlık sigortası uygulamalarıyla, bunun yansımalarıyla,
sağlık hizmetleri daha adil ve etkili bir sunuma kavuşacaktır. Biz, milletimizin her ferdinin,
sağlık konusunda daha mükemmel hizmetleri
hak ettiğine inanarak çalışıyoruz.
Değerli Arkadaşlarım, bu hususta şuna da işaret
etmek isterim: Dünya Sağlık Örgütü, bir ülkenin
sağlıkta dönüşüm anlamında yenilikler yapabilmesi için, o ülkenin başbakanının, hükûmetinin,
meclisinin desteğini çok önemsemektedir.

100. YILA ARMAĞAN

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN -

Buyurun Sayın Bakan.

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Devamla) - Sayın

Başkanım, tamamlıyorum.

Ben, huzurunuzda, bu desteği bugüne kadar çok
mükemmel bir biçimde aldığımı ifade etmek isterim; hem Sayın Başbakanımızdan, hem Kabine üyelerimizden -ki bunlardan ikisini özellikle
zikretmek durumundayım; Sayın Maliye Bakanımız ve Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanımızdan, bugüne kadar, politikalarımız
hususunda- mükemmel bir destek aldık. Aynı
desteği, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonumuz ile Plan ve Bütçe Komisyonumuzdan ve siz Yüce Meclisimizden de aldık. Bunun
için şükranlarımı arz ediyorum.
Halkımızın hayır duaları, enerjimizi, gücümüzü ve şevkimizi artırmaya devam edecektir.
Sizlerin de desteğinizle, vatandaşımıza, hak ettiği sağlık hizmetini sunma çabalarımız artarak
devam edecektir.
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Bütçemizin, bütün millete hayırlı olmasını diliyorum. (Alkışlar)
--SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Er-

Sayın Başkanım, özellikle, noktasal
olarak, belli yerlere yapılan yatırımlar veya
harcanacak miktarlar hususunda detaylara
girmek istemiyorum; vaktimiz yetişmeyecek ve
detayları bu kadar süre içerisinde ortaya koymak da mümkün değil. Onun için, arkadaşlarımızın sorularının bir kısmına, bu tür sorulara
yazılı olarak cevap vereceğiz.
zurum) -
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Şimdi, özellikle şunu ifade etmek istiyorum:
Sağlık Bakanlığının hizmet verdiği geri ödeme
kuruluşları açısından acaba 1 kişiye ne kadarlık
bir fatura oluşturulmaktadır; biz, bunu, titizlikle, ortaklık protokolünden sonra da değerlendirdik ve bu hususta, Emekli Sandığı, Bağ-Kur
ve SSK açısından, ortalama olarak, çok büyük
bir fark da gözlemlemedik. 1 hasta için -sağlık ocaklarımızda ve hastanelerimizde ayakta
tedavi edilen hastalar ve yatan hastalar dahil
olmak üzere- 2004 yılı içerisinde, ortalama olarak, 30.000.000 Türk lirası civarında bir fatura
oluşturmuş durumdayız ki, hakikaten, bu rakam, oldukça iyi bir rakamdır.
Tabiî, bunun içerisinde ilaç ve tıbbî malzeme
yoktur; çünkü, mesela, SSK’ya hizmet verirken,
ilaç ve tıbbî malzemeyi biz kullanmıyoruz, onlar,
büyük ölçüde, doğrudan SSK’dan getiriliyor.
Sayın Doğan’ın “Kan ürünlerinin ve aşıların
yerli üretimleri açısından çalışmalar var mı?”
sorusuna cevaben; bu hususta çalışmalar yürütüyoruz. Bütün ülkeyi belli bölgelere ayırarak modern kan bankacılığını başlatmak ve bu
arada, Türkiye’de de elde edilen plazmayı yurt
içinde kullanmak veya kısmen, yurtdışıyla bir-
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likte kullanmak suretiyle, kan meselesinde ve
plazmadan elde edilen kan ürünleri konusunda, içinde bulunduğumuz yılda önemli adımlar
atmak üzere planlamalar yapmış durumdayız.
Burada da, özellikle bu yatırımların, özel sektör tarafından yapılmasını teşvik ediyoruz ve
bu şekilde gerçekleşmesinin, işletmecilik açısından daha verimli sonuçlar oluşturacağına
inanıyoruz; çünkü, çok iyi biliyoruz ki, Batı Avrupa ülkelerinde ve özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde, bu husustaki kamuya ait fabrikaların
da, artık, büyük ölçüde, özel sektör tarafından
işletilmesi cihetine gidiliyor; çünkü, bu şekilde
daha verimli kullanılabiliyor.
Sağlık turizmi açısından, geçtiğimiz yıl içerisinde -bulunduğumuz yıl içerisinde de- kamu
hastanelerine de büyük ölçüde hasta kabulü
yaptık. Örneğin, İstanbul’daki Siyami Ersek
Hastanemize, Kosova’dan 300 civarında hasta
geldi ve bunlar, kardiyovasküler cerrahi ameliyatı yapılarak ülkelerine gönderildiler. Bu hususta da, yine, önümüzdeki yılda, hem kamu
kaynakları kullanılarak hem de özel sektör
teşvik edilerek, yurt dışından ülkemize hasta
getirilmesi ve bu şekilde hizmet edilmesi çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Acaba, sağlık personelimiz açısından bir objektiflik, atamalarda şeffaflık sağlandı mı? Büyük
bir iftiharla ifade edebilirim ki, artık, Sağlık Bakanlığındaki atamalar, tamamen, belli kurallara bağlanmış biçimde, şeffaf ve objektif olarak
yapılmaktadır. Gerek ilk atamalar gerekse nakiller sırasında adalete titizlikle riayet etmekteyiz. Yüce Meclisimizin ve kamuoyumuzun
huzurunda açıkça ifade ediyorum, Sağlık Bakanlığında, artık, tavassut ve torpil dönemi tamamen sona ermiştir.
Arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.

Konu

Sağlık Bakanlığı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2004 Yılı Merkezi
Yönetim Kesin Hesabı Münasebetiyle

Yasama Yılı

4

Birleşim

36

Tarih

19.12.2005

Sayın Başkan, Saygıdeğer
Milletvekilleri, Bakanlığımın 2006 Malî Yılı
Bütçesi’ni sunmaya başlarken, hepinizi sevgi ve
saygıyla selamlıyorum.
AKDAĞ (Erzurum) -

Hepinizin bildiği gibi, Hükûmetimiz, üçüncü
hizmet yılını geçtiğimiz ay tamamladı. Bu vesileyle, konuşmamda, 2005 yılı faaliyetlerimiz
yanında, Sağlıkta Dönüşüm Programımız çerçevesinde, üç yıl içerisinde başarmış olduğumuz iyileştirmeleri ve hedeflerimizi de sizlere
arz edeceğim.

yakını bize gelmesin, rehin kalmış bir hastasını,
hatta morgda rehin tutulmuş bir cenazesini evine götürmek için bizden yardım istemesin. Üstelik, hekimler olarak, sağlık çalışanları olarak
da büyük sıkıntı içerisindeydik; çünkü, yanımıza
gelen hasta yakınları “Hocam, lütfen, bize bir
babalık yapın.” diyordu; sanki bu meseleyi, hekim olarak, bizim çözebileceğimizi zannediyorlardı. Kesinlikle bu meseleyi sonlandırmak üzere, gerekli düzenlemeleri yaparak bunu bütün
sağlık teşkilatlarına ilettik.

Değerli Arkadaşlarım, Hükûmetimiz göreve
geldiği ilk günden itibaren, aslî görevlerini yerine getirmek üzere, hummalı bir faaliyet içerisine girmiştir. Sağlık Bakanlığımızda da, bu
gayretin bir ifadesi olarak, bütün icraatlarımızın merkezine insanı yerleştirerek “önce insan”
diyerek, insanımıza hizmet etmeye başladık ve
vatandaşımızın hakkı olan hizmetin, ciddiyetle,
hassasiyetle verilmesini, lütuf olarak değil de,
en önemli vazifemiz olarak gördük. Vatandaşlarımızın yıllar içinde birikmiş ve kördüğüm
haline gelmiş meselelerine, süratle, rahatlatıcı
çözümler oluşturmak üzere, planlamalarımızı
yaptık ve yola koyulduk.

Şimdi, zaman zaman, çok enteresan bir biçimde, şu hastanede bir kişi rehin kaldı mı diye,
âdeta böyle bir iz sürme yapılıyor. Değerli arkadaşlarım, biz, Hükûmet olarak sistematik bir
yanlışı tamamen ortadan kaldırdık. Tamamen
ortadan kaldırılmış bir sistematik yanlışı, eğer
birileri münferit vakalar olarak devam ettiriyorlarsa, kuşkusuz ki, onların da üzerlerine
hassasiyetle gidiyoruz; ama, burada önemli
olan nokta, işin sistematik olmaktan kalkması,
ancak yanlış yapanların yanlışı olarak belki tek
tük istisnai vakalar olarak kalmasıdır. Kuşkusuz
ki, yanlış yapanlar her zaman olabilir, önemli
olan, Hükûmet olarak, yönetim olarak, sosyal
devlet olarak sizin nasıl bir tavır aldığınızdır.

Değerli Milletvekilleri, bunlardan önemli birisi
vardı ki, daha icraatımızın ilk aylarında gerçekleştirdik bunu. Bunun için, geçmişe dönüp,
öncesi nasıldı, bunu, bir hatırlamak lazım. Ben,
siyaset yoluyla milletime hizmete başlamadan
önce, bir üniversite hastanesinde öğretim üyeliği yapmaktaydım ve gün olmazdı ki, bir hasta

Şimdi, bu Meclis kürsüsünde Sayın Başbakanımız konuşurken bir tartışma yaşandı; Antalya’da bir yavrumuzun bir özel hastanede rehin
alındığından bahsedildi. Hâlâ bu iddia devam
ettirilmeye çalışılıyor. Değerli arkadaşlarım,
Türkçede belirli ifadelerin, belirli tanımlamaların anlamları var, rehin kalma şu demektir: Bir

100. YILA ARMAĞAN
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hasta, herhangi bir biçimde veya Allah korusun, bir hasta cenazesi -geçmiş yıllarda olduğu
gibi- işlemleri bittiği halde bir hastanede tutulur;
yani, tedavi edilmiştir, tedavi işlemleri bitmiştir,
bir gün, iki gün, beş gün… Bakın, ben kendi yaşadıklarımdan biliyorum, bir ay boyunca
üniversite hastanemizde yenidoğan ünitemizde,
tutmak zorunda kaldığımız bebekler olurdu o
günkü uygulamalardan dolayı. İşi bitmiştir, evine gitmesi gerekmektedir; ama, evine gönderilmez. Rehin kalma böyle bir şeydir.

100. YILA ARMAĞAN

Oysa, burada, Sayın Başbakanımız, kürsüden
konuşulurken kendisine bahsedilen meselede,
incelediğimizde gördük ki, yavrumuz, bebeğimiz, o esnada bir devlet hastanesinde tedavisine devam edilen bir hastadır.
Değerli Arkadaşlarım, tedavisine devam edilen
bir hastanın rehin kaldığından bahsetmek, kusura bakmayın ama, Türkçenin kavramlarını
biraz da çok iyi değerlendirememekten ileri
geliyor diye düşünmek zorundayım artık ben.
ATİLA EMEK (Antalya) -

Değil Sayın Bakan,

AKDAĞ (Devamla) -

sonra yine konuşalım.

Siz Türkçeyi öğrenin,

Değerli Milletvekilleri, halkımız acil servislerden, para ödeyemediği için veya bir sigorta
evrakı olmadığı için geri çevriliyordu. Vatandaşımız, bir ambulansa hastasını bindireceği
zaman, kendisinden para isteniyordu. Bunlar,
bugün, bu ülkede tarihe karışmıştır.
Tekrar ifade ediyorum; herhangi bir hastanede, istisnai ve yanlış bir uygulama, sistematik
bir yanlışın ortadan kaldırılmadığı anlamına
gelmez. Siz, ısrarla bunun peşindesiniz. Gidip,
hastane hastane dolaşıp, yanlış bir iş yapan, bir
tane hastane yöneticisi veya oradaki bir idareciyi arıyorsunuz değerli arkadaşlarım; böyle
bir yanlışın içine düşmeyin. Sizin göreviniz, bu
ülkenin milletvekilleri olarak bu değildir. Yanlış
bir işin peşindesiniz.
ATİLA EMEK (Antalya) -

bize!

Yüzlerce örnek geldi

DR. ALİ ARSLAN (Muğla) - Eskişehir’de doktor-

senet…

lara zimmet geldi.

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP AK-

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP

Meselenin diğer detayını başka türlü tartışabiliriz.
DAĞ (Devamla) -

Bakın, tekrar söylüyorum, değerli arkadaşlar,
Türkçeyi bilerek konuşalım, Türkçeyi bilerek
kullanalım.
Türkçeyi bilerek konuşuyoruz. Belgeler burada!
ATİLA EMEK (Antalya) -

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP

Rehin kalmak, bir hastanede, tedavisi bittiği halde bir kişinin tutulması
demektir.
AKDAĞ (Devamla) -

ATİLA EMEK (Antalya) - Bitmiyor efendim; 3,5

milyarın belgesi de burada!
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SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP

AKDAĞ (Devamla) - Biz, herhangi bir şekilde,
bu uygulamalar konusunda kimin kusuru varsa, hassasiyetle onun üzerine gitmeye ve gerekli
muameleyi yapmaya devam edeceğiz, vatandaşımızın sağlık hizmeti alması adına.

Değerli Arkadaşlarım, sağlık alanında tespit
ettiğimiz problemlere çare olarak, Sağlıkta
Dönüşüm Programımızı ortaya koyduk. Bu
program, birçok ülkedeki değerlendirmelerin
ve teorik bir birikimin sonucu olarak, tamamen yerli ve millî bir program olarak, Türkiye
Cumhuriyeti Hükûmetlerinin, Türkiye Cumhuriyet’inin bir programıdır ve bu programa
hepimizin sahip çıkması lazım. Bakınız, bu
program, öncelikle Sağlık Bakanlığımızın, belli

‘‘

gıdayla ilgili işlemleri Tarım
Bakanlığımıza, okullarımızla, sağlık
meslek liselerimizle ilgili yönetimi Millî
Eğitim Bakanlığımıza devrettik.

’’

Yine, çevreyle ilgili birçok hizmeti de Çevre
Bakanlığımıza ve belediyelerimize devrederek,
kendi aslî işimizi daha mükemmel bir biçimde
yapmanın gayreti içerisindeyiz. Bundan sonra
da, 2006 yılında, Teşkilat Kanun tasarımızı
Yüce Meclisimize sunarak, Sağlık Bakanlığımızı yeniden örgütleyeceğiz.

Değerli Arkadaşlarım, koruyucu sağlık hizmetlerinden bahsedildi ve koruyucu sağlık hizmetlerine az pay ayrıldığından bahsedildi. Oysa,
Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetleri, şu anda,
koruyucu sağlığa, bütçelerinin üçte 1’ine yakın bir kısmını harcamaktadırlar. Burada, tanımlamaya nereden baktığınız çok önemlidir.
Bugün, verem savaş dispanserleri için, ana-çocuk sağlığı merkezleri için, kanser savaşla ilgili
çalışmalar için, buralarla ilgili merkezler için
ve bütün sağlık ocaklarımıza, şimdi pilot çalışmalarını başlattığımız aile hekimliğimize aktarılan personel kaynaklarını da, burada, birinci
basamak sağlık hizmetleri, koruyucu sağlık hizmetleri içerisinde düşünmek gerekir. Çünkü,
bu değerli arkadaşlarımızın, buradaki değerli
personelimizin birinci önceliği bunlardır. Yalnızca, burada bir örnek vererek ben size şunu
ifade edeyim:

‘‘

2002 yılında, aşılama hizmetleri için,
Cumhuriyet Hükûmetinin ayırdığı
toplam miktar, bugünün rakamlarıyla
ifade ediyorum, 10.000.000 YTL iken,
bu rakam, 2006 bütçesinde 100.000.000
YTL’yi aşacaktır;

’’

yalnızca aşılama hizmetlerine ayırdığımız para.
Değerli Arkadaşlarım, üç yıl içerisinde, aşılama
hizmetleriyle ilgili olarak, 10 katı bir para ayırıyoruz koruyucu sağlık hizmetleri açısından.
Sağlık ocaklarımızı bir taraftan aile hekimliğine hazırlarken, diğer taraftan da, altyapılarını
güçlendirmeye devam ediyoruz. Biz buralarda
yapılan hizmeti çok önemli görüyoruz. İster
sağlık ocağı modellemesiyle yapılansın isterse
aile hekimliğiyle yapılansın, buralarda yapılan
hizmeti çok önemsediğimiz için,

100. YILA ARMAĞAN

bir süreç içerisinde, aslî hizmetlerine dönüş yapan, sağlığı planlayan, standartları düzenleyip
denetleyen bir bakanlık haline gelmesini öngörüyor. Bu maksatla, yine hepinizin bildiği gibi,

‘‘

sağlık ocaklarımızın altyapılarını,
insan kaynaklarını sürekli olarak
geliştiriyoruz. Nitekim, sağlık
ocaklarındaki muayene odası sayımız,
geldiğimizde 6.200’lerdeyken, bugün
13.000’lere yaklaşmıştır.

’’

Artık, vatandaşlarımız, 10 tane hekimin çalıştığı, ama, 2 tane hekimin kendisine hizmet ettiği
bir sağlık ocağı modelinden de kurtulmuştur.
Bağışıklamayla ilgili olarak, Avrupa’nın en büyük kızamık aşı kampanyasını, daha doğrusu,
en büyük kampanyasını geçtiğimiz yıl içerisinde gerçekleştirdik ve 18.000.000 yavrumuzu
aşıladık. Bu arada…
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DR. ALİ ARSLAN (Muğla) -

rekir.

Sürekli olması ge-

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP
AKDAĞ (Devamla) - Elbette

yın Milletvekilim.

sürekli olacak Sa-

100. YILA ARMAĞAN

Bakınız, sizlere… Belki elinizde var konuşmamızla ilgili kitapçıklar. 2001 yılından itibaren,
daha doğrusu, 1999 yılından itibaren düşme
eğiliminde olan aşılama oranları, 2005 yılı
itibariyle yüzde 90’a ulaşmıştır. Bundan daha
önemlisini söyleyeyim size: Öyle şehirlerimiz
vardı ki doğuda ve güneydoğuda, yavrularımızın aşılama oranları bu şehirlerde yüzde 40’ların altına düşmüştü. Şu anda, 2005 yılı sonu
itibariyle, yüzde 80’den daha düşük aşılama
oranı olan ilimiz yoktur. Bu çok önemlidir. Sadece ortalamayı tutturmak da yetmez. Dolayısıyla, şu anda aşılama hizmetleri açısından,
gerçekten, bir mükemmel noktaya doğru gitmekteyiz ve daha önemlisi -onu da ifade edeyim- üçlü aşı diye bilinen, kızamık-kızamıkçık
aşısını, menenjit aşısı diye bilinen hemofilus
influenza B aşısını ve hepatit B aşısını okul
çağında yapmak suretiyle, aşılama şemamızı,
Avrupalı birçok gelişmiş ülkenin aşılama şemasına 2006’da kavuşturmuş oluyoruz. Ben,
bu kararı verirken, bu hususta bilimsel kurulumuzla, Bağışıklama Kurulumuzla toplantı yaptığımda bu teklifi kendilerine yaptığım zaman
çok değerli bir meslektaşım bana şunu söyledi, dedi ki: “Sayın Bakanım, benim, bu karar
üzerine gözlerim yaşardı. Biz, yirmi senedir
bu Bakanlıkta, onbeş senedir, bu Bağışıklama
Danışma Kuruluna geliriz, her zaman bunu
teklif ederiz; her Bakanlık döneminde boynumuzu büker, Bakanlıktan çıkarız. ‘Kaynak yok’
derler, ‘Bu iş yapılamaz’ derler ve biz de, bilim
adamı olarak, çaresiz buna katlanmak zorunda
kalırız.” Bugün, hamdolsun, bütün yavrularımız, gelişmiş Batı Avrupa ülkelerindeki aşılama imkânlarına 2006 yılı içerisinde, inşallah,
kavuşmuş olacaklar.
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Değerli Arkadaşlarım,

‘‘

acil yardım hizmet kapasitemiz, biz
göreve geldikten itibaren yaklaşık olarak
2 misline çıkmıştır. 481 noktada hizmet
verilirken, bugün 971 noktada hizmet
vermekteyiz ve artık, köylerimizde de
112 acil sağlık hizmetleri veriliyor.

’’

Kırsalda hâlâ eksiğimiz olan bazı bölgeler var;
ama, bu bölgelerde de süratle hizmeti yaygınlaştırıyoruz. Bundan üç sene önce kırsaldan bir
köyden bir ambulans gidip hasta getirecek denseydi, bu ülkede hiçbirimiz inanmazdık. İşte,
AK Parti Hükûmeti, birçok konuda olduğu
gibi, bu konuda da büyük bir başarıya imzasını
atmış durumdadır.
Değerli Arkadaşlarım, anne ve bebekler için
hakikaten çok ciddî adımlar attık. Değerli arkadaşlarım, konuşmacı arkadaşlarım Türkiye’de bebek ölümlerinin yüksekliğinden, anne
ölümlerinin yüksekliğinden bahsettiler; haklılar;
bunu bildiğimiz için, bu konuda daha önceden
başlatılmış olan programları güçlendirdiğimiz
gibi birçok yeni programı da biz devreye soktuk.
Bakınız değerli arkadaşlarım,

‘‘

bütün yavrularımıza koruyucu demir
damlası ve D vitamini damlası vermeye
başladık ücretsiz olarak. Yenidoğan
taramaları konusunda, ilk defa,
hipotroidi taramalarını, Türkiye’de biz
başlattık.

’’

Yenidoğan canlandırma kurslarıyla ilgili olarak geçtiğimiz dönemde on yılda, oniki yılda
yapılmış olanları, biz, üç yıl içerisine sığdırdık.
Şartlı nakit transferiyle, yoksul ailelere, nüfusun
en yoksul kesimi olan yüzde 6’lık kısma gebelik
esnasında ve 6 yaşına kadar bebeklerimize, sağ-

Değerli Arkadaşlarım, hastaların hastane kapılarından yoksul oldukları için çevrildikleri dönemleri hatırlarsanız, bugün verilen hizmetin
önemi daha iyi anlaşılacaktır.
DR. ALİ ARSLAN (Muğla) - Şimdi de senet verip

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP
AKDAĞ (Devamla) - Bize, bütün şehirlerden,
ne zaman bizim şehrimizde aile hekimliğine
başlayacaksınız; bu talep geliyor.
DR. ALİ ARSLAN (Muğla) - Ballandıra ballandı-

ra anlatırsanız, öyle gelir tabiî!
SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP
AKDAĞ (Devamla) -

Tartışılan artık budur.

DR. ALİ ARSLAN (Muğla) - Ballandıra ballandı-

ra anlatıyorsunuz...
SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP
AKDAĞ (Devamla) - Değerli Arkadaşlarım, siz,

vatandaşı meseleleri anlamaz, anlayamaz mı
zannediyorsunuz?!

dönüyorlar!

İ. SAMİ TANDOĞDU (Ordu) -

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP

DR. ALİ ARSLAN (Muğla)

AKDAĞ (Devamla) - Değerli Milletvekilleri,
Sağlıkta Dönüşüm Programımızda, hepinizin bildiği gibi, aile hekimliği var. Şimdi, yine,
bu kürsüden, biraz önce, gereksiz bir tartışma
alevlendirilmek istendi. Acaba, daha önce sosyalizasyonu yapmış olan, Sosyalizasyon Kanunu’nda büyük emeği geçmiş olan bir değerli
hocamız, aile hekimliği Türkiye için çağdaş bir
model olur dedi mi demedi mi tartışması. Artık, Türkiye, aile hekimliğini tartışmıyor.
DR. ALİ ARSLAN (Muğla) - Tartışıyor!..
SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP
AKDAĞ (Devamla) -

şabilirsiniz.

Siz, onu, kendiniz tartı-

DR. ALİ ARSLAN (Muğla) - Siz tartışmıyorsunuz!
SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP
AKDAĞ (Devamla) -

kimliğini tartışmıyor.

Artık, Türkiye, aile he-

DR. ALİ ARSLAN (Muğla) -

yor...

Tartışıyor... Tartışı-

100. YILA ARMAĞAN

lık kontrolüne getirilmesi şartıyla kişilerin, ayda
16,5 milyon Türk lirası yardım yapıyoruz. Biz
bunu yaparken de karşı çıkanlar oldu. Efendim,
bu, doğumların oranını artırırmış... Çok yanlış
bir yaklaşım, değerli arkadaşlar. Bu kesime ulaşmak, bu kesimin hamilelerine yardımcı olmak,
bu kesimin bebeklerine yardımcı olmak ve ulaştığınız zaman da, mutlaka, onları eğitmek gerekiyor. Bu kişiler doğumlarını bir sağlık kuruluşunda yaptıkları zaman, kendilerine 50.000.000
Türk liralık da nakit yardımı yapıyoruz.

Estağfurullah…

- Estağfurullah…

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP
AKDAĞ (Devamla) - Kusura bakmayın, öyle
ballandıra ballandıra anlatırsanız öyle olur
falan dediğiniz zaman, biraz da demokrasiye
inancınız ortaya çıkıyor! Vatandaş neyi isteyeceğini herhalde en az sizin kadar biliyor. (AK
Parti sıralarından alkışlar)
DR. ALİ ARSLAN (Muğla) -

Nusret Fişek’in söylediği burada Sayın Bakan...

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP
AKDAĞ (Devamla) - Burada, aile hekimliği
çalışmalarını yürütürken, toplum sağlığı merkezlerimizi de kuruyoruz. Bir taraftan bireye
yönelik koruyucu sağlık hizmetlerini ve tedavi
edici sağlık hizmetlerini güçlendiriyoruz; ama,
öte taraftan çevre sağlığı hizmetlerini, sanitasyon hizmetlerini, toplum sağlığıyla ilgili diğer
hizmetleri güçlendirmek için de toplum sağlığı
merkezlerimizi kuruyoruz.

Değerli Arkadaşlarım,
Yüzyılın
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‘‘

Afetlerle ilgili olarak 1.500 kişiden
oluşan özel bir ekip yetiştirdik. Bunlar
sağlık personelidir. Gönüllü olarak bir
eğitimden geçmekte ve bu eğitimleri
sürekli olarak yenilenmektedir.

’’

100. YILA ARMAĞAN

Bu projenin yürütülmesinde, Yüce Meclisin
huzurunda teşekkürü bir borç bildiğim Kocaeli Milletvekili arkadaşım Dr. Nevzat Doğan’ın
ismini de zikretmeliyim. Bu projeye kendisi
öncülük yapmıştır ve yetişmiş olan bu 1.500
kişi hem Pakistan’daki depremde hem tsunami sırasında hem daha önce İran depreminde
ve Türkiye’de Bingöl’de Karlıova’da, Erzurum’daki depremlerde mükemmel başarılara
imza atmışlardır.

‘‘

Şu anda, Avrupa’da, afetlere müdahale
anlamında yetişmiş olan muhtemelen en
büyük ve en iyi yetişmiş ekip UMKE diye
isimlendirdiğimiz bu acil ekipleridir.

’’

Hakikaten arkadaşlarımız büyük bir özveriyle
bu meselenin içerisindedirler ve Pakistan depremi sırasında 4 saat içerisinde havaalanında
hazır hale gelmişler ve uçaklarla kendilerinin
Pakistan’a gönderilmesini beklemişlerdir.
Değerli Arkadaşlarım, burada sağlık işletmelerinden bahsedildi benden önce. Elbette biz
sağlık işletmeleri oluşturacağız. Sağlık işletmeleri oluşturmazsanız, maalesef, sağlık çiftliklerine fırsat tanımış olursunuz. Elbette işletme
oluşturacağız. Elbette aldığını sattığını bilen,
hesabını bilen, verimli bir biçimde çalışan,
performans gösterdikçe daha çok kazanan personelin çalıştığı, hizmet ettiği müesseseler oluşturacağız. Buradan performans sistemine tenkit yönelten değerli milletvekillerimiz, aslında,
muhtemelen bazı gerçekleri bilmiyorlar.
Yüzyılın
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Değerli Milletvekilleri, performansa dayalı katkı payı ödemeleri başladıktan sonra,

‘‘

2002 yılı içerisinde biz devraldığımızda,
muayenehanesi olmayan hekim
oranımız yüzde 11 iken; bakınız,
hekimlerin yüzde 89’u muayenehane
çalıştırıyordu, uzman hekimlerin; 2003
yılında, bu yüzde 11 olan oran yüzde
25’e, 2004 yılında yüzde 42’ye, 2005 yılı
aralık başı itibariyle de yüzde
53’e çıkmıştır.

DR. ALİ ARSLAN (Muğla) -

mıyorlar ama!

’’

İki aydan beri ala-

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP
AKDAĞ (Devamla) - Artık,

bu ülkede, hekimler,
günlerinin tamamını, tam zamanlı olarak insanımızın hizmetine sunmak üzere, devletin kendilerine verdiği parayla benim vatandaşıma hizmet
etmektedir. Birilerinin, ‘‘AK Parti sağlığı piyasalaştırıyor’’ iddiaları tamamen havada kalmıştır
değerli arkadaşlarım.

Bu Meclis kürsüsünde, biz sağlık kuruluşlarını
bir çatı altında toplarken, vatandaşlarımızın
ilaçlarını serbestçe, rahatça, onurlu bir biçimde
gidip eczanelerden almasının önünü açarken
de bize karşı çıkıldı; Yüce Meclis çatısı altındaki ifadeler, tutanaklar, bunların en mükemmel
delilidir; bize karşı çıkıldı; efendim, siz bu ilaçları niye dışarı çıkıyorsunuz?! Eğer siz, sağlık
hizmetini verirken vatandaşın sağlık hizmetine
erişmesini engelleyecek bir yöntemi benimsiyorsanız, tabiî ki, buna karşı çıkarsınız. Şöyle
bir geriye dönüp bakalım; bir SSK’lı vatandaş
olacaksınız, bir işçi yakını olacaksınız veya bir
işçi emeklisi olacaksınız, bir hastaneye gideceksiniz; yanı başınızda sağlık ocağı var, ondan
hizmet alamazsınız; yanı başınızda bir başka
devlet hastanesi var, ondan da hizmet alamazsınız; sadece kapısında SSK yazan yere sizi
mahkûm etmiştir bir zihniyet; buraya gidersi-

BAŞKAN - Sayın Bakanım, son 3 dakikanız; lüt-

fen, toparlayın.

İ. SAMİ TANDOĞDU (Ordu) - Kendi kendinize
söylüyor, kendi kendinize cevap veriyorsunuz.
Ayıp oluyor ama!
SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP
AKDAĞ (Devamla) - Bakın, bugün, bu ülkede…
ATİLA EMEK (Antalya) -

sizden şikâyetçi.

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP

Bu kuyrukta, gidecekseniz, saatlerce bekleyeceksiniz; 4 tane ilaç yazılmışsa, 2’si vardır, 2’sini alacaksınız. Peki, öbür
2’sini nereden alacağım?! “Başka bir SSK eczanesinin kuyruğuna git.” derler size. Oraya
gideceksiniz, oradan ilacınızı almaya çalışacaksınız, 2 saat de orada bekleyeceksiniz; eğer, yine
ilacın 1’i yoksa, dışarıda, az sayıdaki sözleşmeli
eczanelerden ilacı almaya çalışacaksınız.
AKDAĞ (Devamla) -

Eczacıların hepsi de

TUNCAY ERCENK (Antalya)

bize!..

- Soruyorlar hep

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP
AKDAĞ (Devamla) - Değerli Arkadaşlarım, ec-

zacıların da işi çözülür, önce vatandaşın işini
çözeceksiniz. Biz, vatandaş için hizmet ediyoruz. Bir sosyal devlet, vatandaşının ilacını verir.
Onun için…
TUNCAY ERCENK (Antalya) -

ödeme sözü verdiniz...

45 gün içinde

Biz bu sistemi değiştirirken, bize karşı çıktınız;
tutanaklar bunun şahididir.

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP

Siz, bu hizmete
de karşı çıkmıştınız Sayın Bakan.

nuşalım.

MAHMUT DUYAN (Mardin) -

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP

Siz dediniz ki, değerli
Ana Muhalefet Partisi konuşmacıları dediler
ki: “Bunu yapmayın böyle, bu SSK eczanelerinin sayısını artırın.” Değerli arkadaşım, neyin
sayısını artıracaksın? Bu ülkede 22.000 tane
eczacı var; 22.000 tane eczacının bu ülkenin
işçisine ilaç vermesini niye engelleyeceksiniz,
niye?!.
AKDAĞ (Devamla) -

İ. SAMİ TANDOĞDU (Ordu) - Ne

münasebet?

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP

Biz bunu yaparken bunun karşısına çıkacaksınız... Tabiî, bunları
unuttunuz şimdi. Bunları unuttunuz şimdi,
hepsini unuttunuz.
AKDAĞ (Devamla) -

ATİLA EMEK (Antalya) -

burada Sayın Bakan.

Eczacıların feryadı

AKDAĞ (Devamla) -

100. YILA ARMAĞAN

niz, sizi muayene ederler, eğer edebilmişlerse,
belki de yalnızca o kalabalık içerisinde yüzünüze bakarak bir reçete yazmışlardır, ona da eyvallah dersiniz; yani, reçetemi aldım, şükürler
olsun dersiniz, size bir kuyruk gösterirler.

Onu, eczacılarla biz ko-

TUNCAY ERCENK (Antalya) -

larımız var burada...

Eczacı arkadaş-

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Devamla) -

Biz konuşalım onu eczacılarla.

Türk eczacılığı altın yılını yaşamaktadır, altın
yıllarını yaşamaktadır. Her karşılaşmamızda,
bize, bunu, kendileri ifade ediyorlar. (AK Parti
sıralarından alkışlar)
İ. SAMİ TANDOĞDU (Ordu) - Sayın

ayıp oluyor ama!

ALİM TUNÇ (Uşak) -

Bakan, çok

Doğru söylüyor.

MAHMUT DUYAN (Mardin) - Yüzde 40’ı kaldır-

dın, niye bir daha getirdin?

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Devamla) - Değerli Arkadaşlarım, sosyal bir devlet

olarak, bugün, bu ülkedeki 10.000.000 yeşil kart-

Yüzyılın
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lı, ülkenin onurlu insanı olarak, bir hastaneye
gidip reçetesini alıp eczaneden de gidip o ilacını
alabilmektedir.
DR. ALİ ARSLAN (Muğla) - Yüzde 20 katkı payı

veriyor Sayın Bakan.

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

Bakınız, değerli arkadaşlarım, hatta,
bu işin kolaylaşması için, hastane başhekimlerinin, reçeteler yazıldıktan sonra vurdukları
hastane başhekimi kaşesi, imzası, görülmüştür
şartını bile ortadan kaldırdık benim vatandaşım gereksiz yere kuyruklarda beklemesin diye.
(AK Parti sıralarından alkışlar)

vamla) -

100. YILA ARMAĞAN

Değerli Arkadaşlarım, Türkiye’de, sağlıkta çok
önemli şeyler oluyor. Üç sene içerisinde, bu
ülkede bir çeyrek asırdır konuşulmuş ama bir
çeyrek adım bile ilerlenememiş meselelerde
büyük ilerlemeler kaydettik. Bu, aslında, bizi,
daha önceki hükûmetler ve daha önceki zihniyet sahiplerinden ayıran en önemli farktır.
Birileri konuşur, biz AK Partililer olarak icra
ederiz, yaparız, vatandaşa hizmet ederiz. (AK
Parti sıralarından alkışlar)

vamla) - Sayın Milletvekilleri, gerçekten sağlığa
ayrılan pay Hükûmetimiz döneminde artmaktadır. Detaylarına girmiyorum. Elinizdeki kitapçığın 92 nci sayfasından itibaren dökümler ve
grafikler bunları gösteriyor; ama, açıkça ifade etmeliyim, sağlığa ayırdığımız payı mutlaka daha
da artırmalıyız. Bunun da yolu ülkenin zenginleşmesinden geçer. Hükümetimiz döneminde
ekonomi ciddî bir iyileşme dönemine girmiştir,
büyük başarıların altına imza atıyoruz. Bu, hem
yoksulluğu ortadan kaldırmakta hem de sağlık
hizmeti gibi sosyal hizmetlerin, önümüzdeki
beş yıllar içerisinde halkımıza daha mükemmel
bir biçimde verilmesini sağlamak noktasında
en önemli gelişmedir ve ben inanıyorum ki, bu
ülkenin sağlığına, Sağlıkta Dönüşüm Programımızda, bundan sonra da güzellikler katmaya
devam edeceğiz. Bu güzellikleri oluştururken
Yüce Meclisimizin de arkamızda olacağına, bizi
destekleyeceklerine yürekten inanmaktayım. Bu
vesileyle, hepinizi, tekrar, saygılarımla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)
SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Er-

Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

zurum) -

TUNCAY ERCENK (Antalya) - Nasıl

Güneydoğu’da sıtma vakalarıyla ilgili bir soru
soruldu.

yapıyorsunuz; eczacılara, 45 günde ödeyeceğiz dediniz,
ödemediniz; yeşil kartlılar da mağdur, eczacılar da mağdur.

BAŞKAN - Sayın

Ercenk, lütfen!..

Sayın Başkan,
şikâyet ediyorlar, biz de burada söylüyoruz.

TUNCAY ERCENK (Antalya) -

BAŞKAN - Sayın Bakanım, süreniz tamamlandı. Sayın Bakanım, iki bakan olarak süreyi ortak olarak kullanacaksınız. Daha sonra
Sayın Ulaştırma Bakanı’na da söz vereceğim.
Lütfen, birkaç dakika içerisinde konuşmanızı
tamamlayınız.

Buyurun.
Yüzyılın
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SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

‘‘

2002 yılında Güneydoğu’daki 5 ilimizde
sıtma vakası 10.000 iken, Hükûmetimiz
döneminde yapılan ciddî çalışmalarla,
2005 yılındaki vaka sayısı 2.000’in altına
indirilmiştir.

’’

2006 ve 2007 için hedefimiz, sıtmayı artık Türkiye’de problem alanı olmaktan büyük ölçüde
çıkarmaktır.
Aile hekimliğiyle ilgili olarak Düzce’deki çalışmalarımız -son konuşmacı da buna temas
etmişti, Sayın Tandoğdu büyük bir başarıyla

Sayın Sarıbaş’ın, SSK hastanelerinin devlet
hastaneleriyle birleşmeleriyle alakalı olarak ek
maliyet konusunda bir sorusu var. Ben, reel rakamlarla Sayın Sarıbaş’a cevap vereyim. Nominal olarak, yani, gerçekleşen tahsilat rakamları itibariyle -ki, burada enflasyon rakamlarını
da tabiî ki dikkate alıp düzeltmek lazım amanominal rakamlar olarak baktığımızda, kamunun sağlık harcaması… Yalnız, burada, SSK’lı
personele, daha doğrusu SSK hastaneleri ve
dispanserlerindeki personele ödenen maaşlar
bu hesaplardan çıkarılmıştır; çünkü, devirden
sonra bu maaşları Maliye Bakanlığı ödüyor;
dolayısıyla, doğru bir değerlendirme yapmak
için bunu bu şekilde değerlendirdik. SSK personeline ödenen maaşlar çıkarıldığında,

‘‘

2003 yılında 13 katrilyon 192 trilyon lira
olan tahsilat rakamları, 2004 yılında 15
katrilyon 456 trilyon olmuştur. 2005 yılı
itibariyle 11 aylık gerçekleşmeler de,
kasım ayı sonu itibariyle 14 katrilyon
929 trilyon Türk lirasıdır.

’’

Dolayısıyla, bu rakamlardan da görüleceği
gibi, aslında sağlık harcamalarımızda, kamu
sağlık harcamalarımızda ciddî bir artış olmamıştır; çünkü, bu süreç içerisinde ilaçta ciddî
ucuzlamalar oluşturabildik, diğer geri ödeme
kurumları için de indirimler aldık. Tabiî, yıl
sonunda bu rakamları daha doğru bir biçimde
iletmemiz mümkün olabilir.

Ergani için bir hastane -Sayın Koçyiğit’in sorusuna cevaben ifade ediyorum- 2007 yılı yatırım programına alınmış durumdadır. Devlet
Planlama Teşkilatımızla birlikte yatırım programımıza aldık.
MUHSİN KOÇYİĞİT (Diyarbakır) -

ederim Sayın Bakan.

Teşekkür

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Eksik uzmanları da, bildiğiniz gibi,
öncelikli olarak doğu ve güneydoğudaki 26
ilimize olmak üzere, devlet hizmeti yükümlülüğüyle göndermeye devam ediyoruz. Bu, önceliklerimiz arasındadır.

Yalnız, burada, Sayın Milletvekilleri, bir gerçeğe işaret etmeliyim; Yüce Meclis, Türkiye’de
hekim sayısının artırılması konusundaki çabalarımıza mutlaka destek vermelidir; çünkü, maalesef, bu konu tartışmaya açıldığı günden beri,
şahsım tarafından tartışmaya açıldığı günden
beri, tabipler örgütü ve bazı üniversite yöneticileri Türkiye’de hekim sayısının artırılmasına
karşı çıkıyorlar. Bu, yıllardır süregelen büyük
bir yanlıştır; mutlaka bu yanlışı elbirliğiyle önleyip, Türkiye’de hekim sayısını artırmalıyız.

100. YILA ARMAĞAN

devam etmektedir. Gerçekten, hem hekimlerimiz hem aile sağlığı çalışanlarımız gayet iyi
bir biçimde motive olmuşlardır, vatandaşımızın memnuniyeti ciddî bir noktaya ulaşmıştır
ve hastanelere müracaat sayısı da azalmıştır.
2006 yılı içerisinde 10 ilimizde daha uygulamayı başlatacağız. Muhtemelen, 2006’nın ilk
yarısı sonlarına doğru veya ilk yarısını hemen
takiben bu şehirlerde uygulamayı başlatacağız.

Sayın Emek’in açıklaması, aslında -tekrar ifade
ediyorum- kavramlar üzerinde çok iyi anlaşamadığımızdan oluşuyor. Sayın Emek, bir kere
daha ifade ediyorum; rehin kalmak demek, işi
bitirilmiş olan, artık hastanede yatması gerekmeyen bir vatandaşın, bir bebeğin hastanede
tutulmaya devam edilmesi demektir. Bu vatandaşlarımızdan para istenmiş olması bir özel
hastanede yattığı için, hatta kendilerine senet
yapılmış olması, rehin kalmayla uzaktan yakından ilgisi olan bir durum değildir. Ancak, şunu
da ifade edeyim; bir şekilde ödeme güçlüğü çeken vatandaşlarımız, özel hastanelerde bile yatıp tedavi görseler, bize ulaştıklarında mutlaka
sorunlarını çözüyoruz, çözmemiz gerekir; gerek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı TeşYüzyılın
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vik Fonunun imkânlarıyla gerekse özel hastanelerin aslında yerine getirmeleri gerekli olan
bir yükümlülük gereği yüzde 3 ücretsiz hasta
bakmaları şartından dolayı, bu meseleleri bu
şekilde çözüyoruz. Söz konusu bebeğimizde
bir rehin kalma olayı yoktur; ödemesiyle ilgili
sorun da çözülmüş durumdadır.

100. YILA ARMAĞAN

Sayın Doğan’ın sorusuna cevaben söylüyorum;
Mardin’de, bizim dönemimizde bitirilmiş olan
150 yataklı bir hastane vardır. Yıllarca inşaatı

Sayın Akman’ın sorusuna cevabı da, Sayın
Emek’in sorusuna cevap verirken zannediyorum vermiştim.
Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım, Yüce
Meclisimize ve size.

Konu

Sağlık Bakanlığı 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2005 Yılı Merkezi
Yönetim Kesin Hesabı Münasebetiyle

Yasama Yılı

5

Birleşim

37

Tarih

19.12.2006

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Saygıdeğer Başkanım, Yüce Meclisimi-

zin Değerli Milletvekilleri, Aziz Milletimiz, 2007
yılı Sağlık Bakanlığı bütçe tasarımızı sizlere arz
edeceğiz. Bununla alakalı olarak ve siz değerli
milletvekillerimizin bu kürsüden ifade etmiş olduğunuz düşüncelerle alakalı olarak yüce Meclisimizi ve milletimizi bilgilendirmiş olacağım. Bu
vesileyle, hepinizi tekrar saygılarımla selamlıyorum.
Değerli Arkadaşlarım, Hükûmetimiz, Sayın
Başbakanımızın talimatlarıyla, sağlığa özel bir
önem vererek, öncelik vererek, bir dönüşüm
programının hayata geçirilmesi için çok ciddi
çalışmalar yapmıştır. Aslında dört yıl, böyle bir
sağlık dönüşüm programının sonuçta bize neler getirdiğini ifade etmek, siz değerli milletvekillerimize ve aziz milletimize, bir anlamda bu
dört yılın muhasebesini yapmak için oldukça
Yüzyılın
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devam ettirilen, ancak, AK Parti Hükûmetimiz
döneminde sonuçlanarak Mardinlimizin hizmetine sunulan bu hastane ile eski hastanemiz
şu anda birlikte hizmet vermektedir, bundan
sonra birlikte hizmet verecektir.

iyi bir süre, yeterli bir süredir. Onun için, ben,
bugünkü konuşmamda biraz da bu muhasebeyi yaparak, daha önceki yıllarla, hatta, cumhuriyet dönemiyle bazı kıyaslamalar yapacağım.
Sağlıkta Dönüşüm Programımız, insanı yaşat
ki devlet yaşasın diyen bir zihniyetin mirasçısı olarak insanımızın sağlık hizmetlerine kolay
erişmesini sağlamak ve kaliteli bir sağlık hizmetinin sürdürülebilir kılınmasını temin etmek
üzere bir program olarak düzenlenmiştir.
Değerli Arkadaşlarım, hepimiz hatırlayacağız,
Dönüşüm Programımız başlar başlamaz, özellikle ilk yıl içerisinde birtakım olumsuzlukları
süratle düzelttik. Bunların en başında, kuşkusuz ki, vatandaşlarımızın hastanelerde rehin
tutulması, acil servislerden evrakı olmayan
veya parası olmayan vatandaşların geriye çevrilmesi, hatta ambulanslara konacak hastalar
için vatandaşlarımızdan para istenmesi gibi

ATİLA EMEK (Antalya) - Alınıyor Sayın Bakan,

gerçekten senet alınıyor.

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Devamla) - Eğer herhangi bir sağlık kuruluşunda -bu özel sektöre ait olabilir, üniversiteye ait
olabilir, çünkü, bizim kuruluşlarımızda artık
bunlar yapılmıyor- böyle bir işlem hâlâ yapılıyorsa, değerli milletvekillerimiz bunu mutlaka
bize aktarsınlar. Hepiniz biliyorsunuz ki, bu
kabil uygulamalar için çok ciddi bir biçimde
bunun üzerine giderek yaptırımı neyse, bunu
da yerine getiriyoruz. Ancak, bir şekilde sigortası olmayan, yoksul olmayan vatandaşlar bir
hastaneden hizmet almışlarsa ilgili hastaneler
bu vatandaşın adres bilgilerini alıyorlar ve
daha sonra kendilerine ücret tahakkuk ettiriyorlar. Bu esnada vatandaşın yoksul olduğu,
yeşil karta müstahak olduğu anlaşılırsa, sosyal
yardımlaşma fonlarına müracaatla, yine vatandaşın meselesi çözülebiliyor.

Değerli Arkadaşlarım, bütçemizin görüşmeleri
sırasında, Ana Muhalefet Partimizin Plan ve
Bütçe Komisyonunda bütçeye bir karşı oy yazısı var. Bu karşı oy yazısını incelediğimiz zaman
görüyoruz ki, daha çok temel sağlık hizmetlerine ve koruyucu sağlık hizmetlerine yetersiz pay
ayrıldığı veya bu hususlarda yetersiz çalışma
yapıldığı üzerine bina edilmiş itirazlar.
Şimdi, ben, özellikle temel sağlık hizmetleri konusunda, bu koruyucu sağlık hizmetlerinde neler yaptık, öncelikle bunlardan bahsedeceğim.
112 acil hizmetleri açısından sadece iki rakam
vermek istiyorum.

‘‘

Göreve geldiğimizde 112 acil
hizmetlerinin verildiği istasyon sayısı,
değerli arkadaşlarım, 481’di. Bugün
bu istasyon sayısı, 2006’nın bu ayları
itibarıyla 1.175’e çıkmıştır.

’’

400’lü rakamlardan 1.100’lü rakamlara çıktık.
Dahası, sistemle taşınan vatandaşımızın sayısı
2002 yılında 350 binken, bugün bu sayı 900
bine çıkmıştır. Bütün kırsala 112 acil sağlık hizmeti veriyoruz.

‘‘

Hizmete başladığımızda kırsalın
yalnızca yüzde 20’sine bu hizmet
veriliyordu, bugünse kırsalın yüzde
95’ini aştık,
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olumsuzluklar vardı. Bu kürsüden, daha önce
arkadaşlarımdan biri konuşurken “İyi, siz rehin alınmayı kaldırdınız, ama, bunun yerine
şimdi senet alınıyor.” dendi. Hâlbuki, yine bu
Dönüşüm Programı içerisinde vatandaşlarımızdan asla senet alınmaması hususunda da
gerekli düzenlemeleri yaptık.

’’

2007’nin belki ilk birkaç ayı içerisinde de bütün kırsalımıza 112 hizmetini vermeye başlayacağız. (AK Parti sıralarından alkışlar)
Değerli Milletvekilleri,

‘‘

Yetmiş altı ilimizde ulusal medikal
kurtarma ekipleri kurduk.
Sağlık çalışanlarımızdan gönüllü
arkadaşlarımıza özel eğitimler verdik ve
şu anda sayımız 2.284’tür.

’’

Geri kalan beş ilimizde de birkaç ay içerisinde
bu çalışmaları yapacağız. Böylece iki yılda Avrupa’nın en büyük medikal kurtarma ekibini
kurduk. Bu arkadaşlarımız, bu gönüllü eğitimi
alan arkadaşlarımız Endonezya’da, İran’da,
dünyanın birçok yerinde, Afganistan’da çok
önemli başarılara imza koydular ve gerçekten,
Allah korusun bir deprem sırasında enkaz altına müdahale edebilecek kadar iyi yetişmiş arkadaşlarımız bu arkadaşlarımız.
Yüzyılın
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Bu süre içerisinde sağlık ocaklarımızın altyapısını büyük ölçüde güçlendirerek, sağlık ocaklarımızda muayene edilen hasta sayısını da artırdık.
Bakınız, rakamlar şunlar:

‘‘

2002’de bütün sağlık ocakları ve
benzeri dispanserler, ana çocuk sağlığı
merkezlerinde muayene edilen hasta
sayımız 65 milyon iken, 2006’da bu
rakam 115 milyona çıktı.

’’

100. YILA ARMAĞAN

Bugün sağlık ocaklarımızın büyük çoğunluğunda laboratuvar tetkikleri yapılıyor. Doktor arkadaşlarımızın her birine birer oda tahsis etmiş
durumdayız. Dolayısıyla, eskiden atıl durumda,
büyük ölçüde atıl durumda bekleyen, âdeta sevk
memurluklarına dönmüş sağlık ocaklarımız
şimdi sağlığına kavuşmaya başladılar ve değerli
arkadaşlarım, böylece, bakınız, elimizdeki rakamlar şunu gösteriyor: Sağlık ocaklarımızdan
hastanelere sevk oranı yüzde 20’lerde iken, bugün bu oranlar yüzde 9’lara düşmüş durumda.
Değerli Arkadaşlarım,

‘‘

Görevi devraldığımızda Türkiye’de
aşılama oranları yüzde 78’ler
civarındaydı.

’’

Üstelik ülkenin maalesef bazı bölgelerinde bu
oranlar çok daha aşağıdaydı. Örneğin, Şırnak, Hakkâri ve Diyarbakır illerimizde aşılama
oranları yüzde 50’nin altına inmişti.

‘‘

Bugün aşılamada yurt genelinde yüzde
93 oranını yakalamış durumdayız.

’’

2007 için hedefimiz biraz büyük. Birçok Avrupalı ülkenin de ulaşmakta güçlük çektiği yüzde
Yüzyılın
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95’i kendimize hedef olarak koyduk ve aşılama
için… Bakınız, bu rakamları niçin söylüyorum
değerli arkadaşlar: Hani “AK Parti hükûmetleri temel sağlığa, koruyucu sağlık hizmetlerine yeterli önemi vermiyor, buna yeterli parayı
ayırmıyor.” diyenlere aslında bunlar mükemmel cevaplardır.

‘‘

2002 yılında aşılama hizmetleri için
yalnızca 14 milyon YTL para ayrılmıştı,
Sağlık Bakanlığının bütçesine konan
miktar 14 milyon YTL idi. Değerli
Arkadaşlarım, 2007 yılında bu miktar
156 milyon YTL’dir.

’’

(AK Parti sıralarından alkışlar) Çocuklarımıza eskiden, anne-babaların -yaşı büyük olanlar
belki torunları için bunu yaptılar yakın zamanda- gidip, serbest piyasadan para vererek alıp
yaptırdıkları kızamıkçık, kabakulak, menenjit
aşılarını da bugün yavrularımıza yapıyoruz.
Hepimiz, büyük bir dramı son birkaç yıl içerisinde vatandaşımızla birlikte yaşadık. Geçmişte
yetersiz kızamık aşısı yapıldığı için bir nörolojik
hastalığa yakalanan, halk arasında da “SSPE”
diye İngilizce harflerinin baş harfiyle bilinen bir
hastalık var. Bu hastalık, bir yavrumuz kızamık
geçirdikten ortalama beş yıl sonra ortaya çıkıyor ve özellikle Güneydoğu’da, Şanlıurfa’da,
Diyarbakır’da yaygın. Peki, niçin Şanlıurfa’da
yaygın? Şimdi, 2000’li yılların, bizden önceki
yılların aşılama oranlarını sizlere vereceğim.
Değerli Arkadaşlarım, aşılama oranlarımız,
Şanlıurfa’da kızamık aşılamamız yüzde 48’e,
maalesef, Viranşehir’de yüzde 28’e inmişti, göreve başladığımız zaman. Bugün, Şanlıurfa’da
bu oran yüzde 93’tür. (AK Parti sıralarından
alkışlar) Ve ne oldu? Avrupa’nın sayıca en büyük aşılama kampanyasını gerçekleştirerek, 19
milyon yavrumuzu bir buçuk yıl içerisinde kızamık aşısıyla aşıladık.

‘‘

93 yılında 34 bin vaka görmüşüz, 96
yılında 27 bin vaka görmüşüz, 98 yılında
yine 27 bin vaka görmüşüz, 2001’de
31 bin vaka görmüşüz. 2006 yılında
gördüğümüz vaka sayısı kaçtır biliyor
musunuz değerli arkadaşlar? Kasım ayı
sonu itibarıyla 34.

’’

Yanlış duymadınız. Binlerden bahsediyorduk.
Şimdi bütün rakam 34’tür. (AK Parti sıralarından alkışlar) Şimdi, birileri gelip de, Hükûmetimizin karşısına çıkıp “Siz temel sağlık
hizmetleri için yeterli para ayırmıyorsunuz, bu
hususlar sizin önceliğiniz değil.” derlerse, gerçekten, şu yüce Meclisin çatısı altında büyük
haksızlık yapmış olurlar.
Bakınız, değerli arkadaşlarım, yavrularımızın
yarıya yakını demir eksikliğine bağlı kansızlıktan mustaripti, özellikle ilk on iki aydan sonraki aylar içerisinde ve demir eksikliği kansızlığı,
bunu geçiren çocuklarda, zekâ seviyesinde,
özellikle bilişsel zekâ kısmında yüzde 5 ila 7’lik
bir gerilemeye yol açabiliyor. Bunu bilimsel
olarak biliyoruz. Bütün çocuklarımıza ücretsiz
demir ve D vitamini dağıtıyoruz. Sonuç itibarıyla, altı ilimizde, şimdi, Hacettepe Üniversitesiyle birlikte çalışmamızın sonuçlarını değerlendiriyoruz. İki yıl sonra demir eksikliğine
bağlı kansızlık oranlarımız bu illerde yüzde 6
civarında. Daha önce bu rakamlar yüzde 30 ile
50 arasında değişmekteydi.
Değerli Arkadaşlarım, sıtmayla ilgili bazı bilgiler vermek isterim size. Bugün, sıtma, tüberküloz ve AIDS virüsüyle birlikte, HIV ile birlikte
bütün dünyanın en önemli hastalıklarından bi-

ridir ve bizde de özellikle güney sınırlarımızda,
Şanlıurfa’da, Batman’da, Mardin’de, Siirt’te
maalesef çok sık görülen bir hastalıktı. Ben size
2000’li yılların rakamlarını söyleyeyim:

‘‘

2000’de 11 bin, 2001’de yine 11 bin
civarında, 2002’de de 10 bin,
2003’te bu rakam azalmaya başladı
ve bugün bu beş ilimiz dâhil bütün
Türkiye’de gördüğümüz
sıtma sayısı 780’dir.

’’

Değerli Arkadaşlarım, bütün bunları, muhalefetiyle iktidarıyla, bu yüce Meclisle birlikte ve
Hükûmetimizin Sağlıkta Dönüşüm Programı’yla birlikte gerçekleştirdik. Bunlar sadece
AK Partinin kazanımları değil, bunlar Türkiye
Cumhuriyeti’nin kazanımlarıdır, bunlar yüce
Türk milletinin kazanımlarıdır. Buna, hep birlikte mutlu olmalıyız, hep birlikte sevinmeliyiz.
(AK Parti sıralarından alkışlar)
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Kızamık, değerli milletvekili arkadaşlarım,
her iki-üç yılda bir salgın yapan bir hastalıktır,
yeterli aşılama yapmamışsanız ve Türkiye’de,
ben size şu rakamları vereyim:

Halkımız, artık, sudan hastalıklardan kurtulmaktadır.
İ. SAMİ TANDOĞDU (Ordu) -

kişi ölmüş Sayın Bakan?

Zatürreden kaç

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

Bakınız, yine 2002 yılında aşağı yukarı 52 bin civarında tifo ve dizanteri vakamız
var. Belediyelerimizle çok yakın bir ilişki oluşturduk, iş birliği yaptık il sağlık müdürlüklerimizle birlikte ve böylece değerli arkadaşlarım,

vamla) -

‘‘

Türkiye’de 2006 yılında gördüğümüz tifo
ve dizanteri vaka sayısı 52 binlerden 11
binlere kadar geriledi.

’’

Kuşkusuz yapacak çok işimiz var, ama, nereden nereye geldiğimizi görmek açısından bütün
bu rakamlar çok önemlidir ve koruyucu sağlık
Yüzyılın
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hizmetleri açısından da değerli arkadaşlarım,
bizden önceki üç buçuk-dört yıl içerisinde koruyucu sağlık hizmetlerine ayrılan pay reel olarak
yüzde 4 civarında düşmüşken bizim dönemimizde tam yüzde 50 civarında artmıştır.
Değerli Arkadaşlarım, bu çatı altında çok konuştuk, çok mütalaa ettik. Hatırlayacaksınız,
biz hastaneleri bir çatı altına toplamayı düşündüğümüz ve bunu yüce Meclisimizin önüne
getirdiğimiz zaman bize çok şiddetle muhalefet
edenler oldu…
İ. SAMİ TANDOĞDU (Ordu) - Yok,

hayır.

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

…ama, bugün artık bu muhalefeti
edenler hiç bu konuda konuşmuyorlar. Biz ilaçların serbest eczanelerden işçimize, işçi emeklimize, yeşil kartlımıza verilmesini yine bu yüce
Meclisin önüne getirdiğimizde, hastanelerin
aynı çatı altında toplanmasıyla birlikte, bunlar
da çok eleştirildi, bunun gerçekleştirilemeyeceği, bunun sürdürülemeyeceğinden bahsedildi.
Şimdi, o gün muhalefet eden arkadaşlar, bugün
çıkıp bu yüce Meclisin çatısı altında, evet, biz
muhalefet ediyorduk, yanlış yaptınız, o yaptığınız yanlışı yapın diyebilecekler mi, acaba bu
cesareti aziz milletin önünde gösterebilecekler
mi?
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vamla) -

Değerli Arkadaşlarım, hastanelerimizde yaptığımız çalışmalarla, performansa dayalı olarak,
daha çok çalışan, kamuda tam gün çalışan değerli hekim arkadaşlarımıza daha yüksek ücretler ödemek suretiyle…

‘‘

Bugün kamuda tam zamanlı çalışan
uzmanlarımızın oranı yüzde 57’dir. Bu
oran 2002 yılında kaçtı? Yüzde 11’di.

’’

Yani, hekimlerimizin yüzde 90’lık bir kısmı
serbest çalışıyorlardı, part-time çalışmayı terYüzyılın
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cih ediyorlardı, muayenehane açıyorlardı ve
bunun sonucunu hepimiz biliyoruz. Böylece,
vatandaşımız, devletinin hastanesine geldiği
zaman, başka bir adrese uğramamışsa önceden veya geldikten sonra uğramamışsa hizmet
almakta büyük sıkıntı çekiyordu. Bunu halkımız yıllarca yaşadı, on yıllarca yaşadı. Bu yetim bırakılan, öksüz bırakılan sağlık alanında
vatandaşımız bunu on yıllarca yaşadı, ama,
bugün yüzde 60’lara dayandık.
Bakın, kimseyi zorlamadık da. Biz şunu söyledik, dedik ki çok değerli meslektaşlarımıza,
hekim arkadaşlarımıza: Siz, evet, yanlış bir sistemin içerisindeydiniz. Size düşük ücretler veriliyor ve muayenehanenizi açın, kalanı buradan
toparlayın deniyordu. Oysa biz size emeğinizin
karşılığını ödeyeceğiz, yeter ki kapayın, gelin
ve vatandaşımıza hizmet edin. Bunun neticesinde de şimdiki oranlara ulaştık. İnanıyorum
ki önümüzdeki yıllarda bu oranlar çok daha
gelişecektir. Böylece hastane kapılarından muayene odalarına vatandaşımız girmeye, sigorta
hastanelerinin o izbe köşelerinde saatlerce ilaç
beklemekten dilediği eczaneden gidip ilacını
alma imkânına kavuştu.
Değerli Arkadaşlarım, bunları yirmi dakikalık
bir konuşma süresi içerisinde bir bütçe sunumu
yaparken konuştuğumuz zaman, art arda bunları sıraladığımız zaman belki işin büyüklüğü bu
dönüşümün ne anlama geldiği çok iyi anlaşılamıyor her zaman. Ama, bunlar bu ülkede yıllarca
konuşuldu. Ben, şunu ifade ediyorum: Bu yaptığımız iyileştirmelerin, bu dönüşüm hamlelerinin
daha önceki iktidar dönemlerinde bir tanesini
yapmış olsalardı, tek bir tanesini yapmış olsalardı, bir iktidar dönemi boyunca konuşurlardı.
İ. SAMİ TANDOĞDU (Ordu) - Hayret ya! Herkes

sıtmadan ölüyordu zaten! Herkes sıtmadan, kızamıktan öldü yani! Vallahi çok ayıp!
SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ
(Devamla) -

Ama, bugün hangi noktadayız?

Değerli Arkadaşlarım, o kadar enteresan rakamlar var ki. Bakınız,

‘‘

kamuya ait ağız diş sağlığı
merkezlerinde, hastanelerde 2002 yılında
yapılan dolgu sayısı yalnızca 371 bin
adettir, 371 bin adet dolgu yapılmış.
2007 yılında 1 milyon 701 bin adet dolgu
yapmışız.

’’

Ama, bunları yeterli görmüyoruz. Mutlaka
bunları geliştirerek çok daha büyük rakamlara
ulaşacağız. Yoğun bakım yatak sayılarımızı 2’ye
katlamışız bütün bu süre içerisinde. Yeşil kartlı
vatandaşlarımıza, ödeme güçlüğü olan vatandaşlarımıza Genel Bütçe içerisinden ayırdığımız
pay, bu süre içerisinde, değerli arkadaşlarım,
yüzde 0,7’den yüzde 1,8’e, yani, tam 2,5 misline
çıkmış. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün.
İlaçtaki uygulamalarımızdan biraz önce bahsettim. Değerli arkadaşlarım, bütün ilaçla alakalı bu iyileştirmelerle hangi noktaya geldik?
Bakınız, 2002 yılında vatandaşımıza verdiğimiz
ilaç sayısı, kutu olarak, 700 milyon kutudur.
Bu sene, değerli milletvekillerim, vatandaşımız
1 milyar 300 milyon kutuya yakın ilaç almıştır
ve ilaç harcamalarımız, dört yıl içerisinde, reel
olarak yalnızca yüzde 20 arttı. Peki, bir önceki
dört yılda, reel olarak, enflasyondan arındırılmış rakamlar olarak acaba ilaç harcamalarımız
ne kadar artmış? Yüzde 81 artmış. Hem vatandaşınıza bu kadar ilaç temin edeceksiniz hem
kamunun hazinesini bu kadar koruyacaksınız.

Bunu başarabilmek için AK Parti Hükûmeti
olmak gerekir. (AK Parti sıralarından “Bravo”
sesleri, alkışlar)
İ. SAMİ TANDOĞDU (Ordu) -

nuz belli olacak şimdi.

Nasıl koruduğu-

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Devamla) - Değerli Arkadaşlarım, ülkemizde
hekim sayısının hâlâ fazla olduğunu söyleyen
arkadaşlarımız, lütfen, bu ülkenin geleceğine
bu yanlış ifadelerle damga vurmasınlar. Ülkemizde hekim sayısı, maalesef, çok yetersiz. Bu
gerçeği artık herkes biliyor. Bunu inkâr etmenin bir anlamı yok.
İ. SAMİ TANDOĞDU (Ordu) - Sizin yüzünüzden
kimse tıbbiyeye gitmiyor zaten.

100. YILA ARMAĞAN

Bugün, bakınız, ülke, çok ciddi bir reform
programını büyük ölçüde gerçekleştirmiş durumdadır. Bundan sonra bize düşen, bir beş yıl
daha, Allah’ın izniyle, bu programa sıkı sıkıya
sarılmak ve vatandaşımızın aldığı sağlık hizmetini çok daha sağlıklı bir noktaya getirmektir.

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

Bundan sonrası, Yükseköğretim Kurumunun gereğini yerine getirmesi ve mevcut
tıp fakültelerimizin kapasitesini artırarak, yeni
açılan tıp fakültelerini bir an önce öğrenci alımıyla zenginleştirerek vatandaşımıza bu hizmeti vermeleridir.

vamla) -

Şimdi, biraz önce, bir milletvekilimiz buradan
bir söz atıyor, diyor ki: “Sizin yüzünüzden tıp
fakültesi öğrencileri tıp fakültelerine gitmiyor
da ondan.”
İ. SAMİ TANDOĞDU (Ordu) - Doğru.
SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Devamla) - Değerli Milletvekilim, eğer, öğrencilerin ÖSS skalasındaki puanlarına bakarsanız,
son dört yıl içerisinde tıp fakültesine giriş puan
seviyelerinin hep yükseldiğini göreceksiniz.
Onun için, önce bunları bilmek, ondan sonra konuşmak lazım. Ama, bütün kontenjanlar
doluyorsa, benim liseyi bitirmiş gencim doktor
olmak istese bile nerede okuyacak? Siz onun
önünü açacaksınız ki, okusun da doktor olsun,
memleketine hizmet etsin.
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Değerli Arkadaşlarım, bütçemizin miktarca
azaldığından bahsedildi. Bu da, değerli milletvekillerimizin, öyle zannediyorum ki, meselenin bir noktasını bilmemelerinden ileri geliyor.
2006 yılında yeşil kart ödenekleriyle Millî Eğitim Bakanlığına…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN -

Buyurun Sayın Bakanım.

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

Değerli Başkanım, kısa süre içerisinde, inşallah, tamamlayacağım.

vamla) -

100. YILA ARMAĞAN

2006 yılında yeşil kart ödenekleriyle sağlık
meslek liselerinin ödenekleri Sağlık Bakanlığımızın bütçesi içerisindeydi. Bu ödeneklerin
sağlık meslek lisesiyle ilgili olanları Millî Eğitim
bütçesine devredildi, yeşil kartla ilgili olanları
da sosyal güvenlik kurumunca harcanmak üzere ilgili kalemine devredildi. Dolayısıyla,

‘‘

Sağlık Bakanlığı bütçemizde 2007’de,
2006’ya oranla bir azalma yok. Bu
hususta da, aşağı yukarı bütçemizin
yüzde 3,3 civarında bir kısmını sağlığa
ayırmış durumdayız.

’’

Değerli Arkadaşlarım, Konya’da vuku bulduğu
ifade edilen ve bir büyük gazetemizde iki gün
üst üste manşete çıkan bir haberle ilgili olarak
da arkadaşlarımızın yorumları oldu. Kamuoyumuzu bu hususta da bilgilendirmem gerekir.

Öncelikle şunu ifade edeyim: Bizim için vatandaşımızın, yavrularımızın, gençlerimizin sağlığı çok önemli. Kim herhangi bir uygulamayla
onların sağlığını tehlikeye sokacak bir yanlış
yapmışsa gerekeni mutlaka yaparız. Bundan
bu yüce Meclisin çatısı altındaki milletvekillerimizin en ufak bir şüphesi olmamalıdır. (AK
Parti sıralarından alkışlar)
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İ. SAMİ TANDOĞDU (Ordu) -

mayacağını biliyoruz.

Hiçbir şey yapıl-

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

Nitekim, olay bize intikal eder etmez
ilgili müfettişlerimizi gönderdik ve müfettişlerimiz şu an burada incelemelerde bulunuyorlar.
vamla) -

Bana gelen -takdir edersiniz ki, ilgili kişilerin
savunmalarının alınması için süreler de veriliyor- ilk bilgilerden ben size kısaca bilgi vermek
isterim çok fazla yoruma girmeden.
HASAN ÖREN (Manisa) -

direceksiniz şimdi.

Müfettişleri yönlen-

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Devamla) -

Şunu…

HASAN ÖREN (Manisa) - Söylediğinizle müfet-

tişleri yönlendireceksiniz.

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Devamla) - Değerli Milletvekilim,

zi yönlendirmeyiz.

müfettişlerimi-

BAŞKAN - Sayın Milletvekilleri, lütfen müdahale etmeyin. Saygıdeğer Arkadaşlarım…
SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

Ben sadece şunu söyleyeceğim, ben
genel bir şey konuşacağım.
vamla) -

HASAN ÖREN (Manisa) - Mesaj

olmasın da.

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

Hiç kimsenin ön yargılı olarak, bir
zaman vahşi batıda yapıldığı gibi, önce birini
silahla vurup yere yıkıp, ondan sonra da ona
soru sormaya hakkı yok. Böyle bir âdet varmış.
(AK Parti sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)
Önce vururlarmış, ondan sonra bir soru sorarlarmış, şu sorunun cevabını ver diye. E tabi ki,
o vurulan insan da onun cevabını veremez.

vamla) -

HASAN ÖREN (Manisa) - Türkiye’de ne oluyor,

Türkiye’de?

vamla) - Şimdi,

başlıklarda…

İ. SAMİ TANDOĞDU (Ordu) - Burası Dallas değil.
SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Devamla) - Değerli Arkadaşlarım, başlıklarda
önemli bir konu dikkati çekiyor, bakınız: İlgili
gazetenin taşra baskılarında “Tesettür Faciası”
diye geçiyor. Şehir içi baskılarında, iç sayfalarda “Türban Faciası” diye geçiyor, “Tesettür
Faciası” diye geçiyor. Bana mahallinden ulaşan
ilk bilgiler, konunun türbanla, tesettürle uzaktan yakında alakası olmadığı cihetindedir.
HASAN ÖREN (Manisa) -

bilgilere göre mi?

Müfettişlerin verdiği

AHMET IŞIK (Konya) - Düzmece haber! Doktorlar türbanlı değil Sayın Bakanım.
SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Devamla) - Ama, tekrar söylüyorum, burada, de-

ğerli arkadaşlarım, tekrar söylüyorum: Tedaviyi yapan doktor…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
Sayın Bakanım, beş-on saniye müsaade edin.

BAŞKAN -

Saygıdeğer Arkadaşlarım, burada bir iddiayı
gündeme getiren arkadaşlar eğer birini yönlendiriyorsa, Sayın Bakan cevap verdiği zaman da
yönlendirmiş oluyor. Böyle bir şey olmaz; yani,
birileri itham edecek, birileri konuşmayacak.
Sayın Bakanı dinleyelim lütfen sessizce.
Buyurun Sayın Bakanım.
SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

Sayın Başkanım, teşekkür ederim.
Zaten, arkadaşlarım dikkat ederlerse, olayın
ayrıntısına hiç girmiyorum.

vamla) -

Burada önemli olan, değerli arkadaşlarım, şudur: Bu değerli gazetemizin editörlüğü aslında

bu meseleyi madem bu kadar büyük bir manşet olarak kamuoyuna sunacak, Bakanlığımızla
görüşebilir, bize sorabilir veya ilgili yerde bunun incelemesini, oranın yerel yöneticileriyle
yapabilir. Bunlar hiç yapılmıyor.
Şimdi, ben şunu soruyorum, sorduğum soru
şudur: Yarın bu teftiş sonucunda olayın böyle olmadığı anlaşılırsa… Zaten böyle olduğu
anlaşılırsa, söyledik, kimin kusuru varsa biz
onun haddini bildiririz. Olayın böyle olmadığı
anlaşılırsa, aynı değerli gazetemiz iki gün üst
üste, aynı puntolarla bu manşetleri atacak mı
atmayacak mı, mesele buradadır. (AK Parti sıralarından alkışlar)
HASAN ÖREN (Manisa) - Atmasını

kanun çıkarın!

istiyorsanız

100. YILA ARMAĞAN

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - O gazete beş sene-

dir sizinle çalışıyor, beş senedir sizi destekliyor.

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ

Dolayısıyla, değerli arkadaşlarım, bir mesele de çok önemlidir değerli arkadaşlar, bu yüce çatının altında konuşma
yapan herkes, bakanı, milletvekili, her kimse,
mutlaka, gerçekleri araştırıp, yorumlarını ona
göre yapmalıdır. Aksi takdirde, yarın hepimiz
mahcup olabiliriz ve bu yüce çatının altındaki hangi arkadaşım olursa olsun, muhalefetten, iktidardan veya icraya gelmiş olan bizler
mahcup olursak, bu hiçbirimiz için iyi olmaz.
Yani, böyle meseleleri toplumda hiç böyle bir
problem yokken, hizmetlerle alakalı, ülkede
hiç böyle problemler yaşanmazken, böylesine, kamuoyunun huzuruna, önceden savcılığını ve hâkimliğini birlikte yaparak, hükmünü
birlikte vererek getirmek, kanaatimce doğru
değildir değerli arkadaşlarım.

(Devamla) -

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Bakan, böy-

le bir olay olmadı mı diyorsunuz? Onu öğrenmek istiyoruz. Böyle bir olay olmadı mı?
Yüzyılın
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SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Devamla) - Sayın Milletvekillerim, çok net olarak
size söyledim ne olduğunu.
HASAN ÖREN (Manisa) - Size gelen bilgilere göre!
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Böyle

madı mı?

bir olay ol-

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

Orada, Konya’da, bir yavrumuzun
bir tıbbi işlemiyle ilgili olan, o işlemi yapan bir
hekim var. O işlemi yapan hekimle birlikte, o
yavrumuzun ultrason filmini çekmesi gereken
arkadaşlarımız var. Şimdi, bunu soruşturuyoruz. Hata, ultrasonu çekmesi gerekenlerde olabilir. Hata, bu işlemi yapan ve bütün bu meselelerin kamuoyuna yansımasına sebep olan…

100. YILA ARMAĞAN

vamla) -

ATİLA KART (Konya) - Sayın Bakan, biraz evvel

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Bakan, sizin

lehinize çok manşetler atıldı orada.

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

- Değerli Arkadaşlar, Sağlıkta Dönüşüm Programımız, insanımıza, başörtülü, başörtüsüz, Müslüman, Hristiyan…

vamla)

ATİLA EMEK (Antalya) -

yın Bakan.

Hiç oralara girme Sa-

hüküm koydunuz.

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

vamla) - …şu etnik kültürden, bu etnik kültürden demeden, hepsini insan bilerek…

…arkadaşımızda da olabilir. Bütün
bunları, bu teftiş sonucu ortaya koyacak.
vamla) -

ATİLA KART (Konya) -

dunuz.

Biraz evvel hüküm koy-

ATİLA KART (Konya)

yorsunuz.

- Kürsüden talimat veri-

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

- Ben, şimdi, ne onları ne de ötekileri
suçlamıyorum, ancak, şunu söylüyorum: Bu
hastanede yaptığımız incelemeler, türbanla çalışan bir personelin var olmadığını bize gösterdi, zaten böyle bir şey mümkün değil.

vamla)

Yok Sayın Bakanım,
türbanla çalışan kimse yok.
AHMET IŞIK (Konya) -

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

Zaten böyle bir şey mümkün değil.
Kaldı ki, tekrar ifade ediyorum: Değerli arkadaşlarım…

vamla) -

- …hepsini insan olduğu için aziz
bilerek, bundan böyle de daha kaliteli ve mükemmel bir sağlık hizmeti sunmak için çalışmalarına devam edecek. Böyle bir program
yürütüyoruz. Bu programa Türk halkı layıktır,
bu programa insanımız layıktır ve bu programı, Türkiye Cumhuriyeti hükûmetleri başarabilecek güçtedir. Ben, bütün bu program süresinde meseleyi…

(Devamla)

Sayın Bakanım, konuşmanızı tamamlayınız lütfen.
BAŞKAN -

ATİLA KART (Konya) - Yönlendirme yapıyorsunuz.

- On dakika uzattı
konuşmayı, on dakika! Bana da bu süreyi vereceksiniz.

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

BAŞKAN -

vamla)
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yansıtıldığı, insanların kafasında hangi imajın
uyandırılmaya çalışıldığı önemli burada. Koca
koca manşetler atıyoruz. Bir gün de yetmiyor,
iki gün atıyoruz. Biz, ilgili gazete olarak, ülkenin
gündemini iki gün bununla meşgul etmek için
bir çabanın içerisindeyiz. Ama, hangi gerçeğin
arkasında bu çabanın içerisindeyiz? Önemli
olan budur. (AK Parti sıralarından alkışlar)

- …olayın ne olduğundan çok, nasıl

İ. SAMİ TANDOĞDU (Ordu)

yim?

Konuşturmuyorsunuz! Niye vere-

vamla) -

Bitiriyorum Sayın Başkanım.

…büyük bir hassasiyetle ele alarak, Sağlıkta
Dönüşüm Programımızın bu noktalara gelmesinde gayreti olan bütün sağlık çalışanlarına,
ebesinden hemşiresine, doktorundan teknisyenine bütün değerli mesai arkadaşlarıma, Türk
halkının huzurunda ve siz değerli milletvekillerimizin huzurunda özellikle teşekkürü bir borç
biliyorum ve bütçemizin bütün milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Saygılarımla.
(AK Parti sıralarından alkışlar)
SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Er-

Sayın Akın, geçirdiğiniz rahatsızlıktan sonra, şu anda bu güzel, sağlıklı hâlinizle
aramızda olduğunuz için öncelikle memnuniyetimi ifade edeyim. Çok haklısınız, kemik iliği
nakli, yetişmiş insan gerektiriyor. Ben, aşağı yukarı on iki yıl boyunca, Doğu Anadolu Bölgesi’nin tek referans merkezi, çocuk sağlığı hastalıklarında tek referans merkezinde, hematoloji
ve onkoloji hastalarına, kanserli çocuklara baktım; ne demek olduğunu işin, çok iyi bilirim.
zurum) -

Bu, yan dal eğitimi alıp da mecburi hizmete
gönderilen arkadaşlarımızı, bölge hastanelerimize gönderiyoruz. Örneğin, Diyarbakır’a
gönderiyoruz, Van’a gönderiyoruz, Erzurum’a gönderiyoruz. Yani, o bölgede aşağı
yukarı bu hizmetleri almak ihtiyacı olan 2
milyon, 3 milyon nüfusun ihtiyacını karşılamak için gönderiyoruz. Biz de sizin gibi, ümit
ediyoruz ki, önümüzdeki yıllarda, yan dal eğitimi almış arkadaşlarımızın sayısı artırılacak.
Bu da, yine, YÖK’le birlikte yapmamız gereken bir iş. Böylece, inşallah, problemleri biraz
daha kolay yenebileceğiz.
Sayın Kart, daha önce de buna benzer soruları
yöneltmiştiniz, hassasiyetinize teşekkür ediyorum. Ancak, şunu özellikle ifade etmek isterim:
Başbakanlığımızın teftiş ve Sağlık Bakanlığımızın

teftiş sonuçlarını cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunan, Sağlık Bakanlığımızdır. Bu
süreç böyle başlamıştır. 8 trilyon liranın bir firmaya ait olan 3 trilyon Türk lirasını tahsil etmiş
durumdayız. Diğer, tahsil edilmemiş miktarlar
için de, bunu Hazineye yazarak tahsil edilmesini,
eğer tahsil edilmezse de tazmin yoluna gidilmesini sağlamak için gayret ediyoruz. Aslında, bu
görev doğrudan Sağlık Bakanlığımızın değildir;
çünkü, bunu, bilirsiniz, Hazine avukatları takip
eder bu alacakları, ama, yine de biz, meseleyi
hassasiyetle takip ediyoruz, bundan sonra da takip edeceğiz. 3 trilyon liralık bir miktarının geri
ödenmesini de sağlamış durumdayız.
Sayın Kaptan, bu, yine, Konya’yla ilgili bir soru
sordunuz. Bir başhekimin burada soruşturma
sırasında görevden alınıp alınmamasına, oradaki müfettişlerimiz karar vereceklerdir. Böyle
bir ihtiyaç duyarlarsa, bize teklif ederler, biz
de görevden alırız, ama, sonuç itibarıyla, biraz
önce bu işin detaylarını zaten ifade etme imkânını bulmuştum, ama, biz burada hiç kimseyi
korumuyoruz, tekrar söylüyorum. Sadece, ön
yargının ve önceden yargısız infazın doğru olmadığını ifade ediyoruz ısrarla. Kiminse burada
hata, onu da ortaya koyacağız. Eğer işin bu tarafına bakarsanız, bu meselenin ortaya çıkmasında bir rapor yazarak, ameliyat notu yazarak
bu işi gündeme taşıyan meslektaşımız için, ilgili
hasta “Ben, doktorun muayenehanesinde muayene oldum.” diye ilk gün müfettişlerimize ifade
vermiştir. Basına da böyle yansıdı, biliyorsunuz.
Oysa, bu arkadaşımızın muayenehanesini bildirim olarak kapattığı ve muayenehanesiz olarak
performans ek ödemesi aldığını biliyoruz. Dolayısıyla, soruşturma şimdi bunları da ortaya
çıkaracak. Nereden bu problem kaynaklandı,
bunların hepsini görmüş olacağız.

100. YILA ARMAĞAN

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

Sayın Baloğlu, sağlık ocaklarımız, gerçekten,
standart açısından çok iyileşti, ama eksikler
olabilir, özellikle binalar itibarıyla; eski binalar
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da var. Çalışanların koşulları da çok iyileşti.
Bakınız, 2002 yılında 600 milyon YTL ek ödeme dağıtmış Sağlık Bakanlığı, bugünün parasıyla, 600 milyon YTL. Bugün -2006 için söylüyorum- 2 milyar 700 milyon YTL ek ödeme
dağıttık. 2002’de 600 milyon lirayı bugünün
enflasyon rakamlarıyla yükseltirseniz 900’e falan ulaşıyor. Bugün için 900’e baliğ olabilecek
bir rakamı, biz, 2 milyar 700 milyona çıkarmış
ve bunu çok değerli meslektaşlarımıza, doktorlarımıza, oralarda çalışan hemşire-ebelerimize
dağıtmış durumdayız.
Bu sağlık ocaklarının duvarlarında propaganda falan yok. Bir dönüşüm programı…
1
numaralı, 4 numaralı, 5 numaralı, 21 numaralı
sağlık ocaklarının fotoğraflarını getireceğim.

100. YILA ARMAĞAN

FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Var.

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Er-

Değerli Milletvekilim, kuşkusuz ki,
bir dönüşüm programı, ne yaptığının iletişimini elbette halkıyla yapacaktır, yapmak onun en
tabii hakkıdır.
zurum) -

Parti
propagandasını parti panolarınıza asacaksınız,
devlet kurumlarına değil.

FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) -

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ
(Erzurum) - Tekrar söylüyorum, bu, Türkiye
Cumhuriyeti’nin bir başarısıdır.
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Devlet

kurumlarına asamazsınız.
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SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Değerli

Milletvekilim, bununla siz de
gurur duymalısınız. Bununla, siz de, şu yüce
çatının altında milletin vekili olarak siz de iftihar etmelisiniz. Bu, Türkiye Cumhuriyeti’nin
başarısıdır. (AK Parti sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)

Devlet parasıyla parti propagandası yapılmaz. Bu,
yanlış olur. Bunun hesabı sorulur sizden.
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) -

BAŞKAN - Sayın Bakanım, süremiz tamamlandı; teşekkür ederim.
SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Er-

Değerli Başkanım, bitiriyorum, bir
cümleyle bitiriyorum.

zurum) -

BAŞKAN -

Lütfen…

Buyurun.
SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Yan dal, uzmanlık ve pratisyen tabiplerin mecburi hizmet kuraları, Türkiye Cumhuriyeti Noterler Birliğinin Bilgi İşlem Daire
Başkanlığının yaptığı programla, şeffaf olarak,
münavebeyle noterlerce yapılmaktadır ve Sayın Tandoğdu’nun bu husustaki televizyondaki
iddiasının tekzibi de yakında televizyonda yayınlanacaktır.

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti
sıralarından alkışlar)

TBMM | 23. DÖNEM
Konu

Sağlık Bakanlığı 2008 Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2006 Yılı Merkezi Yönetim
Kesin Hesabı Münasebetiyle

Yasama Yılı

2

Birleşim

33

Tarih

08.12.2007

Saygıdeğer Başkanım,
Yüce Meclisimizin Değerli Milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağlık Bakanlığımızın 2008 yılı malî bütçesi üzerindeki görüşlerimi ifade etmek üzere huzurunuzdayım.
AKDAĞ (Erzurum)

-

Değerli Milletvekilleri, hepinizin bildiği gibi,
sağlıkta önemli bir dönüşüm programı yürütüyoruz. Bu program, 58 ve 59’uncu Cumhuriyet Hükûmetleri döneminde çerçevesi belirlenen ve geliştirilen bir program olarak temelde
bir zihniyet dönüşümünü ortaya koydu. Bu
zihniyet dönüşümü, bizim atalarımızdan miras
aldığımız “insanı yaşat ki devlet yaşasın, insanı yücelt ki devlet yücelsin” mantığıyla ortaya
konmuş, insan odaklı bir programdır. Öncelikle bunu sizlere ifade etmek isterim.
Koruyucu ve tedavi edici hizmetlerin layıkıyla
sunulamadığı bir dönemde görevi devraldık.
Bu layıkıyla sunulamama durumu, sadece o
günkü hükûmetlerin bir başarısızlığı değil, aynı
zamanda sağlık sisteminin öteden beri günümüze taşıdığı olumsuzluklar sebebiyleydi.
Adil, hakkaniyetli, güleryüzlü bir sisteme geçiş, kuşkusuz ki kolay değildi. Yılların kötü
alışkanlıklarını değiştirmek gerekiyordu. Çıkarlarını korumak isteyen çevrelerin buna
direneceğini biliyorduk. Ayrıca bilgisizlik ve

bazen de ideolojik saplantılarla karşımıza çıkacaklardan da haberdardık.
Kararlı olmak gerekiyordu, cesur olmak gerekiyordu. Bu kararlılığı ve cesareti başta yüce
Meclisimizin desteğiyle, Sayın Başbakanımızın ve Hükûmetin desteğiyle ortaya koyduk ve
Türkiye Cumhuriyeti hükûmetleri, gerçekten
kapsamlı bir dönüşüm programını geçtiğimiz
beş yıllık dönemde gerçekleştirebildi. (AK Parti
sıralarından alkışlar)

100. YILA ARMAĞAN

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP

Şüphesiz, en önde, milletimizin desteği gerekiyordu. Milletimizin desteğini aslında, tıpkı
2002 Kasım’ında aldığımız gibi, 22 Temmuz
2007’de de aldığımız için bu programın doğru yürüdüğüne dair inancımız daha da pekişti.
Şimdi, programın ikinci dönemini, ikinci beş
yıllık eylem planlarımızı yapıyoruz.
Bu süreç içerisinde, ikinci dönemde, özellikle
sağlıklı yaşamanın teşviki üzerinde önemli programlar yürüteceğiz. Kuşkusuz hükûmetlerin,
sağlık bakanlıklarının koruyucu sağlık ve tedavi
edici sağlık hizmetleri anlamında yapacağı çok
iş var, ama vatandaşın da mutlaka bilinçlenmesinin artması gerekiyor, vatandaşın farkındalığının artması gerekiyor ve vatandaşın kendi davranış biçimini de değiştirmesi gerekiyor.
Bu programları önümüzdeki dönemde yürüteceğiz.
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‘‘

Koruyucu sağlık hizmetlerimizi
geliştirmeye devam edeceğiz. Aile
hekimliğimizi yaygınlaştıracağız.
Hastane binalarının yenilenmesi, çağdaş
hastane kampüslerinin oluşturulması
konusundaki hamlelerimiz de devam
edecek. Aynı zamanda, hastane
yönetiminin daha çağdaş bir hâle
getirilmesi için çabalarımız da
devam edecek.

’’

100. YILA ARMAĞAN

Bugün, artık hamilelerimizi ve bebeklerimizi
çok daha yakından takip ediyoruz. Hedefimiz,
bütün hamilelerin düzenli takibi ve doğumlarının hastanede yapıldığı bir döneme ulaşmaktır. 2007 ve 2013 dönemini böyle bir dönem
olarak düşünüyoruz. Böylece, anne ölümlerini
daha da azaltarak yüz binde 15’lerin altına…
Bu hedefleri yüce Meclisimize, yüce milletin
huzurunda ifade etmek istiyorum. Bunları kendi önümüze, belki başarılması çok kolay olmasa bile, hedefler olarak koymak zorundayız.

‘‘

Anne ölümlerini yüz binde 15’in,
bebek ölümlerini de binde 15’in altına
indirmek, önümüzdeki dönemdeki
hedeflerimiz arasındadır. Şu anda, her
ikisi için de 20 rakamları civarındayız;
yüz binde 20’ler ve binde 20’ler
civarındayız.

’’

Bebeklerimizin doğumunu uygun şartlarda
yaptırmak, müdahaleleri gerektiğinde uygun
biçimde yapmak, onların tarama testlerini uygun biçimde yaptırmak, anne sütünü teşvik etmek, D vitamini ve demir destekleri yaparak
beslenmelerini desteklemek konusundaki programlarımızı devam ettireceğiz.
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Kırsala gezici hizmete büyük önem veriyoruz.
Dönemimizde, bir önceki dönemden devraldığımız yüzde 20’lik oranı yüzde 90’lara, yüzde
95’lere ulaştırmış durumdayız. Bütün kırsalımıza gezici hizmet vererek, hem hamilelerimize hem bebeklerimize hem aşılama çalışmalarımıza hem de yatalak hastalarımıza destek
vermeye devam edeceğiz.
Sudan bulaşan hastalıklarla mücadeleye devam edeceğiz. Benden önce konuşan bir değerli konuşmacı, Türkiye’de 2002’li yıllarda tifo
sayısının 25 bin olduğundan bahsetti, bizim
de 50 binli rakamlardan bahsettiğimizi söyledi. Doğru, 50 bin rakamı da doğru, 25 bin de
doğru. Çünkü, bizim bahsettiğimiz rakamlar,
tifo ve dizanteri ortak rakamlarıdır. Değerli
konuşmacı sadece tifo rakamlarından bahsetti.
İşte, bu 50 binlerin üzerinde olan rakamlar bugün 7 binlere indi. Ama, çağdaş ve gelişmiş bir
Türkiye Cumhuriyeti için biz bu 7 bin rakamlarını da çok uygun görmüyoruz. Önümüzdeki
yıllarda bu rakamları mutlaka 3 binlerin altına
çekmiş olacağız.
Değerli Milletvekilleri,

‘‘

Sıtma, ülkemizde 10 binli rakamlardan
200’lü, 300’lü rakamlara indirildi
dönemimizde.
Kızamık, 10 binli, 20 binli salgın
rakamlarından, bugün 10’un altında
ifade ettiğimiz rakamlarda tespit
edebildiğimiz vaka sayısı bu sene 3’tür,
2007’de. Bu rakamlara kadar indirilmiş
oldu.
112 Acil Servis kapasitemizi 3 katına
çıkarmış olduk. Önümüzdeki yıl
alacağımız araçlarla, Türkiye’de hizmet
veren 60 tane kar paletli aracımız

’’

İki üç yıl içerisinde Avrupa’nın en büyük medikal kurtarma ekibini kurduk. Bugün gönüllülerden oluşan ve 11 bölgede organize olmuş
olan bu ekipler, önümüzdeki yıllardan itibaren
3.500 sayısına çıkarılmak suretiyle, Allah korusun, herhangi bir afet durumunda, çok donanımlı bir sağlık personeli hizmetini vatandaşlarımıza sunabilmiş olacağız.
Değerli Milletvekilleri, aslında buradaki konuşmaları, benden önce konuşan muhalefet partilerinin değerli sözcülerinin konuşmalarını ümit
ediyorum aziz milletimiz takip etmiştir. Çünkü,
birileri “Bizim dönemimizde kuyrukları kaldırmıştık.” dediler. Efendim “Bizim dönemimizde
rehin kalma olayları bitmiş.” dediler. Herhâlde
milletin hafızasını kaybettiğini zannediyorlar.
(AK Parti sıralarından alkışlar) Millet, hafızasını
kaybetmediğini, tekrarlıyorum, hem 2002 Kasım seçimlerinde hem de 2007 Temmuz seçimlerinde pekâlâ gösterdi ve herkese notunu verdi.
YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) -

lim, yeşil karta!

Yeşil karta gele-

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP

Şimdi, notunu milletten
alanların böyle ağızlarını doldurarak, burada
gelip olur olmadık ifadelerle, yapılan hizmetleri küçümsemeye çalışmasını, yani en azından
çok garipsiyorum doğrusu.
AKDAĞ (Devamla) -

22 Temmuz’dan
önce yeşil kartı niye iptal ettiniz?
YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) -

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP

Dolayısıyla, milletin verdiği not, hem en adil nottur hem de en değerli
nottur. Lafla peynir gemisi yürümüyor. (AK Parti sıralarından alkışlar)
AKDAĞ (Devamla) -

YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) - 22 Temmuz’dan
önce yeşil kartı niye iptal ettiniz, niye?..
SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP

Değerli Milletvekilleri,
birinci basamak sağlık hizmeti kuruluşlarımızda 5 binlerde aldığımız aktif sağlık ocağı
sayısını 6.600’lere ulaştırmış durumdayız; sağlık ocağı, aile hekimliği merkezleri ve toplum
sağlığı merkezleri. Dahası, bu odalarda hasta
muayene edilebilecek oda sayısı 6 binlerden 15
binlere çıkarıldı ve

AKDAĞ (Devamla) -

‘‘

birinci basamakta yapılan muayene
sayıları 2002 ile kıyaslandığında 75
milyonlardan 140 milyona çıktı,

’’

100. YILA ARMAĞAN

olacak, 10 tane deniz aracımız olacak
ve önümüzdeki yıl hava ambulans
sistemimizi de başlatmış olacağız.

ikiye katladı yani. Vatandaşımız o zaman muayene olamadığında ne yapıyordu? Tabii ki, ya
sağlık ocağının kapısında ya hastanenin kapısında bekleşmekten başka yapabileceği bir şey yoktu. Ha, cebinde para varsa belki gidip bir muayenehaneden bu hizmeti almaya çalışıyordu.
OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) -

hastanede muayene oluyordu.

Gece on ikide

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP
AKDAĞ (Devamla) - Yine, değerli konuşmacılar bu gerçekleri göz ardı etmek suretiyle piyasalaşmadan falan bahsediyorlar, bizim işte,
sağlığı özelleştireceğimizden, piyasalaştıracağımızdan. Değerli milletvekilleri, beş senedir
bunları konuşuyorlar. Bir tane sağlık kuruluşunun özelleştirildiğini delikanlıysa gelsin bu kürsüde söylesinler. (AK Parti sıralarından alkışlar)
Beş sene geçti. Aynı teraneleri, aynı hikâyeleri
dinleyip duruyoruz.

Biz ısrarla diyoruz ki: Biz kamudaki sağlık kuruluşlarını kuvvetlendiriyoruz, kuvvetlendirmeye devam edeceğiz.
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YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) -

kalmadı, uzman doktor!

Uzman doktor

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP

Üstüne üstlük özel sağlık
kuruluşlarının millete hizmet etmesinin önünü
açtık. Bunu da devam ettireceğiz.
AKDAĞ (Devamla) -

100. YILA ARMAĞAN

Ha, şunu da söylüyoruz: Özel sağlık kuruluşları millete hizmet ederken, ilave ücret alma konusunda gerçekten -bir kısmı için en azından
söylüyorum- ölçüyü kaçırma eğilimine girdiler. Ne yapıyoruz şimdi? Yeni Sosyal Güvenlik
Yasamızda buna bir tavan getiriyoruz, Sosyal
Güvenlik Kurumunun ödeyeceği miktarlardan
yalnızca yüzde 20’lik bir fark üzerine koyarak
alabilecekler. Gelen tasarı, şu anda Plan Bütçe
Komisyonunun önündeki tasarı bu şekildedir.
Böylece bu iş de tamamen düzenlenmiş bir biçimde yolumuza devam edeceğiz.
Değerli Milletvekilleri,

‘‘

Sağlık ocaklarından hastanelere
sevk oranını yüzde 20’lerden 3’lere
düşürmüşüz

’’

Kırsaldaki şefkat eli sağlık evlerine geldiğimiz
zaman:

‘‘

1.500 tane sağlık evi bu ülkede faaldi,
çalışır durumdaydı. Bugün 4.500 sağlık
evi faal durumdadır. 2008 hedefimiz 6
bin rakamıdır.

’’

5.950 rakamına bunu ulaştıracağız ki, ülkenin
ihtiyacı olan da budur. Daha fazlasına ihtiyacı
olmadığını da biliyoruz.

Şimdi, zaman zaman bu kürsüden de söylendi, daha önce başka yerlerde de söylendi “Siz
ne kadar yatırım yaptınız, ne yaptınız? Biz çok
yatırım yaptık.” falan diyorlar. Değerli milletveYüzyılın
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killeri, rakamlarla konuşmak her zaman daha
garantili bir iştir, değil mi? Onun için, ben size
rakamlardan bahsedeceğim. Bakınız, 57’nci
Hükûmet döneminde toplam 4.680 tane hasta yatağı kazandırılmış ülkeye. 57’nci Hükûmet
döneminde ülkeye kazandırılan hasta yatağı sayısı 4.680’dir. Bunlardan, 57’nci Hükûmet döneminde başlanan ve -bitirilen yatırımlar açısından söylüyorum- bitirilen, hizmete sokulan
hasta yatağı sayısı da 1.050’dir. Yani, bazen şöyle söyleniyor: “Siz rakamları ifade ediyorsunuz
ama eski-yeni rakamları birlikte söylüyorsunuz,
kendi döneminizden önce başlayan hastaneleri
de söylüyorsunuz.” Sanki söylemeyeceğiz. 90’lı
yıllarda temelleri atılmış da bu ülkede yüzlerce
bitirilmemiş durumda olan hastane iskeleti vardı geldiğimizde, sanki bunları hizmete sokmak
küçük bir işmiş gibi söylüyorlar ama, olsun, biz
yine de bu ayrımı yaparak konuşalım. Yani,
4.680 yatak yapılmış üç buçuk senede, bunların
sadece 1.050 tanesi de 57’nci Hükûmet döneminde başlanmış ve bitirilmiş.
Şimdi dönemimize geliyorum. 18.104 yatak
bitirmişiz değerli arkadaşlarım beş yılda. (AK
Parti sıralarından alkışlar) Milletimizin hizmetine sokmuşuz ve bu 18.104 yatağın 7.049’u
kendi dönemimizde başlanmış ve bitirilmiş
hastanelerden kaynaklanıyor. (AK Parti sıralarından alkışlar) Dahası var. Bir önceki hükûmet döneminde vatandaşın hizmetine sunulan
hasta yataklarının sadece yüzde 12’sinde bu
yataklar bir odada banyo ve tuvaletten istifade
edebiliyorlar; sunulan, o gün yapılan, tamamlanan hasta yataklarında. Dönemimizde yapılan, tamamlanan ve vatandaşın hizmetine sunulan yatakların yüzde 66’sı bu imkâna sahip.
(AK Parti sıralarından alkışlar) “Niçin yüzde
100’ü böyle değil?” diyebilirsiniz, çünkü, yüzde
100’ünün böyle olması gerekiyor eğer çağdaş
bir ülkenin hastanelerinden bahsediyorsanız;
çünkü projelerin bir kısmına, maalesef, onları
revize edebilecek bir seviyede yetişemedik, on-

Bir önemli iddia da -buna, her üç muhalefet
partisinden milletvekillerimiz de temas ettiler“Siz hastane birlikleri Kanunu yapıyorsunuz,
siz hastaneleri özelleştireceksiniz, bunlar bunun hazırlığıdır.” falan.

Değerli Arkadaşlarım, bu niyet okuma alışkanlıklarından birileri vazgeçmeli. Biz beş sene iktidar olduk, biz iktidarımızın beşinci haftasında
ve beşinci ayında değiliz ki. Bakın, biraz önce
de söyledim, hangi hastaneyi özelleştirmişiz?
ESFENDER KORKMAZ (İstanbul) -

özelleştirdiniz.

Hizmeti

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP

Biz hastaneleri abad etmişiz, biz hastaneleri abad etmişiz.
AKDAĞ (Devamla) -

Sayın Bakan, hizmeti, sağlık hizmetini özelleştirdiniz,
yönetimi özelleştirdiniz.
ESFENDER KORKMAZ (İstanbul) -

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP
AKDAĞ (Devamla) -

sün değil.
BAŞKAN -

maz.

Hoca, burası senin kür-

Karşılıklı konuşmayın Sayın Kork-

ESFENDER KORKMAZ (İstanbul) -

kan, yapacaklarınızı söyleyin.

Sayın Ba-

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP

- Bak, senin üniversitedeki
kürsün değil, burası milletin kürsüsü, dinlemeyi bileceksin. Burası milletin kürsüsü. (AK Parti sıralarından alkışlar)

AKDAĞ (Devamla)

Bir dakika… Bir dakika… Bir dakika Sayın Bakan…
Sayın Bakan… Bu Parlamentoda görev yapan
herkes konuşabilir.

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) -

MEHMET ÇERÇİ (Manisa) -

Dinle, dinle!

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP

Değerli Milletvekilleri,
bakınız kamu hastane birlikleri yasa tasarımız…

AKDAĞ (Devamla) -

Siz Hitler
mantığıyla konuşamazsınız burada! Siz Hitler
misiniz?
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) -

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP
AKDAĞ (Devamla) - Sayın Kılıçdaroğlu, siz de
dinlemeyi öğreneceksiniz!

Evet, dinlemeyi öğreneceksiniz! Hakaret etmeyeceksiniz
kimseye!

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) -

100. YILA ARMAĞAN

ları değiştiremedik, ama, önümüzdeki dönemde yapacağımız bütün hastanelerde vatandaşlarımız bu imkânlara sahip olacaklardır.

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

Bu kürsüde konuşan konuşmacıyı
dinlemeyi bir partinin Grup Başkan Vekili olarak siz de öğreneceksiniz. Lütfen yerinize oturun ve beni dinleyin. (AK Parti sıralarından alkışlar) Lütfen yerinize oturun ve beni dinleyin!

vamla) -

Siz de
AKP’nin Bakanı olarak öğreneceksiniz! Bakansınız, akademik kimliğiniz var!
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) -

MEHMET ŞANDIR (Mersin) -

Bakan, yakışmıyor!

Yakışmıyor Sayın

BAŞKAN - Sayın Bakan, Sayın Başkan, karşılık-

lı konuşmayalım.

Ağzınızdan çıkanı kulağınızın duyması lazım. Olur
mu öyle şey?
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) -

Sayın Bakanım… Sayın Bakanım,
Sayın Kılıçdaroğu, lütfen karşılıklı konuşmayalım…

BAŞKAN -

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

- Sayın Başkan, lütfen bunları da konuşma süreme eklemenizi istirham edeceğim.
vamla)
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Hayır
efendim. Hayır efendim. Milletin kürsüsü size
ipotek edilmedi!

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) -

BAŞKAN - Sayın

la hitap edin.

Bakanım, lütfen Genel Kuru-

MEHMET ÇERÇİ (Manisa) - Sayın Başkan, mü-

dahale edin! Konuşturmuyorlar Sayın Bakanı.
BAŞKAN -

Sayın Çerçi, otur!

Sayın Bakanım, Genel Kurula hitap edin. Buyurun.
OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - O koltuklar babasının koltuğu değil, milletin koltuğu!
100. YILA ARMAĞAN

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Devamla) - Değerli Milletvekilleri, evet, bu kürsü

milletin kürsüsüdür, tekrarlıyorum. (AK Parti
sıralarından alkışlar)

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) -

letin kürsüsüdür!
OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) -

tuğu değil!

Evet, mil-

Babanızın kol-

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - O milletin

kürsüsünde 550 kişi de konuşabilir, size tahsis
edilmiş değil!

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Devamla) - Kamu hastane birlikleri yasa tasarısı
bir özelleştirme yasa tasarısı değildir.

Değerli Milletvekilleri, kamu hastane birlikleri
yasa tasarısıyla, biz şunu yapıyoruz… (CHP ve
MHP sıralarından gürültüler)
Arkadaşlar, Sayın Bakanın konuşmasını engellemeyin lütfen.

BAŞKAN -

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

Yerinden yönetilen kamu hastaneleri
oluşturuyoruz. Siz değil misiniz yıllardır kadrolaşmadan bahseden? Biz kadrolaşmadık ama
bundan sonra gelecek bütün iktidarlar için de
vamla) -
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kadrolaşma ihtimalinin bile önünü kesen çağdaş bir yönetim anlayışı getiriyoruz hastanelere. Ne yapıyoruz? Hastanelerin yönetimini,
yerinde oluşturulan, il genel meclislerinin oraya
üye vereceği, Sağlık Bakanlığının da üye vereceği özel yönetim kurullarınca yönetilecek olan
kamu hastane birliklerine, yerinden yönetime
dönüştürüyoruz. Bakın, biz Sağlık Bakanlığı
olarak, Hükûmet olarak kendi elimizdeki yönetici atama yetkisini yerele bırakıyoruz, yerinden
yönetime bırakıyoruz daha doğrusu. Tabii ki,
bu işi bilen herkes kamu yönetimini bilen herkes
bu tarz yönetimlerin Batı’da çoktan yapılmaya
başlanmış, çağdaş, modern dönemin yönetim
tarzı olduğunu, yönetim anlayışı olduğunu bilir.
Peki, bu şekilde yapmak, acaba bunları satıp
savmak anlamına mı geliyor? Elbette değil. Bakınız, birlik taşınır ve taşınmazlarına tasarruf
etme yetkisinin yönetim kuruluna devri, hukuken özerk kurum olmanın bir gereğidir. Bütün
özerk kurumlarda benzeri özelliklerin olduğunu hepimiz biliyoruz. Yönetim kurulları veya
benzeri kurullar bu özerk kuruluşları yönetirler. Üstelik, Maliye Bakanlığı, Millî Emlağın
üzerinde olan bu malları bugün Sağlık Bakanlığına tahsis etmiş, yarın bu özerk birliklere tahsisi edecek. Onların satabileceği mallar değil ki
bunlar. Ama, kendileri bir mal edinmişlerse
sonradan, kendi döner sermaye çalışmalarıyla
bir mal edinmişlerse, kuşkusuz ki, bunu da alıp
satabilmeleri, kiralayabilmeleri lazım ki özerk
bir yönetimin ne anlama geldiği şeklindeki uygulamalar yerini bulmuş olsun.
Değerli Milletvekilleri, aslında şunu özellikle
söylemem icap ediyor: Milletin, gerçekten milletin not verdiği yerde başkalarının not vermesinin çok kıymeti yok, ben hep böyle değerlendiriyorum meseleyi.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) -

Özal’a da ver-

mişti o notu, Demirel’e de vermişti! Sıra size
de gelecek.

ni veren sizdiniz! Soyduran sizdiniz! Soyan da
sizsiniz! Halen soyuyorsunuz!

Size vermedi, size ver-

SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Devamla) -

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Size

sıra… Gelecek, gelecek…

de gelecek

Sayın Bakan, bir dakikalık ek süre
veriyorum, konuşmanızı tamamlayınız efendim.
BAŞKAN -

…ve kendi dönemlerinde kara tablolarla milleti uçurumun kenarına getirenler bugün yolsuzluktan bahsedemezler!
OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Bizim

dokunulmazlığımız yoktu, niçin üzerimize gelmediniz?

NECATİ ÖZENSOY (Bursa) -

Buyurun.
SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Devamla) - “Ülkeyi soydurdunuz.” laflarını söyle-

yenlere şimdi şunu söylemek istiyorum: Değerli
milletvekilleri, siz değil miydiniz 2001 krizine
yol açan Hükûmet? Siz değil miydiniz milletin
bir günde parasını, bir gecede yarıya düşüren
Hükûmet? (AK Parti sıralarından alkışlar) Siz
değil miydiniz 10’larla ifade edilen bankaların
batmasına yol açan Hükûmet?

seçiminde bize dua edin, bize.

Cumhurbaşkanı

SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Devamla) -

Değerli Milletvekilleri, bu konuşmayı engellemek için arkadaşların nasıl gayret içinde oldukları açık. Bunu da tabii karşılıyorum. Çünkü,
doğruların söylenmesi…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN -

Sayın Bakanım, teşekkür ediyorum.

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - 28 Şubat… Siz-

diniz siz!

YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) - Tahrik eden sizsiniz Sayın Bakan, kimseye çamur atmayın!

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

- Bu kürsüye çıkıp her sözü söyleyip
Hükûmet adına cevap verince de tahammül
edemeyeceksiniz!

vamla) -

Bu yolsuzluk iddialarını ve yolsuzluk
laflarını, bunları ifade edenlere iade ediyorum
ve bunları ispatlayamayacaklar ve ispatlayamadıkları sürece de…

vamla)

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Her

dim.

açan sizdiniz.

yere banka

BAŞKAN -

Sayın Bakanım, süreniz doldu efen-

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ
(Devamla) - … kendilerini milletin nezdinde
“müfteri” olarak ilan ediyorum! (AK Parti sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)

Her yere banka
yetkisi veren, soyduran sizdiniz!
OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) -

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

En hassas olduğumuz konulardan
birisi, Hükûmet olarak, yolsuzluktur…
vamla) -

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) -

100. YILA ARMAĞAN

SUAT KILIÇ (Samsun) -

medi ama!

Banka yetkileri-

Bu, demokrasi kültürüyle, demokrasi
mantığıyla bağdaşmıyor.

vamla) -

BAŞKAN - Sayın Bakanım, mikrofon kapalı, süreniz doldu.
SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Devamla) -

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK
Parti sıralarından alkışlar)

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Erzurum) -

rum.
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Sayın Ağyüz, yeşil kart sorularına niçin cevap
vermediğimi” sordular, hemen cevap vereyim;
çünkü vakit yoktu kürsüde.
Başka söylediği hususları… Hani, ortamı germekten bahsetti. Ben germemek için onlara
cevap vermeyeceğim.
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Olmuyor!
SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Yani, sorduğunuz soruya cevap verir-

ken daha da gerilebilir ama...

Sayın Bakan, olmuyor; eğer özür dilerseniz, çok makbule geçecek.
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) -

100. YILA ARMAĞAN

BAŞKAN -

Buyurun.

zurum) - Kılıçdaroğlu, ben doğruyu söylüyorum, ama senin…

Hayır,
söylemiyorsun. Seçimlerden önce, elektronik
sistemleri, gidip orada görecektiniz. Seçimlerden önce...

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) -

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Erzurum) - …senin demokrasi kültürün dinlemeyi maalesef mümkün kılmıyor.
BAŞKAN - Arkadaşlar…
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Evet…
SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Erzurum) -

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Er-

Yeşil kartla ilgili olarak şunu ifade
ediyorum…

zurum) -

Soru sordunuz, cevabını alın canım!

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Eğer, siz,
Bakan olarak görevi yapmazsanız, biz, milletvekili olarak yapacağız.

Arkadaşlar, Sayın Bakanı dinleyelim, cevap versin.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) -

Sürekli kavga etmeye devam edin Sayın Bakanım!

BAŞKAN -

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Er-

Buyurun Sayın Bakanım.

zurum) -

Yeşil kartla ilgili olarak…

Değerli arkadaşlarım bakın, bir şeyin gerçeğini
bilmeden sağda solda konuşulanlara veya bazılarının yazıp çizdiğine bakarak karar vermemek lazım.
YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep)

ders vermek değil beyefendi!

- Sizin göreviniz

MEHMET ŞANDIR (Mersin) -

Sayın Bakan…

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) -

özür dileyeceksiniz!
MEHMET ŞANDIR (Mersin) -

yacağız.
BAŞKAN - Sayın

Çıkıp siz

…soru da sorma-

Milletvekilleri, lütfen…

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Er-

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Er-

zurum) - Türkiye’de iptal edilmiş, özel olarak
iptal edilmiş yeşil kart falan yok. Bu yaz mevsimine kadar, ağustos ayına kadar yeşil kartlılarda güncellemeleri yapabilecek bir elektronik
sistem yoktu. Bir defa sisteme giren yeşil kartlı
görünüyordu. Şimdi ise…

zurum) -

Doğruyu
söylemiyorsunuz Sayın Bakan, doğruyu söylemiyorsunuz.

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) -
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SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Er-

Biz doğru söylemeyi de biliyoruz.
Özür dileyecek birisi varsa sizsiniz.

BAŞKAN - Sayın

la cevap veriniz.

Bakanım, lütfen Genel Kuru-

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Değerli Başkanım, yeşil kartla ilgili
olarak mesele…
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Sayın Başkan, Sa-

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Erzurum)

siniz…

- Değerli Başkanım, siz sormayabilirBundan böyle de

YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) -

cevabınızı beklemiyoruz.

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Erzurum) -

Siz azarlayacaksınız, siz hakaret edeceksiniz, biz cevap vermeyeceğiz; böyle şey olamaz, lütfen…

MEHMET ŞANDIR (Mersin) -

Hayır…

YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) - Karşınızda çocuk

yok!

Sayın Bakan, size oy veren Türk milleti de oy vermeyenler Türk milleti değil mi? Size oy vermeyen…
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) -

MEHMET ŞANDIR (Mersin) -

Sayın Başkan…

BAŞKAN - Sayın Şandır, Sayın Bakan cevap
versin efendim.

Buyurun.
SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Er-

Sağlığın paralı hâle getirildiği ile ilgili
iddialar tamamen yersizdir. Türkiye’de öteden
beri ilaçta veya diğer bazı hizmetlerde…
zurum) -

MEHMET ŞANDIR (Mersin) -

yoruz!

Sizi protesto edi-

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ
(Erzurum) - …vatandaşların katkıları alınmaktadır. Bundan sonra da tabii ki alınabilir.
Herkes, AK Parti Hükûmetlerinin sağlıkta
vatandaşın işini nasıl kolaylaştırdığını biliyor,
vatandaşı nasıl muayenehane köşelerinden
kurtardığını çok iyi biliyor. Yeni gelen yasa da
bu mantık üzerine inşa edilmiştir.

Sayın Hasip röntgen personelinin çalışma saat-

lerinden bahsetti. Röntgen personelinin Avrupa normlarında çalışma saatleri, aldıkları şua
dozlarıyla alakalıdır. Türkiye’de beş saat çalışmaktaydılar, bunu sekiz saat olarak belirlemeyi
düşünüyoruz. Bu şekilde bir kanuni değişiklik
de yaptık, ancak kuşkusuz ki, onların gereksiz
ve fazla şua almasını, röntgen almasını önleyecek tedbirlerimiz de mevcut.
4/B’yle ilgili olarak, eş durumu hususunda
yeni bir düzenleme yapmayı düşünmüyoruz.
4/B tayinleri, vatandaşımızın personele ihtiyaç
duyduğu bölgede, bu ihtiyacı karşılamak üzere
yapılmaktadır ve 4/B tayinlerine talip olan değerli meslektaşlar, değerli sağlık çalışanları da bu
şartları bilerek bu kadrolara gelmektedirler. Dolayısıyla, o klasik, bildiğimiz 657’yle, vatandaşı,
ülkenin ihtiyaç görülen bölgelerinde mahrum
etme düşüncesinde değiliz biz. Bir şekilde, bir
kapı bularak, devlete memur olup daha sonra da
Doğu’dan, Güneydoğu’dan, Orta Anadolu’dan,
kırsaldan büyük şehirlere, sahil kesimlerine memur transferi gibi bir uygulamayı sürdürmeye
niyetimiz yok. Yani, 4/B’yle ilgili uygulamanın
bir maksadı var, vatandaşa hizmet vermektir ve
bu maksat bugün yerine getirilmektedir.

100. YILA ARMAĞAN

yın Bakanın bu azarlama üslubu devam ettiği
sürece, muhalefet partisi olarak, ne konuşuruz
ne soru sorarız. Böyle bir üslup olmaz!

Sayın Paksoy’un sorduğu sorular çok eski konular ve defalarca kamuoyunun huzurunda
bunlara cevap verdik. Zamanında, bundan
dört beş sene önce yaptığımız bir yerleştirme
sırasında, aslında düşük puanlı olup da yerleşenler, o kendi tercih noktalarına tercih yapılmadığı için yerleşenlerdir. Yani, o bölgelere
daha yüksek puanlı birileri tercih yapmış da
yerleştirilmemiş falan değildir.
Ayrıca, birtakım hekimler için “Noterden belge
falan alındı nereye gideceklerine dair.” deniyor,
böyle bir şey de hiç bugüne kadar olmamıştır.
BAŞKAN -

Sayın Bakanım, isterseniz…

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Er-

Ben Sayın Bakanıma bırakıyorum;
geri kalan sorulara yazılı olarak cevap vereceğiz.

zurum) -
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TBMM | 23. DÖNEM
Konu

2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı
Maddeleri Münasebetiyle

Yasama Yılı

2

Birleşim

38

Tarih

13.12.2007

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Er-

Değerli Başkanım, soruların önemli
bir kısmına yazılı olarak cevap vereceğiz. İki
konuya temas etmek istiyorum. Birincisi, kayıt
dışı istihdam konusunda tabii ki Hükûmetin
bir politikası vardır. Yüksek Planlama Kurulu
bu hususta bir strateji belgesi ortaya koymuştur
ve bu strateji belgesi doğrultusunda kayıt dışıyla mücadeleye devam edeceğiz.

100. YILA ARMAĞAN

zurum) -

Ankara Büyükşehir Belediyesinin borcunu
ödememesi ve bunun hazine tarafından ödenmesiyle ilgili olarak gelinen nokta da şudur: Bu
borç, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından
taksitler hâlinde tahsil edilmektedir.
Diğer sorulara yazılı olarak cevap vereceğiz
Değerli Başkanım.
Teşekkür ederim.
--SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Değerli Başkanım teşekkür ediyorum.

Maliye Bakanlığımızın genel politikaları çerçevesinde sosyal tesislerin, sadece Maliye Bakanlığı için değil, diğer sosyal amaçlı tesislerin de
mümkün olduğunca satılması şeklinde bir ana
prensip var. Bu anlamda, Maliye Bakanlığımızın dinlenme tesisleri de, Sayın Milletvekilimizin bahsettiği tesis de dâhil olmak üzere satılması planlanan tesisler arasındadır.
Bir başka milletvekilimiz de, yine “Ne kadar
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sosyal tesis satıldı ve bunlardan ne kadar gelir
elde edildi?” diye sordular. 33 sosyal tesis satılmış ve 64 milyon YTL gelir elde edilmiştir.
Bir milletvekilimiz, “2002’yle niçin kıyaslamalar yapılıyor, 2002’deki durumla veya 2002’deki
birtakım göstergelerle hâlâ niçin kıyaslamalar
yapılıyor?” dedi. Aslında, bunun, tabii ki, özel
bir kastı yok Değerli Milletvekilim. Biz, AK Parti Hükûmetleri olarak 58’inci, 59’uncu, 60’ıncı
Cumhuriyet hükûmetleriyiz. Dolayısıyla, herhangi bir konuda nereden nereye geldiğimizi,
hangi noktadan hangi noktaya meseleyi getirebildiğimizi ifade ederken, takdir edersiniz ki, bu
kabil kıyaslamalar yapmak çok tabii olmak gerekir. Bunun altında bir kasıt aramamak lazım.
Normalde bir vazifeyi devralan herkes, nereden
ne şekilde devraldı, geldiği noktada nereye gelmiştir, bunu anlatmayı herhâlde uygun bulur,
sizler de uygun bulursunuz, yani sonuçta millete
hepimiz hesap veriyoruz. Yaptığımız işleri millete izah etmeye çalışıyoruz. Bunun tek amacı budur. Altında başka bir amaç aramamak lazım.

‘‘

Adana Seyhan’daki hastane
özelleştirilecek mi?’ Böyle bir şey
hiç yok. Hiçbir hastanemiz için
böyle bir şey düşünmüyoruz. Zaman
zaman kamuoyuna bu kabil bilgiler,
maalesef çıkıyor. Hangi amaçla
bunların çıkarıldığını da bilemiyorum.
Çok net olarak ifade ediyorum: Biz,

Hükûmet olarak hastanelerimizi,
kamu hastanelerini özelleştirmeyi
düşünmedik, düşünmüyoruz, ama özel
sektörün de güçlenmesini, özel sektörün
de yine kamu sigortacılığı vasıtasıyla
vatandaşlarımıza hizmet etmesini arzu
ediyoruz, bu yönde de uygulamalarımız
devam edecek.

’’

Sosyal tesislere personel alımıyla ilgili olarak

Sayın Genç’in sorduğu soruya da şöyle cevap
verebilirim: Bu maddedeki ifade, açıktan yeni
personel alınamayacağını ortaya koymaktadır,
yani açıktan herhangi bir yeni personel alınamayacaktır.
Müsaadenizle, diğer sorulara da yazılı olarak
cevap verelim.
Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sağlık Bakanlığı 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2007 Yılı Merkezi
Yönetim Kesin Hesabı Münasebetiyle

Yasama Yılı

3

Birleşim

34

Tarih

22.12.2008

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Saygıdeğer Başkanım, Yüce Meclisimizin Değerli Milletvekilleri, sizleri ve şahsınızda aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum.
Sağlık Bakanlığımızın 2009 Mali Yılı Bütçesi
üzerindeki görüşlerimi arz etmek üzere huzurlarınızdayım.

Değerli Milletvekilleri, hepinizin malumu olduğu üzere, AK Parti Hükûmetleri olarak sağlıkta
geniş kapsamlı bir dönüşüm programı yürütüyoruz. Bu programı tanzim ederken devletimizin vatandaşlarına hakkaniyeti gözeten bir sağlık hizmeti sunma gücünün varlığına inanarak
yola çıktık ve attığımız her adımda hükûmetlerimizin, partimizin “Önce insan” diyen temel
prensibini gözettik. 2008 yılı da attığımız kararlı adımlarla vatandaşlarımızın takdirini toplayan güzel bir çalışma yılı olmuştur.
Bugün “Sağlıkta Dönüşüm Programı”nın sağlıklı hayata katkılarını ve önemli sonuçlarını ül-

100. YILA ARMAĞAN

Konu

kemizde hep birlikte yaşıyoruz. Kuşkusuz hâlâ
önemli eksiklerimiz var. Ancak, ambulansla
hasta taşınması için kendisinden veya yakınından ücret istenen, acil servislerinden hastalarının geri çevrildiği, hastanede yatış ücreti ödeyemediği için hastalara, hastaların yakınlarına
rehin almanın reva görüldüğü, hatta çocuk
cenazelerinin rehin alındığı günleri Türkiye,
hamdolsun, tarihin sayfaları arasında bıraktı.
Hastalarımız bütün sağlık kuruluşlarından memur, işçi, esnaf, emekli, bu şekilde hiçbir ayrım
yapılmaksızın hizmet alabiliyorlar ve ilaçlarını
da bütün eczanelerden temin edebiliyorlar.
Özel sağlık kuruluşlarının sundukları hizmetler
için… Biliyorsunuz,

‘‘

Hükûmetimiz özel sağlık
kuruluşlarından da hizmet
alınmasının önünü açmıştır. Geçmişte
vatandaşımızın kapısından bile
Yüzyılın
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geçemediği özel sağlık kuruluşlarından
hizmet alırken vatandaşımızı koruyucu
şekilde bu hastanelerin, bu kuruluşların
alacakları ücretlere de bir sınır koymuş
bulunuyoruz.

’’

Son birkaç aydır Türkiye bunun tartışmasını
yaşıyor. Özel hastaneler bu sınırla ilgili birtakım
taleplerde bulunuyorlar. Mutlaka bu sınır veya
benzeri uygulamalar makul çerçevede devam ettirilecektir ama sonuçta, vatandaşımızı koruyucu
üslup burada da yerini bulmuş durumdadır.

100. YILA ARMAĞAN

Acil veya yoğun bakım gerektiren durumlar için
ise - özeller dâhil- hiçbir sağlık kuruluşu bugün
ücret talep edemiyor. Bu hastaların nakil işlemlerini 112 acil servisimizin, komuta kontrolümüzün koordinasyonunda gerçekleştiriyoruz ve
hastane hastane dolaştırmaların da önüne geçiyoruz. Çok nadiren sistemi yerli yerinde kullanmayan yöneticiler veya sağlık kuruluşları çıkmıyor değil, gerekli hassasiyetin zaman zaman
gösterilmediğine de şahit oluyoruz. Bunun için
de zamanında soruşturmalar yaparak sorumlular hakkında gerekli işlemleri gerçekleştiriyoruz.
Değerli Milletvekilleri, artık 112 hizmetini yani
acil çağrı hizmetini sadece kentlerde değil köylerdeki vatandaşımız da kullanabiliyor ve acil
hasta taşıma kapasitemizi, taşıdığımız acil hasta sayısını 4 katına çıkardık.
Aslında, böyle, kısa bir bütçe sunumu konuşmasında, benden önceki değerli konuşmacı arkadaşlarım veya ben, böyle, “4 katına, 3 katına,
6 katına” dediğimiz zaman, bunlar başlangıçta
sanki kolay başarılacak, başarılabilir hedeflermiş
gibi gelebilir ama bakınız değerli arkadaşlarım,

‘‘

’’

Tabii, bu ambulanslar sadece ambulans satın
Yüzyılın
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İyi ama değerli arkadaşlar, yani bugün Erzurum’un, benim şehrimin bir ilçesinden, Hınıs
ilçesinden 87 yaşında bir ihtiyar dedem bir
hava ambulansıyla, bir helikopterle, enfarktüs
geçirdiği sırada donanımlı bir hastaneye kavuşturulabiliyor ve hayatı kurtarılabiliyorsa…
Aslında, bizim geçmişte çok böyle, ne bileyim,
büyük bir şeyle baktığımız, büyük bir iltifatla,
özenle, imrenmeyle baktığımız ülkeleri hatırlıyoruz. Hani “Efendim, birisinin Türkiye’de
önemli bir hastalığı olmuş da Fransa’dan
hava ambulansı göndermişler de Fransa’ya
götürmüşler.” derdik. Bugün, şükürler olsun
ki çağdaş bir ülkenin yapması gereken bir işi
Türkiye Cumhuriyeti olarak gerçekleştirebiliyoruz ve bununla da iftihar ediyoruz. (AK
Parti sıralarından alkışlar)

‘‘

Bugün dört ilimizde başlatmış
olduğumuz uygulama, 2009 yılının
sonuna kadar bütün illerimizi kapsamış
olacak, on yedi helikopter ve üç uçakla
bu hizmeti yürütür hâle geleceğiz.

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) -

şey yok Sayın Bakan.

’’

Abartılacak bir

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

618 ambulanstan 2.250 ambulansa
çıkmışız.

Sağlık Bakanları

almakla hizmet etmiş olmuyor. Bunlara yetiştirilmiş eleman lazım, organizasyon lazım. Bugün yetmiş beş adet kar üstü araçla ülkemizin
kışın ulaşılamayan köylerine ulaşıyoruz. Biraz
önce değerli bir milletvekili arkadaşımız, başlattığımız hava ambulansı hizmetlerinden bahsederken “Yani bunlar buz dağının görünen
üst kısmı, bir de alt kısmı varmış.” dedi.

Değerli Milletvekilleri, şimdi bu laf
atma güzel iş. Gerçekten, buradaki, kürsüdeki
konuşmacıya iyi paslar da atılmış oluyor. Değerli bir milletvekili diyor ki: “Abartılacak bir

vamla) -

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) -

lanların üstüne…

Daha önce yapı-

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Devamla) - Ama değerli arkadaşlarım, yani biz bu
ülkede on yıllarca kızaklarla yahut at sırtında
köyünden şehre inmeye çalışan hastaların hatıralarıyla büyümedik mi? Yaşlarımız birbirine
benzer. Dolayısıyla, önemli olan zaten yapılması gereken işi başarmaktır. Hiçbirimiz sihirbaz
değiliz, hiçbirimiz olağanüstü işler yapmak için
yaratılmadık. Ama milletimiz bize bir emanet
veriyor, milletimiz bize diyor ki: “Muasır medeniyet ne gerektiriyorsa ben bu emaneti sana
tevdi ediyorum, sen şimdi git muasır medeniyet
seviyesine bu ülkeyi ulaştırmak için, her alanda olduğu gibi sağlıkta da ulaştırmak için çalış.” Bizim yaptığımız bundan ibarettir. Tekrar
söylüyorum: Aslında bu yaptıklarımızı bir lütuf
olarak falan hiç görmedik, hiç görmüyoruz, hiç
görmeyeceğiz. Vazifemizi ne kadar yapmışsak
kendimizi o kadar bahtiyar addedeceğiz.
MEHMET NEZİR KARABAŞ (Bitlis) - Bitlis, Muş,

Diyarbakır milletvekilleri nerede?

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

Değerli Arkadaşlarım, Türkiye’de
2.500 kişinin üzerinde bugün gönüllü bir ulusal
tıbbi kurtarma ekibi var.

vamla) -

MEHMET NEZİR KARABAŞ (Bitlis) -

yarısı yolda ölüyor…

Hastaların

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Devamla) - Şimdi, bu Diyarbakır için oradan söz

atan DTP’li arkadaşım...

MEHMET NEZİR KARABAŞ (Bitlis) -

gerçeği dile getiriyorum.

Söz değil,

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

Bakın, bizim Diyarbakır’a yaptığımıza, bizim Diyarbakır’a yaptığımız hizmete,
bizim Şırnak’a yaptığımız hizmete, bizim Hakkâri’ye yaptığımız hizmete senin hayalin bile
yetişmez. (AK Parti sıralarından alkışlar, DTP
sıralarından gürültüler) Çünkü hayal edebilmek için de bir vizyona sahip olmak gerekir,
çünkü hayal edebilmek için de kardeşlik duygusunun ne olduğunu tam anlamıyla kavramak gerekir. (AK Parti sıralarından alkışlar)
vamla) -

BAŞKAN - Sayın Bakanım, Genel Kurula hitap

ediniz.
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şey yok.” Tamamen katılıyorum, abartılacak
herhangi bir şey yok. Yani, Türkiye Cumhuriyeti hükûmetleri, 58, 59 ve 60’ıncı cumhuriyet
hükûmetleri sağlıkta üstüne düşeni yapmaya
çalışıyor, üstüne düşeni yapıyor, vatandaşın
verdiği görevi yerine getiriyor. (AK Parti sıralarından alkışlar)

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Devamla) -

‘‘

Değerli Arkadaşlarım,

Koruyucu sağlık hizmetlerine 2009
yılında 4 milyar YTL ayırıyoruz.
Koruyucu sağlık hizmetlerine
ayırdığımız pay, Sağlıkta Dönüşüm
Programı öncesine kıyasla yüzde 58
artmış durumdadır.

’’

Biraz önce bir husustan bahsediyordum. Bu
laf atma meselesiyle başka bir konuya girmiş
oldum. 2.500’ün üzerinde bugün gönüllü bir
ordu var Türkiye’de, afetlerde hizmet etmek
üzere. Bunların içinde ortopedi uzmanları
var, diğer cerrahlar var, hemşireler var, sağlık
teknisyenleri var ve gerçekten çok mükemmel
yetişmiş olan bu değerli arkadaşlarımız yurt
dışında da göğsümüzü kabartan, iftihar ettiğimiz başarılara geçmişte imza attılar; Endonezya’da, İran’da, Pakistan’da. Tabii, Türkiye’de
hiçbir afet olmamasını arzu ediyoruz. Allah
muhafaza etsin. Ama, sonuç itibarıyla buna da
hazırlıklı olmak gerekiyor.
Evet, 1.572 olan çalışır durumdaki sağlık evini
Yüzyılın
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4.798’e ulaştırdık. Bu çok önemliydi. Özellikle
kırsalda gezici hizmetler yapmak, kırsala ulaşmak, oradaki annelerin, bebeklerin, yatalak
durumda olan hastaların sağlığı için son derece
önemlidir. Bugün vatandaşlarımız, yurdun her
tarafında sağlık ocaklarımızdan, aile hekimlerimizden, dispanserlerimizden, herhangi bir
sosyal güvenlik belgesi istenmeksizin tamamen
ücretsiz olarak hizmet alabiliyorlar. Hani, bu
kürsüden yine benden önce konuşan bazı değerli milletvekilleri, neoliberal politikalardan
bahsettiler. İşte, bazıları sağlığın piyasalaştırılmasından bahsediyorlar.

100. YILA ARMAĞAN

Değerli Milletvekilleri, AK Parti hükûmetleri,
sağlığı bütün vatandaşların ayağına götüren,
gerek koruyucu sağlık hizmetleri açısından
gerek tedavi edici hizmetler açısından, bu ülkenin bütün insanlarını onurlu insanlar olarak
başının üstüne koyan bir hükûmet olmuştur,
bundan sonra da böyle olacaktır. (AK Parti sıralarından alkışlar)
Bulaşıcı hastalıklara karşı verdiğimiz mücadele
de “Tabii, olur böyle şeyler, bunları yapmanız
gerekirdi.” diye yorumlanıyor. Değerli milletvekilleri, bugün biz, Avrupalı ülkelerden Türkiye’ye kızamık gelmesin diye gayret ediyoruz,
evet. Benden önce, Değerli Erdöl 7 binlerde
olan kızamık vakasının sıfıra yaklaştığından
bahsetti.

‘‘

Aslında kızamık her iki üç yılda bir
salgın yapar. Türkiye’de de on yıllar
boyunca böyle olmuştur. 20 bine, 30 bine
çıkan vakalar olur bazı yıllarda ama
2006 yılında vaka sayımız 30 küsurdur,
2007’de 3 tanedir, 2008’de hiç kızamıklı
vakamız yok.

’’

(AK Parti sıralarından alkışlar) Şimdi, biz kızamığı, sıtmayı, tifoyu ülkemizden elimine etYüzyılın
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menin gayreti içindeyiz. Evet, belki kanserlerle, kalp hastalıklarıyla, bundan sonra, bundan
sonraki on yıllarda daha çok ciddi mücadeleler
vereceğiz, tıpkı sigara konusunda sizlerle beraber yaptığımız güzel işler gibi ama Türkiye
artık, az gelişmiş ülkelerin sağlık problemleriyle boğuşmuyor. Bu çok önemli bir merhaledir,
çok önemli bir noktadır.
Peki, bütün bunları yaparken… Mesela aşılama
için, dönüşüm programı öncesi yılda harcanan
14 milyon YTL, 2009 yılında, değerli milletvekilleri, Genel Bütçe’den ve döner sermaye
kaynaklarımızdan aktaracağımız paralarla
300 milyon YTL olacak. Neden 14’ten 300’e
çıktık? Çünkü artık çocuklarımıza kızamıkçık,
kabakulak, menenjit aşılarını da ücretsiz yapıyoruz, çünkü artık çocuklarımıza zatürree
aşılarını da ücretsiz yapıyoruz. Bütün bu yaptığımız aşılar, bugün dünyada en gelişmiş yirmi
ülkenin çocuklarına yaptığı aşılar kapsamındadır ve şunu da ifade etmek isterim: Aslında,
çok akıllıca bir biçimde parayı kullanmamış olsaydık, bu aşıları bugün kullanmaya bütçemizin gücü yetmezdi. Bugün, en son olarak ekim
ayında kullanmaya başladığımız zatürree aşısından bahsedeyim, Pnömokok aşısından. Bu
aşıyı Türkiye’ye biz 16 dolara mal ettik. Dünyada bir tek firmada var yani rekabet şansı da
çok düşük olan bir üründür ve bizim 16 dolara
mal ettiğimiz bu aşı bizden sonra dünyada en
ucuza 35 dolara mal edilebilmiştir Meksika’da
ve bu sayededir ki çocuklarımıza bu aşıları yılda 300 milyon lira harcayarak, yılda, ücretsiz
bir şekilde yapabiliyoruz. Böylesine iyi bir satın
alma politikasıyla aşıları elde edemiyor olsaydık 300 milyon da yetmezdi, o zaman 900 milyon lira gerekecekti.
Değerli Milletvekilleri, özel önem verdiğimiz
anne ve çocuk sağlığında büyük ilerlemeler
kaydettik. Ücretsiz dağıttığımız koruyucu ilaçlarla çocuklarda demir eksikliğini, D vitamini

‘‘

Bugün Türkiye’de anne ölüm oranlarını
yüz binde 19’lara çekmiş durumdayız.
Türkiye’yle aynı gelir grubunda olan
ülkelerde -mesela bunların içinde
Meksika var, Arjantin var, başka ülkeler
var- anne ölüm oranları yüz binde 91’dir.

’’

Aradaki farka dikkatinizi çekiyorum. Türkiye’de de 1998 yılında yüz binde 70’ti. Ama
bunu yaparken bir dedektif hassasiyetiyle ve
büyük bir şefkatle her bir annenin nasıl önlenebilir bir biçimde bir problemle karşı karşıya gelip gelmediğinin peşine düştük yani artık
Türkiye’de bebek ölümleri, anne ölümleri yıl
sonunda il sağlık müdürlüklerince Sağlık Bakanlığına bildirilen istatistikler değil -geçmişte
böyleydi- şimdi her bir vakanın peşindeyiz ve
ciddi bir motivasyon sağladık. Sağlık çalışanları, ebesinden doktoruna kadar, sağlık yöneticisine kadar buna inandılar. Ben sizlerin huzurunuzda şunu açıkça ifade etmek isterim ki:
Değerli sağlık çalışanları, beyaz önlüklülerin,
bu programın ruhuna bu kadar inanan, bu
kadar meseleye inanan davranışları, davranış
biçimleri olmasaydı, daha doğrusu davranış biçimleri bu şekilde değişmeseydi, biz bu başarıları yakalayamazdık. Onun için, huzurunuzda
bütün beyaz önlüklülere de şükranlarımı arz
ediyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)
Hepinizin bildiği gibi tedavi kuruluşlarındaki
hizmetlerde ayrımcılığı kaldırdık.

‘‘

Kamu hastanelerini tek çatı altında
toplayarak, özel kuruluşlardan
yararlanma imkânı getirerek herkese
hastanelerin kapısını açtık. İlaç teminini
kolaylaştırırken, Türkiye’de kullanılan
ilaç miktarını 2 katına çıkarırken, ilaçta
harcamalar sadece yüzde 16 arttı.

’’

Tabii ki bunlar da uyguladığımız yeni ilaç referans fiyat politikalarıyla oldu.
Kamu hastanelerini cihaz fakiri olmaktan çıkardık. Değerli milletvekilleri, bunu sadece
satın almalarla değil, hizmet alımları yoluyla,
geliştirdiğimiz yeni yöntemlerle gerçekleştirdik.
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eksikliğini büyük ölçüde ortadan kaldırdık.
Bunlar bir ülkenin geleceği anlamına gelir. Siz
çocuklarınızı eğer iyi besleyemezseniz, birtakım bu bahsettiğim mikro elemanlar açısından
yeterince besleyemezseniz gelecek nesilleriniz
de riske girer hem zihinsel açıdan hem bedensel açıdan. Türkiye bunları yıllarca yaşamıştır.

Bakınız, mesela,

‘‘

MR sayısını 18’den 200’e çıkarmışız.

’’

Bundan altı sene, yedi sene önce Türkiye’de
kamuda MR çektiremezdiniz, özel sektörde de
400-500 lira vermeden MR çektiremezdiniz.
Oysa, bugün, kamuda beklemeden MR çektirebiliyorsunuz. Dışarıda MR çektireceğiniz
zaman da yine 80 liraya, 90 liraya çektiriyorsunuz. Yani o 450 liralar, enflasyonu da üstüne
koyun, bugün 700 lira, 800 lira olurdu ama bu
satın alma politikaları Türkiye’de aslında sağlık
hizmetlerinde harcamaları da artırmadı. Yani
parayı da bütün dönüşüm programı boyunca
çok akıllıca bir biçimde kullandık.
Değerli Milletvekilleri, burada doğudan, güneydoğudan bahsediliyor. Tabii, Allah’a şükürler olsun, hayatının en güzel yıllarını doğuda
hizmet etmiş biri olarak geçiren bir bakan olduğum için neyin ne olduğunu çok iyi biliyorum.
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Bakınız, mesela, burada birkaç tane örnek aldım ben. Türkiye’de uzman sayımız, değerli
milletvekilleri, bizim dönemimizde sadece yüzde 20 artmıştır, yüzde 20. 20 binden 24 bine
çıktı kamuda çalışan uzmanların sayısı ama

‘‘

Şırnak’ta çalışan uzmanlar 21’den 85’e
çıktı. Yüzde 305…

SEVAHİR BAYINDIR (Şırnak) -

dar?

’’

İhtiyaç ne ka-

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Devamla) -

100. YILA ARMAĞAN

‘‘

Hakkâri’de çalışan uzmanlar 10’dan
50’ye çıktı, yüzde 460.

Değerli Milletvekilleri,

‘‘

Sağlıkta dönüşüm programıyla
sağlık hizmetlerinden
vatandaş memnuniyeti yüzde 39’dan
yüzde 67’ye ulaşmıştır.

’’

Vatandaşımız sağlık hizmeti alırken finansal
riskten artık korunmaktadır büyük ölçüde ve
sağlık göstergelerimiz de iyileşmeye devam etmektedir.

Ağrı’da çalışan uzmanlar 10’dan 110’a
çıktı, yüzde 450.
Kişi başına düşen doktor açısından
Türkiye’nin en iyi beş iliyle en kötü beş
ili arasındaki fark 1’e 8’di, 1’e 8. Şu anda
en iyi beş iliyle en kötü beş ili arasındaki
fark 1’e 2,5 oldu.

Şunu ifade edeyim değerli milletvekilleri: Biraz
önce de söyledim, bütün bu hizmetleri geliştirirken parayı gerçekten iyi kullandık. Mesela
99-2002 yıllarında, dört yılda - karşılaştırma
olabilmesi için dört yıllık süreleri veriyorumkamu sağlık harcamalarındaki reel artış yüzde
56’dır, nominal değil reel artış. 2003-2006’da,
dört yılda, yüzde 23 reel artışla bütün bunları
gerçekleştirmiş durumdayız. Yaşadığımız bu
verimli süreç sonunda geriye dönüp baktığımızda aldığımız mesafe net olarak görülmektedir. Tabii ki, biz gelinen noktayı yeterli görmüyoruz. 2009 yılında da programın bileşenlerini
geliştirmeye devam edeceğiz, eksiklerimizi tamamlamaya devam edeceğiz.

Hiç merak etmeyin… (AK Parti sıralarından
alkışlar)

Değerli Milletvekilleri, yapacak daha çok işimiz, verecek çok hizmetimiz, akıtacak çok terimiz var.

’’

MEHMET NEZİR KARABAŞ (Bitlis) - Kişi başına

düşen doktor sayısını söyle. Bir doktora kaç kişi
düşüyor? Onu verin Sayın Bakan.

SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Devamla) -

‘‘

’’

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

Müsaade ederseniz bitiriyorum Değerli Başkanım.
vamla) -

Bundan sonra da vatandaşımızın AK Parti’mize ve hükûmetlerimize verdiği destekle o
aradaki farklar 1’e 2,5’’ten de 1’e 2’ye inecek,
Yüzyılın
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1’e 2’den de 1’e 1,5’a inecek ve ülkemizin her
yerinde dengeli ve hakkaniyetli bir hizmet sunmaya devam edeceğiz.

Bütçenin hazırlanmasında, Genel Kurula getirilmesinde ve Genel Kurulumuzda emeği
geçen herkese teşekkür ediyorum. Hepinize
sağlık ve afiyetler diliyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) -

Değerli Başkanım, teşekkür ediyorum.

BAŞKAN -

uygulamanı-

Arkadaşlar, lütfen.

SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) Değerli Başkanım, arkadaşlarımız dinleyeceklerse cevap verebileceğiz, yoksa…
RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) -

ramadım…

Soru so-

Sayın milletvekilleri, Sayın Özkan,
istirham ediyorum.

BAŞKAN -

SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum)

Yani süremizi öyle başlatın, şu meseleyi bir
halledin de.
-

BAŞKAN - Buyurun

efendim.

Efendim, milletvekillerimizin sorularına cevap
verecekler.
OKTAY VURAL (İzmir) - Biraz

sorulardan yediniz de cevaptan da gitsin biraz.
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) -

Değerli Başkanım, Adana’da hastanelerin birleştirilmesi konusunda şu anda bir çalışmamız
yok. Ama benzeri uygulamaları başlattığımız
bütün şehirlerde verimliliği ve vatandaş hizmetini artırmayı maksat edinerek bu birleştirmeleri yapıyoruz.
Kütahya’ya 23’üncü dönem kurasında 15 hekim vermiş durumdayız.

‘‘

Eczanelerde alınan, daha doğrusu devlet
hastanesi için 3 özel hastaneler için
alınan 10 YTL katkı payı Sosyal Güvenlik
Kurumunun bir uygulamasıdır.
Ama bunun kaldırılmasını şu anda
düşünmüyoruz.

KAMER GENÇ (Tunceli) -

lira niye alıyorsunuz?

’’

Özel hastanede 10

SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) -

Gaziantep’te veya başka illerde serbest eczacılara devlet herhangi bir angarya yüklememiştir. Bundan sonra da yüklemeyecektir.
Aile hekimliğine Gaziantep’te 2009 yılı içerisinde gerekli eğitimler bittiği takdirde başlayabileceğiz.
Eczacı-eczacı ortaklığı şeklinde Bakanlığımızın
bir yasa tasarısı veya hazırlığı yoktur. Birileri
kendinden menkul birtakım düşüncelerle harekete geçmişler ve tamamen politik bir biçimde
maalesef bu meseleyi speküle etmektedirler.
İstatistiki verilerin abartılı olduğunu söylemek,
aslında, elinde bir veri olmadığı hâlde bunu
söylemek, açıkçası, yapılanları hazmedememekten ileri gelmektedir.
HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) -

Sayın Bakan.
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SEVAHİR BAYINDIR (Şırnak) - Bu

zı protesto ediyorum.

Size ispat ederim

SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) -

Şimdi, müsaade ediniz. Nasıl olmuş da acaba,
size verdiğim kitaplardaki 30’uncu sayfaya bakarsanız, muayene sayısı yüzde 135 artmasına
rağmen hekim başına düşen günlük muayene
sayısı niçin azaldı? Bir altındaki satırı okusaydınız mesele yoktu.
HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) -

yazmışsınız.

Yazarken yanlış

SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) -

Çünkü, muayene oda sayısı bu hastanelerde 6
binden 21 bine çıkarılmıştır, üç buçuk katına çıkarılmıştır. Dolayısıyla, doktorlarımız atıl beklemiyorlar ve ödediğimiz performans ödemeleriyle birlikte bu hususta bu mesele çözülüyor.
HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - Eğrilere

bak.

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Sayın Milletvekilim, hesap bilmediğini anladım. Ne gösterip duruyorsun?
HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - Gel,

yim matematiği.

sana öğreteYüzyılın
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SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Erzurum) - E
BAŞKAN -

bilmiyorsun işte hesap canım.

Sayın Bakanım, lütfen efendim…

Sayın Bakan, çocuğunuzu azarlamıyorsunuz. Üslubunuzu korumak zorundasınız.
ABDÜLKADİR AKCAN (Afyonkarahisar) -

Sayın Başkan, niye müdahale etmiyorsunuz? Üslup doğru mu yani Allah aşkına?
ABDÜLKADİR AKCAN (Afyonkarahisar) -

BAŞKAN - Sayın Akcan, bakınız, Bakanlık yap-

mış bir arkadaşsınız. Niçin…

cuğunu azarlamıyor. O, milletvekili.

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Er-

BAŞKAN - Sayın

Sayın milletvekili önce hitap etmeyi
öğrenecek.

ABDÜLKADİR AKCAN (Afyonkarahisar) -

Ço-

Akcan, bak, ben Sayın Baka-

zurum) -

na…

ABDÜLKADİR AKCAN (Afyonkarahisar) -

OKTAY VURAL (İzmir) - Sayın Başkan, sizin
aracılığınızla soruyoruz. Aynı zamanda size
yöneltiyoruz soruları.

Sizin
çocuğunuz değil, milletvekili o, azarlayamazsınız.

100. YILA ARMAĞAN

Ne demek “Hesap bilmiyor.” demek milletvekiline?

Sayın Başkan, sayın
milletvekiline “Hesap bilmiyor.” demek ne demek? Niye müdahale etmiyorsunuz?
OKTAY VURAL (İzmir) -

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Er-

Önce sayın milletvekili onu söylüyor.
Önce o öğrenecek.
zurum) -

BAŞKAN - Sayın Bakanım, Sayın Milletvekilleri, lütfen…

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Sayın Grup Başkan Vekili, bağırmakla bir şey çözemezsiniz.
BAŞKAN - Böyle

bir üslup yok.

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Er-

ABDÜLKADİR AKCAN (Afyonkarahisar) - Ada-

bınızı, terbiyenizi koruyacaksınız. Böyle bu.

Bakın, siz tutanakları çıkarırsınız,
önce sayın milletvekilinizin söylediğine bakarsınız.

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Er-

OKTAY VURAL (İzmir) -

zurum) - Önce

sayın milletvekili öğrenecek.

zurum) -

zurum)

BAŞKAN - Sayın Bakanım, lütfen, Genel Kuru-

ediniz lütfen.

la hitap ediniz.

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Er-

Değerli Grup Başkan Vekili, o sayın
milletvekili de biz sayın milletvekili değil miyiz?
zurum) -

Siz
“sayın milletvekili” diyeceksiniz. O da bir milletvekili. Terbiyenizi koruyacaksınız.

ABDÜLKADİR AKCAN (Afyonkarahisar) -

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Er-

E o senin milletvekilin söylerken niye
ona dönüp çıkışmıyorsun?

zurum) -

Yüzyılın
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OKTAY VURAL (İzmir) -

- Ben de onun söylediğinden farklı bir
şey söylemiyorum.

BAŞKAN - Sayın Bakanım, Genel Kurula hitap
SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Ben

onun söylediğinden farklı bir şey
söylemiyorum.

Sayın Başkan, sizin
aracılığınızla soru soruyoruz. Sayın Bakanın
hitabı aynı zamanda sizedir.
OKTAY VURAL (İzmir) -

BAŞKAN - Doğrudur.
OKTAY VURAL (İzmir) - Siz yöneltiyorsunuz so-

ruları, hesap kitap bilmiyor musunuz?

zurum) - Sayın Bayındır, bu ülkede hiçbir hekim kızamıklıları dermatit diye yazmaz.
BAŞKAN - Bakınız…

Lütfen daha itinalı, özenli konuşalım efendim, lütfen.
BAŞKAN -

Buyurun.
SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Er-

OKTAY VURAL (İzmir) - Şimdi göstereceğiz size,
hesap kitap bilmediğinizi şimdi göstereceğiz.

zurum) - Evet… Tutanakların çıkarılıp bakılması lazım. Kimin ne söylediği orada belli.

BAŞKAN - Sayın Bakanım, üç beş saniye müsa-

Sayın Bayındır’ın söylediği hususu da esefle karşılıyorum. Türkiye’de hiçbir hekim, bir
dermatitli hastayla kızamıklı hastayı birbirine karıştırmaz. Karıştırdığını varsayalım; bu
program, döküntüsü olan, kızamığa benzer
döküntüsü olan bütün hastalardan aynı zamanda kan numuneleri alınarak, kızamık antijeni bakılarak yürütülmektedir.

ade eder misiniz.

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Erzurum) -

Buyurun Değerli Başkanım.

BAŞKAN - Arkadaşlar, bakınız, birbirimize hitap ederken… Ben Sayın Bakanımızı ikaz ettim, “Sayın Bakanım, lütfen…” dedim fakat
siz ayakta çok yüksek sesle konuştuğunuz için
benim hitaplarımızı duymadınız.
RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) -

yanıyor, sağlık ocakları kapanıyor.

İçimiz

BAŞKAN - Lütfen…

Evet, aynen… Burada, bütün arkadaşlarım
duyuyor. Ben Sayın Bakana hitap ettim, lütfen
dedim. Evet, karşılıklı olarak birbirimizin hukukuna riayet edelim. Buna Sayın Bakanlar da
dâhil, sayın milletvekilleri de dâhil.
ABDÜLKADİR AKCAN (Afyonkarahisar) - Bu si-

zin başarısızlığınızın agresifliğidir Sayın Bakan.
BAŞKAN

olun.

- Sayın Akcan, lütfen efendim, sakin

Sayın Bakanım, buyurun.
SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Erzurum) -

100. YILA ARMAĞAN

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Er-

Değerli Arkadaşlarım, yani siz AK Parti Hükûmetini veya AK Parti Hükûmetinin sağlıktaki
başarısını küçültmek isterken, Türkiye Cumhuriyeti’nin başarısını küçültmeye çalıştığınızın
farkında değil misiniz?
AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) -

bırakın, Bakanlığı anlatın.

Hükûmeti

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Yani burada biz size, devletin verilerini, Türkiye İstatistik Kurumunun verilerini
sunuyoruz. Bunları “abartılı” diye bahsetmeyi,
ben hakikaten talihsiz ifadeler olarak görüyorum. Yani, evet, yanlışsa yanlışlığını gösterin.
Niçin “abartılı” diyerek buradaki başarıyı gölgelemeye çalışıyorsunuz?

Değerli Başkanım, teşekkür ediyorum. (AK
Parti sıralarından alkışlar)

Teşekkür ederim Değerli Başkanım.
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Konu

Sağlık Bakanlığı 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2007 Yılı Merkezi
Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri Münasebetiyle

Yasama Yılı

3

Birleşim

37

Tarih

25.12.2008

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Erzurum) -

rum.

Değerli Başkanım, teşekkür ediyo-

Maliye Bakanlığınca, ismi biraz önce değerli
milletvekili tarafından zikredilen derneğe herhangi bir yardım yapılmamıştır. Herhâlde sorunun net bir cevabı olmuş oluyor.
100. YILA ARMAĞAN

Şimdi, özel poliklinik ve hastanelerle ve bunların istihdam edeceği sağlık personeliyle ilgili
bir soru geldi. 15 Şubattan itibaren Türkiye’de
tıpkı kamuda olduğu gibi özel hastanelerin de
kaynak kullanımıyla ilgili planlama kuralları
getirdik.
Değerli Milletvekilim, Türkiye’nin sağlık sisteminin hakkaniyetli bir biçimde vatandaşlara
hizmet sunabilmesi için bu gereklidir. Bugün
bize göre insan kaynakları çok daha zengin
olan, sayıca zengin olan Batı Avrupa ülkelerinde bu türden planlamalar yapılmaktadır. Son
olarak 2008 yılında Dünya Sağlık Örgütünün
on iki ülkede yaptığı bir incelemede Almanya,
Danimarka, İngiltere, Fransa, Finlandiya gibi
bugün dünyanın sağlığa en çok para ayıran ve
insan kaynakları da en zengin olan ülkelerinde
bile hem özel sektör için hem kamu sektörü için
bu çeşitten planlamalar vardır. Siz, bugün, bir
hekim olarak Almanya’da belli bir eyalette çalışmak isteseniz, size, orada çalışamayacağınız,
çünkü orada çalışma kotalarının dolu olduğu
söylenebilir, başka bir eyalette çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Bu husustaki uygulamalarımız
ülkenin seksen bir ilinde ve her köşesinde kamu
tarafından sağlık hizmetlerinin sağlıklı olarak
Yüzyılın
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yürütülebilmesi için, dengeli hizmetin verilebilmesi için ortaya konmuş kurallardır ve gerçekten ülkenin şartları açısından geçerlidir. Bakınız,
bugün, birinci, ikinci bölge illeri ile beşinci, altıncı bölge illeri arasında uzman hekim oranları
açısından kamuda çok az fark kalmıştır, ciddi bir
denge sağladık. Ama özel sektörde hâlâ ciddi bir
dengesizlik var. Türkiye’nin sayıca az olan sağlık insan kaynaklarını, sadece özel sektörün arzu
ettiği büyük şehirlere veya para getirebilecek
yerlere yığamayız. Onun için, vatandaşımızın
sağlık hizmetini alabilmesi açısından bu kurallar
geçerlidir. Özel sektörümüzle bu kuralların şekli
hususunda da sürekli bir irtibat içerisindeyiz.
Asgari ücretle ilgili farklı sorular soruldu. Şunu
rahatlıkla ifade edebiliriz: Hükûmetlerimiz döneminde asgari ücretin artırılmasıyla ilgili oranlar, sürekli olarak vatandaşın reel alım gücünü
artıracak biçimde olmuştur. Hem nominal artışlar açısından hem de reel artışlar açısından
dönemimizde asgari ücret önemli ölçüde artmıştır. Bunu, vatandaşlarımıza asgari ücret belirlemek açısından daha yüksek noktalarda olsun istemez miyiz? Elbette isteriz. Ama ülkenin
gerek özel sektörünün rekabet gücü açısından
gerek istihdamın kolay gerçekleşmesi açısından
gerek kayıt dışı istihdamın önlenmesi açısından
bu rakamların ülke gerçekleriyle örtüştüğünü
de ifade etmek gerekir. Yani ülkenin gerçekleriyle asgari ücret arasında bir dengeyi de kurmak gerekiyor değerli arkadaşlar. Bu husustaki
kanaatimi böylece ifade etmiş oluyorum.
Eş zamanlı zammı nasıl izah ediyorsunuz Sayın Bakan?
HAMİT GEYLANİ (Hakkâri) -

Şimdi, o bahsettiğiniz zamla asgari
ücrete gelen ilaveyi kıyaslarsanız ikisinin arasında çok büyük fark var.
Şırnak’ta yapılan mükemmel hastanenin yıkılmak üzere olduğuna dair bizde herhangi bir
bilgi yok ama Değerli Milletvekilimiz bir önceki
sefer de böyle bir soru sordular. Şimdi ben bunu
bir ihbar kabul ederek bu meseleyi müfettiş ve
bilirkişiler tarafından değerlendireceğim. Eğer
müteahhit yanlış bir iş yapmışsa tabii ki gereken yapılır. Ama Değerli Milletvekilimiz hem
Şırnak’ta hem Cizre’de yaptığımız hastanelerin
gerek planlama itibarıyla, yani vatandaşımıza
verilecek modern sağlık hizmetleri açısından
gerekse donanımları itibarıyla ne kadar modern
hastaneler olduğunu zannediyorum kendisi de
bilmektedir ama eğer buranın yapımıyla ilgili
bir kusur varsa şimdi bunu bir ihbar kabul ederek ben soruşturma yaptıracağım.
Bir kadın doğum hastanesine Şırnak’ta ihtiyaç
olduğu kanaatinde değilim. Çünkü nüfusları itibarıyla büyük nüfusu olmayan şehirlerde
ikinci, üçüncü hastaneler kurmak sadece insan

kaynağımızı dağıtmak anlamına geliyor ve bunun yararı olmuyor. Yani şu anda Şırnak’ta ve
Cizre’de biliyorsunuz iki tane çok modern, yüz
ellişer yataklı büyük hastane yaptık. Bu hastanelerin yatak sayıları şu anda Şırnak halkına
yetecek ölçüdedir. Yani hiçbir zaman doluluk
oranları bu hastanelerde yüksek değil.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN -

Evet, zamanımız doldu.

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Tamamlıyorum, bir cümle müsaade
ederseniz.
BAŞKAN - Bir

dakikalık bir süre veriyorum.

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Er-

Hükûmetimizin bütçe yaparken, bütçe dengelerini oluştururken, makro verilerle,
tasarlanan makro verilerle gelirler arasında
geçtiğimiz bütçelerde büyük bir dengeyi tutturduğu aşikârdır. Bu bütçede de bu dengenin ben
tutturulacağına inanıyorum.

zurum) -

Teşekkür ediyorum.

Konu

Sağlık Bakanlığı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2008 Yılı Merkezi
Yönetim Kesin Hesabı Münasebetiyle

Yasama Yılı

4

Birleşim

36

Tarih

19.12.2009

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Er-

Saygıdeğer Başkanım, Değerli Milletvekilleri, Sağlık Bakanlığımızın 2010 Yılı
Bütçesi’nin Genel Kurulunuza sunumu için huzurunuzdayım.

zurum) -

Hepinizin bildiği gibi 58, 59 ve 60’ıncı Cumhuriyet Hükûmetleri olarak sağlıkta önemli ve
kapsamlı bir Dönüşüm Programı yürütüyoruz.
Cumhuriyetimiz döneminde sağlıkta önemli

100. YILA ARMAĞAN

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Erzurum) -

adımlar atıldı ancak son yedi yılda bir bütün
olarak sistemi dönüştüren, dönüştürme gayreti
içerisinde olan, yapısal ve fonksiyonel bir dönüştürme anlamına gelecek Dönüşüm Programı’yla halkımızın sağlık hizmetlerine çok daha
kolay ulaşmasını, erişmesini sağlayan bir çabanın, gayretin içerisindeyiz.
Bu yeni sistemi oluştururken finansmandan organizasyona, yeni kurallar oluşturmaktan ödeYüzyılın
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me biçimlerine varıncaya kadar, çalışanların
ve halkın sağlık konusundaki davranış biçimini
değiştirmeye varıncaya kadar bir dizi alanda
çalışmalar yapıyoruz. Yedi yılın sonucunda,
hem topyekûn biçimde sağlık göstergelerimizde iyileşmeler oldu hem vatandaşımız sağlık
hizmetleri ihtiyaçları açısından finansal koruma altına alındı hem de vatandaşımızın sağlık
hizmetlerinden memnuniyeti ciddi ölçüde arttı. Yedi yıllık görev dönemimizde istikrar, kararlılık, ortak aklı kullanma, bilimsel ve pratik
tecrübeye önem verme, ulaştığımız başarının
altında yatan en önemli sebeplerdir.

yapılan ama önemli adımların atılamadığı dönemlerdir. 2003’ten itibaren de hepinizin bildiği
gibi Dönüşüm Programı’mızı yürütüyoruz.

Hükûmet olarak süreç boyunca, iktidar partisi
olan AK Parti’mizden ve muhalefet partisi milletvekillerinden, ilgili bürokrasiden, sivil toplum kuruluşlarından, bilim insanlarımızdan,
sektörden, hepsinden önemlisi halkımızdan
çok büyük destek aldık ve dönüşümü, şükürler
olsun, bugünlere kadar getirdik.

Kuşkusuz ki değerli arkadaşlar, böyle bir sistem geliştirirken durağan bir süreç içerisinde
değilsinizdir. Sürekli bir değişim içindeyiz. Bazen bize şöyle eleştiriler yöneltildi: “Birtakım
uygulamalar yaptınız, daha sonra bunlardan
döndünüz.” Böylesine devasa, köklü bir dönüşüm programı yapılırken çok tabiidir ki zaman
zaman değerlendirmeler yaparak kendinizi yenileyeceksiniz, bazı hususları düzelterek yolunuza devam edeceksiniz, başka türlü ilerleme
olmaz. Ama temelde hedeflediğimiz noktadan
hiç sapmıyoruz. Hedeflediğimiz nokta, insanımızın sağlık hizmetine rahat erişmesidir. Herkesin -yoksulu, zengini, işçisi, Bağ-Kur’lusu,
emeklisi, memuru- bu ülkenin onurlu insanları
olarak, bir insanlık hakkı olan sağlık hizmetine
ulaşması başından beri hedefimiz olmuştur.

Sizlere bu sunumu yaparken bir kitapçık da
dağıttık Sağlık Bakanlığı olarak. Bu kitapçık,
yani bu sunum kitapçığı, aslında geçmiş yedi
yılın performansını, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın performansını size sunan köklü bir
çalışmanın eseridir. Eksiklerimizi yine elbette
sizlerle birlikte tamamlayacağız ve ben konuşmamın başında, bugüne kadar verdiğiniz
katkılar için şükranlarımızı arz ediyorum,
bundan sonra da katkılarınızı beklediğimi
özellikle ifade ediyorum.
Değerli Arkadaşlar, dünden bugüne sağlık politikalarına baktığımızda, çok partili dönemden
önce Refik Saydam döneminde, çok partili dönemde Behçet Uz döneminde çok ciddi atılımların yapıldığını görüyoruz. Daha sonra 1960 ile
1980 döneminde de Sosyalizasyon Kanunu’yla
önemli ilerlemeler oldu. 1980 ile 2000 yıllarına
kadar geçen süre ise daha ziyade birtakım reformların yapılmasına niyetlenen, çalışmalar
Yüzyılın
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Bu Programın temel bir mantığı var. Program,
tamamen insan odaklı, birey odaklı, vatandaş
odaklı olarak hazırlanmış bir programdır. Bizim hizmet anlayışımızın temelinde AK Parti
olarak insan olduğu gibi, Sağlıkta Dönüşüm
Programı’mızın etik temelinde de insan vardır.
Sistemi biz insan üzerine bina ettik, insan üzerine, insanın sağlık hizmetlerine erişimi üzerine sistemi geliştirmeye çalıştık.

Bizler

‘‘

Türkiye Cumhuriyeti olarak, 2008
yılında, “Tallin Sözleşmesi” diye bir
sözleşme imzaladık Dünya Sağlık
Örgütüyle birlikte. Bu Sözleşme, sağlık
sistemlerinin performansının belli bir
sistematik içinde değerlendirilmesini
öngörüyor.

’’

Hepiniz biliyorsunuz, bunu benden önceki
konuşmacı arkadaşlarım da ifade etti, bu yedi
yılın içine çok şey sığdı gerçekten. Bundan birkaç sene önce Meksika Sağlık Bakanıyla -bir
resmî ziyaret için Meksika’dayken- resmî bir
yemek esnasında, yaptığımız işleri anlattım ve
Değerli Bakanın ifadesi şu oldu: “Sayın Bakan,
bu kadar işi üç sene içerisine nasıl sığdırdınız?”
O zaman dönüşümün üçüncü senesi içerisindeydik. Neler oldu? Kamuya ait hastaneleri tek
çatı altında birleştirdik. Bu, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hayaliydi. Her hükûmet bundan
bahsetti ama bunu gerçekleştirmek AK Parti
hükûmetlerine nasip oldu.
Performansa dayalı ek ödeme sistemine geçerek muayenehanelerin gönüllü olarak kapanmasını sağladık ve vatandaşlarımızın hizmet
almak için muayenehane kapılarına gidip her
seferinde önemli hastalıklarında para ödemek
zorunda kalmasını, ameliyat paraları ödemesini tarihe gömdük.
Hizmet alımlarını kolaylaştırarak hastanelerimizdeki donanımı, biraz sonra vereceğim rakamlarda olduğu gibi, büyük ölçüde genişlettik.

‘‘

Aile hekimliği uygulamalarına
başlayarak aile hekimliği
uygulamalarını kırk ilimize genişlettik.

’’

Eleman temininde güçlük çekilen yerlere, Güneydoğu’ya, Doğu Anadolu’ya, Orta Anadolu’ya, Türkiye’nin kırsalındaki birçok yere çok
sayıda personel istihdamı sağlayabildik ve personelin dengeli dağılımı için de çok ciddi bir
çaba içerisindeyiz.
Sağlık Bakanlığının asli rolleri içinde olmayan
gıda hizmetleri, sağlık meslek lisesi gibi hizmetleri ilgili bakanlıklara devrettik. Biraz önceki
konuşmalarda da gıdanın devredilmesiyle ilgili
hususlar söylendi.
Değerli Arkadaşlarım, cumhuriyetin kuruluşunda gıda mühendisliği diye bir alan yoktu,
çevreyle ilgili bir alan yoktu. Dolayısıyla, buna
benzer hizmetler tamamen sağlıkçıların üzerine, doktorların üzerine kalmıştı. Bugün bu işle
ilgili spesifik, özel bakanlıklar olduğuna göre
elbette bu hizmetleri onlara aktarmak durumundayız.
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Ben bu sunumu sizlere arz ederken, biraz
önce bahsettiğim kitapçığı da hazırlarken bu
Tallin Sözleşmesi’nin öngördüğü şekilde bir
sistematik değerlendirme yapmayı öngördüm
ve arkadaşlarımızla bunu hazırladık. Burada
öncelikle sağlık sisteminin fonksiyonlarına bakıyoruz, ara hedeflerine bakıyoruz ve kuşkusuz
ki sonuçta nereye geldik, ne elde ettik, bunlara
bakıyoruz sistemimizi değerlendirirken.

Sağlık bilgi sistemlerimizi, otomasyon sistemlerimizi geliştirdik.
Akılcı ilaç kullanımını geliştirdik ve gerçekten,
ilaçta Türkiye’de çok farklı bir noktaya geldik.

‘‘

Genel sağlık sigortası oluşturuldu.

’’

Değerli Milletvekili Arkadaşlarım, dikkat ediniz, yirmi dakikalık bir konuşma içerisine bu
dönüşümün başlıklarını bile sığdırmak mümkün değil, böyle bir dönüşüm içerisindeyiz.
Genel sağlık sigortasıyla, öteden beri yoksul olduğu için hizmet alamayan veya alanlar açısından hizmet farklılaşmasından dolayı hizmeti
düzgün alamayan vatandaşımızın sağlık hizmetlerini eşit biçimde almasının önünü açtık.
Yeşil kartlı vatandaşlarımız da diğer vatandaşlarımızın haklarına kavuşmuş oldular.
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Birkaç rakam vermek istiyorum. Önümde çok
fazla rakam var, bunlarla sizi elbette yoracak
değilim ama bakınız değerli arkadaşlarım,
1960’ta sosyalizasyon yapılmış, o zaman bir
kanun yapılmış ve biz

‘‘

göreve geldiğimizde 12 bin sağlık
evinden bahsediliyordu kâğıt üzerinde,
oysa açık olan, çalışan, içinde ebesi olan
sadece 1.572 sağlık evi vardı, bugün 5.268
sağlık evinde aktif olarak
hizmet veriyoruz

’’
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ve ihtiyaç da aşağı yukarı bu kadar. O 12 bin
gibi rakamlar da artık Türkiye için gerekli değil çünkü 1960’larda kırsalda nüfusumuz çok
fazlaydı, şimdi bu nüfus büyük ölçüde azaldı.
Bu arada, afet yönetimi açısından çok farklı bir
uygulamayı geliştirdik. Bugün seksen bir ilimizde 2.643 gönüllü sağlık elemanı -Allah korusun
hiçbir afet tabii istemiyoruz, onun için dua ediyoruz olmasın diye ama 2.643 sağlık elemanıbugün Avrupa’nın en iyi eğitilmiş ve en büyük
afet ekibi olarak hazırdır ve bu ekiplerin kullanabileceği imkânları da şu anda hazırlamış durumdayız. Afetlerde kullanmak üzere bütün Türkiye’de 30 adet mobil acil sağlık ünitemiz var ve
bunları uygun illere dağıtmış durumdayız.
112 acil hizmetler açısından geldiğimiz noktayı
hepiniz biliyorsunuz.

‘‘

Sayısı 618 olan kara ambulansı,
bugün 2.250’ye ulaşmış durumdadır.
80 civarında kar üstü aracımız var ve
17 bölgede
helikopter ambulanslarımız var.

’’

Bu ambulanslar, değerli arkadaşlarım, bütün
Türkiye’de yediden yetmişe insanımızı sağlık
hizmetini alabileceği yere taşıyorlar.
Yüzyılın
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Şimdi, biraz önce konuşulurken Güneydoğu’ya bozuk aşı gönderildiğinden bahsedildi.
Bu bilgi doğru bir bilgi değil. Net olarak ifade
ediyorum, bu bilgi yanlış. (AK Parti sıralarından alkışlar) Aslında bizim Güneydoğu’ya,
Doğu’ya, Orta Anadolu’ya, neresi olursa
olsun, bu ülkenin seksen bir vilayetini birbirinden ayırmadan, en uzak noktada, kırsalda
yaşayan vatandaşımıza da nasıl bir sağlık anlayışı içinde yaklaştığımızın en önemli göstergelerinden biri, değerli arkadaşlarım, bu ambulans hava hizmetlerimizdir. Bugüne kadar
toplam 2.234 vaka taşıdık son yıl içerisinde
ve Mardin’deki bir mezradan kanamalı bir
annemizi taşıdığımız gibi Tekirdağ’daki bir
köyden bir bebeğimizi de taşıdık, Antalya’nın
Toroslar’daki bir köyünden kalp krizi geçiren
bir vatandaşımızı da bu şekilde taşıdık. Bu
ambulansların bir saatlik uçuşu 5 bin eurodur.
Ortalama iki saat uçuş yapıldı. Henüz uçağımız olmadığı için şehirler arası uçuşları da bu
ambulanslarla gerçekleştirdik. Helal olsun!
Elbette vatandaşımıza sosyal bir devlet olarak
vermemiz gereken hizmet buydu ve bunu vermekten dolayı da iftihar ediyoruz. (AK Parti
sıralarından alkışlar)
Bugün böylesine bir dönüşümü eleştiren değerli arkadaşlarım acaba kendi devri iktidarlarında böyle bir şeyi niçin hayal dahi edemediler?
Bakın, Türkiye bunları yıllarca bekledi. Türkiye, yıllarca AK Parti İktidarını ve bu hizmetleri
bekledi.
Hayallerinize
hayranım Sayın Bakan ama doğru konuşmuyorsunuz.

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) -

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

Değerli Milletvekilleri, milletimiz bu
hizmetlere susamıştı. Bugün de hâlâ bazı eksiklerimiz var ama tekrar ifade ediyorum ki bütün
bunları yapmak kararlı bir biçimde meselelerin
üzerine gidebilen ve istikrar sağlamış AK Parti
hükûmetleri sayesinde oldu. Bundan sonra da

vamla) -

Yeni doğandan bahsedildi, yeni doğandan,
yeni doğan bakım hizmetlerinden, yeni doğan
ölümlerinden.
Değerli Arkadaşlarım,

‘‘

Yoğun bakım yatak sayısı 869’du
Türkiye’de, geldiğimizde, bugün 7.351
yoğun bakım yatak sayımız var.

MUHARREM VARLI (Adana)

‘‘

geçti!

2002’de Türkiye’de yeni doğan yoğun
bakım yatak sayısı 665’tir, bugün 4.094
yoğun bakım yatağımız var.

’’

Zannediyorum bu, aslında nereden nereye
geldiğimizi ifade etmek için yeter. Peki, bugün
4.094 yatak bize yetmiyor, 4.500 yatağı hedeflemiş durumdayız. Dün bu bebeler 665 yatakla
ne yapıyorlardı zannediyoruz?
MUHARREM İNCE (Yalova) -

için yatak sayısını…

3 çocuk olacağı

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Devamla) - Değerli Milletvekilleri, bunların hiçbiri hastanelere ulaşma imkânına bile sahip
değildi. Ben yıllarca çocuk hekimliği yaptım
Doğu Anadolu’da, yirmi sene, yirmi sene boyunca ben o bölgede çalıştım. Kendi hastaneme, üniversite hastaneme gelen çilekeşleri çok
iyi biliyorum. Biz bunları yıllarca yaşadık.

’’

- Aradan yedi yıl

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Devamla) - Yanıklı hastalar asla bir imkân bulamıyorlardı. Bugün, sadece Sağlık Bakanlığı
hastanelerinde yanık yoğun bakım yatak sayısını 35’ten 321’e ulaştırdık. (AK Parti sıralarından alkışlar)
OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Yoğun

insanlar intihar…

bakımda

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Devamla) - Rakamlar o kadar çok ki değerli arkadaşlarım, bunları böyle 10 katına çıkardık,
9 katına çıkardık, 5 katına çıkardık demek ilk
anda kolay görünüyor ama işte, bütün bunlar,
yedi senelik bu emeğin, yedi senelik bu planlamanın, yedi senelik bu kararlılığın bir ürünüdür.
HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - Hasta

leti, hasta!

ettiniz mil-

Bu konuyla ilgili
bir yayınınız var mı Sayın Bakan?

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Helal olsun size!

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

vamla) -

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) -

vamla) - 665 yatakla Türkiye’de “Ben yeni do-

ğan yoğun bakım hizmetlerini verdim.” zannedenlerin, bugün ne yeni doğan bakımından ne
bebekten ne bebek ölümlerinden bahsetmeye
hakkı yoktur. (AK Parti sıralarından alkışlar)

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

Bugün, artık, Türkiye’de inşa edilen
bütün hastanelerde hastalar mutlaka banyo ve
tuvaleti olan yataklarda yatıyorlar.

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - İlk kim yaptı?
Kimden örnek aldınız? Atatürk Hastanesi, Kırıkkale Hastanesi, Bağcılar Hastanesi… Kim
yaptı? Ona da sahip çıkın!

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Toplu ölümlere ne diyorsunuz Sayın Bakan? Niye bebekler
ölüyor? Niye toplu ölümler oluyor? Bebekleri
toplu öldürüyorsunuz, tek tek öldürmüyorsunuz, toplu…

Değerli Arkadaşlarım, şimdi, burada
bir sayın milletvekili var…

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

BAŞKAN -

vamla) - Değerli

Arkadaşlarım,
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sağlıktaki gelişmeler bu kararlılık ve istikrar sayesinde gerçekleşecektir.

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Devamla) -

Sayın Bakanım…
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SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Devamla) - Burada

bir sayın milletvekili var…

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Bizden

ceğiniz çok şey var.
BAŞKAN - Sayın

öğrene-

Bakanım…

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Devamla) - Aziz milletim, burada, şu anda, bana

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

Bu değerli milletvekili, kendi devri
iktidarındaki başarısızlığını, bugün, bu kürsüden, her çıktığında…

vamla) -

Söylenmeyecek
şekilde konuşursa biz de söylemeyiz.

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) -

laf atan bir sayın milletvekili var.

BAŞKAN - Sayın

Sayın Bakanım, birkaç saniyenizi
rica edebilir miyim.

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

BAŞKAN -

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

Bu sayın milletvekili, üzülerek ifade
edeyim ki…
vamla) -
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Buyurun Sayın Bakanım.

BAŞKAN - Sayın

Bakanım…

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Devamla) -

Buyurun Değerli Başkanım.

BAŞKAN -

Birkaç saniyenizi rica edeyim.

Saygıdeğer Arkadaşlarım, Saygıdeğer Milletvekilleri, burada bütün hatipler konuşuyor, sayın bakanlar da tabii ki kendi bütçeleridir, kendi bütçelerini anlatmak zorunda, takdim etmek
zorunda. Sükunetle dinleyelim. Karşı taraf
dinlendi, sayın bakanlar dinlenecek. İzleyenler
var, milletimiz karar verecek. (Gürültüler)
BEHİÇ ÇELİK (Mersin) -

Yanlış bilgi veriyor.

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Kamyon gitmedi mi? Kamyon gitti. Susurluk kamyonu, Susurluk! Kamyon gitti, aşı gitti. Doğru söylemiyor. Doğru söylemiyor.

Yıldız, lütfen efendim…

Bugün, bu kürsüye her çıktığında,
çok ağır bir biçimde bu kürsüye, bu çatıya yakışmayan ifadelerde bulunarak ve daha sonra
oturduğu yerde de yine aynı tavrı devam ettirerek ve buraya laf atarak sürdürüyor. Hâlbuki
bilmiyor ki bu kürsü milletin kürsüsüdür. Siz
laf atsanız da siz engellemeye çalışsanız da…

vamla) -

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) -

milletin Sayın Bakan.

Bu sıralar da

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

…biz gerçekleri burada milletimize
elbette ifade edeceğiz. (AK Parti sıralarından
alkışlar)

vamla) -

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) -

milletin, muhalefet de milletin.

Bu sıralar da

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Devamla) - Şimdi burada Güneydoğu’dan bahsedenler, burada Doğu’dan bahsedenler rakamları söylediğim zaman utanırlar.

O kürsüden
doğru konuş, doğru, yalan konuşma.

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) -

BAŞKAN - Arkadaşlar, lütfen, bakınız, daha önceki hatiplere de aynı şeyi söyledim. En azından, hatiplerin konuşmasına fırsat verelim.

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) -

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - Sayın Başkanım,
az önce, Turizm Bakanını da dinledik, hiç kimseye bir şey söylemedi.

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

Değerli arkadaşlarım, göreve geldiğimizde Ağrı’da yalnızca 20 uzman hekim vardı.

BAŞKAN - Sayın

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Sayın Bakanım,
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Yıldız, lütfen…

Sayın Bakanım,
siz Sağlık Bakanı olarak Başbakanı bile ikna
edemediniz aşıda.

vamla) -

MUHARREM VARLI (Adana) - Ne kadar başarı-

lı olduğunu açıkla!

Sayın Milletvekilleri… Lütfen arka-

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Çeliker Hastanesi, Ürgüp Hastanesi. Ben sayayım sana. Ne
zannediyorsun kendini!

BAŞKAN -

daşlar…
vamla) -

Bakınız, Değerli Arkadaşlarım, şimdi
devri iktidarlarında sağlık adına millete şöyle
elle tutulur bir şey sunamayanlar, bir dönüşümü gerçekleştiremeyenler… Çok da görmüyorum, bir koalisyon hükûmetindeydiler, uyumsuzluklar vardı, istediklerini belki yapamadılar
ama sonuç itibarıyla olana bakacağız.
MUHARREM VARLI (Adana) - Ha, bak bunu
söyle işte! Bunu söyle, anlaşacağız seninle.
SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

Şimdi, buradan bu laf atan değerli
milletvekilleri, Doğu’da, Güneydoğu’da kendi
üç buçuk yıllık iktidar dönemlerinde açılmış ve
hizmete sunulmuş bir tane hastane söylesinler
burada, bir hastane istiyorum iki değil. (AK
Parti sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)

vamla) -

Yalan konuşuyorsun! Ben söylerim, on tane söylerim: Urfa
Hastanesi, Osmaniye Hastanesi. Ben sana söylerim: Ağrı Hastanesi, Iğdır Hastanesi.
OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) -

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ
(Devamla) - Değerli Arkadaşlar, bakınız, bu
ülkede insanımız yıllarca ama yıllarca, değerli
milletvekilleri, muayenehane kapılarında süründürülmüştür.

Ben verdim o
paraları. Sen ne anlarsın bu işlerden.

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) -

BAŞKAN -

daşlar…

Sayın Milletvekilleri… Lütfen arka-

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

Yıllarca muayenehane kapılarında
süründürülmüştür.
vamla) -

vamla) - Bu

ülkede insanımızı…

BAŞKAN - Sayın Bakanım, lütfen Genel Kurula hitap edin.
SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

- Şimdi, diyorlar ki değerli arkadaşlar
“Hastaneye gidince 8 lira katkı parası veriliyor.” Özel hastaneye…

vamla)

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale)

altı yüz on dört…

- Üç buçuk ayda
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aşı bozuk mu değil mi? (MHP sıralarından gürültüler)

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

Değerli Milletvekili, tekrar söylüyo-

vamla) -

rum…

Sen bir tane
Atatürk Hastanesi söyle. Bir tane örnek göster.

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) -

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Devamla) - Şu laf atan Değerli Milletvekili, lütfen hazmedin ve oturun.

Sayın Bakanım, lütfen Genel Kurula hitap edin lütfen.
BAŞKAN -

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - Ağzımızda

olmayan, doğru olmayan şeyleri hazmedemeyiz.

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) -

diyoruz çünkü rahatız.

Söyle! Hazme-

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Devamla) -

Dinlemeyi öğrenin.

BAŞKAN - Sayın Bakanım, Genel Kurula hitap

edin lütfen.

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Sizde hazım bo-

zukluğu var. Orada söylediklerime cevap ver.
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SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

Değerli Arkadaşlar, bakınız, ben çok
görmüyorum.

vamla) -

BAŞKAN - Arkadaşlar,

lütfen…

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Devamla) - Ben

hiç çok görmüyorum.

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - Sen ancak grubu-

na hazmettirirsin.

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

Değerli Milletvekilleri, bu hazımsızlığı çok tabii buluyorum. Yıllar boyunca…
Bakınız, millet hafızasını mı kaybetti zannediyorsunuz siz? Yıllar boyunca muayenehaneye
gitmeden ameliyat olamayan, yıllar boyunca
muayenehaneye gitmeden önemli bir hastalığını tedavi ettiremeyen…
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vamla) -

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) -

aynı.

Gene aynı, gene

SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Devamla) -

…yıllar boyunca SSK hastanelerinin izbe köşelerinde, bodrumlarında kuyruklarda ilaç için
çile çeken, yıllar boyunca “Sen yeşil kartlısın,
kusura bakma sana reçete veririz ama paranla
alacaksın.” denen bir ülkeyi bu millet unuttu
mu zannediyorsunuz? (AK Parti sıralarından
“Bravo” sesleri, alkışlar) Şimdi karşımıza çıkıp
diyorsunuz ki “Yeşil kartlıya ilaç veriyorsunuz
-iyi- yüzde 20 katkı payı alıyorsunuz, yoksuldan katkı payı alınır mı?”
Değerli Milletvekilleri, 2005 yılına kadar, bizim iktidar dönemimize kadar yeşil kartlıların,
hiçbir zaman…
Şu anda
özürlülerden para alıyorsunuz, özürlülerden!

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) -

SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Devamla) -

…ayakta aldıkları reçetelerin bedelleri kendilerine ödenmedi.
SAADETTİN AYDIN (Erzurum) - Unuttular!
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S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) - Bırak yaşlıla-

rı, özürlülerden para alıyorsunuz.

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Sosyal Yardımlaşma Fonu ödedi Sayın Bakan.
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Devamla) - O

insanlar, kaymakam kapılarında, vali kapılarında boyunlarını büktüler.

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Yataklı tedavide

devlet ödedi, öbürünü de Sosyal Yardımlaşma
ödedi.

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Devamla) - Şimdi, Değerli Arkadaşlarım, bakınız…
OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) -

laşma kayıtlarında var.

Sosyal Yardım-

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

- Değerli Arkadaşlarım, bu sene, sadece yeşil kartlı vatandaşlarımızın, 10 milyon
vatandaşımızın ilacı için devlet 1 milyar 700
milyon…
vamla)

MUHARREM İNCE (Yalova) - 10 milyon insanı
yeşil karta muhtaç etmişsiniz, daha bundan büyük itiraf olur mu?

SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Devamla)

- …1 milyar 700 milyon Türk lirası ödeme
yapıyor. Sonra da çıkıp buraya diyorsunuz ki
“Sağlık harcamaları arttı.” Hadi oradan be!
(AK Parti sıralarından alkışlar)
MUHARREM İNCE (Yalova) - Seçimlerden son-

ra niye iptal ettiniz yeşil kartları?

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Devamla) -

Sağlık harcamaları…

Her 7 kişiden
1’isi yeşil kartlı demek ki bu memlekette!

MUHARREM İNCE (Yalova) -

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Devamla) - Değerli

Arkadaşlar, bakınız…

MUHARREM İNCE (Yalova) -

itiraf olur mu?

Bundan büyük

vamla) -

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya)

bahset!

Değerli Arkadaşlar…

- Yolsuzluklardan

MUHARREM İNCE (Yalova) - Seçimlerden son-

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

ra niye iptal ettiniz?

vamla) -

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Devamla) - Değerli Arkadaşlarım, “Sizin tuzunuz
kuru.” dendi burada. Evet, sizin tuzunuz kuru,
sizin tuzunuz hep kuru oldu. (AK Parti sıralarından alkışlar)
MUHARREM İNCE (Yalova) - Seninki

yaş mı?

Değerli Arkadaşlarım, bugün, bakınız, bu süre, benim size Sağlıkta Dönüşüm
Programı’nı anlatmak… (Gürültüler)
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
“10 milyon yeşil kartlı var.” demek övünülecek bir şey değil,
utanılacak bir şey!
MUHARREM İNCE (Yalova) -

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) -

Bugüne kadar senin tuzun hep kuru
oldu Sayın Milletvekili.

BAŞKAN -

vamla) -

BAŞKAN -

Sayın Bakanım, lütfen…

Benimki kuruysa
seninki de kuru! Seninki yaş mı?

MUHARREM İNCE (Yalova) -

BAŞKAN -

Sayın İnce… Sayın İnce…

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

Ama, biz milletimizi düşünmek zorundayız. Biz elbette milletimizi düşüneceğiz,
biz elbette yoksulu da düşüneceğiz, fakiri de
düşüneceğiz, fukarayı da düşüneceğiz.
vamla) -

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) -

Siz evvela kendi-

nizi düşünüyorsunuz!
OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) -

Deniz Fenerini

düşünün!
SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

- Burası Türkiye Cumhuriyeti, burası
bir sosyal devlet. Elbette AK Parti Hükûmeti
bu sosyal devletin gereğini yapacak.

vamla)

Değerli arkadaşlarım… (MHP sıralarından
gürültüler)
MUHARREM VARLI (Adana) -

Gazeteciler ni-

çin eleştiriyorlar, ondan bahset!
MUHARREM İNCE (Yalova) -

Sadaka devleti!

getirin, Deniz Fenerini!

Deniz Fenerini

Sayın Milletvekilleri… Saygıdeğer
Arkadaşlar…

MEHMET DANİŞ (Çanakkale) -

lah razı olsun.” diyor.
BAŞKAN -
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SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

Vatandaş “Al-

Sayın Daniş…

MEHMET DANİŞ (Çanakkale) - Vatandaş “Allah

razı olsun.” diyor, gerisi önemli değil, ne derlerle
desinler! (AK Parti sıralarından alkışlar)
BAŞKAN -

geldik…

Arkadaşlar, konuşmaların sonuna

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Devamla) - Değerli

Milletvekilleri…

Sayın Bakanım, birkaç saniyenizi
rica edeyim.

BAŞKAN -

Bakınız, Saygıdeğer Arkadaşlarım, biraz sonra… (Gürültüler)
HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - İki sene sonra gö-

receğiz, sen zaten gelemezsin Çanakkale’den.

BAŞKAN - Arkadaşlar…

Sayın Yıldız… Sayın Yıldız, lütfen…
Bakınız, biraz sonra muhalefetten bir arkadaşımız son konuşmayı yapacak, görüşlerini beyan
edecek.
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Lütfen… Turun sonuna geldik, birbirimize
karşı daha nazik olalım.
MUHARREM İNCE (Yalova) - Sayın Başkanım,
10 milyon yeşil kartlı varsa her 7 kişiden 1’isi
yeşil kartlıdır. Bunun neresiyle övünüyor? Utanılacak bir durum, utanılacak bir durum!
BAŞKAN - Sayın İnce, biraz sonra arkadaş gelir,

söyler, sen endişe etme.

Bunların hepsi-

MUHARREM İNCE (Yalova) -

nin hesabı sorulacaktır.

Sayın Bakanım, buyurun efendim,
konuşmanızı tamamlayınız.

BAŞKAN -

Yazık bu mem-

MUHARREM İNCE (Yalova) 100. YILA ARMAĞAN

lekete!

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakanım.
MUHARREM İNCE (Yalova) -

niye iptal ettiniz?
BAŞKAN -

Seçimden sonra

Sayın Bakanım, buyurun konuşmanızı tamamlayınız efendim.
OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Seçimde bu mil-

let onlara kırmızı kartı gösterir.

Sayın Bakan.

Biz bunların özlemini çekiyorduk. Biz, OECD
bir rapor yayımlarsa bizim sağlık sistemimiz
için bir satır düzgün bir şey yazsın arzu ediyorduk. Biz, Dünya Sağlık Örgütü bizim için bir
rapor yazarsa şurada da bir ilerleme sağlansın
diye uğraşıyorduk.
Bugün, Allah’a şükürler olsun, Türkiye Cumhuriyeti sağlıkta geldiği noktada, bütün diğer…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN -

mamlayın.

Sayın Bakanım, konuşmanızı ta-

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

Sayın İnce…

SACİD YILDIZ (İstanbul) -

hizmet ve politikaları kültürel hassasiyetlere
göre düzenlemekle sağlanmıştır. Bu hizmetler,
hamileler için hastane yakınında doğum öncesi bakımevlerinin kurulmasını, uzman kadrolar
tarafından sağlanan uygun ve kaliteli bakıma
ulaşmak için ücretsiz kara ve hava ulaşımının
sağlanmasını içerir.

Ücretli hâle geldi

Değerli Başkanım, teşekkür ederek
bitiriyorum.

vamla) -

…bütün diğer noktalarda olduğu gibi, Türk
halkı “Ben bu milletin evladı olmaktan dolayı
gurur duyuyorum, ben bu milletin evladı olmaktan dolayı iftihar ediyorum.” diyebileceği
bir noktaya gelmiştir.

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - Hangi

vamla) - Değerli

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ

Arkadaşlar, bakınız, 2009’da
çok yeni bir rapor var, Dünya Sağlık Örgütü
Avrupa Bölgesi bir rapor yayımladı.

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) -

runu söyle, bozuk raporunu!

Şu aşının rapo-

(Devamla) - Bu, elbette -başta da söyledimkararlılıkla, istikrarla, sabırla yürütülen çabaların bir sonucudur. Milletimiz de bunun karşılığını AK Parti iktidarlarımıza fazlasıyla verdi.
ŞENOL BAL (İzmir) -

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

- Anne ve çocuk sağlıyla ilgili olarak
şunu söylüyor: Anne ve çocuk sağlığı konusundaki ilerleme, anne ölümlerini politik bir öncelik olarak belirlemek, buna finansman ayırmak,
vamla)
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milletin?

Bakan hayal görüyor.

OKTAY VURAL (İzmir) -

laf doğru, fazla…

İşte o laf doğru, işte o

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) - Fazla vermiş-

ler, biliyoruz, evet.

Biz milletimize şükran borçluyuz.
Bugüne kadar yaptıklarımızı elbette yeterli
görmüyoruz, eksiklerimiz var.

vamla) -

- Fazla fazla
verdiğini itiraf ediyorsunuz, doğru.
S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta)

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

Eksiklerimizi önümüzdeki günlerde,
önümüzdeki iktidar dönemlerimizde tamamlayacağız.
vamla) -

Ben bütün bu çabalara katkı veren değerli
Meclisimize teşekkür ediyor, sizlere ve halkımıza saygılarımı sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)
--SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Erzurum) -

Sağ olun.

Trafik kazalarından sigortayla ilgili ödemelerin trafik sigorta şirketleri tarafından yapılması
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’yla ilgili.
Siz şunu soruyorsunuz: “Bu ödemeyi Sosyal
Güvenlik yapıp sonradan trafik sigortalarından alamaz mı?” Mümkündür ancak şu anda
da hastanelerimiz bunu trafik sigortalarından
alma imkânına sahiptir. Bunu biz Sağlık Bakanlığı olarak büyük ölçüde çözdük ama özellikle özel hastanelerin böyle bir talebi var. Bu
sigortalarla muhataplıklarında zorluklar çektiklerini ifade ediyorlar. Konuya Sosyal Güvenlik Bakanıyla beraber çalışıyoruz.
“MR ve tomografi konusunda özel sektöre
vatandaş gönderiliyor ve bu ciddi masrafa yol
açıyor.” dendi.
Değerli Milletvekilleri,

‘‘

Göreve geldiğimizde kamu
hastanelerinde 18 MR cihazı vardı

’’

-çok detaya girmek istemiyorum vakit az olduğu için-

‘‘

bugün 234 MR cihazımız var.

18’den 234’e!

’’

Sizin bildiğiniz herhangi bir yerde bir eksiklik
varsa -ki az da olsa Türkiye’nin bazı bölgelerinde hâlâ eksikliklerimiz var- bana bildirirseniz
büyük bir zevkle o meseleyi de takip ederim.
“Hasta katkı paylarını kaldıracak mıyız?” Biliyorsunuz, hastanelerde özellikle reçete alınmışsa 8 lira, alınmamışsa 5 lira katkı payları var.
Bunları çok yüksek rakamlar olarak görmüyoruz. Biraz önce de ifade ettim, muayenehaneye
yönlenip de 100 lira, 200 lira, 500 lira vatandaşın ödemesinden onları kurtardıktan sonra
hastanelere gidişi biraz daha düzenlemek, regüle etmek için bunun bir ihtiyaç olduğu düşünüldü. Bir müddet uygulayacağız, takip edeceğiz, daha sonra Sosyal Güvenlik Bakanımızla
birlikte meseleyi değerlendireceğiz.
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SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

Gaziantep’te bir bölge hastanesi yapmayı düşünüyoruz. Arsa problemini çözemedik. Bir
bölge hastanesi, bir kampüs için çok büyük bir
arsaya ihtiyaç var. Bunu çözebildiğimiz an Gaziantep’e böyle bir hastane yapmayı çok arzu
ediyoruz.
Domuz gribi aşıları şu usulle alındı değerli milletvekilleri: Konunun önemi ve aciliyetine binaen Kamu İhale Kanunu’nun 22/f maddesine
göre üç üreticiyle doğrudan sözleşme yaptık.
Aslında, biz, Dünya Sağlık Örgütü tarafından
bu işi, bu aşıyı temin edebilecek altı firmayla
görüştük, bütün dünyaya temin eden altı firmayla görüştük. Bunların üçü bize olumlu
cevap vererek görüşmelere geldiler, üçünden
de aşı bağlantısı yaptık. Aşı alımını doğrudan
üretici firmalarla yaptık, arada herhangi bir
aracı firma yoktur. Ayrıca, firmalarla yaptığımız görüşmelerde fiyat unsuru ve aşıların er-
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ken teslimini de önceledik. Daha ucuz aşı veren
firmadan daha fazla da aşı alma cihetine gittik.

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Er-

Bununla hemen alakalı olarak ifade edeyim: Tamiflu kapsül, domuz gribinde, H1N1 gribinde
kullanılan kapsülün raf ömrü beş yıldan yedi
yıla çıkarıldı. Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa İlaç
Ajansı -EMEA diye bilinen- Amerika İlaç ve
Gıda İdaresi -FDA diye bilinen- bunların hepsi
bu yedi yıllık ruhsatları verdiler, beş yılı yedi yıla
çıkardılar, Dünya Sağlık Örgütünün önerileriyle. Kuşkusuz, ülkemizde de İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğümüzdeki ilgili bilimsel kurullar
bu hususta bir karar verdiler ve bu karara göre
de yedi yıla çıkarıldı. Yani, böyle, Bakanlıkta bir
bürokratın yahut bakanın talimatıyla bunlar olmuyor değerli milletvekilleri. Bunlar tamamen
bilimsel gerçekler ışığında yapılan işlerdir.

MUHARREM İNCE (Yalova)

Bir arkadaşımız, doktorlar…
Üretilmiş bir ilacın raf
ömrü iki yıldır Sayın Bakan.

ALİM IŞIK (Kütahya) -

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Er-

Arkadaşlarım, bakın, bu işi bilenler
ne ifade ettiğimi çok iyi anlıyorlar. Ben, size,
Avrupa İlaç Ajansından bahsediyorum, Amerika İlaç Ajansından bahsediyorum…

zurum) -

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - Biz de sorduk Sa-

yın Bakan, biz de sorduk bilenlere.

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Erzurum) -

Eyvallah.

…Dünya Sağlık Örgütünden bahsediyorum…
MUHARREM İNCE (Yalova) -

sorsaydı aşı olurdu.

Başbakan size

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Er-

İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünün ilgili komisyonlarından bahsediyorum…
zurum) -

MUHARREM İNCE (Yalova)

sormuyor ki aşı olmuyor.
Yüzyılın
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- Başbakan size

zurum) -

Sanırım yeterli olmalı artık.

mıyor, ben nasıl inanayım?

- Başbakan inan-

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Er-

“Doktorlar sizden memnun değil”
diyorsunuz…
zurum) -

MUHARREM İNCE (Yalova) -

memnun değil.

Başbakan da

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Er-

…doktorların büyük çoğunluğunun
AK Parti İktidarından memnun olduğunu biliyoruz.
zurum) -

Eczacılar Birliği ve Hükûmet arasındaki şu andaki anlaşmazlığın sonuçta eczacılarımızla uzlaşmayla sonuçlanacağından ben eminim. Eğer
Birlik de eczacılarımıza mahalle baskısı yapmak
yerine gerçekten ilacı vatandaşa temin etme
hususundaki sorumluluklarını yerine getirerek
Sosyal Güvenlik Kurumumuzla, Değerli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızla görüşürse
bu konu rahatça çözülür diye düşünüyorum.
Aile hekimliği açısından bir soru oldu. Sağlık
ocağı olup da aile hekimliğinden dolayı sağlık
ocağı olmaktan çıkarılan yerler aslında tamamen nüfusla alakalıdır. Yani o nüfusta bizim
bir pratisyen hekim, bir aile hekimi gönderip
de hizmet edebileceğimiz bir, o bölgede nüfus
yok demektir çünkü aşağı yukarı 3 bin kişiye,
kırsalda 2.500 kişiye bir hekim verebiliyoruz
ama böyle bölgelere de biz şimdi mobil sağlık
hizmetleriyle gidiyoruz.
Ortaca Devlet Hastanesi 2010 programındadır.
Dalaman Devlet Hastanesinin tadilat projesi
bitirilmektedir ve 2010 yılı ilk aylarda ihale edilecektir. Köyceğiz’de de mevcut hastanenin binasında 30 yataklı yeni bir hastane planımız var.
Domuz gribi virüsü mutasyona uğrarsa aşıyı
yarım dolara alacağımı söylemedim. Sadece

Ambulans helikopterle…
SACİD YILDIZ (İstanbul) -

geldi şimdi?

Toplam ne kadar

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Şöyle: 2 milyona yakın aşı kullandık.
Aşı paralarını, değerli milletvekilleri, sipariş
zamanında biz ödemedik. Ne kadar aşı kullanırsak onun parasını ödeyeceğiz. Yani aslında
43 milyon doz aşı sipariş edilmesi Türkiye için
büyük bir sigorta anlamına gelmekteydi. Bu
sigortanın ne kadarı gerekirse bunu kullanacağız. Bir miktar da stokumuzda, belki çok büyük
bir miktar olmasa bile tutacağız ileride virüsün
mutasyona uğraması riskine karşılık. Bu husus-

ta herhangi bir tedirginliğe lüzum yok, harcadığımız, kullandığımız aşının parasını ödüyoruz. Bugüne kadar da 2 milyon doz civarında
aşı kullandık.
Ambulans helikopterlere, rakam tam yok ama
aşağı yukarı dört bin saatin üzerinde bir uçuş
olduğu için bunu 5 bin euroyla çarparsanız ne
kadar ödeme yaptığımız ortaya çıkar. Bu rakamları hesap ederek yazılı olarak da değerli
arkadaşlarıma verebilirim.
Bebek ölümleri açısından şunu ifade etmemiz
lazım: OECD ülkelerinin yirmi yılda geçtiği
süreyi, değerli arkadaşlar, biz altı yılda geçtik.
Şu anda

‘‘
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yarım euroya -dolar euro karıştırılmış herhalde- antijenin değiştirilebileceği şeklinde bir
firmayla sözleşme yaptığımı söyledim ki bu
doğrudur. Antijenin bir buçuk sene ömrü var,
şu anda kullanılan H1N1’in, aşıda kullanılan,
adjuvan dediğimiz yan maddenin de üç sene
ömrü var. Bu arada bir şekilde virüs mutasyona
uğrarsa, yaptığımız sözleşmeler çerçevesinde
değiştirilebilecek bu antijeni yarım euroya değiştirmeyi firma bize taahhüt etmiştir. Takdir
edersiniz ki, bir aşının alınması ayrı bir husus,
daha ileride doğan bir ihtiyaçla onun antijeninin değiştirilmesi tamamen ayrı bir husustur.

2009 itibarıyla bebek ölüm oranlarımız
binde 13,6 civarında olacak diye
düşünüyoruz.

BAŞKAN -

Sayın Bakanım, süreniz…

’’

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Burada,

gelişmekte olan ülkelerde bu
oran binde 51’dir. Tabii ki binde 10’un altına
indirmek için de gayret ediyoruz.
Hepinize teşekkür ediyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)
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Konu

Sağlık Bakanlığı 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2009 Yılı Merkezi
Yönetim Kesin Hesabı Münasebetiyle

Yasama Yılı

5

Birleşim

35

Tarih

17.12.2010

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP

Saygıdeğer Başkanım,
Yüce Meclisimizin Değerli Üyeleri, Değerli
Milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlayarak
Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerindeki konuşmama başlıyorum.

AKDAĞ (Erzurum) -

100. YILA ARMAĞAN

Değerli Milletvekilleri, konuşmamın başlangıcında, sekiz senedir yürüttüğümüz Sağlıkta Dönüşüm Programı için her fırsatta ya da
her ihtiyacımız olduğunda desteğini esirgemeyen değerli Meclisimize ve milletvekillerimize
teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Önemli
bir teşekkürü de sağlık çalışanlarına yapmam
gerekir. Bu dönüşüm programının, bu büyük
dönüşüm programının ruhunu ve gereklerini
sağlık çalışanları içselleştirememiş olsalardı biz
bu dönüşümü gerçekleştiremezdik. Onun için
hem sağlık çalışanlarına -doktorlarımıza, hemşirelerimize, bütün sağlık çalışanlarına- hem de
bu süre içerisinde büyük fedakârlıklarla hizmet
bayrağını taşıyan değerli sağlık yöneticilerine
huzurunuzda şükranlarımı sunuyorum.
Elbette bu süreçte halkımızın arkamızda durmasının da büyük rolü var. Türk halkı, bu asil
millet, kendisine yapılan iyiliği, kendisine yapılan hizmeti büyük bir kadirşinaslıkla değerlendiriyor ve yaptığımız her seçimde arkamızda
durarak, bize güç vererek böylece bu dönüşüm
programını gerçekleştirmemize aziz milletimiz
fırsat vermiştir.
Değerli milletvekilleri, kuşkusuz ki AK Parti
hükûmetlerinden önce de sağlıkta önemli işler
yapılmıştır. Özellikle Refik Saydam döneminde, daha sonra 1960’lı yıllarda yapılan sosyaliYüzyılın
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zasyonla Türkiye’de çok önemli gelişmeler olmuştur. Ancak özellikle AK Parti İktidarından
önceki yirmi -yirmi beş senelik, belki otuz senelik sürede sağlıkla ilgili reform sürekli olarak
gündeme gelmesine, teorik çalışmalar yapılmış
olmasına rağmen, ciddi bir ilerleme kaydedilememiştir. İşte, 2002’den bu yana AK Parti
hükûmetleriyle, Türkiye, Sağlıkta Dönüşüm
Programı ile gerçekten sağlıkta büyük ilerlemeler kaydetti. Bundan hep birlikte iftihar etmeliyiz. Bu, Türkiye Cumhuriyeti’nin başarısıdır.
Sadece AK Parti hükûmetlerinin, Sağlık Bakanlığının başarısı olarak buna bakmak yanlıştır.
Kuşkusuz hâlâ yapacak çok işimiz var, eksiklerimiz de var ama insan odaklı bir ahlaki anlayışla
gerçekten yapısal bir dönüşümü sağlayabildik.
Sağlık hizmeti bugün herkesin ulaşabildiği bir
hak seviyesine gelmiştir. Değerli konuşmacılardan bunun aksini iddia edenler oldu. Yüce
Meclis kürsüsü elbette bütün fikirlere açıktır.
Sağlığın bir hak olmaktan çıkarıldığı da iddia edildi. Şimdi bunları söylerken sekiz sene
öncesine geri dönüp bir bakmak lazım Türkiye’de ne hâldeydik biz? Vatandaşlarımızın
ambulanslara binerken para vermek zorunda
kaldığı, ambulans hizmetlerinin ülkenin kırsalına ulaştırılamadığı, hastanelerin “Sen işçisin
bu hastaneye gidemezsin, sen Bağ-Kur’lusun
şu hastaneye gideceksin, özel hastanelerin
önündense, vatandaş, hiç geçme.” diye tasnif
edildiği, Türkiye’de doktorların yüzde 90’ının
muayenehane çalıştırdığı ve bütün önemli
hastalıkların bu muayenehanelere gitmeden
tedavi edilemediği bir dönemdeydik biz. SSK
hastanelerinin izbe köşelerinde saatlerce ilaç

Peki, o zaman da yöneticiler bunları düzeltmeye
gayret etmiyorlar mıydı, etmediler mi? Elbette
gecelerini gündüzlerine katarak bu işleri düzeltmeye gayret ettiler ama çok açık ifade etmeliyim
ki özellikle koalisyon dönemlerinin parçalı yapıları hiçbir zaman büyük dönüşümlere, büyük
reformlara müsaade etmemiştir Türkiye’de.
Biz bu sekiz sene içerisinde istikrarlı bir yönetimle, gelişen bir ekonomiyle yapabildiklerimizi yaptık. Bizden öncekilerin bu şansı çok fazla
da olmadı, açık söylemek lazım. Yani ben Sağlık Bakanı olarak iyi işler yaptığıma, güzel işler
yaptığıma inanıyorum ama bunun arkasında bir
istikrar dönemi, kararlı bir Hükûmet, bu meseleye arka veren bir Başbakan, Maliye Bakanı,
Hazineden sorumlu devlet bakanları, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik bakanları var, aksi takdirde
böyle büyük bir dönüşümü gerçekleştiremezdik.
Şimdi, “Sağlık hak olmaktan çıkarılmıştır.” diyen muhalefet Tam Gün Kanunu’nu Anayasa
Mahkemesine götürebilmiştir. Tartışmalara bir
daha geri dönmüyorum, “Hukukiydi, değildi;
Anayasa Mahkemesi şöyle gerekçe yazamadı,
bir müddet sonra gerekçesini şu şekilde yazdı…” Bunları tartışmayalım, çok daha objektif,
nesnel bir teklif yapacağım bugün muhalefete
bütçe konuşması sırasında. Zaten grup başkan
vekillerine de bu teklifi götürdüm.
Şimdi, biz vatandaşımızı şu muayenehane derdinden artık yapısal olarak bizden sonraki dönemlerde de tamamen kurtarmak istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Bugün, şükürler olsun,
Sağlık Bakanlığının, AK Parti hükûmetlerinin
aldığı tedbirlerle zaten muayenehanecilik yani
devlette çalışan doktorların muayenehaneciliği
büyük ölçüde ortadan kalktı.

‘‘

Sağlık Bakanlığında çalışan doktorların
yüzde 93’ü muayenehane falan
çalıştırmıyor. Bir yüzde 7’lik kesim var;

’’

üniversite hastanelerinde var, bizde var. Bir
önemli gelişme de var. Şubat ayından itibaren
artık üniversite hastanelerinde de vatandaştan
hoca parası, döner sermaye parası, bilmem ne
parası diye herhangi bir para alınamayacak.
Ben bunun için bu yüce Meclisi tarihin takdirle
yâd edeceğinden eminim. Çünkü bu Meclis bu
Kanun’u yaptı; bir sene süre vermişti, bu bir
sene de şubatın başında tamamlanıyor.

100. YILA ARMAĞAN

almak için kuyruk bekliyorduk, böyle bir Türkiye’de yaşıyorduk.

Şimdi biz bu güzelliği bir başka güzellikle tamamlayalım değerli muhalefetimizle beraber.
Bir teklif getirdik. Anayasa Mahkemesinin
gerekçelerini de göz önünde tutarak -basitçe
ifade ediyorum, kolayca anlaşılır biçimde ifade
ediyorum- o teklifte diyoruz ki: “Üniversitelerde çalışan profesörler, profesör doktorlar, sosyal
güvenlikle ilişkisi olmayan özel hastanelerde
çalışabilsinler.” Yani parası…
OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) -

tane var?

Kaç tane has-

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP

Şimdi oradan bir milletvekilimiz diyor ki: “Böyle kaç hastane var?”
Böyle az hastane var, doğru. Sadece zenginlerin gidebileceği böyle az hastane var. Şimdi
bu bir para ilişkisi olduğuna göre, bırakalım,
zenginlerin para ödeyebildiği az sayıdaki özel
hastanede profesörlerimiz çalışsın.
AKDAĞ (Devamla) -

SACİD YILDIZ (İstanbul) - Güven ilişkisi… Gü-

vendiği hekime gidiyor.

Yüzyılın
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SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

Değerli Milletvekilleri,
ama SSK’lı, sosyal güvenlikli bir vatandaşın,
bir işçinin, bir emeklinin, bir küçük esnafın,
bir çiftçinin, bir yeşil kartlının muayenehaneye
gitmesine bu AK Parti hükûmetleri asla müsaade etmeyecektir, bugüne kadar etmemiştir,
bundan sonra da etmeyecektir. (AK Parti sıralarından alkışlar)

vamla) -

AKDAĞ (Devamla) -

ALİ ARSLAN (Muğla) - Aile hekimlerinin hepsi
muayenehane… Sağlık ocaklarını muayenehane yaptınız.
SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP

Onun için, ben diyorum
ki: Değerli muhalefetimiz bu hususta bize katkı
vermelidir. Biz bu düzenlemeyi değerli muhalefetimizle beraber yapmalıyız.

100. YILA ARMAĞAN

AKDAĞ (Devamla) -

Medicana sizin
değil mi? Zincir hastanelerin hepsi sizin! Medical Park sizin değil mi?
OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) -

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP

“Beraber yapalım.” derseniz beraber yaparız. Siz “Beraber yapmayacağız.” derseniz bu yüce millet bize bu gücü
verdi, biz bunu yapacağız, haberiniz olsun. Biz
bunu AK Parti olarak yapacağız. (AK Parti sıralarından alkışlar)
AKDAĞ (Devamla) -

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Medicana’ya
ruhsatı nasıl verdiniz? AK Partililerin bütün
hastaneler!
SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP
AKDAĞ (Devamla) - Değerli kardeşlerim, şimdi bir taraftan Tam Gün Kanunu’nu Anayasa
Mahkemesine götüreceksiniz, bir taraftan da
katılım paylarından bahsederek sağlığın paralı
hâle getirildiğinden bahsedeceksiniz. Milletimiz neyin ne olduğunu çok iyi biliyor. Katılım
payı dediğiniz nedir?
ALİ ARSLAN (Muğla) -

kararını okumamışsınız.
Yüzyılın
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Anayasa Mahkemesi

Katılım payı dediğiniz…

Yüzde 70 veriyorsunuz Medicana’ya, Medical Park’a.

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) -

ALİ ARSLAN (Muğla) - Gerekçeyi okumamışsın

Sayın Bakan.

Sayın Milletvekilleri, lütfen müsaade buyurun.

BAŞKAN -

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP
AKDAĞ (Devamla) - Değerli Milletvekilleri,
müsaade edin de konuşayım yani bu kürsü konuşmak için.

Ama hep konuşuyorsunuz, hiç doğru söylemiyorsunuz Sayın
Bakan.

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) -

ALİ ARSLAN (Muğla) -

Siz çarpıtıyorsunuz.

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP
AKDAĞ (Devamla) - Oradan laf atarak beni
susturamazsınız. Yani onu boş verin.
OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) -

yorsunuz.
BAŞKAN -

Doğru söylemi-

Sayın Milletvekilleri, lütfen…

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP
AKDAĞ (Devamla) - Oradan laf atarak beni
susturmanıza imkân yok.

Bakın, bu kürsüden Sayın Başbakanımızın söylediği bir sözü size hatırlatıyorum: Bizim sesimizi siz kesemezsiniz.
OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) -

keser.

Keseriz. Millet

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP
AKDAĞ (Devamla) - Bize bu yetkiyi millet verdi; millet verir, millet alır. (AK Parti sıralarından alkışlar) Sizin laf atmanızla, söz kesmenizle burada hiçbir şey değişmez.
ALİ ARSLAN (Muğla) -

sunuz.

Doğruları söylemiyor-

mıyorsunuz…

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP

Değerli Milletvekilleri,
bakınız “Katılım payı” denen şey ne?
AKDAĞ (Devamla) -

OKTAY VURAL (İzmir) -

sonra kesilecek.

Sizin sesiniz on dakika

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP
AKDAĞ (Devamla) - Dün ben, vatandaş olarak bir devlet hastanesine, eski bir SSK hastanesine gittiğimde ameliyat olacaksam muayenehaneye gidip para ödemek zorundaydım,
önemli bir hastalığım varsa gidip doktora para
ödemek zorundaydım. Sistemi böyle kurmuşlardı. Burada doktorların bir suçu, günahı da
yok. Şimdi, aile hekimine gidersem hiç para
ödemiyorum.
ALİ ARSLAN (Muğla) -

Mahkeme kararıyla…

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP

- Biraz önce bir değerli milletvekilimiz “Mahkeme kararı, mahkeme kararı…” diye heyecanla buradan anlattı.
Doğrudur…
AKDAĞ (Devamla)

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) -

mahkeme kararı…
SUAT KILIÇ (Samsun) -

ayrıca yapılacak.

2 lira alıyordu,

Arkadaşlar, soru-cevap

Sayın Başkan, soru-cevap ayrıca yapılacak yani…
SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP
AKDAĞ (Devamla) - …2 liralık bir katkı payın-

dan bahsetmiştik.

Bakın, şimdi dünyanın her yerinde “katkı payları” diye bir kavram var. Katkı payları sağlığın
paralı olduğu anlamına gelmez. Bunlar küçük
miktarlardır, 2 liradan bahsediyoruz. Doğrudur, bir mahkeme “Bu 2 lirayı da almayın.”
demiştir. Biz bir kanun yapabilirdik bu 2 lirayı
almak üzere; yapmadık, bunu da uygun gör-

dük. Bugün aile sağlığı merkezlerinden, vatandaşlarımız 5 kuruş ödemeden hizmet alırlar.
OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - 7 milyar ödeme-

den…

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP
AKDAĞ (Devamla) -

zinciri yok?”

“Efendim, neden sevk

Aslında bütün bunlar biraz bilgi eksikliğinden
kaynaklanıyor. Dünyada aile hekimleriyle ilgili
iki sistem var:
1) Aile hekimine gidersiniz. Oraya gitmeden
hastaneye gidemezsiniz. İngiltere, Danimarka
gibi ülkeler bunu uyguluyorlar.
2) Aile hekiminize gitmeden hastaneye giderseniz bir katkı payı ödersiniz. İsveç ve benzeri
ülkelerin modeli de budur.

100. YILA ARMAĞAN

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Doğruları anlat-

Bugün İsveç’te -Türk parası olarak konuşalım,
rahat anlaşılsın- hastaneye gitmişseniz, doğrudan hastaneye müracaat etmişseniz 30 lira katkı
payı ödersiniz, Türkiye’de de 5 lira katkı payı
ödüyorsunuz, reçete almışsanız 3 lira daha ödüyorsunuz. Ülkelerin gelirlerine de bakarsanız,
bu da yani hakkaniyetli bir şey. Tabii ki İsveç’in
millî geliri, kişi başına düşen geliri Türkiye’den
çok fazla, dolayısıyla bu katkı paylarını neden
koyuyoruz? Vatandaşımızı şuna teşvik etmeye
çalışıyoruz: Basit hastalıkları için, kolayca bir
aile hekiminin çözebileceği durumlar için, reçete yazdırmak için vatandaşlarımız hastanelerin
kapısına gitmesinler, çünkü o hastaneler daha
ağır hastalığı olanlara hizmet etmek için orada
kurulmuş durumdalar. Yani, katkı payının aslı
astarı budur. Şimdi, biz, tam günle bu muayenehane çilesini ortadan kaldırıyoruz, hoca
parasını ortadan kaldırıyoruz, 200 liraları, 300
liraları, 5 bin liraları ortadan kaldırıyoruz. Bir
gelip de, 8 lira, 5 lira katkı payına takılıp, sanki
memleketin meselesi, milletin meselesi…
ALİ ARSLAN (Muğla) -

payı…

Özel hastanelerin katkı
Yüzyılın
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AKDAĞ (Devamla) - …buymuş gibi konuşmak
gerçekleri yansıtmıyor.

lar, yaptığımız yönetmelikler, değerli Başbakanımızın bütün ülkeye gönderdiği genelgeler
bunları gerektiriyor.

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Özel

ALİ ARSLAN (Muğla) -

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP

hastanelere 10-20 milyar ödeniyor, ameliyat yaptıramıyorsun ödemezsen.
SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP

Şimdi, Değerli Arkadaşlar, bakınız, vatandaş özel hastanenin kapısından geçemezdi, şimdi durum ne?
AKDAĞ (Devamla) -

100. YILA ARMAĞAN

Değerli Milletvekilleri, AK Parti hükûmetleri
şunu söylüyor, diyor ki: Ey, benim vatandaşım!
Allah başına vermesin ama, acil bir hastalığın
oldu, anan baban yoğun bakımlık bir duruma
geldi, çocuğun kaza geçirdi. Acil bir hastalığın
var yoğun bakım gerektiren veya yoğun bakım
gerektiren bir hastalığın var. Değil ki devletin
hastanesi, değil ki üniversitenin hastanesi, bir
özel hastaneye de hastanı götürsen senden hiç
kimse 5 kuruş olamaz. İşte sosyal adalet bu.
(AK Parti sıralarından alkışlar, CHP sıralarından gürültüler) Özel hastaneye götüreceksin de
yoğun bakım hastanı özel hastanede yatıracaksın öyle mi?
ALİ ARSLAN (Muğla) -

sun!

Gene masal anlatıyor-

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP
AKDAĞ (Devamla) -

Var mıydı böyle bir şey?

Hastanelere gitmedikleri için bilmiyorlar Sayın Bakanım, siz buraya
anlatın.
SUAT KILIÇ (Samsun) -

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP
AKDAĞ (Devamla) - Sayın

Milletvekili oradan
“Masal anlatıyor.” diye söz atmanız yakışık almıyor.
Bütün özel hastaneler alıyor, parasız yatırmıyorlar.
OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) -

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP
AKDAĞ (Devamla) Yüzyılın
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Bunlar gerçekler. Kanun-

Gerçekler böyle değil.

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP
AKDAĞ (Devamla) - Ben buradan halkımı da
aydınlatmış oluyorum: Herhangi bir özel hastaneye gittiniz, sizi ambulans götürdü ya da kaza
geçiren çocuğunuzu götürdünüz ya da kriz geçiren birini, aldınız komşunuzu alelacele götürdünüz ambulans bile çağıramadınız, sizden, bakın
tekrar söylüyorum, herhangi bir özel hastane
para istiyorsa suç işliyor, Kanun’u ve sistemi bozuyor, lütfen onu şikâyet ediniz.
ALİ ARSLAN (Muğla) -

Kendi adamlarınız.

SUAT KILIÇ (Samsun) - Kendi adamları, o yüz-

den şikâyet edemiyorlar.

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP

Değerli Arkadaşlar, şimdi
tekrar söylüyorum. Buradan bazı konuşmacılar “AK Parti’nin bu son bütçesi olacak ya da
son bütçesi olmasını temenni ediyoruz.” falan
gibi laflar söylediler. Siz, değerli muhalefet, siz
bu popülizmle giderseniz bu hizmet eden AK
Parti’nin karşısında bu muhalefet sıralarında
oturmaya daha çok devam edeceksiniz. (AK
Parti sıralarından alkışlar)

AKDAĞ (Devamla) -

Siz cebinize hizmet ediyorsunuz, millete değil, yandaşa hizmet
ediyorsunuz. O yandaşların mal varlığını soracağız size. O çalan çırpanlardan hesap soracağız.
OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) -

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

Değerli Milletvekilleri, burada her
kim yolsuzluktan bahsediyorsa… Bakın, zaman zaman genel başkanlar da burada yolsuzluktan bahsettiler ve mahcup oldular. Bu kürsü
bu sekiz yıl içerisinde birçok kimsenin mahcubiyetine yol açtı. Kim burada yolsuzluktan, kim
burada usulsüzlükten, kim burada soygundan,
yağmadan bahsediyorsa bunları ispatlayabilirse zaten gereği yapılır.

vamla) -

ğı kaldırmıyorsunuz. Soruşturma izni vermiyorsun.
SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

- Danıştay 1. Dairesi bu müfettişlerle
ilgili en son kararını da verdi ve yargılanmalarına gerek olmadığına karar verdi.

vamla)

İspatlayamayanlar müfteridir, yalancıdır ve insanları kandırmaya çalışıyorlar. (AK
Parti sıralarından alkışlar)

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Baskı yapıyorsun. Mahkeme resen devam ediyor.

Müfteri sensin.
Savcıya soruşturma izni vermiyorsun. Ben iddia ediyorum. Mahkemeye verdim, izin vermiyorsun.

vamla) -

vamla) -

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) -

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ
(Devamla) - Şimdi “Çamur at, izi kalsın.” po-

litikasından bu millet yaka silkmiştir, yaka! Biz
bundan şikâyetçiyiz.

Müfettişlerini
mahkemeye verdim, seni mahkemeye verdim
ama izin vermiyorsun.
OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) -

BAŞKAN -

fen…

Sayın Durmuş, Sayın Durmuş, lüt-

Her kim “Çamur at, izi kalsın.”
politikasından medet umuyorsa bu millet onu
mahkûm etmeye devam edecektir.

(Devamla) -

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Savcıya verdim,

savcıya. İftira değil. Savcıya verdim. İzin vermiyorsun. İspatlı, delilli verdim.
yurun.

Şu da olabilir değerli milletvekilleri:
Bakınız, sekiz yıl içerisinde AK Parti hükûmetleri çok iyi hizmet gördü. Çok ihaleler yapıldı.
Bütün bu yapılan işlerde bazı bürokratlar, bazı
yöneticiler yanlış işler yaptı. Biz nerede, kimin
yanlış yaptığını gördüysek mutlaka onun için
işlem yaptık, mutlaka onun için soruşturma
yaptık…

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Haydar Mezarcı’yla ilgili ne yaptınız? Niye izin vermiyorsunuz?
SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Devamla) - …mutlaka biz onları savcılıklara ken-

dimiz teslim ettik.

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ

BAŞKAN -

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-
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OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Dokunulmazlı-

Sayın Durmuş, lütfen müsaade bu-

Sayın Bakan, lütfen Genel Kurula hitap edin,
buyurun.
SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Devamla) - Değerli Milletvekilleri, müfettişlerimiz-

le ilgili bir suç duyurusunda bulundu bir sayın
milletvekili.

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) -

iresine baskı yapıyorsun.

Danıştay 1. Da-

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) -

Sayıştay belgesi
var, niye izin vermiyorsun Haydar Mezarcı’ya?
BAŞKAN -

Sayın Durmuş, lütfen…

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Devamla) - Onun

için…

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Soruşturma izni

niye vermiyorsun? (AK Parti sıralarından gürültüler)
BAŞKAN - Sayın

Milletvekilleri, lütfen…

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Devamla) -

Değerli Kardeşlerim, bakınız, malzemesi kalmayanlar, hizmet karşısında söyleyecek sözü kalmayanlar iftira illetine tutulurlar.
OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) -

nini niye vermiyorsun!
BAŞKAN -

Soruşturma iz-

Sayın Durmuş…
Yüzyılın
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SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ
(Devamla) -

Aziz Milletim…

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) -

Sayıştay…

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Devamla) - Buradan aziz milletime de sesleniyorum yüce Meclisle beraber.
OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) -

yorsun!

Hırsızları koru-

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

100. YILA ARMAĞAN

vamla) - Her kim bir şey iddia ediyor bu kürsüden ve bunu ispat edemiyorsa müfteridir, yalancıdır; biz bu dünyada da, ahirette de onun
yakasına yapışacağız. (AK Parti sıralarından
alkışlar)
OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Gelin, dokunul-

mazlıkları kaldıralım beraber.

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ

Bu partinin ismi gibi, en önemli
özelliği tertemiz olmasıdır; ismiyle müsemma
bir parti arıyorsanız, o AK Parti’dir. (AK Parti
sıralarından alkışlar)
(Devamla) -

RECEP TANER (Aydın)

deşiyiz!

- Atma Recep, din kar-

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Devamla) - Böyle olmasaydı, değerli milletvekilleri

-bizden önceki sekiz sene içerisinde 1 milyon
100 bin metrekare kapalı alan yapılmış, hastane, sağlık ocağı ve diğer sağlık kuruluşları- biz,
sekiz sene içerisinde 4 milyon 400 bin metrekare kapalı alan yapabilir miydik? Bunlar parayla
yapılıyor.
AKİF AKKUŞ (Mersin) - Kaç

lira tuttu?

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Devamla) - 4 katı… Yapılan, bizden önce, bizden

önceki sekiz senede yapılan yatırımların 4 katı
yatırım yapmışız.
Şimdi, bu…
Yüzyılın
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ALİ ARSLAN (Muğla) -

teri var onda.

Taşeron işçilerin alın

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Devamla) - Değerli Kardeşlerim, bakınız, bu ker-

van yoluna devam edecektir, bu hizmet kervanı
aziz Türk milletine hizmete devam edecektir.
Bizim için en büyük şeref Türk milletine hizmet etmektir. Bununla iftihar ediyoruz. (AK
Parti sıralarından alkışlar) Ve biraz önce söyledim, gücümüzü hem milletin oyundan -demokrasi bu çünkü sandıkla olan bir iş- hem de
milletin dualarından alıyoruz. Güvendiğimiz
dayanak da orasıdır. Bize bu millet dua etsin,
bir defa “Allah razı olsun.” bir hastanede desin,
vallahi bize o yeter, başka bir şey aramıyoruz.
Değerli Milletvekilleri, sizlere, sunum kitapçığımızda detaylarıyla bu sekiz senenin bir özetini verdik. Bunun daha detaylarına girmek istesek böyle bir kitapçık yetmez, belki bunun on
misli büyüklükte bir kitapçık yapmamız lazım.
TANSEL BARIŞ (Kırklareli) - Bekliyoruz

Sayın Bakan.

onu da

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Devamla) - Bu sekiz sene, alın teriyle, bu ülkede
sağlık hizmetlerinin yükseltildiği bir dönem
olmuştur. Şükürler olsun, bugün ülkemizde
Tunceli’sinden Ardahan’ına, Mardin’inden
Sinop’una, Antalya’sından Konya’sına bir vatandaşımızın ihtiyacı olduğunda ona sadece
kara ambulansları değil hava ambulansları da
yetişir.
ALİ ARSLAN (Muğla) - Allah

razı olsun!

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Devamla) - Bugün bir vatandaşımız eczaneye git-

tiğinde “Sen fakirsin, bunun parasını ver.” diye
karşısına bir sıkıntı çıkmaz, ilacını alır gider ve
evinde o ilacını kullanır.
Değerli Milletvekilleri, bu dönüşüm bir zihniyet dönüşümüdür. Bu sadece bir teknik mesele

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)
SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Erzurum) -

rum.

Değerli Başkanım, teşekkür ediyo-

Sayın Sacid Yıldız, on sekiz yaş altındaki vatandaşlarımıza bazı sağlık kuruluşlarında veya
hizmet verilirken borç senedi imzalatıldığından
-veya bazı vatandaşlarımıza- bahsetti. Böyle
bir şeyi yapmak şu andaki mevzuata göre suçtur. Hiç kimse böyle bir şeyi gerçekleştiremez,
yapamaz. Nerede yapılıyorsa lütfen bunu bize
bildirin, gereğini yapalım. Bu hususta Kanun
çok açık. Vatandaşlarımız 184 numaralı telefona doğrudan telefon açarak da bu husustaki
problemlerini iletebilirler ve lütfen iletsinler.
Lepra Hastanesiyle ilgili olarak mahkemenin
kararı uygulanmış durumdadır.
Tuzla mücadele konusunda Sayın Milletvekilimize katılıyorum. Mutlaka beslenme çalışmalarımızın içinde yer alacaktır.

‘‘

Türkiye’de nefrolog, onkolog ve
endokrinolog sayılarının artırılması
fikrine de katılıyorum. Şu anda mevcut
uzman sayılarımızın neredeyse yarısı
kadar bu alanlarda ihtisas yapan
öğrencimiz var. Daha da bu sayıları
artırmak durumundayız.

Tamamen size katılıyorum.

’’

“Beyin ölümünü teşvik için” diye bir ifade kullandınız. Muhtemelen “bildirimini teşvik”, onu

kastettiniz, elbette. Bunun için yoğun bakım uzmanları, anestezi uzmanları ve organ nakli koordinatörlerine düzenli eğitimler düzenliyoruz,
başarılı çalışmaları da performansla ödüllendiriyoruz. 2002’de beyin ölümü bildirim sayısı
148’ken 2010’da 985 olmuştur, 148’den 985’e
yükseldi bu ama bu husustaki çabalarımıza hep
birlikte devam etmeliyiz, size katılıyorum.
Sayın Şevket Köse “Ne zaman serbest diş hekimlerinden -Sosyal Güvenlik Kurumunu kastederek muhtemelen- hizmet alınacak?” dedi.
Bu hususta Sosyal Güvenlik Kurumuyla diş
hekimleri dernekleri arasında çalışmalar devam ediyor. Şartların oluşması gerekiyor tabii
ki kamuyu da korumak lazım.
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değildir. Bugün bütçeyi konuşuyoruz ama bu
bütçede harcadığımız, bundan sonra da harcayacağımız paraları biz tüyü bitmemiş yetimin
hakkı olduğunu bilerek, dikkatle harcamaya ve
bu aziz Türk milletine hizmete devam edeceğiz.

Sayın Yaşar Ağyüz “Gaziantep bölge hastanesinin, düşündüğümüz hastanenin yapımına ne
zaman başlanacak?” dediler. Bunun YPK onayı alındı, 2011’de ihalesini gerçekleştireceğiz. İl
sağlık müdürlüğünde, biz her zaman müdürlüklerde hakkaniyetten, hukuktan ve ehliyetten
yana olduk. Bu hususta herhangi bir şikâyet
olursa bunu değerlendireceğimden şüpheniz
olmasın.
Sayın Alim Işık “Doktor temsilcilerinin polis
gücüyle Meclise sokulmamasına ne diyorsunuz?” dedi. Kanaatimce herkes olabildiğince
özgürce düşüncesini ifade edebilmelidir. Benim
kapım bugüne kadar bu arkadaşlarıma hep
açık olmuştur, bundan sonra da açık olacak ve
birlikte çalışmaya da her zaman varım. Doktor
emeğinin ne kadar önemli bir emek olduğunu
ben çok iyi biliyorum ancak bildiğim kadarıyla
teknik bir sebep var, bütçe görüşmeleri sırasında Meclise ziyaretçi girişi yasak. Bizim bürokratlarımız da Meclise girerken kısıtlı sayıda
bürokratlar olarak ve özel izinle girebiliyorlar.
ALİM IŞIK (Kütahya) - Sizin talimatınız ve ida-

re amirlerinin…
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SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Benim herhangi bir talimatım olamaz

yani Türkiye Büyük Millet Meclisi neyi arzu
ederse, Başkanlık onu gerçekleştiriyor, ben Bakan olarak burada bütçemle ilgili görüşmeleri
yapıyorum.

‘‘

Aile sağlığı merkezlerinde çalışan doktor
ve personel kendi kazançlarından
herhangi bir harcama yapmıyorlar.
Onlara cari giderleri için aile
hekimlerine ayda 2.730 lira para
ödeniyor, buradan yapıyorlar bu
harcamaları. Bu Kanun’un ve ilgili
yönetmeliklerin düzenlemesinin bir
gereğidir.
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’’

Bu taşeronlaşmadan çok bahsedildi, daha önce
de bahsedildi.
Değerli Arkadaşlar, biz taşeron diye tarif edilen hizmet firmalarından destek hizmetlerini

satın alıyoruz yani temizlik, yemek, güvenlik
gibi hizmetleri satın alıyoruz. Sağlık hizmetlerinin yüzde 98’e varan ekseriyeti tamamen
Sağlık Bakanlığında çalışan personel eliyle yürütülmektedir.
Bazı ilaçların listeden, ödeme listesinden çıkarıldığından bahsedildi. Aslında AK Parti hükûmetleri döneminde vatandaşa ulaştırılan ilaç
kutu olarak tam 2 katına çıkmıştır. Bazen münferit meseleler var. Bunlar bize iletilirse Sosyal
Güvenlikle gerekli görüşmeleri yaparız.
Sayın Hasan Çalış “Firmalarda çalışanlar ücretlerini aylarca alamamaktadır.” dedi. Böyle
bir şey aslında mümkün değil Sayın Çalış çünkü bunların ödemeleri…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Er-

Buradaki işçilere ödeme yapılmazsa
kendilerine ödeme yapılmıyor. Bildiğiniz bir
hastane varsa lütfen bize iletin.

zurum) -

TBMM | 24. DÖNEM
Konu

Sağlık Bakanlığı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2010 Yılı Merkezi
Yönetim Kesin Hesabı Münasebetiyle

Yasama Yılı

2

Birleşim

35

Tarih

12.12.2011

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. PROF. DR.

Saygıdeğer Başkanım, Değerli Milletvekilleri, hepinizi saygıyla
selamlıyorum.

RECEP AKDAĞ (Erzurum) -

Hükûmetimizin 2012 bütçesiyle alakalı olarak
Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerinde görüşlerimi
ifade etmeye çalışacağım.
Değerli Milletvekilleri, Türkiye önemli bir süreçten geçti son dokuz sene içerisinde. Türkiye’de
Yüzyılın
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birçok şeyin tarihi değişti, kavramlar değişti, insana bakış tarzımız değişti. Bu minval üzere Türkiye’de sağlığa bakış açımız da elbette değişti.
Bütün bu dokuz yıl boyunca Sağlıkta Dönüşüm
Programı’na büyük destek veren bütün milletvekillerimize teşekkür ederek konuşmama
başlamak istiyorum. Sağlık çalışanlarımıza da
büyük bir teşekkür borcumuz var. Milletimizin
ihtiyaç duyduğu her yerde hizmete hazır olan
fedakâr sağlık çalışanları, yaşadığımız son Van

Bu büyük dönüşüm programının ruhunu ve gereklerini sağlık çalışanlarımız içselleştirememiş
olsalardı, biz bu büyük dönüşümü gerçekleştiremezdik. Bu sebeple, bütün sağlık çalışanlarına,
fedakârlıkla bu hizmet bayrağını taşıyan sağlık
yöneticilerine hem taşrada hem bakanlık merkezinde huzurunuzda şükranlarımı sunuyorum.
Elbette bu süreçte en büyük teşekkürü halkımız
hak ediyor. Türk milleti kendisine sunulan hizmeti büyük bir kadirşinaslıkla değerlendirdi,
her seçimde arkamızda durarak bize güç verdi.
Bu sayede de bu büyük dönüşümü gerçekleştirmemiz mümkün oldu.
Kuşkusuz AK Parti hükûmetlerinden önce de
özellikle Refik Saydam döneminde, Behçet Uz
döneminde, 60’tan sonraki dönemde sosyalizasyonla yapılan çok hayırlı işler var ancak son
çeyrek asırlık sağlık tarihimiz maalesef yapılmak
istenen işler ve yapılamayan işlerle doluydu biz
iktidara geldiğimiz zaman. Dolayısıyla önemli
bir dönüşüm gerçekleştirmek gerekiyordu.
Peki, biz bu dönüşümü nasıl gerçekleştirdik?
Bir defa herkes için sağlık prensibini esas alarak insanı burada meselenin özüne, odağına
koymak suretiyle insan odaklı ahlaki anlayışımızla, AK Parti’nin her hizmete yansımış olan
insan odaklı ahlaki anlayışıyla bu işleri bugüne
kadar getirdik.
Tabii, dokuz sene öncesine geri dönüp çok
detaylı olarak nerelerdeydik, doğrusu bunlara
girmek istemiyorum çünkü vaktim sınırlı. Ancak vatandaşlarımızın bir ambulansa hastasını
koyabilmek için cebinden para vermek zorunda kaldığı, köyünde ise onu bile bulamadığı,

kızakla hastasını bir ilçeye indirmek zorunda kaldığı günler, ülkenin kırsalına ambulans
hizmetlerinin verilmediği günler, bu ülkenin
emekçilerine “Sen işçisin, şu hastaneye giremezsin.”, bu ülkenin memuruna “Sen memursun, şu hastaneye gidemezsin.” dendiği günler
o günlerdi. Vatandaşın büyük bir kısmınca
özel hastaneler, serbest eczaneler sadece uzaktan bakabildikleri, hizmet almayı hayal bile
edemedikleri bir çile dönemini hatırlatıyordu.
Doktorların yüzde 90’ının sistemden dolayı muayenehane çalıştırmak zorunda olduğu
günlerdi onlar. Eğer hastaysanız ya da bir hasta yakınıysanız hastanızı alacaksınız, sırtınıza
koyacaksınız, bir muayenehane merdivenlerinden eciş bücüş, üç kat, beş kat, yedi kat yukarıya çıkaracaksınız, orada para ödeyeceksiniz;
ancak böyle hizmet alabilirdiniz. Başka türlü,
önemli bir hastalık için, önemli bir ameliyat
için değerli milletvekilleri, bu ülkede hizmet
almak mümkün müydü?
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depreminde de olağanüstü gayret ve başarılarıyla bir kez daha insanımızın, vatandaşımızın
gönlünü fethettiler. Yürüttüğümüz dönüşüm
programının gerçek kahramanının bu sağlık
ailesi olduğunu bir kere de yüce huzurunuzda
tekrarlamak isterim.

Bugün performans sistemine karşı çıkanlar,
bugün Tam Gün Yasası’na karşı çıkanlar bu
gerçekleri unutmuşa benziyorlar. Şunu tartışabiliriz, bu yüce Mecliste de bunu tartışalım,
başka ortamlarda da tartışalım: Evet, tam gün
çalışma olsun, devletin doktoru devletin hastanesinde çalışırken, devletin üniversite hastanesinde çalışırken ayrıca muayenehanesi olmasın;
bunda hemfikir olalım, ondan sonraki kısmını
tartışabiliriz. Performansı nasıl dağıtacağız?
Nasıl adaletli dağıtacağız? Ama bazı dostlar
“Performans da olmasın, biz parayı peşinen
verelim, herkes dilediğince çalışırsa da çalışmazsa da o parayı versin.” diyorsa biz bunda
da yokuz açık söyleyeyim.
AHMET İHSAN KALKAVAN (Samsun) -

Hayır

hayır, “Özlük hakları verilsin.” diyoruz.
AYTUĞ ATICI (Mersin) -

Kim diyor öyle Sayın

Bakan?
Yüzyılın
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SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP
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AKDAĞ (Devamla) - Çünkü Değerli Arkadaşlar, biz burada adaletli bir performans sistemiyle hekimlerin ve sağlık çalışanlarının, sağlık
emekçilerinin haklarının kendilerine verildiği,
vatandaşın da cebinden para harcamak zorunda kalmadığı, mağdur olmadığı bir sistem oluşturduk. Elbette bu sistemin eksik yönleri olabilir, elbette bu sistemin aksayan yönleri olabilir.
Ama değerli milletvekilleri, muhalefet sıralarında oturan değerli milletvekili kardeşlerim
unutmasınlar ki bu yeni sistem geçmiş dönemlerdeki zulüm döneminin kaldırılmasıyla ortaya kondu. (AK Parti sıralarından alkışlar) Artık
bu zulüm dönemi bir daha geriye de gelmeyecek, açık söyleyeyim. Bu zulüm döneminin bir
kere daha geriye dönmesi de değerli milletvekilleri, asla ve asla mümkün görünmüyor.

Bakınız, şimdi burada, koruyucu sağlık hizmetlerine yeteri kadar kaynak ayırmadığımızdan ya
da önem vermediğimizden bahsedildi. Değerli
Milletvekilleri, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın
belki de en ziyade iftihar edilecek yanı, koruyucu sağlık hizmetlerine verdiğimiz önemdir.
Şimdi, elimde rakamlar var.

‘‘

Göreve geldiğimizde 928 milyon Türk
lirası koruyucu sağlık hizmetlerine
ayrılırken, 2011’de 6 milyar 425 milyon
Türk lirası koruyucu sağlık hizmetlerine
para ayırmışız.

’’

AYTUĞ ATICI (Mersin) - Tedaviye ne kadar ayır-

dınız, ilaca ne kadar ayırdınız Sayın Bakan?

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP

Dikkat ediniz, bunu reel
olarak hesap ettiğiniz zaman, Değerli Arkadaşlar, 2002’ye kıyasla reel olarak ifade ettiğimiz zaman 3 misli daha fazla para ayırmışız.
Tabii ki ancak bu paraları ayırırsanız, biraz

AKDAĞ (Devamla) -
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önce söylediğim gibi, ahlaki anlamda odağına
insanı koyduğunuz bir sistemde bu paralarla
birlikte personeli, organizasyonu, yeni düzenlemeleri yaparsanız bugün ulaşılabilen sonuçlara ulaşabilirsiniz.
AYTUĞ ATICI (Mersin) - Sisteme

nuz Sayın Bakan, insanı değil!

parayı koydu-

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP
AKDAĞ (Devamla) - Değerli Kardeşlerim, sistemde paranın olduğu günler vardı, evet. Sistemde insanların para vermeden diyaliz hizmeti
alamadığı, sistemde insanların para vermeden
organ nakli yaptıramadığı, sistemde insanların
acile götürdüğü hastasını yoğun bakıma yatırmak için para vermeden hastasını hastanenin
kapısından içeri sokamadığı günler vardı.
AYTUĞ ATICI (Mersin) - Sizde

hekimken?

mi öyle yaptınız

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP
AKDAĞ (Devamla) - Ama bugün AK Parti İktidarıyla geldiğimiz nokta şudur: Ben buradan,
yüce Meclisin huzurunda değerli vatandaşlarımızı da bütçe görüşmeleri sebebiyle bir kere
daha bilgilendirmek istiyorum.

Değerli Vatandaşlarım, Türkiye’nin neresinde
olursanız olun, metropol kentlerde ya da başka
bir yerde, acil bir hastanız olduğu zaman, yoğun bakımlık bir hastanız olduğu zaman hastanızı hangi hastaneye götürürseniz götürün
sizden bir para talep edilmez, ister bir üniversite hastanesi ister kamuya ait, Sağlık Bakanlığına ait olan bir hastane isterse özel sektöre ait
bir hastane olsun. Dikkat ediniz, burada özel
sektörün bir mecburiyeti var, Türkiye’de özel
sektör olarak hastanecilik yapıyorsanız kapınıza gelen ya da getirilen acil hastayı almak, bu
hastaya hizmet vermek zorundasınız.
Şimdi, bazı milletvekilleri birtakım beyanatlar
veriyorlar kamuoyuna. Neyle alakalı? Alınan
katkı paylarıyla alakalı.

AYTUĞ ATICI (Mersin) - Kaldırın o zaman, kal-

dırın gitsin, Sayın Bakan!

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP
AKDAĞ (Devamla) - Bakın, 100 liradan, 500 li-

radan, 10 bin liradan bahsetmiyoruz, insaf kardeşim ya, insaf ! (AK Parti sıralarından alkışlar)
Milyonlarca insandan
alıyorsunuz bu parayı, kaldırın gitsin, yiğitseniz
kaldırın!

AYTUĞ ATICI (Mersin) -

HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) -

Toplam ne kadar efendim, onu söyleyin!
SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP

Burada 112 Acil hizmetlerinin yetersizliğinden bahsetme talihsizliğinde bile bulunuldu.

AKDAĞ (Devamla) -

Değerli Milletvekilleri,

‘‘

618 ambulansla aldığımız sistemde
bugün 2.782 ambulans var.

’’

İçinde doktor var mı,
onu söyleyin Sayın Bakan!
AYTUĞ ATICI (Mersin) -

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP
AKDAĞ (Devamla) - 350 bin kişi taşınmış göre-

vi devraldığımızda, yılda ambulanslarla 350 bin
kişi taşınmış. Bu sene ambulanslarla 2 milyon
700 bin kişi taşımışız. Herhâlde bu 2 milyon
700 bin kişiyi doktorlar taşıdı, paramedikler
taşıdı, acil tıp teknisyenleri ve onlarla birlikte
şoförlerimiz taşıdı.

Değerli Kardeşlerim, şundan bahsedildi: Performans daha çok hastaya bakmaya zorluyor.
Değerli Milletvekilleri, yaptığımız araştırmalar
şunu gösteriyor:

‘‘

Performans sistemi getirilmeden önce
Türkiye’de bir hekimin hastasına
ayırdığı ortalama zaman 4,5 dakikaydı,
bu zaman şu anda 9 dakikaya çıkmış
durumdadır.

’’

Hem muayene edilen vatandaş sayısında 3
misli artış var, 2,5 misli artış var hem vatandaşa ayrılan zamanda 2 misli artış var. Evet,
biz biliyoruz, bu zamanlar da yetmez, vatandaşa ayırdığımız bu zamanı da daha fazla artırmamız lazım, vatandaşa daha fazla zaman
ayırmamız lazım ama yine bundan yakınanlar,
Türkiye’de yıllarca doktor sayısının artırılmasına karşı çıktılar. Bu Meclis kürsüsü dokuz
sene içerisinde nelere şahit oldu. Dokuz sene
içerisinde muhalefet partilerinden buraya çıkıp
ısrarla “Türkiye’de doktor sayısı yeterlidir. Neden tıp fakültelerinde öğrenci sayısını artırmaya çalışıyorsunuz?” dediler.
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Değerli Milletvekilleri, katkı payları diye bugün
bir bardak suda fırtına koparılmaya çalışılan
rakamlar 10 liranın altında, 2 lira, 3 lira, 5 lira
diye tartıştığımız rakamlardır.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Kaliteli eğitimden bahsedildi. “Yeterli” diyen kimse olmadı
bugüne kadar, kaliteli tıp eğitiminin verilmesinden bahsedildi.
SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP

Hatta “Öğrenci sayısını
azaltın.” diyenler bile oldu.
AKDAĞ (Devamla) -

Değerli Milletvekilleri, muhalefet kürsülerinden söz atan milletvekilleri seslerinin millet tarafından oradan laf atıldığında duyulmadığını
bilmiyorlar. Ama onlar, o gür sesleriyle bütün
seçim dönemlerde, 2002 seçimlerinde, 2007
seçimlerinde, 2011 seçimlerinde vatandaşın
karşısına çıktılar, şikâyet ettiler, bizi vatandaşa
şikâyet ettiler, kendilerince, kendi bakış açılarından haklılıklarını anlatmaya çalıştılar ama
arkamızdaki halk desteği yüzde 34’ten yüzde
47’ye, 47’den 49’a, bugün anketlerde de yüzde 50’nin üstüne çıkmış durumda. İşte onun
için ben kadirşinas milletimize huzurunuzda
Yüzyılın
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bir kere daha şükranlarımı arz ediyorum. (AK
Parti sıralarından alkışlar)
MAHMUT TANAL (İstanbul) - Sayın Bakan,
sayının üstünlüğü insanları hikmet sahibi yapmaz!
SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

Değerli Milletvekilleri, “Ayinesi iştir
kişinin, lafa bakılmaz!”

vamla) -

‘‘
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ALİ ÖZ (Mersin) - 21,8!
SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

Değerli Milletvekilleri, 1999 yılında… Burada bu kürsüden konuşurken kendi
dönemlerini unutanlar var, dört sene boyunca
kamuda çalışıp, sağlık sektöründe çalışıp daha
sonra o dönemi belli rakamlarla bırakarak ayrılanlar var şimdi? Bu rakamlar insanın hatırına getirildiğinde insanı utandırabilir.

vamla) -

Türkiye İstatistik Enstitüsünün yaptığı
anketlerde Türkiye’de sağlıktan
memnuniyet oranı 2003 yılında yüzde
39,5 idi. Bu oran şimdi yüzde 73’e çıkmış
durumda.

’’

Sağlık çalışanları ne

AYTUN ÇIRAY (İzmir) - Onların hesabını vermeye hazırız Sayın Bakan!

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

AYTUĞ ATICI (Mersin) -

diyor bu işe?

Yüksek bir çıta. Biz bu çıtayı yüksekte tutmak ve vatandaşımızın memnuniyetini
daha da artırmak için önümüzdeki dönemde
de, yüce Meclisimizin takdir ettiği bütçeyle
hayırlı hizmetlerimize AK Parti olarak devam
edeceğiz.
vamla) -

Saygıdeğer Milletvekilleri, bakınız, elimde, yanımda uluslararası kaynaklar var. Buraya gazetelerle, 2 bin, 3 bin satan gazetelerle çıkan
milletvekilleri oluyor bazen. “British Medical
Journal” diye dünyanın en seçkin, en değerli
tıp dergilerinden birindeki başlığı size okuyorum: “Türkiye sağlık sistemi: Geri kalmışlıktan
liderliğe” Evet, bunu AK Parti olarak biz söylemiyoruz. Bakınız, OECD çalışması, 2008’de
OECD’nin yayınladığı bir rapor; bu rapor Türkiye’deki sağlık sisteminin bütün ülkelere çok
şey öğretebileceğinden ve Türkiye’deki mali
durumun, sağlığın mali durumunun mükemmel biçimde işlediğinden, vatandaşları koruyucu özelliğinden bahsetmektedir. Buna benzer
birçok uluslararası rapordan bahsedebiliriz.
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Değerli Milletvekilleri, bugün insanlar acaba ceplerinden daha mı fazla para harcıyor?
Bakınız, ilaç ve tedavi masraflarını kendi ceplerinden karşılayanların oranı 2003 yılında
yüzde 32 iken, 2010 yılında yüzde 11,7’ye
düşmüştür.

vamla) -

Bakınız, 1999 yılında cepten yapılan
sağlık harcamaları bütün yapılan sağlık harcamalarının yüzde 29’unu oluşturuyor, tekrar
ifade ediyorum.

‘‘

1999 yılında toplam sağlık harcamaları
içinde cepten yapılanların oranı yüzde
29’unu oluşturuyor. 2008 yılında -daha
2011’in sonuçları çıkmadı, orada daha da
azaldığını göreceğiz- yüzde 17’ye düşmüş
durumda.

(AK Parti sıralarından alkışlar)

’’

İyi saatte olsunlardan haber alanlara şimdi
haber veriyorum: Ankara’da bugüne kadar
şebeke suyunda hiçbir kere arsenik seviyesi normal değerler olarak kabul edilen 10
mikrogram/litre normal değerin üstüne çıkmamıştır, değerler 1,8 ile 2,5 mikrogramın
arasında değişmektedir. Evet bir dönemde
İzmir’in suyunda önemli ölçüde arsenik var-

Şimdi, değerli milletvekilleri, zamanımız çok
olmadığı için bir iki rakamla da konuşmamı
inşallah tamamlayacağım. Yıllardan 1998 -bu
1998’i neden zikrettiğimi muhalefetten çok iyi
bilen arkadaşlar var- Türkiye’de kayıtlı tifo vakası 30.264 -kayıt sistemlerinin de çok arızalı
olduğunu biliyoruz o yıllarda, biz kayıtın kendisini söyleyelim-

‘‘

yıl 2011, kayıtlı tifo vakası 26; sıtma
vakası 1998’de 36.842, sıtma vakası
2011’de sıfır.

(AK Parti sıralarından alkışlar)

‘‘

’’

Bebek ölümleri 1998 yılında binde 43;
2011 yılında binde 9; anne ölümleri 1998
yılında yüz binde 70; 2011’de
yüz binde 14,5.

’’

Belki siz kürsüde konuşurken cambazlık yapabilirsiniz, illüzyon da yapabilirsiniz ama
rakamlar gerçeği söyler, doğruyu söyler ve
gerçek, yüzünüze çarpılır, söylediklerinizden
utanırsınız. (AK Parti sıralarından alkışlar)
Değerli Milletvekilleri, ülkemizin sağlığına, insanımızın sağlığına hizmet etmeye doymayacağız.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Devamla) - AK Parti hükûmetleri olarak bizim
en büyük… Bitiriyorum efendim.
BAŞKAN - Yok

öyle, yok.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Sayın

Bakanım, hiç
yakışıyor mu “Cambaz” demek size?

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Devamla) - AK Parti hükûmetleri olarak milletimiz bize dua etsin, milletimiz bizim arkamızda
dursun; bu bize yeter.
AHMET YENİ (Samsun) -

rahatsız oldunuz?

Size demedi ki niye

Bana diyemez zaten, diyemez de; Bakana yakışmıyor “Cambaz” lafı.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) -

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

Hepinize saygılar sunuyorum. (AK
Parti sıralarından alkışlar)
vamla) -

--100. YILA ARMAĞAN

dı, İzmir Belediyesinin yanlış politikaları sonucunda. Ancak Hükûmet olarak İzmir’in
suyuna verdiğimiz katkılarla bu problem de
ortadan büyük ölçüde kalkmış durumdadır.

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Erzurum) -

rum.

Değerli Başkanım, teşekkür ediyo-

Sayın Işık’ın Kütahya’yla ilgili sorusunda dört
ilçede hastane olmadığından bahsetti Değerli
Milletvekilimiz. Şimdi, bu ilçelerin bu kısa süre
içerisinde ben nüfuslarını ve en yakın hastanelere uzaklıklarına baktırdım. Aslanpaşa’nın
toplam ilçe nüfusu 11 bindir…
ALİM IŞIK (Kütahya) -

Aslanapa…

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Er-

Özür dilerim. Aslanapa’nın 11 bin,
merkez nüfusu 1.500. Şaphane’nin 7.500 nüfusu var, Pazarlar’ın 5.958 nüfusu var, Dumlupınar’ın da 3 bin nüfusu var ve Dumlupınar
dışındaki diğer ilçelerimiz yakın bir merkeze,
yakınlarındaki bir hastaneye uzaklıkları 20, 30,
38 kilometre… Dolayısıyla ülke kaynaklarını
doğru harcamak açısından, hele ülkemizde bu
kadar uzman hekimin eksik olduğu yerlerde,
bu ilçelerde hizmeti aile hekimliğiyle ve acil
hizmetleri yürütmek daha doğru gözüküyor
doğrusu.
zurum) -

Sayın Özdemir’in Sivas’taki bölge hastanesiyle
ilgili…
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Sayın Bakan, doktor
yok, 120 kilometre gitmek zorunda. Yolda ölüyor vatandaş. Etmeyin Allah aşkına!

MALİK ECDER ÖZDEMİR (Sivas) -

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Er-

zurum) - Dolayısıyla bir taraftan kendi hemşire

ALİM IŞIK (Kütahya) -

Değerli Milletvekilleri, bu uzman konusundaki talepler o kadar doğru talepler ki.
Sanki biz uzmanların bir kısmını ülkenin belli
bir yerine gönderiyoruz, öbür yerine göndermiyormuşuz gibi bir düşünce hasıl olmasın.
zurum) -

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - İhtiyaç ifade ediyor Sayın Bakan. Dikkate almanız için.
SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Er-

Bir ihtiyaç var ve biz de elimizdeki
mevcut uzmanları bu ihtiyaçlar çerçevesinde
ülkenin çeşitli yerlerine dağıtıyoruz. Dolayısıyla eksiklikler Kütahya’da da olabiliyor, başka
yerlerde de olabiliyor çünkü hakikaten ülkede
doktor sayısı az. Şükürler olsun ki son yıllarda
doktor sayısını artırıcı önlemleri almaya başladık, daha doğrusu bu görev kendisinin olan
Yükseköğretim Kurumu, üniversiteler bu hususta hassasiyet göstermeye başladılar. İnşallah
doktor sayımız arttıkça bu ilçelerimize de uzman doktor verebileceğiz.
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zurum) -

Sivas’ta bir hastane yapıyoruz biliyorsunuz bütün bölgeye hitap edecek. Bunun ihalelerinde
normal hukuki sebeplerden dolayı, TOKİ’nin
yaptığı ihalelerde iptaller oldu. Doğrudur. Biz
de takip ediyoruz. En kısa zamanda bu ihalenin başarılması ve Sivas’a, bölgeye bu hastanenin kazandırılması için gayret göstereceğiz.
Sayın Özdemir, bununla birlikte bir de “Türkiye’de hemşire yok mu ki dışarıdan hemşire
getirtmek istiyorsunuz?” dedi. Evet, Türkiye’de
şu anda Avrupa ortalamasıyla kıyasladığımızda, nüfusla Avrupa nüfusu, Türkiye nüfusu
olarak kıyasladığımızda yoğunluk olarak Avrupa’nın dörtte 1’i kadar hemşire var maalesef.
Yanlış işitmediniz.
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okulları niye kapatıldı Sayın Bakan?

Hemşire

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Er-

sayımızı artırmak üzere görevi devraldığımızda
meslek liselerine ve üniversitelere alınan öğrenci sayısı 6 binlerdeyken bunu 20 binlere yaklaştırdık, öte yandan da elbette Türkiye’ye başka
ülkelerden gelecek, denkliğini almış, Türkçe
bilen hemşirelerden, doktorlardan da yararlanmanın önünü açmak gerekiyordu, onun da
önünü açtık. Yani Türkiye’de hemşire var da
bunların istihdam edilmediği gibi bir durum
kesinlikle yok.
MALİK ECDER ÖZDEMİR (Sivas) - Peki, Sayın
Bakanım, bu kadar işsizlik var bu memlekette,
niye hemşire okulları açılmıyor, yurt içinden
kendi insanlarımıza bu fırsat verilmiyor?
SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Hatta özel sektör ve üniversiteler
ısrarla biz hemşire istihdamı için kadro açtığımızda “Bizim hemşirelerimiz Sağlık Bakanlığına geliyor, dolayısıyla biz hizmet veremez hâle
geliyoruz.” diye de şikâyetleniyorlar.

Yüzden fazla ilçede uzman olmadığı söylendi.
Doğru, işte bu ilçeler biraz önce ifade ettiğim
gibi küçük ilçelerdir. Türkiye’de artık, doktor dağılımında olabildiğince hakkaniyetli bir biçimde
vatandaşlarımıza hizmet götürmeye çalışıyoruz.
Bu trafik kazalarıyla ilgili bir problem vardı Sayın Milletvekilimizin söylediği gibi. Bu hususta
uygulama değiştirildi Sayın Milletvekilim, şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu bunları doğrudan
ödemeye başladı.
Kamu-özel ortaklığında yeni bir bina yapıp ya
da yeni bir kampüs yaptığımız zaman hastaneyi oraya taşıyacak olduğumuzda mevcut hastanelerin bulunduğu yerlerden ihtiyacımız olan
alanları yine sağlık alanı olarak kullanacağız.

Elâzığ’daki doğu kent şehir hastanesinin ihale
hazırlıkları belli bir aşamaya geldi, süreç devam ediyor. Bunu 2012 yılında inşallah inşaya
başlayacağız.
Evet, Anadolu’ya oluşturmaya çalıştığımız eğitim hastanelerine klinik şefi götürmekte gerçekten zorlanıyoruz. İşte, zaman zaman yaptığımız kanunlar, devlet hizmeti yükümlülüğü
vesaire gibi kanunların sebebi değerli milletvekilleri, biraz da bu. Hakikaten bu, Türkiye’deki
sayı kısıtlılığı taşrayı, büyük şehirler, metropoller dışındaki hastaneleri, eğitim hastanelerini güçlendirmekte biraz bize zorluk çıkarıyor
ama buraları canlandırmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.
Sayın Özel eczacılarımızdan bahsetti. Sayın
Özel’le milletvekilliğinden önce çok çalıştık,
çok uzun zaman mesai sarf ettik. Kendisi de
bilmektedir ki her sefer olduğu gibi bu sefer de
Hükûmetimizle, Hükûmetimizin çeşitli bakanlıklarıyla, sektör ve bu arada eczacılar arasındaki görüşmeler mutlaka olumlu sonuçlanacak, bir orta yolu bulacağız, hem vatandaşımız
ilaç almaya, ilaca kavuşmaya devam edecek
hem de eczacılarımız vatandaşlarımıza, ülkemize hizmet etme imkânını mali açıdan da
inşallah bulacaklar. Yani evet, bugünlerde bazı
sorunlar var ama bunu görüşmelerle aşacağımıza ben inanıyorum.
Ambulanslardaki doktor sayısıyla ilgili bir
soru vardı.

‘‘

2002’de ambulanslarımızdaki doktor
sayısı 1.477’ydi, toplam doktor sayısı,
2011’de bu sayıyı 2.043’e çıkarmış
durumdayız. Toplam personel olarak da
2002’de 919 personelle hizmet ettiğimiz
ambulans sisteminde bugün 10.767
personel var.

’’

yanlış işitmediniz.

Bu soru belki şunun için soruluyor: Her ambulansta acaba doktor olması gerekir mi? Hele
doktor sayısının bu kadar kısıtlı olduğu bir
ülkede bunun cevabı hayırdır. Hem Amerika
Birleşik Devletleri’nde hem Kıta Avrupa’sında
ambulanslar, genellikle “paramedik” dediğimiz yetişmiş personeller tarafından hizmete sunulur, yani oralarda onlar vatandaşa müdahale
ederler. Biz de paramediklerle, acil tıp teknisyenleriyle ve imkân olduğu kadar da doktorlarımızla bu hizmeti vermeye bundan sonra da
devam edeceğiz.
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İhtiyacımız olmayan alanları da yine ülkenin
başka bir hizmeti için kullanıyoruz. Bazen TOKİ’ye devrediyoruz bunları, bazen o şehirdeki
başka bir kamu hizmetine veriyoruz, yeri geldiğinde de yeni kampüs alanlarının oluşturulmasının finansmanında kullanılacak buralar.
Tabii, son derece normal karşılamak lazım bu
davranış tarzımızı.

Bu cepten harcamalar konusu şöyle: Bir yanlış
anlama var anladığım kadarıyla. Sayın milletvekillerimiz daha önce de bunu ifade ettiler konuşmalar sırasında da. Kamu dışı sağlık
harcamalarının hepsi cepten harcama değildir
sayın milletvekilleri. Özel sektörün yatırımları
da var bunun içinde. Dolayısıyla, önemli olan,
kişi başına yapılan cepten harcamayı geçmişle
kıyaslamaktır. Yoksa, kamu dışı yapılan sağlık
harcamalarının hepsi vatandaş tarafından yapılıyormuş gibi istatistikleri alıp burada zikredersek yanlışlık yapmış oluruz. Muhtemelen
bundan dolayı bir yanlışlık oluyor.
BAŞKAN -

Süremiz doldu.

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Bitiriyorum

efendim.
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Bu kanun hükmünde kararnameler, malum,
anayasal bir hukuk olarak yerine getiriliyor.
Yani yarın Anayasa değiştirilirse biz de kanun
hükmünde kararname yapmayız. Geçmişte
yapıldığı gibi bugün de kanun hükmünde kararnamelerle yine yasalar yapılabilmektedir.
MEHMET ŞANDIR (Mersin) -

zaman.

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Er-

Müsaade ederseniz, vaktim kalmadığı için diğer soruları da yazılı olarak cevaplayayım.
zurum) -

Yüce heyetinize teşekkür ederim.

Buraya getirin o
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TBMM | 24. DÖNEM
Konu

Sağlık Bakanlığı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2011 Yılı Merkezi
Yönetim Kesin Hesabı Münasebetiyle

Yasama Yılı

3

Birleşim

40

Tarih

14.12.2012

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP
AKDAĞ (Erzurum) –

Başkan.

Teşekkür ederim Sayın

Saygıdeğer Başkanım, Türkiye Büyük Millet
Meclisinin Değerli Üyeleri, sizleri ve milletimizi saygıyla selamlıyorum. Sağlık Bakanlığımızın 2013 Mali Yılı Bütçesi’nin Genel Kurula
sunumunu gerçekleştiriyoruz. Bütçemizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
Değerli Milletvekilleri, kuşkusuz, bütçe görüşmeleri önceki yılların değerlendirilmesi ve
gelecek vizyonunun ortaya konması açısından
önemli fırsatlardır. Hem iktidarda olan, bu yolla ülkemize hizmet eden bizler için hem muhalefet için gerçekten burada yapıcı tartışmalarla,
yapıcı görüşmelerle, bu görüşmeleri milletin
hayrına bir şekilde yürütmeye devam etmeliyiz.
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Değerli Milletvekilleri,

‘‘

Bu sene Sağlık Bakanlığımıza, geçen
yıla kıyasla Bütçe’den yüzde 17’ye
yakın bir artışla pay verilmektedir. 16
milyar 894 milyon lira Genel Bütçe’den
bakanlığımıza para tahsis edilmiştir.

’’

Bize takdir edilen bu miktarı yerindelik, verimlilik ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde halkımızın hizmetine ekibimle birlikte harcamak
için yüce Meclisimizden yetki isteyeceğiz.
Bu isteğimiz çerçevesinde, Türkiye Sağlıkta
Dönüşüm Programı’yla on yıl içerisinde neler
gerçekleştirdik, bundan böyle neler yapacağız, müsaadenizle bunun muhasebesini yapmak ve konuşmamda bunları sizlere takdim
etmek istiyorum.

Bakınız, konumuz hakkında, yani Sağlık Bakanlığının, Hükûmetimizin ortaya koyduğu
Sağlıkta Dönüşüm Programı hakkında Dünya
Sağlık Örgütü ne söylüyor. 2012 yılında Dünya
Sağlık Örgütü bir rapor yayınladı. Bu raporun
da başlığı “Başarılı Sağlık Reformları: Türkiye Örneği” adıyla “Yeni binyılın başında…”
Önce 2002 için ne söylüyor, sonra 2012 için
ne söylüyor. Hani on senelik bir reform programından bahsediyoruz. Aradaki farkı, bu hususta söz söyleyebilecek en önemli kuruluş Dünya
Sağlık Örgütü acaba nasıl belirledi?
Şöyle söylüyor 2000’li yılların başı için Dünya
Sağlık Örgütü: “Yeni binyılın başında Türkiye’deki sağlık sektörünün performansı, sağlık
sonuçları, mali koruma ve hasta memnuniyeti
penceresinden bakıldığında, hem OECD ülkeleri arasında hem de Dünya Sağlık Örgütü
Avrupa bölgesinde en alt sıradaydı.” Bu ifade
bize ait değil değerli milletvekilleri. Bu ifade,
doğrudan Dünya Sağlık Örgütünün 2012’deki
bu önemli raporuna ait bir ifadedir.
Peki, aynı raporda 2012 için Dünya Sağlık Örgütü ne demektedir, ne söylemektedir? “Dünya
Sağlık Örgütü Tallinn Sözleşmesi’nin sağlıkta
hakkaniyet ve taleplere cevap verebilirlik prensiplerini uygulayan ülkeler için Türkiye başarılı
bir örnektir.” Şükürler olsun ki Sağlıkta Dönüşüm Programı, Türkiye Cumhuriyeti’ni, sağlıkta, Dünya Sağlık Örgütü nezdinde böyle bir
konuma yükseltmiş durumdadır.
Aynı konuda 2008’de OECD raporu ne söylemekte idi? 2008’de de OECD bir rapor yayınladı. “Sağlıkta Dönüşüm Programı, 2003 öncesi sağlık sisteminin zayıf yönlerini bertaraf
edip, güçlü yönleriyle reform yapmayı amaçlayan bir ders kitabı mahiyetindedir.”

Değerli Milletvekilleri, bu kürsüden, Dünya
Bankasının bunu bu şekilde söylediği ifade
edildi ama bu yanlış bir bilgiye dayanıyordu.
2008 yılında OECD’nin yayınladığı bir raporda aynen bu ifadeler yer almaktadır. Ve daha
sonra, 2011 yılının Mart ayında dünyanın en
saygın tıp dergilerinden -İngilizce ismiyle söyleyelim- British Medical Journal’da bir makale
yayınlandı. Herkes bilir ki, bu konuları iyi takip eden herkes bilir ki ilgili dergi dünyanın en
saygın, hakemli dergilerinden birisidir ve bu
dergiler, değerli milletvekilleri, hatır, gönül için
hiçbir şeyi basmazlar, hiçbir şeyi yayınlamazlar. Dergide, yazıyı bu dergiye götürenlerin
kimliklerinden daha önemli olan, bu dergilerin hakemli dergiler olmaları ve bu hakemlerin verdikleri kararlarla bu yayınları yapmalarıdır. Bu dergide, British Medical Journal’da
şu ifade ediliyor, deniyor ki… Bir defa başlığı
çok enteresan: “Türkiye’de Sağlık Hizmetleri:
Geri Kalmışlıktan Liderliğe” ve metinde de şu
ifade edilmektedir: “Sıkça duymaya alıştığımız başarısızlıkların aksine Türkiye, orta gelir
düzeyindeki ülkelerde eşi görülmemiş hız ve
düzeyde sağlık çıktılarını iyileştiren ve Binyıl
Kalkınma Hedefleri’ni 2015’ten önce yakalayan bir başarı örneğidir.”
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Değerli Arkadaşlarım, elbette bir bütçe konuşmasında önemli olan retorik, yani hamaset değil gerçeklerdir.

Değerli Milletvekilleri, bu başarı için en başta,
cefakâr sağlık çalışanlarına yüce Meclisimizin
huzurunda teşekkürü bir borç biliyorum. Bu ülkenin doktorları, sağlık çalışanları, bütün sağlık
çalışanları; hemşireleri, teknisyenleri, acilinden
hastanelerine, aile hekimine kadar bütün kuruluşlarda çalışan sağlık emekçileri sağlıkta dönüşüme sahip çıkmasaydı biz bu başarıyı elbette
yakalayamazdık ama bu başarı sonuçta Türkiye
Cumhuriyeti’nin başarısıdır. Bunun için, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki siz değerli üyelerimize, Meclis komisyonumuza ve bütün paydaşlara da şükran borçlu olduğumuzu biliyoruz.
Bu süre içerisinde Türkiye gerçekten önemli bir
gelişme gösterdi. Birleşmiş Milletlerin gelişmişlik
Yüzyılın
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indeksleri açısından en önde gelen bir gösterge
var: Doğumda beklenen yaşam süresi. Doğan
bir kişinin ne kadar süreyle yaşaması bekleniyor.
Bu süre değerli milletvekilleri, Türkiye ile aynı
gelir grubunda olan ülkelerde son on yılda sadece iki yıl ilerlemişken Türkiye’de bu artış beş yıl
oldu. Aslında, Türkiye’nin göstergelerini, sağlık
dâhil, diğer alanlarındaki göstergelerini tartışırken orta üst gelir grubu ülkelerle birlikte tartışmak gerekir. Bazen burada OECD ülkelerinden
ya da Avrupa Birliği ülkelerinden örnekler veriliyor. Bu, yanlış bir değerlendirmedir. Elbette,
biz, ülkemizdeki sağlık göstergelerini, OECD
ülkelerinin içinde en iyi duruma getirmek için
gayret göstereceğiz, gösteriyoruz; elbette, Avrupa’nın da ilerisine taşımak için gayret göstereceğiz, gösteriyoruz ama gerçeklere baktığımızda Türkiye’yi mukayese ederken orta üst gelir
grubuyla mukayese etmek gerekmektedir. Bu
anlamda baktığımızda değerli milletvekilleri,
Türkiye’de yaşam beklentisi yetmiş beş yılken
orta üst gelir grubu ülkelerde yetmiş bir yıldır.
Dolayısıyla Türkiye bu gelir grubundan şu anda
dört yıl daha ileride bir yaşam süresine aittir.
Ve yine, Türkiye’nin sağlık sistemi performansını 2011’de değerlendiren bir diğer Dünya
Sağlık Örgütü raporu şunu söylemektedir:
“Sağlıkta dönüşüm programı uygulama süresinde, doğumda beklenen yaşam süresindeki
iyileşme Avrupa bölgesindekinden daha ileri
düzeyde olmuştur.” Bunu, bebek ölümlerinde,
anne ölümlerinde de görüyoruz.
Değerli Milletvekilleri, 2025’te…

‘‘

Dünya Sağlık Örgütü 1998’de yayınladığı
bir raporda Türkiye’de bebek ölümlerini,
bebek ölüm hızını 2025 için binde 16
olarak öngörmekteydi. Yani Türkiye
2025 yılına geldiğinde bebek ölümlerinin
binde 16 olması Dünya Sağlık Örgütü
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için beklenen bir rakamdı. Oysa bugün,
bebek ölümleri, 2011 yılı itibarıyla
Türkiye’de binde 7,7’ye inmiştir.

’’

Yine, şöyle iddialar var: “Dünya Sağlık Örgütünün raporlarında bu binde 12 olarak gösteriliyor.” ya da “Başka raporlarda benzer rakamlar var.” Ancak, şunu özellikle ifade etmek
istiyorum: Elbette biz elimizdeki en son araştırma verilerini buradan sizleri ve milletimizi bilgilendirmek üzere vermek zorundayız. Binde
7,7 olarak sizlere takdim ettiğimiz bebek ölüm
hızları nasıl elde edildi? Bu, dünyada yapılmış
en önemli bilimsel çalışmalardan birisiyle elde
edilmiştir değerli milletvekilleri. 150 bin hanede, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 3 üniversite
birlikte çalışarak bu sonucu elde ettiler. Dolayısıyla, bütün milletvekillerimizin, sadece iktidar
partisi AK Parti’mizin çatısında hizmet veren
milletvekillerimizin değil, değerli muhalefetimizden milletvekillerimizin de bundan mutluluk duyması beklenir.
AYTUĞ ATICI (Mersin) –

duyarız.

Doğru olsa mutluluk

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP
AKDAĞ (Devamla) – Çünkü bu, sadece AK
Parti’nin başarısı değil; bu, Türkiye Cumhuriyeti’nin başarısıdır değerli arkadaşlarım.

Keşke doğru olsa Sayın Bakan, tabii ki mutluluk duyarız.
AYTUĞ ATICI (Mersin) –

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP

Değerli Arkadaşlarım,
anne ölüm oranları açısından da baktığımızda, bugün Türkiye’de anne ölüm oranları yüz
binde 15,5’ken, orta üst gelir grubu ülkelerde
yani Türkiye’yle mukayese edilmesi gereken
ülkelerde yüz binde 53’tür. Peki, üst gelir grubu
ülkelerde bu nedir? Üst gelir grubu ülkelerde
AKDAĞ (Devamla) –

Avrupa Halk Sağlığı Raporu, 2009’da yayınlanan Avrupa Halk Sağlığı Raporu bakınız
bunu hangi sebeplerle ilişkilendiriyor: “Anne
ölüm oranlarını politik öncelik olarak belirlemek, buna göre finansman ayırmak, hizmet ve
politikaları kültürel hassasiyetlere göre düzenlemekle sağlandı bunlar.” deniliyor. Bu örnekleri çoğaltabilirim, bütün dünya literatürüne
girmiş, dünyanın en saygın uluslararası örgütlerinden örnekleri çoğaltabilirim ama zamanımızın kısıtlı olduğunu düşünerek, müsaadenizle onları burada kesiyorum.

Dolayısıyla, on senedir bu ezberleri tekrarlayanlara sizin ve milletin huzurunda şunu söylemek istiyorum, bu ezberleri tekrarlayanlar
şunu söylemek istiyorlar aslında: “Yani millet
pek de anlamıyor bu işleri. Millet neden memnun olup olmadığını pek de bilmiyor. Biz biliriz
bu işleri.” Bunlar geçmiş dönemin tarzı siyasetiyle siyaset yapanlar, bunlar –beni bağışlasınlar- Millî Şef döneminin zihniyetiyle siyaset
yapanlar. (AK Parti sıralarından alkışlar)
Değerli Arkadaşlarım, milletin feraseti, milletin basiretiyle biz buradayız.
HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Millî

Şef döneminde ne oldu? Hastaneden hastalar geri mi döndürüldü? Hastanede hastalar öldürüldü mü?
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de yüz binde 14’tür. Yani Türkiye bu alanda,
aslında mukayese edildiğinde çok da haklı bir
mukayese olmasa bile, üst gelir grubu ülkeleri
yakalamış durumdadır.

Yani yakıştı mı size
Sayın Bakan, yakıştı mı! Koskoca Bakansın,
yakıştı mı bu sana!

AYTUĞ ATICI (Mersin) –

Peki, bütün bunlar neye yol açtı?

‘‘

Türkiye’de yüzde 39,5 olan sağlıktan
memnuniyet oranının on yılın sonunda
yüzde 76’ya ulaşmasına yol açtı.

’’

On sene önce Avrupa bölgesinde vatandaşların –bütün Avrupa bölgesinde- sağlıktan memnuniyeti neydi diye sorarsanız, yüzde 62’ydi.
Peki, 2000’den sonraki on senede yani bizim
Sağlıkta Dönüşüm Programı’mızı gerçekleştirdiğimiz bu süre sonunda Avrupa’daki memnuniyet ne derseniz, yine yüzde 62, orası yerinde
saymış ama Türkiye’de vatandaşın memnuniyeti yüzde 39’lardan yüzde 76’lara çıktı. Şimdi,
bazıları bunu: “Siz algıyı değiştirdiniz, aslında
değişen çok fazla bir şey yok ama.” şeklinde
ifade etmek istiyorlar. “Görün, bakın, bu böyle
devam etmeyecek.” diyorlar, bunu on senedir
söylüyorlar yalnız, hani on aydır değil. On senedir AK Parti iktidarda, partimiz iktidarda ve
bu dönüşüm on senedir gerçekleştirilen bir dönüşüm değerli arkadaşlar.

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP
AKDAĞ (Devamla) – Hepimiz milletin feraseti
ve milletin basiretiyle buradayız değerli milletvekilleri.
AYTUĞ ATICI (Mersin) – Ne

ayıp bir şey ya!

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP
AKDAĞ (Devamla) –

bütün milletvekilleri…

Şu koltuklarda oturan

AYTUĞ ATICI (Mersin) – Ne ayıp bir şey yaptığın!
SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP
AKDAĞ (Devamla) – …millet doğru karar ver-

diği için buradadır.

AYTUĞ ATICI (Mersin) – Yakıştı mı şimdi bu
size! Sağlığı konuş sen, Millî Şef ’i niye konuşuyorsun!
SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP
AKDAĞ (Devamla) – İktidar adına da doğru
karar verdiği için buradadır, muhalefet adına
da doğru karar verdiği için buradadır.
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AYTUĞ ATICI (Mersin) –

Yazıklar olsun size!

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP
AKDAĞ (Devamla) –

Onun için…

ceki dönem…
BAŞKAN – Sayın

Atıcı, lütfen.

AYTUĞ ATICI (Mersin) –

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Sana yazıklar olsun

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP

Sen Bakansın, ne konuştuğunu bileceksin! Millî Şef ’le ne alakası var!

AYTUĞ ATICI (Mersin) –

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP

Burası milletin kürsüsü.
Siz burada konuştuğunuz zaman biz sizi saygıyla dinliyoruz.

AKDAĞ (Devamla) –
100. YILA ARMAĞAN

İstersen milattan ön-

Bana, “Yazıklar olsun!” diye söz atan Sayın
Milletvekili, sana yazıklar olsun! Seni terbiyeli
ve edepli olmaya davet ediyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)
be! Sen Somali’nin Bakanısın!

Sen İsmet İnönü’ye hakaret etme cesaretini nereden alıyorsun?
EMRE KÖPRÜLÜ (Tekirdağ) –

BAŞKAN – Sayın Milletvekilleri…Sayın Bakan,

lütfen Genel Kurula hitap edin.

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP

Ben milletimizin takdirine havale ediyorum. Burada konuşan milletvekilini saygıyla dinleyeceksiniz…
AKDAĞ (Devamla) –

AYTUĞ ATICI (Mersin) – Saygıyla ne alakası var

sağlığın! Sen bugünü konuş!

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP

… bu kürsünün itibarına
siz de hürmet edeceksiniz. Biz nasıl size hürmet ediyorsak, siz de aynı hürmeti bize göstereceksiniz.
AKDAĞ (Devamla) –

AYTUĞ ATICI (Mersin) – Millî Şef ’le ne alıp veremediğin var? Sen sağlığı konuş, senin anlattıklarının nasıl gerçek dışı olduğunu söyledim
diye mi zoruna gitti?
SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP
AKDAĞ (Devamla) – Değerli Milletvekilleri,
ben şunu açıkça ifade ediyorum: Bizim için aslolan milletimizdir.
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AYTUĞ ATICI (Mersin) –

BAŞKAN –

Ama Sayın Bakan…

Yapmayın. Tamam, cevap verirsi-

niz.
AKDAĞ (Devamla) – AK Parti, milleti öncelemiş olan bir partidir. Biz karnemizi milletten
alan bir partiyiz. Bazılarının rahatını kaçırıyor
biz böyle konuştuğumuz zaman.
AYTUĞ ATICI (Mersin) – Ayıp bir şey ya! Sıkışınca İsmet İnönü’ye saldır, sıkışınca Atatürk’e
saldır!
SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP
AKDAĞ (Devamla) – Değerli Arkadaşlar, AK
Parti, Sağlıkta Dönüşüm Programı’yla, AK
Parti Hükûmetinin bütün icraatlarıyla, milletinin karşısına defalarca çıkan ve milletinden
defalarca olur alan bir partidir ve Allah’a şükürler olsun, her seferde oyunu artırarak olur
alan bir parti. (AK Parti sıralarından “Bravo”
sesleri, alkışlar)
HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Al, ben de alkışlıyo-

rum, bravo (!)
SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP

Sizin, bu kürsülerden
bazı değerli arkadaşlarımızın ifade ettikleri gerçekleri yansıtıyor olsaydı, işler kötüye gidiyor
olsaydı biz bu oyları alamazdık, biz bu şekilde
iktidara gelemezdik. Yapılan bütün anketlerde
AK Parti yine yüzde 50’nin üstünde bir oyla
vatandaşın takdirini ve vatandaşın desteğini
alır görünmezdi.

AKDAĞ (Devamla) –

Seçimlerde
bunları söyleyip mi oy alıyorsunuz Sayın Bakan?

CANDAN YÜCEER (Tekirdağ) –

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP
AKDAĞ (Devamla) –

Onun için, herkes şap-

Dolayısıyla, biz şunu bekliyoruz bütçe görüşmelerinde: “Yaptığınız doğrular şunlardır ama
şunları da yaparsanız daha iyi olur.” da denebilir ama tercih size aittir. Siz bizim yaptıklarımızın hepsinin yanlış olduğunu söyleyebilirsiniz.
Takdir yüce Meclisimizin değerli milletvekillerine aittir ama kararı sandıkta millet veriyor.
Şimdi, SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığının çatısı altına alınmasına karşı çıkanlara, bu
Meclis kürsüsünden karşı çıkanlara soruyorum:
Hâlâ karşı çıkıyor musunuz? Haydi gelin, buradan “SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığının
çatısı altına alınmasına karşı çıkıyoruz.” deyin.
Yanlış yaptınız,
daha iyisi olurdu. Siyaset yapmadan…
BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) –

AYTUĞ ATICI (Mersin) –

Doğruları konuş.

Siz, geçen sene
Sağlık Bakanlığındaki paranın nereye aktarıldığını anlatır mısınız?
MAHMUT TANAL (İstanbul) –

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP

Kim mi karşı çıktı? Bu
kürsüden “SSK’nın ilaç fabrikasını kapatıyorsunuz, SSK’nın eczanelerini kapatıyorsunuz.”
diyen ben miydim, o günkü Cumhuriyet Halk
Partisi’nin değerli milletvekilleri miydi? (AK
Parti sıralarından alkışlar)

AKDAĞ (Devamla) –

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Bakan, siz,
geçen sene bütçeye ayrılan paraların nereye
harcadığınızı anlatır mısınız?
BAŞKAN – Sayın

Tanal, lütfen…

SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Devamla) –

Tarihi geri döndüremezsiniz.

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP

Sen, ilaç fabrikasını,
aşı fabrikasını kapattın mı kapatmadın mı?

AKDAĞ (Devamla) – Meclis tutanakları, onlar-

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

ca böyle karşı çıkışın ifadeleriyle dolu değerli
milletvekilleri. Vatandaşın ilaçlarını eczanelerden almasına karşı çıkanlara soruyorum.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Kim karşı çıkıyor ya?
AYTUĞ ATICI (Mersin) –

lah aşkına?

Kim karşı çıktı ya Al-

AYTUĞ ATICI (Mersin) –

Bakın, ben, size aslında Değerli Milletvekilleri…
vamla) –

Memleketi satmakla övünüyorsunuz, başka bir şey yapmıyorsunuz.
HAYDAR AKAR (Kocaeli) –

AYTUĞ ATICI (Mersin) – Vatandaş

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP

Niye eczaneyi kapatıyorsunuz?

ilacını alsın.

AKDAĞ (Devamla) – Değerli Milletvekilleri,
Meclisin tutanakları bunları gösteriyor.

BAŞKAN –

AYTUĞ ATICI (Mersin) – Eczaneye kim karşı çıktı?

memleketi satıyorsunuz.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Bakan, ge-

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP

çen sene bütçeden size ayrılan paranın nereye
harcandığını anlatır mısınız?

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. PROF. DR. RECEP
AKDAĞ (Devamla) –

nuz?

Hâlâ karşı çıkıyor musu-

100. YILA ARMAĞAN

kasını önüne koyup nerede yanlış yaptığını iyi
düşünmeli. Biz de bunun muhasebesini yapacağız, elbette değerli muhalefetimiz de bunun
muhasebesini yapacak.

Sayın Akar… Sayın Atıcı…

HAYDAR AKAR (Kocaeli) –

Dedeleriniz gibi

Ben hem kendime hem
de değerli milletvekillerine şunu söylüyorum,
şunu ifade ediyorum.

AKDAĞ (Devamla) –

Doğruları söylemek
yakışır Bakana. Ayıptır ya! Ayıptır, utanın!

AYTUĞ ATICI (Mersin) –

Yüzyılın
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SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ

Bu kürsüden ne konuştuğunuza, ne
konuştuğumuza hepimiz itina edelim.

(Devamla) – Burada birçok kanun yaptık. Bu
yaptığımız kanunlarda, değerli milletvekillerimizin, komisyondaki arkadaşlarımızın bize o
kadar mükemmel katkıları oldu ki.

vamla) –

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Siz geçen sene
bütçeye ayrılan paranın nereye gittiğini anlatır
mısınız?
SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

Çünkü Değerli Milletvekilleri, tarih
hiçbir zaman gerçekleri yok etmeye müsaade
etmez.

vamla) –

Paraları aldınız
geçen sene, Bakanlık bütçesindeki paraları nereye harcadığınızı anlatın.

MAHMUT TANAL (İstanbul) –

100. YILA ARMAĞAN

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Devamla) – Ne söylemişseniz, kayıtlara neyi koymuşsanız yarın karşınıza o çıkar, bizim karşımıza
da çıkacak; nasıl sizin karşınıza çıkıyorsa elbette
bizim karşımıza da çıkacak ama söylenenlerden
önemli olan, yapılanlar ve bu yapılanlara karşı
yüce Meclisimizin verdiği nottur, bir kere daha
söylüyorum.

Elbette, bu dönüşüm programının başarısı için
Millet Meclisinin, Başbakanın, Hükûmetin
desteği elzemdir. Dolayısıyla, bu hedefimizde
bize destek olan herkese şükranlarımı bir kere
daha takdim ediyorum.
Ekonomideki başarı, istikrarlı hükûmetler olmasaydı sağlıkta dönüşümde biz bunları gerçekleştiremezdik. Bugün, sağlığa harcadığımız paranın 3 katını ülkede sağlığa harcayabiliyoruz reel
anlamda, şükürler olsun. Bu imkânı, Hükûmetim bu naçiz Sağlık Bakanlığına vermemiş olsaydı ben, bu Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın
Hükûmet tarafından görevlendirilen kişisi olarak bir başarı sağlayamazdım. Dolayısıyla, bu
başarı elbette hepimizin ortak başarısıdır.
HAYDAR AKAR (Kocaeli) –

karşılaştır başarınızı!
Yüzyılın
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Altmış yıl evveliyle

HAYDAR AKAR (Kocaeli) –

basmaz, size katkısı olmaz.

Yok, onların beyni

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Devamla) –

larım.

Ama bir sonuç var Değerli Arkadaş-

HAYDAR AKAR (Kocaeli) –

En akıllı sensin!

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Devamla) – Değerli

Milletvekilleri, bakın, baştan
size uluslararası bazı yayınları bilerek getirdim.
Bugün, Türkiye Cumhuriyeti’nin sağlık sistemi
dünya için bir model hâline gelmiştir, Türkiye
sağlıkta örnek ülke durumuna gelmiştir.

‘‘

Türkiye, bugün, örneğin sigara
konusundaki uygulamalarıyla, tütün
kontrolü konusundaki uygulamalarıyla
Dünya Sağlık Örgütünün “100 puan”
diye tarif ettiği puanı alan dünyadaki ilk
ve tek ülkedir.

’’

Bundan memnun olmayacak mıyız? Bundan
hepimiz gurur duyacağız, bundan hepimiz iftihar duyacağız. Böyle bir başarıyı yakalamamızda bize destek veren milletimize de şükranlarımızı takdim edeceğiz.
Değerli milletvekilleri, bizim için, AK Parti için,
AK Parti hükûmetleri için, AK Parti Meclis grubu için aslolan milletin desteğidir, aslolan milletin
duasıdır. Bugüne kadar nasıl ki bu duayı almak
için gayret gösterdiysek, elbette bundan sonra da
bu duayı almak için gayret göstereceğiz.
Konuşmamın kalan kısmında, müsaade ederseniz, 2003 yılında başlatacağımız ya da genişleteceğimiz bazı uygulamalardan sizleri ve aziz

HAYDAR AKAR (Kocaeli) –

tarih!

2003 yılı daha yeni

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Devamla) –

2013 yılında.

2013 yılında, okul çağındaki bütün çocuklarımızın taramalarını gerçekleştireceğiz. Ağız-diş
sağlığı taramaları gerçekleştiriyoruz okullarda
ama 2013 yılı, bunun yaygınlaştırıldığı, bütün
çocuklarımıza ulaşmak için gayret gösterdiğimiz bir yıl olacak. 2013 yılında, halk arasında
“doğuştan kalça çıkığı” diye bilinen problem
için çocuklarımızda, yeni doğan çocuklarımızda bir tarama başlatacağız; yeni doğan taramalarına bunu ekleyeceğiz.
Biliyorsunuz,

‘‘

Görevi devraldığımızda çocuklarımızı
7 çeşit aşıyla aşılayabiliyorduk. Bugün,
şükürler olsun, 13 aşıyla dünyanın
aşılama konusundaki bir numaralı
ülkelerinin arasına girdik, aşıda birinci
ligin en üst sıralarına yükseldik.

’’

2013’te de bu atılım devam edecek. 2013 yılında da suçiçeği aşısını katarak 13 antijenle
çocuklarımızı inşallah aşılamış olacağız.

merkezlerimiz var. 23 ilimizde 29 çocuk
izlem merkezini 2013 yılında inşallah
hayata geçirmiş olacağız.

’’

İlaçta olduğu gibi tıbbi cihaz ve kozmetik ürünlerde de sıkı bir takip sistemi getiriyoruz. Vatandaşımızı, kozmetik ürünlerle de olsa, sağlığı açısından tehdit edenlere asla fırsat vermeyeceğiz.
Yine 2013 yılında, bilinçli ilaç kullanımı açısından, akılcı ilaç kullanımı açısından büyük
bir kampanyaya başlıyoruz. Bu hususta da ben
değerli Meclisimizin desteğini sizlerden istirham ediyorum ve vatandaşlarımızdan da ilaç
kullanmaları konusunda sadece ama sadece
doktorlarına itimat etmelerini ve ilacı da yalnızca eczanelerden almalarını salık veriyorum,
istirham ediyorum.
Değerli Arkadaşlarım, İnternet yoluyla ya da
başka yollarla vatandaşlarımızın kesinlikle ilaç
kullanmaması gerekiyor. Biz bu konuyla ciddi
ölçüde mücadele ediyoruz ancak bu hususta
vatandaşımızın da kendi üstüne düşen vazifeyi
yapması gerekmektedir.
Yine 2013 yılında, kar üstü paletli ambulanslarımıza kar kızaklı ambulanslarımızı ekleyeceğiz.
Bazı bölgelerde paletli ambulanslarla ihtiyacı göremediğimiz olabiliyor. Deniz ambulanslarımız
var, deniz ambulanslarımızı yaygınlaştıracağız.

Yine, başlattığımız çocuk izlem merkezleri var.
Özellikle, bir şekilde,

Alternatif ve tamamlayıcı tıbbi metotlar konusunda en az 10 metodun uygulama standartlarını kanıta dayalı olarak ortaya koyarak, vatandaşlarımızın bu tedavilerden yararlanmalarını ama
akılcı biçimde yararlanmalarını sağlayacağız.

Cinsel yönden tacize uğrayan
çocuklarımızı korumak için, onları
toplum içerisinde ortaya çıkmaktan
ya da işte mahkeme köşelerinde
sıkıntı çekmekten kurtarmak
için oluşturduğumuz çocuk izlem

Türkiye’de maalesef kornea bekleyen yani gözün ön kısmındaki merceğin naklini bekleyen
çok sayıda vatandaşımız var. Yeteri kadar bağış
temin edemiyoruz. Bir şekilde yurt dışından da
kornea getirtmek suretiyle kornea nakli bekleyen bütün hastalarımız için, Allah izin verirse,
2013 yılında kornea teminini sağlayacağız.

‘‘
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milletimizi haberdar etmek istiyorum. (AK
Parti sıralarından “2013 yılı” sesleri)
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Bildiğiniz gibi, obezite mücadelemiz, şişmanlık
mücadelemiz çok yaygın bir biçimde devam
ediyor. Bu hususta da ben yüce Meclisimizin
2013 yılında da, daha önceden olduğu gibi,
desteklerini bekliyorum.
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Değerli Milletvekilleri, Türkiye’de kızamığın,
veremin, sıtmanın arttığından, patladığından
falan bahsediliyor. Gerçekten bunu söyleyen
arkadaşlarım dünyayı hiç takip etmiyorlar mı,
çok merak ediyorum. Değerli Arkadaşlar, bugün bütün Avrupa’da, Fransa’sında, İngiltere’sinde, Bulgaristan’ında, Avrupa ülkelerinin
hemen hepsinde çok büyük kızamık salgınları
var. Türkiye’de de kızamık vakaları görüyoruz. Nasıl görüyoruz, biliyor musunuz? Kızamık vakalarının hiçbiri ülkemizde yerleşik
kızamık virüsüyle gerçekleşmiyor. Yurt dışıyla
son yıllarda Türkiye’nin çok ciddi bir alışverişi olmaya başladı. Buralardan gelen vakalarımız var. Bunu söyleyen arkadaşlarım, değerli
milletvekilleri, 2001 yılında Türkiye’de 30
bin kızamık vakasının -daha doğrusu, kayıtlı
30 bin vakanın- olduğunu acaba bilmiyorlar
mı? Muhtemelen vakalar o zaman daha da
fazlaydı. Türkiye’de şu anda yerli sıtma vakası
görmüyoruz. Dışarıdan bize bir sıtma vakası
bulaşırsa geliyor ve biz onu da kontrol etmek
için elimizden geleni yapıyoruz.
Değerli milletvekilleri, Sağlıkta Dönüşüm
Programı, vatandaşımıza 2013 yılında da hakkı olan sağlık hizmetini hakkaniyetli bir biçimde, kaliteli bir biçimde “önce insan” diyerek
vermeye devam edecek.
Biz, milletimizden aldığı gücü, milletimize hizmete…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

…dönüştürmeyi bilen ve meselemizi
bu şekilde götüren bir partiyiz.
vamla) –
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Hepinize saygılarımı sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)
SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Erzurum) –

rum.

Değerli Başkanım, teşekkür ediyo-

Elbette, Muğla’ya da birçok şehrimizde olduğu gibi on yıllık iktidarımızda yatırımlar
yaptık. Bunları değerli milletvekilimize yazılı
olarak, harcadığımız miktarlarla birlikte takdim edeceğim.
Bu arada hem Ortaca’da hem Bodrum’da hem
de şehirdeki eğitim araştırma hastanesiyle ilgili
olarak çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle
eğitim araştırma hastanesinin, üniversitenin
kampüsüne yapılması, böylece finansmanının
Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilmesi ve
üniversitemizin de bundan istifade etmesi için
bir planlama yapmış durumdayız. Söylediğim
gibi, bu konuda çalışmalarımız devam ediyor.
4/C’li personele verilecek döner sermaye ya
da aile yardımlarıyla ilgili hususlar şu anda
mevcut mevzuatına göre yapılmaktadır. Zaten
bizim Bakanlığımızda ciddi sayıda 4/C’li personel de yok; daha ziyade 4/B’li ya da 4924’e
bağlı sözleşmeli personellerimiz var.
Sayın Öz’ün döner sermayenin emekliliklere
yansıması hususunda bir sorusu oldu.
Aslında, değerli milletvekilleri, yalnızca Sağlık Bakanlığında değil, kamuda “ek ödeme”
adıyla alınan hiçbir ücretten sigorta kesintisi
yapılmamaktadır ve bunlar da emekliliklere
yansımamaktadır. Yani kamuoyunda böyle bir
tartışma başlatıldı, sanki Sağlık Bakanlığındaki
ek ödemelerde bu yapılmıyormuş da kamudaki
diğer çalışanlarda yapılıyormuş gibi. Bu konu
tartışılacaksa kamunun ek ödeme alan bütün
çalışanları için yapılmalıdır. Aksine, Sağlık Bakanlığında hekimler açısından belli bir miktara
kadar da ek ödemelerin emekliliğe yansımasıy-

Kamu hastane birliklerinde, elbette, yeni atadığımız personeli liyakat ve ehliyetlerine göre atadık.
Yalnız, Değerli Arkadaşlar, burada görevde
yükselmeyle bir personel ataması, daha doğrusu bir yönetici ataması söz konusu olamaz. Neden? Çünkü görevde yükselmeyle yapılan yönetici atamaları, klasik yönetici atamaları sonuçta
o yöneticinin belli bir kadroya sürekli olarak
atanmasıyla ilgilidir. Oysa kamu hastane birliklerinin mantığında sürekli yöneticilik yok. Yöneticileri iki yıllığına atıyoruz. Onlara bir strateji ve birtakım hedefler koyuyoruz. Bu hedefler
çerçevesinde başarılarına ve performanslarına
göre yöneticilikleri devam edecektir. Dolayısıyla, aslında yeni yöntem, yönetici performansını
ve başarısını ölçen, son derece çağdaş bir yöntemdir ve kanaatimce, uygulamalarımız bunun
ileride bütün kamu yönetiminde de bir örnek
teşkil edeceğini gösterecektir.
Araştırmacı kadrosu sayılarıyla ilgili hususu da
bilahare Değerli Milletvekilimize ileteyim.
Mersin’deki 1.200 yataklı hastaneyle ilgili projenin geldiği aşamayı da Değerli Milletvekilimize yazılı olarak ileteceğim.
Sayın Özel’in bahsettiği örneği bana da takdim
etmesini isterim. Ancak reçete katılım paylarıyla
birlikte, biliyorsunuz, muayene katılım payları
da eczanelerde alınıyor. Dolayısıyla, bu vatandaşımızın bir özel hastanede muayene edildiğini
düşünelim, Değerli Milletvekilimizin ifade ettiği
rakamların içerisinde vatandaşın özel hastaneye ya da özel bir merkeze ödediği katkı payı da
bulunacaktır. Dolayısıyla, tek bir örnek üzerinden hareket edemeyiz. Bana da verirse ben de
incelerim. Kendisinin de söylediği gibi, bu konu
Sosyal Güvenlik Kurumunun, Çalışma Bakanlı-

ğımızın konusu ama elbette birlikte çalışıyoruz.
Sayın Korkmaz’ın araştırmacı yapılanların
farklı ücretlendirilmeleriyle ilgili sorusuna da,
müsaade ederse, araştırmamı yapıp yazılı olarak cevabı kendisine ileteyim.
Sağlık Bakanlığının bu son on senesinde, Sağlıkta Dönüşüm’le, elbette ki otelcilik hizmetleri
değil de sağlığın bütün cephelerinde ilerlemeler
sağlanmıştır. Yani bugün Türkiye’deki yavrularımızın, çocuklarımızın 13 antijenle aşılanıyor
olmasını, bu aşıların dünyanın en gelişmiş aşıları olmasını otelcilikle mi açıklayacağız? Ya da
Türkiye’nin herhangi bir yerinde, bir köyde, kırda, kentte, ilçede kanamalı bir annenin helikopter ambulansla alınıp bir merkeze getirilmesini
ya da organ nakli gerektiren bir vatandaşımızın
uçak ambulansla alınıp organ nakli yapılmasını,
organ nakli yapılan vatandaşların sayısının 10’a
katlanmasını otelcilik hizmetleriyle mi açıklayacağız? Dolayısıyla, Sağlıkta Dönüşüm Programı -konuşmalarımda da ifade ettim- bütün
dünyanın takdir ettiği, çok önemli bir dönüşüm
programıdır ve bütün çıktılarıyla böyledir; mali
çıktılarıyla, tıbbi çıktılarıyla, hizmet çıktılarıyla,
hizmete erişim ve hakkaniyet çıktılarıyla.
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la ilgili çalışmaları şu anda yürütüyoruz ama
söylediğim gibi, buradaki bütün mesele kamuda yapılacak uygulamanın ortak bir biçimde
yapılmasıyla ilgilidir.

Kocaeli Türkiye’de en çok sağlık yatırımı yaptığımız illerden birisidir. Kocaeli’nde birçok
hastane yaptık. Değerli Milletvekilimizin ifade
ettiği ilçelerle ilgili bilgiyi de kendisine takdim
edeceğim.
1923 senesinde yapıldı o hastane Sayın Bakan, sizin zamanınızda
yapılmadı.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) –

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Er-

Sayın Yüceer’in ifade ettiği husus
Tam Gün Yasası’nın delinmesi kesinlikle değildir. Gerek Sosyal Güvenlik Kurumunun gerekse Yüksek Öğrenim Kurumunun bu hususta
üniversitelerin kendilerine sordukları sorulara
zurum) –
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verdikleri cevaba bakılırsa olay çok kolay anlaşılır. Eğitimci olarak üniversitelerimizde bulunan ve dışarıda da çalışma hakkı olan öğretim
üyeleri, doğrudan gelir getirici işlemleri kendi
başlarına yapamamaktadırlar. Dolayısıyla, bir
ekip hâlinde yapılan ve sorumluluğu bir ekipte
olan ameliyatlara ya da tedavilere katılmaları
şu anda hukuken yasak değildir. Bu yani sadece
benim yorumum değil, bu husus üniversitelerimiz tarafından gerek YÖK’e gerekse Sosyal
Güvenlik Kurumuna sorulmuş ve durumun
böyle olduğu açıkça ifade edilmiştir. Dolayısıyla hukuka bir aykırılık yoktur.
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Daha önce 57 başvuru yapıldığı için, sorulduğu için, emsal teşkil etmek üzere Bakanlığımız
tarafından da bunun kanuna aykırı olmadığı
şeklinde üniversitelerimize bilgi verilmiştir.
Bursa’da yapacağımız büyükşehir hastanemiz
için, biliyorsunuz, Samanlı’da bir yer belirlemiştik ve burada projeler yapıldı, ihalelerimiz
devam ediyor. Maalesef, yürütmeyi durdurma
kararı verildiği için alanla ilgili olarak, beklemek zorunda kaldık ama öyle ümit ediyorum

ki Yunuseli’ndeki araziyi, silahlı kuvvetlerden
oranın bir bölümünü alabileceğiz ve aslında ön
görüşmelerimizi yaptık. Bu gerçekleşirse Bursa
için daha güzel bir yer imkânı olmuş olacak.
İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) –

Sayın Bakanım.

Nilüfer var bir de

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Erzurum) – Kullanılmayan bir domuz gribi aşısı
Türkiye’de yoktur Değerli Milletvekilim.

‘‘

Türkiye’de 3 milyon domuz gribi
aşısı kullanılmıştır, 3 milyon doz da
antijeninin değiştirilme hakkıyla birlikte
satın alınmış durumdadır.

’’

43 milyon doz bağlantı yapmıştık ama yalnızca
6 milyon dozla ilgili bir ödeme yaptık. Bunu da
tavzih etmiş olayım.

Diğer sorulara yazılı olarak cevap vereyim, sürem bitti.
Hepinize teşekkür ediyorum.

TBMM | 26. DÖNEM
Konu

2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı
Münasebetiyle

Yasama Yılı

2

Birleşim

38

Tarih

12.12.2016

(Erzurum) -

Haktan rahmet diliyorum, yaralılarımıza acil
şifalar temenni ediyorum.

Konuşmama başlarken, öncelikle 10 Aralık
saat 20.29’da Beşiktaş’taki hain saldırı ve bombalama sonucunda şehit olan değerli kardeşlerime, polis kardeşlerimize, sivillere Cenab-ı

Başbakanımızın talimatlarıyla, Bakan arkadaşlarımızla birlikte yirmi dört saate yakın bir
süre bu bombalamalardan sonra sahada olduk.
Gerçekten, bunları yaşamadan, yoğun biçimde
ne olduğunu görmeden, ailelerin, çocukların,
annelerin, babaların, kardeşlerin, onların duygularını yaşamadan gelip burada “barış” diye,

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ

Sayın Başkan, Saygıdeğer Milletvekilleri, 2017 yılı Sağlık Bakanlığı bütçesi
üzerindeki görüşlerimi ifade etmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum.
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Ben size, müsaadenizle, konuşmamın başlangıcında, yaralı polislerimizin tedavi gördüğü Şişli
Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Hemşire Özlem Şeko’nun
ifadeleriyle, satırlarıyla öncelikle seslenmek
istiyorum. Hemşire Özlem şunları söylüyor:
“Dün gece 26 yaşında, bacağı ve kaburgaları
kırılmış, vücudu yanık et ve barut kokan polis bir hastam ‘Hemşire hanım, çok ağrım var,
dayanamıyorum, bağırıyorum, diğer hastaları
çok mu rahatsız ediyorum?’ dedi. O durumda
bile hâlâ kendini değil, diğer insanları düşünüyordu. Ara ara arkadaşlarının durumunu
ve şehit sayısını soruyordu. İsyan etmiyordu,
özel ilgi istemiyordu, söylediklerimize harfiyen
uyuyordu. Yakınları da ortalığı yakıp yıkmıyor, üstümüze yürümüyorlardı, yoğun bakımın
kapısında metanetle bekliyorlardı. Sadece o
değil, dün gece baktığım ve konuşabilecek durumda olan bütün hastaların, bütün yaralıların
durumu böyleydi, tutumu böyleydi. Gözyaşlarımızı tutamadan çalıştık bütün gece. Televizyondan izlemek gibi değil orada olmak; çiçeği
burnunda gençlerin ellerinizin arasından kayıp gitmelerini izlemek, yaşasalar bile engelli
kalabileceklerini bilerek yaralarını sarmak…
Televizyondaki birer sayıdan ibaret değil onlar; hepsinin bir hikâyesi ve ellerinden alınmış
bir gelecekleri var. Nasıl kıydınız onlara? Nasıl
vicdanınız el verdi? Nasıl hesabını vereceksiniz
bu gencecik vatan evlatlarının?”
Şimdi buraya çıkıp demokrasiden, buraya çıkıp siyasetten, demokratik siyasetten, barıştan
bahsedenler, belki kendilerini aptal yerine koyan, aptal rolünü mükemmel oynayan bazı
Avrupalı politikacıları kandırabilirler. Onları kandırdıklarını sananlar, ne bizi ne de aziz
Türk milletini kandıramayacaklar. (AK Parti
ve MHP sıralarından alkışlar)

Değerli Arkadaşlarım, bakın, bugün bütçe konuşmalarına bir sayın milletvekilinin çıkışıyla
başladık ve ben de bir çağrıda bulundum, çok
net, açık, basit bir çağrıda bulundum. Zor mu
bu kadar, çağrı yaptığım hususta konuşmak
sizce bu kadar zor mu? Şunu söyledim: Buraya çıkın, eğer demokrasiden bahsediyorsanız,
eğer demokratik siyasetten bahsediyorsanız,
eğer o büyük Peygamber-i Zişan’dan, Resulullah (SAV) Efendimiz’in mevlidişerifinden
bahsediyorsanız çıkın buraya, yahu ne olur, bir
kere PKK terörünü lanetleyin, adını söyleyerek
lanetleyin. Öyle “Her türlü şiddeti kınıyoruz.”
falan gibi kimseye yutturamayacağınız ifadelere bizim de karnımız tok, Türk milletinin de
karnı tok. (AK Parti sıralarından alkışlar)
AYŞE SULA KÖSEOĞLU (Trabzon) -

sun!
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“demokrasi” diye konuşanlar, aslında beyhude
konuşuyorlar.

Helal ol-

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) - Bravo!
SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

Çıkın bir kere söyleyin ama söyleyemezsiniz. Ben size çok görmüyorum ki, neden
söyleyemeyeceğinizi de biliyorum, milletimiz
de biliyor çünkü iradeniz sizin elinizde değil,
çünkü iradeniz o bombayı oraya koyanların
elinde, çok net söylüyorum, çünkü sizin iradeniz elinizde değil. Aslında biz size bu çağrılarda bulunuyoruz ama bu çağrıların karşılıksız
kalacağını bilerek bu çağrılarda bulunuyoruz.

vamla) -

BEHÇET YILDIRIM (Adıyaman) - Sağlık Bakanı
değil, savaş bakanısın, savaş! Sağlık Bakanı olamazsın, savaş bakanısın!
SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ
(Devamla) - Gücünüz yok, iradeniz yok! Demokrasiden bahsediyorsunuz ama, siz demokrasiden bahsediyorsunuz ama siz aslında demokrasinin yanından bile geçemediniz.

Bize dönmeyin, Genel Kurula dönün, Genel Kurula dönün!
BEHÇET YILDIRIM (Adıyaman) -
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SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Devamla) - Bir kere burada terörü, PKK terörünü

lanetleyemediniz! (AK Parti sıralarından alkışlar)

Başkanım,
yönünü Genel Kurula dönsün, savaştan bahsediyor.

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Devamla) - Neden

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

On dört yıldır iktidarda kim var, kim var iktidarda on dört
yıldır?

AYHAN BİLGEN (Kars) - 17-25’i niye söylemiyorsunuz? Bakanlarınızı bile yargılatmıyorsunuz, bakanlarınızı! 4 tane bakanı niye kaçırdınız? Niye kaçırdınız 4 bakanı?

100. YILA ARMAĞAN

17-25’i unutmayın.

17-25 Sayın Bakan,

BEHÇET YILDIRIM (Adıyaman) -

vamla) - Gözaltına alınan ya da tutuklanan
milletvekillerinden bahsedenler var. Bu Meclisin çatısı altına “Dokunulmazlıkları kaldırın.”
diye getiren sizler değil misiniz ve bu Meclisin
iradesi değil midir ki bu dokunulmazlıkları kaldırdı?

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

sıra buraya gelince demokrasiyi hiç aklınıza bile getirmiyorsunuz?

ÇAĞLAR DEMİREL (Diyarbakır) -

AYHAN BİLGEN (Kars) - Ayakkabı

yın Bakan…

kutuları Sa-

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ
(Devamla) - Bu çatı altındaki bütün sayın
milletvekillerinin birinci görevi, milletin iradesi dışında bir irade tanımamaktır. (AK Parti sıralarından alkışlar)
FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) - Bir

yıldır 20 patlama oldu, 20…

vamla) - Bakın, değerli arkadaşlar, demokrasiden bahsediyorsanız eğer Meclisin iradesine
saygı göstereceksiniz.

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

Yargılatacaksınız 4
bakanı o zaman! 4 bakan, 4, 4, Rabia, Rabia,
4 bakan!

patlama, 20… Siyasi sorumlu sizsiniz.

AYHAN BİLGEN (Kars) -

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Devamla) - Türkiye Büyük Millet Meclisi normal
olarak hukuk çerçevesinde kendisinin önüne
gelen dosyaları almış, incelemiş ve bunlar için
hukuka “Buyurun, yargılayın.” şeklinde bir
irade beyanında bulunmuştur.

vamla) - Şunu da size açıkça söyleyeyim, bakın…
FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) -

20

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Devamla) - Ya, öyle oradan laf atmakla falan
beni susturacağınızı zannetmeyin.
FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) -

Ama siz bize laf atıyorsunuz.
BAŞKAN - Sayın

Milletvekilleri…

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

AYHAN BİLGEN (Kars) - Buyurun, siz de yargı-

layın, siz de yargılayın.

Burada gelip bir tiyatroda konuşur
gibi konuşup yerinize oturuyorsunuz.

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) -

Hani, ne oldu, o kadar bahsettiğiniz
demokrasi nereye gitti zihninizde?

vamla) -

AYHAN BİLGEN (Kars) -

4 bakan, 4…

ÇAĞLAR DEMİREL (Diyarbakır) -

kim var şimdi Sayın Bakan?
Yüzyılın
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AYHAN BİLGEN (Kars) -

İktidarda

vamla) -

Sağlık Bakanısınız, Sağlık…
BEHÇET YILDIRIM (Adıyaman) - Sağlık Bakanı

olarak konuş.

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

Gerçekler acı, gerçekler o 44 şehitle
beraber çok acı.
vamla) -

Gerçekler sizin için acı.
SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

Bu acıyı bizimle beraber siz de hissetmek zorundasınız, yüreğinizde hissetmek zorundasınız.
vamla) -

ÇAĞLAR DEMİREL (Diyarbakır) - Bunun sorumlusu Hükûmettir, Hükûmet, kimsede aramayın!
VURAL KAVUNCU (Kütahya) - Canlı bombanın cenazesinde ne işiniz var sizin?
SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

Öyle terörist cenazelerinin, tabutlarının altına girmekle hissettiğiniz acıyı burada
hissetmediğiniz müddetçe demokrasiden bahsetmeyin.
vamla) -

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) - So-

rumlusu sizsiniz, sorumlusu. Polisin de askerin
de, her ölümün sorumlusu sizsiniz.
ÇAĞLAR DEMİREL (Diyarbakır) - Bunun sorum-

lusu sizsiniz, siz! Bütün iktidarda siz vardınız.

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

Doğru konuşmuyorsunuz! (AK Parti
sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)
vamla) -

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) - So-

rumlusu olduğunuz için zaten, üstünüzden atmak için bize yönelmeye çalışıyorsunuz.

ÇAĞLAR DEMİREL (Diyarbakır) - İktidarda siz-

siniz, suçlusu da siz olacaksınız, sizsiniz önce.
VURAL KAVUNCU (Kütahya) -

ilişkiniz ne, bunları açıklayın.

Teröristlerle

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ
(Devamla) - Değerli Milletvekilleri, aziz Türk
milleti tarihi boyunca ateş sağanaklarını hep
kahramanca göğüsledi. Bu millet vatanı için
yılmadı, yakınmadı, kavgadan dönmedi. Bugünkü alçak saldırıları da kardeş dayanışmasıy-

la yiğitçe püskürtecektir. Bedeli eksiksiz ödedik.
Ne zaman bu millet bedel ödemesi gerektiyse
bu bedeli ödedi. Bu millet 15 Temmuzda 247
şehidiyle bir bedel ödedi ama Türkiye üzerinde
oyun oynamaya çalışanların heveslerini de kursağında bıraktı. O hevesi kursağında bırakan
millet, bütün bu adi, alçak, şerefsiz saldırıları
da onların kursağında bırakmasını bilecektir.
(AK Parti sıralarından alkışlar) Çok açık ifade
ediyorum, diz çökecek yüreğimiz, terk edeceğimiz toprağımız yoktur. Ay yıldızlı bayrağı
yükseltmeye devam edeceğiz. (AK Parti sıralarından alkışlar)
Nasıl bir üslup
bu Bakan? Sağlık Bakanısınız, Hipokrat Yemini etmişsiniz.

SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) -

100. YILA ARMAĞAN

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) -

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

Bakın, ben çok basit bir şey söylüyorum, tekrarlıyorum. Aslında, burada sağlık
hizmetleriyle ilgili çok güzel bir konuşma hazırlamıştım, vakit bulursam yine bahsedeceğim
elbette ancak değerli kardeşlerim, o kadar basit ki, alçak terör örgütleri, adı ne olursa olsun
“PKK”, “DAEŞ” ya da “PKK” diyemedikleri için “takunya”, “TAK”, “FETÖ” bunların
kanlı eylemlerini ve altını çizerek ifade ediyorum, destekçilerini, açık, örtülü destekçilerini
lanetliyorum; Allah’ın laneti onların üzerine
olsun. (AK Parti sıralarından alkışlar) Bu kanlı
terör örgütlerinin arkasında duran, sırtını sıvazlayanlar bilsinler ki bu millete güç yetiremezler.

vamla) -

Değerli Kardeşlerim, dün, söylediğim gibi, yirmi
dört saat biz bu meseleyle yattık. Sabah 07.00’de
polisevindeki yatağımıza girdik, saat 08.30’da
kalktık, yine bu kardeşlerimizle beraberdik ve
sonra Sayın Cumhurbaşkanımızla, Başbakanımızla beraber Eyüp Sultan’a gittik. Orada ben
milletin gözlerinde onların ne dediklerini çok
iyi gördüm. Onlar, tıpkı benim de Kürt kardeşlerimin Erzurum’da yaşadığı ilçelerde gözlerinYüzyılın
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de şimdi neyi görüyorsam onu bize gösterdiler.
Bugün bu milletin Türk’ü de, Kürt’ü de, Arap’ı
da birbirinden hiçbir fark gözetmeksizin, zihinlerinde ve gönüllerinde hiçbir fark olmaksızın
PKK terörüyle mücadele eden Hükûmetin yanındalar, PKK terörüyle kahramanca mücadele
eden, canlarını bu uğurda feda eden, kanlarını
döken şehitlerinin arkasındalar ve onların kıymetini de çok iyi biliyorlar. Şükürler olsun. (AK
Parti sıralarından alkışlar) Millet şunu da çok iyi
biliyor: Herhangi bir ilçede, herhangi bir beldede, herhangi bir şehirde bir taraftan PKK teröristlerinin silahları olacak, onların silahları yoksa
da selamları olacak ve siz orada demokrasiden
bahsedeceksiniz öyle mi? Hadi oradan! (AK Parti sıralarından alkışlar) Sonra orada siz demokrasiden bahsedeceksiniz. Kime inandıracaksınız
bunu? Bakın, tekrar söylüyorum: O kendilerini
aptal gibi gösteren, hiç de aptal olmadıkları hâlde, aptal rolü oynayan birtakım Avrupalı politikacılara bunu yutturduğunuzu zannedebilirsiniz. Ama biz bunun ne olduğunu çok…
SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) -

Niye hakaret

ederek konuşuyorsunuz?
Siz Hükûmetsiniz Sayın Bakan, siz Hükûmetsiniz, Hükûmetsiniz.
Bakanı-

sınız.
AYHAN BİLGEN (Kars) - İnsanların

can güvenliğini sağlamaktan siz sorumlusunuz.
SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Devamla) - Biz Hükûmet olduğumuz için o kanlı

terör örgütüyle mücadele ediyoruz ve edeceğiz,
sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kefenlerimizi bunun için giydik! Sonuna kadar mücadele
edeceğiz! (AK Parti sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)
SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) - Siz Sağlık Baka-
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ÇAĞLAR DEMİREL (Diyarbakır) - On dört yıldır bu ülkeyi yönetiyorsunuz, on dört yıldır, on
dört yıldır.
SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

Evet, ben Sağlık Bakanıyım. Şimdi
oradan “Siz Sağlık Bakanısınız.” diye laf atanlar var. Evet, ben Sağlık Bakanıyım.

vamla) -

SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) - Evet,

yaşatmak
için konuşun, yaşatmak için konuşun.
SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Devamla) - Ben Sağlık Bakanıyken 6 sağlıkçı kar-

deşim o çukur siyasetinde hain PKK teröristleri tarafından şehit edildiler.
SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) -

Bunu söyleme-

nin yolu bu mudur?
SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Devamla) - Biliyor

musunuz bunu?

HAMZA DAĞ (İzmir) -

AYHAN BİLGEN (Kars) -

SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) - Sağlık

nısınız. Neden bu kadar şiddet dili kullanıyorsunuz? Şiddet dili niye kullanıyorsunuz bu kadar? Nefret suçu niye işliyorsunuz her dakika?

PKK’nın avukatı mısın

sen?
İSMAİL TAMER (Kayseri) - Hastaneleri bomba-

layan, ambulansları…
SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

Bu ülke, o hain PKK teröristleri yüzünden çukur siyasetinin güdüldüğü şehirlerde
zırhlı ambulanslar edinmek zorunda kaldı.
vamla) -

BEHÇET YILDIRIM (Adıyaman) - Kim ambulansları bırakmadı? Kim? Kim? Kim bırakmadı? (AK Parti ve HDP sıralarından gürültüler)
SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) -

Siz orada mıy-

dınız? Gördünüz mü?
Sayın milletvekilleri… Sayın milletvekilleri… Lütfen efendim…
BAŞKAN -

şey hakkında konuşmayın.

Görmediğiniz

lerin gözlerine baktım ben, onların ailelerinin
gözlerine baktım.

Lütfen… Sayın Bakan konuşuyor,
lütfen dinleyiniz.

HAMZA DAĞ (İzmir) - Onlar

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) - Sa-

lamaz, PKK’lı anlamaz.

BAŞKAN -

yın Bakanı da uyarın ama.

BAŞKAN - Hayır, cevabı verecek olanlar söz
alırlar, cevap verirler. Lütfen…
SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) - Ama Sağlık Ba-

kanı yaklaşık yirmi dakikadır bizi tehdit ederek
konuşuyor.

KEMALETTİN YILMAZTEKİN (Şanlıurfa) - Otur

yerine otur! Otur yerine!

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) - Otur

Otur da dinle!

METİN AKGÜN (Tekirdağ) -

dinle be!

KEMALETTİN YILMAZTEKİN (Şanlıurfa) -

Otur yerine!

Otur yerine,
otur, elini kaldırma! Kaldırma o elini!

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

Değerli Arkadaşlar…

Seni ilgilendirmez oturup oturmayacağım. Ona biz karar
veririz.
ÇAĞLAR DEMİREL (Diyarbakır) -

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Devamla) - Evet, ben Sağlık Bakanıyım, evet, ben

Sağlık Bakanıyım.

Bütün ülkenin
Sağlık Bakanısınız. Rica ediyorum. Bütün ülkenin Bakanısınız.

SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) -

BAŞKAN - Sayın Yiğitalp, söylediklerinizi duyamıyorum. Lütfen…

Sayın Bakan, devam ediniz.
SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Devamla) - Dün, nefesi boğazında canıyla müca-

dele eden, kolunu bacağını kaybetmiş o şehit-

An-

SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) - Hepimiz üzülü-

yoruz. Üzülmeyen var mı?

Ankara Garı’ndaki
patlamada baktınız mı? Roboski’de…
ZİYA PİR (Diyarbakır) -

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Devamla) - Hayır, bu çatı altındaki milletvekillerinin büyük bir ekseriyeti, çok büyük bir ekseriyeti, evet, bu hissiyatın aynına sahiptir ancak
çok açık ifade ediyorum…
SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) - İnsan

MUHAMMET BALTA (Trabzon) -

vamla) -

ne anlar onu?

lür, insan olan!
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SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) -

olan üzü-

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

…herhangi bir milletvekili eğer bir
PKK teröristinin cenazesinin altına girmişse…

vamla) -

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) - O da PKK’nın

ta kendisidir!

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

…kusura bakmasın, hiç kusura bakmasın! (AK Parti sıralarından alkışlar)
vamla) -

İnsan olan her
şeye üzülür. İnsan olmak budur zaten. Biz insanız, her şeye üzülürüz.
SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) -

ALİM TUNÇ (Uşak) - Onlar alçaklar. Onlar
esfel-i sâfilîn, en alçaklar onlar. Onların altına
girdiğinizde onlar da alçalıyor.
SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Devamla) - Değerli Kardeşlerim, bugün burada
Sağlık Bakanlığı bütçesi konuşulurken 111 milyar Türk lirasının sadece 32 milyarını Sağlık
Bakanının kullandığından bahsedenler oldu.
Yanlış.
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‘‘

Sağlık Bakanlığı bu Bütçe’nin 62
milyarını kullanmaktadır.

’’

Yine “Türkiye’de 230 milyar lira sağlık harcaması var.” diyenler oldu, bu da yanlış. İşte
bahsettiğimiz gibi, bütçe için 111 milyar Türk
lirası kullanıyoruz. Bu bütçenin aşağı yukarı
yarısı Genel Bütçe’den geliyor, bu bütçenin
aşağı yukarı diğer yarısı da döner sermaye
bütçemizden geliyor.

100. YILA ARMAĞAN

Şimdi, biz ne yaptık AK Parti olarak? Biz AK
Parti olarak iktidara geldiğimizde… Vatandaşın
hangi ihtiyacı olur sağlık açısından? Hastalandığı zaman; köyde, kentte, bir yerde başı dara
düştüğü zaman bir ambulans ister, değil mi? Bu
ülkede köylere ambulans gitmiyordu ki. Değerli kardeşlerim, bu ülkede bir hamile ambulans
istediğinde ona şöyle söyleniyordu: “Bizim ambulans politikamızda hamileleri taşımak yok. Siz
kendiniz nasıl gidiyorsanız gidin.” Bu ülkenin
çocukları, üçüncü dünya ülkelerinin, Afrikalı
çocukların hastalıklarıyla, ishallerle, zatürreyle,
kızamıkla, aşıyla korunabilir hastalıklarla maalesef hayatlarını kaybediyordu.
Çok enteresan bir biçimde, konuşmacılar geldiler ve bebek ölümleri üzerinde durdular;
hatta onlardan bir kısmı çok büyük, iyi laflar
da etti. Burada bizim konuşan arkadaşlarımıza
“Bunları öğrenin de gelin. Biz çok iyi biliriz.”
falan şeklinde laflar da etti. Değerli Arkadaşlar,
evet, bugün

‘‘

Türkiye’de bebek ölümleri, Sağlık
Bakanlığımızın istatistiklerinde, her bin
bebekten 7,6’sının hayatını kaybettiği
şeklindedir.

’’

Hiç teknik ayrıntıya girmeyeceğim. Aynı hususta, Dünya Sağlık Örgütü farklı bir hesaplaYüzyılın
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ma kullandığı için, bebeklerin “gestasyon yaşı”
dediğimiz yani anne rahmine düştüğünden itibaren geçirdiği aylar itibarıyla bunu binde 10
olarak ifade etmektedir. E hadi, binde 7 değil
de binde 10 olsun canım. Yani, bu teknik bir
mesele. Bunu oturup enine boyuna tartışmalıyız da değil mi ki bunu binde 30’lardan binde
10’a düşüren AK Parti iktidarlarıdır, değil mi
ki bunu binde 30’lardan binde 10’ların altına,
binde 7’lere, 8’lere düşüren AK Parti iktidarının Sağlıkta Dönüşüm Programı’dır? (AK Parti sıralarından alkışlar)
Şimdi, şunlar da konuşuldu, değerli arkadaşlar,
koruyucu sağlık hizmetleri için çok bütçe ayırmak lazım.
TAHSİN TARHAN (Kocaeli) -

ğum oranları düştü.

Sayın Bakan, do-

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

Bakın arkadaşlar, lütfen oradan laf
atmayın; rahat rahat anlatayım, kendimi ifade
edeyim. Burada oturduk, milletvekilleri olarak,
bakanlar olarak saatlerce sizleri dinledik, değerli katkılarınızı aldık; ben 12 sayfa not tuttum, müsaade edin de -yarım saat konuşacağım- en azından ifade etmem gerekenlerin bir
kısmını hem yüce Meclisimize hem de büyük
Türk milletine ifade edebileyim.
vamla) -

Şimdi, bazı ezberleri tekrarlayarak bütçe konuşması yapılmaz. Evet, elbette koruyucu hizmetlere daha fazla önem vermek lazım. Bakın biz
koruyucu hizmetlere ne yaptık; ayrılan bütçeyi
-2016 yılının güncellenmiş rakamlarını söylüyorum, nominal olarak değil- 4,6 kat yani 5 kat artırmışız. AK Parti hükûmetleri koruyucu sağlığa ayrılan bütçeyi 5 kat artırdı. Şimdi diyoruz ki
“Koruyucu sağlığa kaynak verin.” Doğru, 5 katı
10 katına da çıkarabiliriz, 7 katına da çıkarabiliriz ama bu bizden önce 5 kere daha azdı değerli
arkadaşlarım, reel olarak 5 kere daha azdı. Bunun parasal değerine bakarsak 928 milyon Türk
lirasıydı, biz Allah nasip ederse

2017 yılında 12 milyar 706 milyon Türk
lirası koruyucu sağlık hizmetlerine para
harcayacağız

’’

ve Maliye Bakanıyla da benim aram çok iyidir,
onun üstüne biraz daha para alabileceğimi de
biliyorum, yıl içerisinde.

Anne ve çocuk sağlığı açısından -bakın, koruyucu sağlık hizmetlerinden bahsediyorum değerli arkadaşlar- doğum öncesi bakım hizmetini en az bir kere alan anne ya da bebek yüzde
70’lerdeyken bugün yüzde 99’dadır. Sağlık kuruluşlarında gerçekleşen doğum oranları yüzde
75’ken yüzde 99’dadır. Bu, güneydoğuda olabilir, doğuda olabilir, benim Doğu Anadolu’daki, Kuzeydoğu Anadolu’daki Erzurum’umda
olabilir ya da başka, Tekman ilçesinde olabilir
Kürt kardeşlerimin yaşadığı, fark etmez. Bugün bu ülkede doğum yapan kadınların yüzde
99’u hastanelerde doğumunu yapıyor.
Bebekler için tarama testleri vardır -ben çocuk
sağlığı ve hastalıkları profesörüyüm- değerli
arkadaşlar, bu tarama testlerinden sadece 1’i
doğan bebeklerin yarısına yapılıyordu. Bugün
Türkiye’de 6 tarama testini, şimdi 2017’de 1
tarama testini daha ilave ediyoruz, 7 tarama
testini neredeyse bütün çocuklarımıza uyguluyoruz. Mesela, bunlardan işitme taraması
yaptığımız 1 milyon 238 bin yavrumuzdan
2.329’una erken teşhis koyduğumuz için o çocuklarımız işitebilecekler ve konuşabilecekler.
Hep koruyucu hizmetlerden bahsedildi ya…
Bugün Dünya Sağlık Örgütü aşılamada Türkiye’yi örnek ülke olarak gösteriyor.

‘‘

Aşılama oranlarımız yüzde 97’ye
ulaştı, Avrupa’daki aşılama oranlarının
üstündeyiz ve 13 antijeni bütün
çocuklarımıza bedava olarak yapıyoruz.

’’

Bunun içinde aslında çok az ülkenin ancak
bizden çok daha zengin ülkelerin uygulayabildiği, halk arasında zatürre, menenjit aşısı
diye bilinen pnömokok aşısı da var.
Peki, ne oldu, o biraz önce bahsettiğim bebek
ölümleri açısından biz, bizden önceki yıllarla kıyasladığımızda daha hızlı mı ilerledik,
daha yavaş mı ilerledik? Evet, Türkiye öteden
beri bebek ölümlerini azaltır. Ama, Sağlıkta
Dönüşüm Programı’yla biz dünyada bebek
ölümlerini en hızlı düzelten 8’inci, 9’uncu ülkeyiz. Ki Türkiye ölçeğinde büyük bir ülke de
bu 9 ülkenin içerisinde yok, genelde küçük ülkelerden bahsediyorum. Tabii, bu nasıl oldu?
Biraz önce bahsettiğim düzenli gebelik ve bebek izlemleri, sağlık kuruluşlarında yapılan
doğumlar, yenidoğan tarama uygulamaları,
anne ve bebeklere uygulanan ücretsiz D vitaminleri, demir gibi birtakım koruyucu sağlık
hizmetleriyle gerçekleşti.
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‘‘

Değerli Arkadaşlarım,

‘‘

Biz kışın çok ağır geçtiği Ağrı gibi,
Erzurum gibi, Kars gibi illerimizde
annelerimizi doğumdan on beş gün
önce, bir ay önce şehre alıyoruz,
anne misafirhanelerine alıyoruz ve
doğumlarını orada beklemelerini
sağlayabiliyoruz.

’’

Aile hekimliği uygulamamız yeni dönemde
gelişerek devam edecek. Yıl sonuna kadar her
3.250 vatandaşımıza 1 aile hekimi şeklinde bir
yoğunluk kazandırmayı umut ediyoruz, şu anda
çalışmalarımız aşağı yukarı tamamlandı. 2017
yılında da her 2.900 kişiye 1 aile hekimi olacak
şekilde aile hekimi sayılarımızı artırıyoruz.
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Burada değerli konuşmacılar aslında zaman
zaman çelişkili konuşmalar yaptılar. Bir taraftan, neden tıp fakültelerine fazla öğrenci alındı, öbür taraftan Türkiye’de neden doktor sayısı az? Nasıl olacak? Yani, AK Parti iktidara
gelinceye kadar

‘‘

Türkiye’de tıp fakültelerine yılda 4.500
öğrenci alınıyordu

’’

ve biz Avrupa’da öğrenci sayısı açısından en
geride olan ülkeyiz, ülkeydik, hâlen o sıradayız;
bir tek önümüzde Bosna-Hersek var. Elbette
öğrenci sayımızı artıracağız, onun için
100. YILA ARMAĞAN

‘‘

12 binlere, 13 binlere çıkardık.

’’

Bu demek değildir ki, eğitim kalitesiz hâle gelsin. Bir taraftan da yeni kurulan tıp fakültelerini ya da eski tıp fakültelerindeki öğrenci sayısını artırırken bir taraftan da kaliteyi artırarak
yolumuza devam edeceğiz.
Değerli Kardeşlerim, tütün mücadelemiz -hatırlayacaksınız- çok büyük bir muvaffakiyet kazanmıştı ama açıkça ifade etmem lazım tütün
mücadelemizde gerileme var.

‘‘

Gençler arasında tütün içme
oranları arttı, onun için yeni bir
programa başlıyoruz. 2017 yılında
‘düz paket uygulaması’ dediğimiz
bir paket uygulamasına geçmek için
hazırlıklarımızı tamamladık.

görülüyor. Bununla ilgili olarak Uyuşturucuyla
Mücadele Yüksek Kurulu oluşturduk ve bağımlılıkla çok ciddi bir mücadele içerisindeyiz.
Kanserden bahsedildi. Evet, kanserde en önemli
husus değerli arkadaşlarım, erken teşhistir. Eğer
bir ülkede ortalama ömür uzamışsa, yaşam süresi uzamışsa, işte bulaşıcı hastalıkları da yenmişseniz, aslında birkaç hastalık ön plana çıkar, kalp
ve damar hastalıkları, kanserler, akciğer hastalıkları bunun başındadır. Kanserle ilgili çalışmalarımız, erken teşhis ve tarama faaliyetlerimiz
sayesindedir ki kanserde uzak metastaz oranlarını kısa süre içerisinde düşüren nadir ülkeler
arasındayız. Bakınız, meme kanserinde 2002’de
teşhis koyduğunuzda uzak metastazı olan yani
yayılımı olan kadınlarımızın oranı yüzde 22
iken bugün yüzde 10’a düşmüştür. Aynı oranları
kadınların rahim ağzı kanserinde de görüyoruz.
Kolon kanserlerinde de yine yüzde 10’luk bir
uzak metastazı önlemiş durumdayız. Tabii ki bu
hususta daha yapacak çok şeyimiz var.
Bulaşıcı hastalıklardan bir misal vereyim: Tifo
vaka sayımız sadece 27’dir; yanlış işitmediniz.
2002’de bu sayı 24.390’dı değerli arkadaşlar,
yılda kayıtlı tifo vakası sayısı. Ben Erzurum’da
üniversitede çalışırken bize bir haftada 27 vaka
gelirdi bazen. Şimdi, aşağı yukarı tifoyu yenmiş
durumdayız. Bunun anlamı ne biliyor musunuz? Türkiye temiz su içiyor, Türkiye sebzelerini temiz suyla suluyor demektir, medeniyet
ifadesidir bu.
Türkiye’de her yıl görülen yeni veremli sayısı
Avrupa ortalamalarından daha düşüktür.

’’ ‘‘

Ayrıca, açıkta sigara satılmaması hususunda da
yeni adımlarımız olacak.

Bağımlılıkla mücadele konusunda… Bunun
sigara içimiyle bir ilişkisi var; maalesef, bağımlılık sigara içenlerde çok daha fazla oranda
Yüzyılın
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Dünya Sağlık Örgütü verilerinde her 100
bin nüfusta Avrupa’da 21 yeni veremli
görülürken Türkiye’de her 100 bin
nüfusta 19 yeni veremli görülmüştür
2014 yılında.

’’

Bizim sağlık sistemciler olarak çok sık işittiğimiz ve kullandığımız bir ifade vardır değerli
arkadaşlar, o da şudur: Sağlık sistemlerinde
başarılarınız sizi yeni sorunlarla baş başa bırakır. Yanlış duymadınız, siz bulaşıcı hastalıkları
hallettiğiniz zaman, anne-çocuk sağlığıyla ilgili problemleri hallettiğiniz zaman, Türkiye’de
olduğu gibi ortalama yaşam süresi sağlık hizmetleriyle ve refahın artışıyla 72 yıldan 78 yıla
Allah’ın izniyle çıktığı zaman, o zaman karşınıza kanser sorunu çıkmaya başlar çünkü kanser
ileri yaşlarda daha sık görülür. Ne yapacaksınız? Yeni bir program yapacaksınız, programınızı geliştireceksiniz, revize edeceksiniz. Onun
için, biz, sağlıkta dönüşümün ikinci fazından
bahsediyoruz. 2017 yılında bu hususta ciddi
bir çalışmanın içerisindeyiz. 2017 yılının öyle
zannediyorum ki ilk üç ayında bu çalışmaları
bitireceğiz ve Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın
ikinci fazına inşallah başlamış olacağız.
Şimdi, biraz önce acilden bahsetmiştim Değerli Arkadaşlar,

‘‘

‘‘

Hava ambulansıyla taşıdığımız
vatandaşlarımızın sayısı 40 bine ulaştı.

’’

Bu sadece Türkiye’nin içinde değil hacca giden
kardeşlerimiz… Güney Amerika’dan ambulans uçağımızla biz hasta getirdik Türkiye’ye.

Değerli Milletvekilleri, hastane hizmetlerinde
geldiğimiz bir nokta var. Yoğun bakım meselesinden arkadaşlarım zaman zaman haklı olarak bahsediyorlar. Peki, ne durumdaydık? Türkiye’de toplamda 869 yoğun bakım yatağımız
vardı. Şimdi 13.223 yoğun bakım yatağımız
var. Allah nasip ederse 2017’de 14.200 yoğun
bakım yatağına sahip olacağız. Peki, buna rağmen bazen sevkler olmuyor mu? Evet, oluyor.
Ben bu sevk oranlarını da çıkardım. Türkiye’de
yoğun bakım ihtiyacı olduğu için bir şehirden
başka bir şehre naklettiğimiz kardeşlerimizin,
vatandaşlarımızın oranı yüzde 2,4’tür. Evet,
şimdi ikinci dönemde bu yüzde 2,4 de olmasın
diye uğraşacağız. Ama aslında yoğum bakım
gerektiren bir hastayı bütün oranın içinde bu
yüzde 2 de olsa bir ilden alıp başka bir ile uçak
ambulansla, helikopter ambulansla ya da kara
ambulansıyla en iyi şartlarda götürmek de sağlık sisteminin bir başarısıdır.

100. YILA ARMAĞAN

Şimdi, bütün bunlar, Türkiye’nin aslında nereden nereye geldiğini söylüyor. Biz “Sağlıkta
Dönüşüm Programı’nın ikinci fazına geçeceğiz,
yeni bir hazırlık içerisindeyiz.” deyince, böyle bir
şey söyleyince, bazı arkadaşlarımız diyorlar ki:
“İyi ama ne oldu, ne yanlış gitti de siz bunu yapıyorsunuz? Siz dönüşüm yapmamış mıydınız?”

Mesela,

618 acil -112 acil- ambulansıyla hizmet
veriyordu Türkiye 2002 yılında. Bugün 5
bin ambulansla hizmet veriyoruz.

’’

Şimdi, bu sayıları böyle söyleyip geçince hani
olabilirmiş gibi geliyor da, nasıl olmuş ki yani
618 ambulans, 5 bin ambulanstan bahsediyoruz.

‘‘

yanık tedavi yatak sayımız 35’ten 426’ya
ulaşmış durumda.

’’

Değerli Arkadaşlarım, bugün, Türkiye’de merkezî randevu sistemiyle vatandaşlarımıza randevu veriyoruz. Vatandaşlarımız 182 numaralı
telefonu arayarak hastanelerde muayene ola-
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cakları saatte gidip muayene olabilirler. 3 bin
kişi çalışıyor bu sistemde, 3 bin operatör.
Bugün bahsedildi, beş dakika muayene araları
verilmiş. Evet, nasıl olmuş? Sistemdeki bir arızadan dolayı 120 bin kişiye böyle bir randevu
verilmiş.
BÜLENT YENER BEKTAŞOĞLU (Giresun) -

“Hep öyle.” diyorlar.
Ya hep

böyleyse?
SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-

Arkadaşlar, bu bizim günlük,
bir günde muayene ettiğimiz hasta sayısının
dörtte 1’i.

100. YILA ARMAĞAN

vamla) - Değerli

Yapma-

yın!
SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ
(Devamla) - Bütünü bundan ibaret yani.
Şimdi bunu getirip de sanki sistemin bütünüymüş gibi burada anlatırsanız bunun adına
“Gerçekleri söylemek.” diyemeyiz, buna “El
insaf !” deriz yani. Bilgisayardaki, sistemdeki
bir meseleden dolayı sadece 120 bin hastaya
böyle bir randevu verilmiş, bu fark edilmiş,
üstelik randevuya gelenlere de “Size beş dakika randevu verilmişti, kusura bakmayın ama
biz yine size on dakika ayıracağız.” diye de
verilen talimatla gerekli hizmetler yerine getiriliyor.

SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Devamla) -

Değerli Başkanım, tamamlayayım kısaca.
BAŞKAN -

Tamamlayınız, bir dakika ek süre

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Devamla) - Değerli Kardeşlerim, şimdi, güncellenen fiyatlarla, Erzurum’da klasik yöntemlerle yapılan ihalelerle -ki bunların bir kısmı kaç
sene önce yapılmıştı, güncellemek zorundasınız
bu fiyatları, bunlarla- aşağı yukarı içindeki cihazlarla beraber 833 milyon liraya mal oluyor.
Aynı metrekareyle kıyaslarsanız, Kayseri’deki
kamu-özelle yapılan hastane de 954 milyon liraya mal oluyor. Yani maliyetleri aşağı yukarı
birbirinin aynı. Ve paranın değer analizini yaptığımız zaman, mesela Bilkent’teki büyük hastane modelinde, değerli arkadaşlarım, toplamda,
klasik usulle yaparsanız yirmi beş yıllık masrafınız 5 milyar 200 milyon lirayı bulurken -çünkü
bunun içinde sadece bina yapımı yok, bunun
finansmanı var, daha birçok işler, birçok hizmetler var- kamu-özel ortaklığıyla yapılanda…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Devamla) - Yarım dakika daha istiyorum, cümle-

mi bitireyim.

Evet Değerli Arkadaşlarım, AK Parti döneminde, tamamlanan tesisler itibarıyla, 13 milyon metrekare tesis yaptık.

BAŞKAN -

Şimdi bu şehir hastanelerinden bahsediliyor,
Erzurum örneği verildi. Dedim ya, herhangi
birisi bir ezberi kaç senedir yürütüyor. Ben Bakanlıktan ayrılmadan önce, 2013’ün başlarında
bu konuşuluyordu, geldim, şimdi bugün yine
bu bütçede, 2016 bütçesinde bu konuşuluyor.

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (De-
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Sayın Bakan, öyle bir tablo çizdiniz ki insanın
hasta olası geliyor.
BÜLENT YENER BEKTAŞOĞLU (Giresun) -

veriyorum.

AHMET SELİM YURDAKUL (Antalya) -

AHMET SELİM YURDAKUL (Antalya) -

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

Sayın Bakanım, ikinci bir dakikayı
diğer sayın bakanların konuşma sürelerinden
alacağım.

vamla) - Verirler
BAŞKAN -

efendim onlar.

Size verirler sanıyorum.

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Devamla) - Bir

dakika daha verirseniz…

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Devamla) - Bu, kamu-özel ortaklığıyla yaptığımız

zaman yirmi beş yıllık toplam maliyeti, bütün
risklerini ortaya koyarak, bütün para değerini
belirleyerek 5 milyar 200 milyon liraya mal
olacakken aynı hastane bugün 3 milyar 950
milyon liraya mal oluyor; yani sonuç, yüzde
24’lük bir para değeri var. Bir taraftan da biz
beş sene, on sene beklemiyoruz, bu hizmetleri
bir an önce vatandaşımıza verme imkânı buluyoruz.
AK Parti’miz bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da bir taraftan refaha yönelik
hizmetlerini devam ettirirken bir taraftan da
başından beri ifade ettiğim gibi, terörle ve terör destekçileriyle amansız mücadelesini devam
ettirecektir. Bizim milletimizden aldığımız emir
ve talimat budur. (AK Parti sıralarından alkışlar) Biz milletimizin emirleriyle hareket ederiz.

Nüfusuna göre doktor sayısı bizden daha
az olan yalnızca Bosna-Hersek var.

’’

Biraz önce de ifade etmiştim konuşmamda, yoğun bakımlar açısından biz Türkiye’de yoğun
bakım yatak sayısını 15 kat artırdık. Bu 15 kat ilk
söylendiğinde hani kulağa basit gibi geliyor ama
bütün bunların arkasında ekipman var, insan
kaynağı var, eğitim var, bina var ve yoğun bakım ihtiyacından dolayı bir şehirden başka bir
şehre nakletmek zorunda kaldığımız vatandaşların oranı yüzde 2,4’tür. Bu 2,4 de olmasa çok
iyi olur. Bunun için gayret ediyoruz, edeceğiz.
Hiçbir acil hastaya aylar sonraya Türkiye’de
randevu verilmez, hiçbir hastaya. Acil olan
herkes, 112’yi çağırdığı andan itibaren kapısına gidilir, alınır ve bir hastaneye götürülür.

Sorular genel olarak illerin ihtiyaçlarıyla ilgili.
Eminim ki bu bahsedilen ihtiyaçların hemen
hemen hepsi gerekli ihtiyaçlar. Özellikle personelle, sağlık çalışanlarıyla, doktorlarla ilgili
ihtiyaçlarda biz şunu yapıyoruz, yapabiliyoruz:
Adaletli bir dağılım. Türkiye’de hâlâ doktor sayısı çok eksik, arkadaşlarım haklılar.

Bu beş dakika meselesini daha önce konuştum Değerli Milletvekilim. 5 dakika diye bir
şey yok. Biz, randevular için en az on dakika
diyoruz, en az. Beş dakikayla ilgili yazılımdan
kaynaklanan; günlük baktığımız hasta sayısının, bir günde randevuyla bakılan hasta sayısının dörtte 1’i kadar hastaya sehven beş dakika
randevu verilmişti. Bunu yazılımdan fark ettiler ve arkadaşlarımız düzelttiler. 3 bin kişinin
çalıştığı, günde 400 binden daha fazla insana
-randevu alarak- hizmet verilen, hakikaten çok
kıymetli bir sistemden bahsediyorum. Bu beş
dakika meselesi kalıcı bir mesele falan kesinlikle değildir, politikamız asgari on dakikadır. On
dakika da yetmez, ben hekimim, bunun daha
uzun, on beş dakika, yirmi dakika olması lazım. Ama, bunun için de Türkiye’deki hekim
sayısını artırmaya devam etmeliyiz.

Türkiye, doktor sayısı itibarıyla
Avrupa’da sondan 2’nci ülkedir.

Şehir hastanelerinin yatırım bedeli 30 milyar
TL olmuştur. Tabii, bu, yatırım bedeliyle kolayca izah edilebilecek bir şey değil, bunlar uzun

Hepinize saygılarımı sunarım. (AK Parti sıralarından alkışlar)
--SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Er-

Değerli Başkanım, teşekkür ediyorum, arkadaşlarımın soruları için de teşekkür
ediyorum.

zurum) -

‘‘

100. YILA ARMAĞAN

BAŞKAN - Buyurunuz.
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süreli borçlanmalardır, ifade ettiğiniz gibi. Biz
şunu tespit etmiş durumdayız: Bunu işin uzmanlarıyla oturup bizzat ben de uzun saatler
boyunca çalıştım. Bu hastanelerin, kamu özel
ortaklığıyla birlikte yapılan hastanelerin yirmi beş yıllık giderleri hesaplandığında, klasik
ihalelerle yapılan hastanelerin yirmi beş yıllık
giderlerinden daha fazla değildir, çok net olarak altını çizerek ifade ediyorum ama kazancı
nedir? Bu hastanelere sahip olduk ve bunlar
mükemmel biçimde vatandaşımıza kısa bir zamanda hizmet edebilir hâle gelmiştir.

100. YILA ARMAĞAN

Balıkesir’deki doktor eksikliğinden bahsedildi.
Söylediğim gibi, imkânlar çerçevesinde bunları
artırmaya devam edeceğiz. Yaz nüfusları gerçekten çözülmesi çok kolay olmayan bir meseledir. Sürekli hekim veremezsiniz, geçici görevlendirmelerle de istediğimiz verimliliği alamıyoruz.
Bunun için, gönüllü hekimlerle çünkü yaz nüfusunun arttığı yerler genellikle hekimlerin yazın
gitmek istediği yerler olabilir, ailelerini de götürebilecekleri bir model üzerinde çalışıyoruz.
Uşak için bahsedilen yoğun bakım yatak ihtiyacı, ambulans, bunları değerli milletvekilimize bilahare iletiriz. Bu tıp fakültesine yeni bir
hastane yapmaya gerek yok.

‘‘

Türkiye’de 17 şehrimizde, mükemmel
biçimde, Sağlık Bakanlığı hastanelerinde
üniversitelerimiz hizmet vermektedir.

’’

Onlar eğitimlerini yapıyorlar, biz işletmeciliğini yapıyoruz.
ÖZKAN YALIM (Uşak) -

olacak Sayın Bakan?

Döner sermaye nasıl

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Er-

Veriyoruz. Hocalarımıza döner sermaye veriyoruz, hiçbir sorun olmuyor. Türkizurum) -
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ye’de 17 şehirde çok başarılı bir biçimde bunu
şu anda yürütüyoruz.
ÖZKAN YALIM (Uşak) - Fakat,

çalışan personel
bunların yetersiz olacağı kanaatinde.

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Yok, herkese veriyoruz. Üniversitenin

kendi hastanesinin olması, Uşak’ta üniversite
hastanesinin gelişmesi, döner sermaye vermesi
açısından Sağlık Bakanlığının yöneteceği bir
hastaneye kıyasla daha dezavantajlıdır. Geçmiş
tecrübelerimiz bunu gösteriyor.

ÖZKAN YALIM (Uşak) - Ama, inşallah, yeni binayı da yaptınız Sayın Bakan.
SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Er-

Suriyelilerin yoğunluğuyla alakalı
olarak, şu anda 500 göçmen sağlığı merkezi
üzerinde çalışıyoruz. Suriyeli misafirlerin yoğun olduğu yerlerde göçmen sağlığı merkezleri
yaparak onlara hizmet vereceğiz. Ayrıca, Hatay Dörtyol’da da 250 yataklı bir proje hazırlamış durumdayız. İhalesini 2017 yılı içerisinde
inşallah yaparak kısa süre içinde hizmete sokacağız.

zurum) -

BİROL ERTEM (Hatay) -

Bakan?

Demre ilçesi Sayın

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Zorunlu tayini olan asker ve polislerin

eş durumu tayinlerinin yapılmayışı -yalnızca
aday memurlar için, yalnızca aday memurluğu döneminde- genel mevzuattan kaynaklanan
bir husustur, bütün memurlar için bu böyledir.
Dolayısıyla, bu memurlarımız için de bu uygulamayı yapıyoruz.

Nöbetçi eczanelerdeki güvenlik sorununu Türk
Eczacıları Birliğiyle sizin bu uyarınız üzerine
çalışarak size de bir bilgi inşallah veririz.
Balıkesir’de yine aynı…

BAŞKAN - Sayın Bakan, cevap süresinin yarısından fazlasını kullanmış durumdasınız.
SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Tamam efendim, hemen bitiriyorum,

bir dakika içerisinde.

BAŞKAN - Aranızdaki dağılım nedir, bilemiyorum. Sadece hatırlatma ihtiyacı duydum.

Diğer sorulara da müsaade ederseniz, yazılı
olarak arkadaşlarıma ifade edeyim.
Teşekkür ederim.

100. YILA ARMAĞAN

SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Şu
Menzil tarikatı meselesine iki cümleyle gireyim. Arkadaşlar, Sağlık Bakanlığı eğer herhangi bir grup ya da herhangi bir sebeple liyakat
esasına bağlı olmayan görevlendirmeler yap-

mış olsaydı, bugün Dünya Sağlık Örgütünün
ve dünyanın en itibarlı tıp dergilerinin takdirle
bahsettiği büyük bir dönüşümü gerçekleştiremezdi. Bunlar tamamen hayal mahsulü ifadelerdir. Ben şahsen, Sağlık Bakanlığım boyunca
-ilk dönemde de şimdi de- yöneticiliğimin her
döneminde liyakat ve ehliyet esaslı çalışmaya
büyük ehemmiyet verdim, bundan sonra da bu
şekilde çalışmaya devam edeceğiz.

Prof. Dr. Recep Akdağ
Dönemi Sağlık Düzenlemeleri
•

Sağlıkta Dönüşüm Programı İlanı, 2003.

•

22/06/2004 tarihli ve 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun.

•

02/06/2004 tarihli ve 5181 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarınm Tarzı İcrasına
Dair Kanun’da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Yeni sağlık meslekleri).

•

14/07/2004 tarihli ve 5222 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi
Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında
Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.

•

25/11/2004 tarihli ve 5261 sayılı Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun.

•

24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun
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•

06/01/2005 tarihli ve 5283 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık
Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun (SSK hastanelerinin
devri)

•

24/03/2005 tarihli ve 5324 sayılı Kozmetik Kanunu.

•

Sağlık Çalışanları Performans-Ek Ödeme Sistemine Başlangıcı, 2005.

•

26/01/2006 tarihli ve 5450 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların
Millî Eğitim Bakanlığına Devredilmesi ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Sağlık Meslek Liseleri devri).

•

31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

100. YILA ARMAĞAN

Kanunu. (Genel Sağlık Sigortası sistemi kurulması).
•

25/04/2007 tarihli ve 5634 sayılı Hemşirelik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun.

•

11/04/2007 tarihli ve 5624 sayılı Kan ve Kan Ürünleri Kanunu.

•

3/1/2008 tarihli ve 5727 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair
Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun.

•

15/5/2008 tarihli ve 5763 İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun (İşyeri sağlık ve güvenliğiyle ilgili düzenlemeler).
30.06.2009 tarih, 2009/85 sayılı “Aile Hekimliği Uygulamaları” konulu Genelge ile
33 İlde Aile Hekimliği Uygulaması.

•

21/01/2010 tarihli ve 5947 sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün
Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.

•

11/12/2010 tarihli ve 6088 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına
Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Diş Hekimliği mesleği
tanımı).

•
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663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında

KHK (Kamu Hastaneleri, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz ve Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu gibi Bakanlık kurumları düzenlemesi).
•

17/05/2012 tarihli ve 6308 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile
Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun (Eczacılığın yeniden tanımlanması, 2. eczacı zorunluluğu, yardımcı
eczacılık, nüfus kriterine göre eczane açılması).

•

20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.

•

4/7/2012 tarihli ve 6353 sayılı Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun (Tıp fakültesi 6. sınıf öğrencilerine ücret ödenmesi öngörülmekte).
28/7/2016 tarihli ve 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu (Mesleki yeterlilik
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•

gerektiren sağlık hizmetlerinde çalışacak yabancıların çalışma izni başvurularının
değerlendirilmesinde Sağlık Bakanlığından ön izin alınması zorunluluğu).
•

14/3/2017 tarihli ve 7009 sayılı Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından
İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesine Ek İnsan
Kopyalanmasının Yasaklanmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun

•

669 ve 670 sayılı KHK (6756 ve 7091 sayılı Kanunlar ile kanunlaştı) Gülhane Askeri
Tıp Akademisi ve Asker Hastanelerinin Sağlık Bakanlığına Devri (2016).
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Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU (1955 -)

Dr. Mehmet Müezzinoğlu

100. YILA ARMAĞAN

1955 yılında Gümülcine’de doğdu.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunudur. (1982)
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde İç Hastalıkları ihtisası yaptı. (1986)
Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem İstanbul, 24. Dönem Edirne ve 25-26. Dönem Bursa
Milletvekilidir.
61, 62, 63 ve 64. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetinde Sağlık Bakanı olarak görev aldı.
2016 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptı.
Evli ve 2 çocuk babasıdır.

TBMM | 24. DÖNEM
Konu

Sağlık Bakanlığı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2012 Yılı Merkezi
Yönetim Kesin Hesabı Münasebetiyle

Yasama Yılı

4

Birleşim

33

Tarih

16.12.2013

S

AĞLIK BAKANI DR. MEHMET MÜEZZİ-

Saygıdeğer Başkanım, Yüce Meclisimizin Değerli Üyeleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Sağlık Bakanlığımızın 2014 Yılı Bütçesi’nin Genel Kurula sunumu için söz almış bulunuyorum.
Konuşmama, Sağlıkta Dönüşüm Programı’na
on bir yıl boyunca bu yüce çatı altında çok büyük destek veren siz değerli milletvekillerimize
teşekkür ederek başlamak istiyorum.
NOĞLU (Edirne) -

Başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık
çalışanlarımıza özellikle ve öncelikle teşekkür
borcumuzu ifade etmek isterim.

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın ruhunu ve
gereklerini sağlık çalışanlarımız içselleştirmemiş olsalardı biz bugün bu başarılardan
bahsedemezdik. Bu büyük başarının gerçek
kahramanları olan doktorlarımıza, hemşirelerimize, bütün sağlık çalışanlarımıza ve büyük
fedakârlıklarla hizmet bayrağını taşıyan değerli
sağlık yöneticilerimize huzurlarınızda teşekkür
ediyorum.
Hiç şüphe yok ki bu süreçte en büyük teşekkürü halkımız hak ediyor. Bu millet, bu asil millet
kendisine sunulan hizmeti büyük bir kadirşinaslıkla destekledi, her seçimde arkamızda durarak
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bize güç verdi. Bu sayede büyük dönüşümü gerçekleştirmemiz mümkün oldu. Hizmetlerin en
iyisine, en güzeline layık olan aziz milletimize de
huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum.

‘‘

‘Önce insan, önce sağlık.’ diyerek
yola çıktık ve devasa bir dönüşümü
gerçekleştirdik. 2002 yılında 71,8 olan
doğumda beklenen yaşam süresi 2012
yılında 76 olarak gerçekleşti. Bebek ölüm
hızı bin canlı doğumda 31,5’ten 7,4’e,
anne ölüm oranı 100 bin canlı doğumda
64’ten 15,4’e düştü; sağlık hizmetlerinden
genel memnuniyet oranı yüzde 39,5’tan
yüzde 75’e yükseldi.

100. YILA ARMAĞAN

’’

Daha birçok göstergede önemli iyileşmeler ve
gelişmeler oldu. Bütün bunları istikrarlı bir yönetimle, gelişen ekonomiyle yaptık. Çok açık
söylemeliyim ki Sağlık Bakanlığının tek başına böyle devasa bir reformu gerçekleştirmesi
mümkün değildir. Bunun arkasında kararlı bir
Hükûmet, bu meseleyi sahiplenen bir Başbakan var. Destek veren Maliye, Hazine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarına ve yüce
Meclise tekrar burada teşekkür ediyorum.
Bu başarılarımızın uluslararası yansımaları
ülkemizin, hepimizin iftihar vesilesidir. Bakın,
Dünya Sağlık Örgütü ülkemizin sağlıktaki durumunu 2002 yılı için şöyle özetliyor: Yeni bin
yılın başında Türkiye, sağlık sektörünün performansı, sağlık sonuçları, mali koruma ve hasta memnuniyeti penceresinden bakıldığında
hem OECD ülkeleri arasında hem de Dünya
Sağlık Örgütü Avrupa bölgesinde en alt sıradaydı. Aynı Dünya Sağlık Örgütü 2012 yılında ise “DSÖ Tallinn Sözleşmesi’nin ‘sağlıkta
hakkaniyet’ ve ‘cevap verebilirlik’ prensiplerini
uygulayan ülkeler için Türkiye başarılı bir örnektir.” diyor. Meksika örneği veren arkadaşlarımıza bu cümleleri de hatırlatmak isterim.
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Evet, bütün bu takdirlerin ışığında diyoruz ki:
“Durmak yok, yola devam!”
Dünya Sağlık Örgütünün Tallinn Sözleşmesi
ve “Sağlık 2020 politikalarıyla uyumlu 20132017 Stratejik Planımızı hazırladık. Dünya
Sağlık Örgütü, yaptığımız bu stratejik planla
ilgili -şu ifadeleri kullanıyor- Türkiye Sağlık
Bakanlığı Stratejik Planı’nın Dünya Sağlık Örgütü Avrupa bölgesindeki diğer üye ülkeler için
örnek olabileceğini ifade ediyor.
Değerli Milletvekilleri, şimdi Sağlıkta Dönüşüm Programı ile ilgili neler yaptığımızı, bundan sonra neler yapmayı planladığımızı kısaca
anlatmak istiyorum. Elbette, yürüttüğümüz bu
devasa dönüşüm programını bu kısıtlı zaman
diliminde tam olarak anlatmam çok mümkün
değil. Yüce heyetinize kısaca arz etmek istediğim, başta koruyucu sağlık ve anne çocuk
sağlığı hizmetleri olmak üzere birinci basamak
sağlık hizmetlerini güçlendirdik.

‘‘

Koruyucu ve temel sağlık hizmetleri için
2013 yılında ayrılan bütçe 7,4 milyar
TL iken bu rakamı yüzde 13 oranında
arttırarak 8,3 milyar TL’ye çıkarttık.

’’

Aşılama programına dünyanın en gelişmiş aşılarını ilave ettik. Aşılama hizmetlerini tamamen ücretsiz sunuyoruz. Yüksek aşılama oranlarına devam ediyoruz. Anne ve bebek sağlığı
hizmetlerini yaygınlaştırdık ve güçlendirdik.

‘‘

2002 yılında doğum öncesi bakım
hizmetleri yüzde 70 iken 2012 yılında
yüzde 97’ye ulaştık. Hastanelerde
yapılan doğum oranı yüzde 69’lardan
bugün yüzde 97’lere gelmiş durumda.
Bebek izleme oranı yüzde 62’lerden

yüzde 99’lara ulaştı. Bebek dostu hastane
sayısı 141’den 962’ye çıktı.

diğer bulaşıcı olmayan hastalıklarla mücadelemizde etkili sonuçlar alacağız.

’’ ‘‘

‘‘

55 ilde 85 sağlık tesisinde 600 yatakla
anne oteli hizmetini sunmaktayız.

’’

Aile hekimliğiyle birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirdik. Aile hekimi sayımız bugün 21.200’e ulaştı. Aile hekimi başına düşen
nüfusu 2017 yılına kadar 3 binin altına düşürmeyi hedefliyoruz. Aile hekimliğinde yaşa özel
periyodik muayeneleri başlatıyoruz.
Değerli Arkadaşlar, sağlığın korunması için kapsamlı programları hayata geçirdik. Bu kapsamda kalp damar hastalıkları, kanser, diyabet, kronik solunum yolu hastalıkları başta olmak üzere
belirli hastalıklar için ulusal programları uygulamaya koyduk. Özellikle tütünle mücadelede
önemli mesafeler katettik. Dünya Sağlık Örgütünün uluslararası değerlendirme kriterlerine
göre sigarayla mücadelede 2012 yılında en yüksek uygulama puanı alarak bu alanda lider ülke
olduk. Bütün bu programları “sağlığın geliştirilmesi ve teşviki” diye adlandırdığımız programa
entegre şekilde yürütüyoruz ve geliştiriyoruz.
Biliyorsunuz, 663 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname’miz ile bu alanı yürütmek için genel müdürlük kurduk. İnşallah bu yeni yapıyla salgın hâlindeki obezite başta olmak üzere

Evde sağlık hizmeti uygulamasına
devam ediyoruz. Yatağa bağımlı
hastaların evde yapılabilecek tıbbi bakım
ve rehabilitasyonlarını ev ortamlarında
gerçekleştiriyoruz. 2013 yılının ilk dokuz
ayında 346 bin kişiye ulaştık.

İhtiyacı olan herkese hizmet veriyoruz.

’’

Çok Sektörlü Sağlık Sorumluluğu Geliştirme
Programı’nı “devletin tümü, toplumun tümü”
anlayışıyla geliştirdik ve yürütüyoruz. Tüm
sektörlerle birlikte çalışıyoruz.

100. YILA ARMAĞAN

Ülke genelinde yeni doğan tarama programlarını yaygınlaştırdık ve genişlettik. Bu kapsamda,
doğuştan kalça çıkığı tarama programlarını
yaygınlaştırıyoruz. İşitme taramasını okul çağı
çocuklarında da başlatıyoruz. Okul öncesi çocuklarda, kırma kusurlarına yönelik görme taramalarını başlatıyoruz. Koruyucu ağız ve diş
sağlığı hizmetlerini genişletiyoruz.

Kısaca tedavi hizmetlerimizden de bahsedecek
olursak

‘‘

2002 yılında kişi başı hekime müracaat
2,2 iken 2012 yılında 8,2’ye çıktı. Nitelikli
yatak oranımızı 2002 yılında yüzde 6’dan
2012 yılında yüzde 34’e ulaştırdık.

’’

Hedefimiz 2017 yılı sonuna kadar bu oranı
yüzde 90’ın üzerine taşımak.

‘‘

Yoğun bakım yatak sayımızı da -2002
yılında 869 iken- 11.130’lara yükselttik.

’’

Hastanelerimizin hem tıbbi teknoloji kullanım kapasitelerini artırıyoruz hem de kalite
ve güvenliğini denetliyoruz. 2013 yılında 314
radyolog ile 301 hastanenin MR, BT, mamografi tetkiklerini 188 kardiyolog ile de 188 hastanede koroner anjiyografilerin uygunluğunu
denetledik.
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Biliyorsunuz, ülkemizin sağlıkla ilgili en önemli
meselelerinden biri de organ nakilleridir. Ülke
genelinde canlı ve kadavradan gerçekleşen tüm
organ nakilleri ile organ bekleyen hasta bilgilerini içeren yeni Ulusal Organ Nakli Bilgi Sistemi’ni oluşturduk. Bu sayede

‘‘

2002 yılında 745 olan organ nakli
sayımız 2013 yılında 4.196’larda
gerçekleşti.

’’

100. YILA ARMAĞAN

Burada, tabii, organ bağışı konusunda, önümüzdeki dönemde, öncelikle bu yüce Meclisteki siz değerli milletvekili arkadaşlarımıza ve
tüm kamuoyuna yeni bir kampanyada önemli
sorumluluklar düşüyor ve bu anlamda hepinizin desteğini de beklediğimizi burada ifade
etmek isterim.
Merkezî hastane randevu sistemini tüm Türkiye’de yaygınlaştırdık.

‘‘

Vatandaşlarımızın 182 numaralı çağrı
merkezi üzerinden telefon ile randevu
almalarını sağladık.

’’

Telefonların ücretli olmasıyla ilgili, inşallah, telefonla randevuda 1 lirayı geçmeyecek bir çalışmayı yürütüyoruz, bunu da en kısa zamanda
sonuçlandıracağız. Ama burada bir şeyi daha
söylemek isterim: İnternet üzerinden randevular ücretsizdir. Dolayısıyla, telefon kullanan
tüm hastalarımızın İnternet üzerinden ücretsiz
şekilde randevu alabileceklerini de bilmelerini
burada ifade etmek isterim.

‘‘

Günlük ortalama 225 bin işlem
gerçekleştiriyoruz. Randevu alarak
muayene olma oranı yüzde 45’lerde, 2014
yılında bu oranı yüzde 65’lere taşımayı
hedefliyoruz.
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’’

Bakanlığımıza bağlı tüm hastanelerde “hasta
hakları birimi” kurduk ve “hekim seçme hakkı” getirdik. İlaç fiyatlarını ucuzlattık. Tüm
dünyada büyük takdir toplayan ilaç takip sistemini kurduk. Bu sistem, karekod kullanılan
ve izleme yapılabilen ilk yaygın uygulamadır.
Bilindiği üzere karekod ilacın parmak izidir
ve 2014 yılından itibaren -inşallah- telefonlarımıza vereceğimiz programlarla hastalarımız
kendi aldıkları ilacın karekodunu okutarak bu
ilacın “Ruhsatlı mı, izinli mi ve takibi yapılmış
mı?” Özgür kardeşim bunu da takip edebilecekler ve dünyada ilk olacak.
ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) -

İnşallah...

SAĞLIK BAKANI DR. MEHMET MÜEZZİNOĞLU

Herhâlde, teşekkür için -sataşma
yok burada- söz alabilirsin.
(Devamla) -

Reçete bilgi sistemini uyulamaya koyduk. Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı 20132017’yi hazırladık. Güvenli ürüne erişimi
sağlamak ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele
kapsamında ülkemizde üretilen veya ithal edilen tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin piyasaya sürülmesi, denetimi, takibi ve gözetimini
yapmak üzere üretim, ürün takip sisteminin
kurulması çalışmalarına başladık.
Değerli Milletvekilleri, Değerli Arkadaşlarım,
yalnızca şehirlerde değil köylerde de 112 acil
hizmeti sunmaya başladık. İstasyon sayısını artırıp ambulanslarımızı en son teknolojilerle donattık. Sisteme, hava ve deniz ambulanslarını
ekledik, eklemeye devam ediyoruz.
Bakınız, sadece 2013 yılı içinde ulusal ambulans
filomuza dâhil edilen yeni ambulans sayımız
710’dur.

‘‘

2002 yılında Türkiye’nin toplam
ambulans sayısı 634’tü, yalnız 2013
yılında Türkiye’nin sağlık hizmetine 710
yeni ambulansı sunduk.

’’

‘‘

2002 yılında hizmet alımı dâhil 256 bin
olan çalışan sayısını 2013 yılında 516
bine ulaştırdık yani 260 bin kişilik net bir
artışımız var.

’’

Uzman hekim, pratisyen hekim, diş hekimi,
hemşire, ebe başına düşen nüfusun en fazla
olduğu il ile en az olduğu il arasındaki farkı
13’ten 3’e indirdik. Dolayısıyla, hakkaniyetli
ulaşımın da altyapısını kurduk.
Sağlık yatırımlarında çok büyük ilerlemeler
katettik. 2003-2012 yılları arasında 610’u hastane ve ek binası olmak üzere, 1.522’si birinci
basamak sağlık kuruluşu olmak üzere, 2.132
sağlık tesisini tamamladık. Şehir hastanelerinin ülkemizin özellikle bölgede sağlık merkezi
olması konusunda önemli bir vizyona hizmet
edeceğine inanıyorum.

‘‘

Ülkemizde 2012 yılında kişi başına kamu
sağlık harcaması 753 satın alma gücü
paritesi / dolar iken OECD ülkelerinde
bu rakam yirmi beş yıl önce yani 1987
yılında 739 satın alma gücü paritesi 1
dolardır.

’’

Bu rakamlar, sunduğumuz sağlık hizmetlerinin
finansal verimliliğinin ne kadar doğru olduğunu, ne kadar yüksek olduğunu da göstermektedir.
Burada bir hususa daha dikkatinizi çekmek isterim. İddiaların aksine, cepten yapılan sağlık harcamalarının oranı da azaldı. Bakın, TÜİK’in
açıklamış olduğu son rakamlar ne diyor? Yorumsuz olarak sizlerle paylaşmak istiyorum:

‘‘

Cepten yapılan sağlık harcamasının
toplam sağlık harcaması içindeki payı
2002 yılında yüzde 19,8 yani yüzde 20
iken 2012 yılında yüzde 15,4 yani yüzde
15,5’lerde.

’’

‘‘

Değerli Arkadaşlar, konuşmamın sonunda
önümüzdeki dönem hedeflerimizden de kısaca
bahsetmek istiyorum. Gece gündüz demeden
çalışmalarımıza devam ediyoruz, edeceğiz.
Gücümüzü, heyecanımızı ve enerjimizi milletimiz için harcayacak çok daha geniş ufuklara
yelken açarak devam edeceğiz.

Burada geldiğimiz noktayı vereceğim, 2 rakamla dikkatlerinize sunmak isterim. Bu, aynı
zamanda “Sağlıkta çok para harcıyorsunuz.”
tezine verilecek basit bir cevaptır.

Gemi Hastane Projesi’ne başladık. Sağlık turizmi kapsamında elde edilen gelirlere vergi
muafiyeti getirdik, konaklama tesislerinde sağlık kuruluşu kurulup işletmesi imkânı sağladık.
Sağlık tanıtımlarını da önümüzdeki dönemde
artıracağız. Ülkemizde serbest sağlık bölgeleri kurulabilmesinin önünü açtık ama burada
özellikle Türkiye Kök Hücre Koordinasyon

Değerli Milletvekilleri, Değerli Arkadaşlarım,
Kamu sağlık harcamalarının gayrisafi
yurt içi hasıla içindeki oranı 2002
yılında 3,8 iken 2012 yılında devasa bir
dönüşüme rağmen bu rakam sadece
yüzde 4,1 oldu.

’’

100. YILA ARMAĞAN

Avrupa’nın en büyük medikal kurtarma ekibini kurduk. 81 ilimizde özel eğitimli 5.367 sağlık
personeli yetiştirdik. Bu ekiplerimiz ülke içinde
ve ülke dışında göğsümüzü kabartan kurtarma
operasyonlarına katıldılar.
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Merkezi inşallah 2014 yılı Mart, Nisan aylarında ülkemizin hizmetine girecek.
Zamanın sonlarına geldik. Klinik kalite standartlarını geliştiriyoruz. Diyabet, gebelik süreci, doğum, diş protezi, kalça protezi, koroner
kalp hastalığı gibi birçok konuda klinik değerlendirmeleri yapıyoruz.
Bizim için en büyük şeref, aziz milletimize hizmet etmektir. Bununla iftihar ediyoruz, gücümüzü milletimizin hem oyundan hem de dualarından alıyoruz. Bize bu millet dua etsin, bize
bir defa Allah razı olsun desin yeter, başka bir
şey istemiyoruz.
100. YILA ARMAĞAN

Hepinize teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)
SAĞLIK BAKANI DR. MEHMET MÜEZZİNOĞLU

Evet, öncelikle teşekkür ediyorum
Sayın Belen.
(Edirne) -

Tabii iftira atmak kolay, belgesiz konuşmak kolay ama tabii hukuk devletiyiz. Gerek şahsım
olarak hem cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunmak hem maddi manevi tüm
haklarımı hukuki yoldan aramak adına gerekli
hukuki çalışmaları başlattığımızı ifade etmek
isterim.
Yine Muhammet Mısır’ın “100 bin TL verdim.” Ama arkadaşlar, o kadar çok tutarsızlıklar var ki. “Arabamı sattım, altın bozdurdum,
100 bin TL verdim ama Bakanın seçim bölgesine 40 milyon sponsorluk yaptım.” Yani yapılan iş 40 milyonu sponsorluk ama şunu net
söyleyeyim: Yirmi bir yıldır siyaset yapıyorum;
kendi siyasi sponsorluğumu, bugüne kadar, Allah’a çok şükür, kendi imkânlarımla yaptım;
hiçbir vicdan sahibi gelip de şu üç kuruşu verdim diyemez.
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SAĞLIK BAKANI DR. MEHMET MÜEZZİNOĞLU
(Edirne) - Ha müfterilere söyleyeceğimiz söz:
İspat edemeyen müfteridir, ispatla yükümlüdür. Bu anlamda da hem Muhammet Mısır
Bey hukuki haklarını arayacaktır, cumhuriyet
başsavcılığına suç duyurusunda bulunacaktır
hem basın yayın kuruluşuna hem de bu iddiada bulunanlara. Ben bu anlamda soru için de
ayrıca teşekkür ediyorum. Bu anlamda başımız
dik, alnımız açık. İspatlamayan da artık müfteri pozisyonundadır.

Sayın Türkoğlu, araştırmacılarla ilgili haklar
konusunu, muhtemelen bu on beş yirmi günde
çok...
BÜLENT BELEN (Tekirdağ) - Hasan Yüksel için

---

BÜLENT BELEN (Tekirdağ) -

Sayın Bakan?

Teklif etmedi mi

bir şey demediniz Sayın Bakan. Vera İnşaat.

SAĞLIK BAKANI DR. MEHMET MÜEZZİNOĞLU
(Edirne) - Hasan Yüksel’le ilgili, yani herhangi
bir bürokratımızın şu anda böyle bir şey yapabildiğini asla kabul etmiyorum.

Bunu araştırın
Sayın Bakanım. Böyle bir iddia var.

BÜLENT BELEN (Tekirdağ) -

SAĞLIK BAKANI DR. MEHMET MÜEZZİNOĞ-

Yapıyorsa da gerekli araştırmayı
yapar ve onun cezai müeyyidesi ne ise... Arkadaşlar, hukuk devleti olacaksak herkes makamın hakkını hem koruyacak hem de hakkını
verecek. İnşallah, bu anlamda da size bilgiyi
de veririz ama ben, Hasan Yüksel de o göreve
-yanılmıyorsam- on beş gün önce geldi.

LU (Edirne) -

BÜLENT BELEN (Tekirdağ) -

başkan yardımcısıydı.

Daha evvel daire

SAĞLIK BAKANI DR. MEHMET MÜEZZİNOĞLU
(Edirne) - On

beş gün içinde bunu yaptıysa...

Hayır Sayın Bakan, daha evvel daire başkan yardımcısıydı.
BÜLENT BELEN (Tekirdağ) -

SAĞLIK BAKANI DR. MEHMET MÜEZZİNOĞLU

HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) -

(Edirne) - Şimdi, Sayın Türkoğlu, araştırmacılarla ilgili on beş gündür çok konuştuk, Torba
Kanunu bekliyoruz. İnşallah bir on-on beş gün
içinde, bu yıl bitmeden yüce Meclis Kanun’u
tamamlayabilirse, araştırmacılarımızın özlük
hakları konusundaki mağduriyetlerini gidermiş olacağız.

Parayı götüren götürdü Sayın Bakanım. Bunlar kim?
(Edirne) - Arkadaşlar,

onun listesi neticede yasal olarak yayınlanmış, 75 milyon her vatandaşımızın da bu anlamda hakları yönetmelikle
duyurulmuş. Bunu kimler kullandı? Bunu inceleriz, size de verebilirim.

Konu

Sağlık Bakanlığı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2013 Yılı Merkezi
Yönetim Kesin Hesabı Münasebetiyle

Yasama Yılı

5

Birleşim

33

Tarih

18.12.2014

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZİNOĞLU
(Edirne) - Sayın Başkan, Değerli Milletvekili Arkadaşlarım, Yüce Meclisimizin Değerli
Üyeleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağlık Bakanlığımızın 2015 Yılı Bütçes’inin Genel
Kurula sunumu için söz almış bulunuyorum.

Konuşmama Sağlıkta Dönüşüm Programı’na
on iki yıl boyunca büyük katkı sağlayan, destek
veren tüm milletvekillerimize teşekkür ederek
başlamak istiyorum. Yine, bugün aramızda olmayan, ebediyete intikal etmiş arkadaşlarımıza
da Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum.
Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın gerçek kahramanları olan doktorlarımıza, hemşirelerimize,
bütün sağlık çalışanlarına ve büyük fedakârlıklarla hizmet bayrağını taşıyan değerli sağlık
yöneticilerimize huzurlarınızda teşekkürü bir
borç biliyorum.

100. YILA ARMAĞAN

Norm kadro devirleriyle ilgili, arkadaşlar, doğru olmadığını ve bundan sonra bir kadronun
ticari bir meta gibi satışını yıl sonu itibarıyla
bitiriyoruz. Bu anlamda yönetmelik...

SAĞLIK BAKANI DR. MEHMET MÜEZZİNOĞLU

Hiç şüphe yok ki bu süreçte en büyük teşekkürü halkımız hak ediyor. Bu millet, bu asil
millet kendisine sunulan hizmeti büyük bir kadirşinaslıkla destekledi; her seçimde arkamızda
durarak, bize güç vererek bu desteği her geçen
gün artırarak devam ettirdi. Bu sayede büyük
dönüşümü gerçekleştirmemiz mümkün oldu.
Hizmetlerin en iyisine, en güzeline layık olan
aziz milletimize de huzurlarınızda teşekkür
ediyorum.
Değerli Milletvekili Arkadaşlarım, “İnsan, önce
insan.” diyerek yola çıktık ve devasa dönüşümü
başardık. Bu devasa dönüşümü çok sayıda rakamla anlatmak mümkün, ancak ben konu iyi
anlaşılsın diye, süremin de sınırlı olması nedeniyle size sadece bir rakam vereceğim, tek bir
rakam ama biliyorum ki bu rakama hep birlikte “Evet.” diyeceğiz.
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Dünya Sağlık Örgütü, en önemli sağlık göstergesi olarak doğumda beklenen yaşam süresini
kabul ediyor. Dünya Sağlık Örgütü 2014 yıllığına göre, Türkiye’nin de dâhil olduğu orta üst
gelir grubu ülkelerde 2000 yılında doğumda
beklenen yaşam süresi 71, üst gelir grubu ülkelerde ise 76 idi. TÜİK, ülkemiz için bu rakamın orta üst gelir grubu ülkelerin ortalamasıyla
aynı, yani 71 olduğunu söylüyor.

‘‘

100. YILA ARMAĞAN

Dünya Sağlık Örgütü, 2014 yılında, 2012
yılı için orta üst gelir grubu ülkelerde
doğumda beklenen yaşam süresini
74’e yükseltirken, iftiharla söylememiz
gerekir ki, ülkemizde bu rakam 76,88’e,
yani 77’ye yükseldi. Üst gelir grubu
ülkelerin ortalaması ise 79.

’’

En önemli sağlık göstergesi açısından dün orta
üst gelir grubu ülkeleriyle aynı seviyedeydik,
bugün üst gelir grubu ülkelerini yakalama sınırındayız. Nereden nereye geldiğimize hep
birlikte şahit olduk.
Değerli Milletvekili Arkadaşlar, şimdi Sağlıkta Dönüşüm Programı ile neler yaptığımızı
bundan sonra neler yapmayı planladığımızı
anlatmak, kısaca özetlemek istiyorum. Elbette
yürüttüğümüz bu devasa dönüşüm programını
bu kısa zaman diliminde anlatabilmem de çok
mümkün olmayacak.
Ülke genelinde yenidoğan tarama programlarını yaygınlaştırarak genişlettik. İşitme taramasını okul çağı çocuklarında da yaygınlaştırıyoruz. Okul öncesi çocuklarda kırma kusuruna
yönelik görme taramasını yine yaygın bir şekilde uyguluyoruz.

‘‘

Koruyucu ağız diş sağlığı hizmetlerini
geliştiriyoruz. 2014 yılında 5,6 milyon
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ilkokul öğrencisine ve 2 milyon yetişkine
diş bakım seti dağıttık. 72 ilde 986
yatakla anne oteli hizmetini milletimizin
hizmetine sunduk.

’’

Birinci basamak sağlık tesislerini yeniliyoruz.
Bu tesislerimizi modern sağlık merkezleri hâline dönüştüreceğiz. Aile hekimliği ile birinci
basamak sağlık hizmetlerini güçlendirdik. Aile
hekimi başına düşen nüfusu 2017 yılına kadar
inşallah 3 binlerin altına indirmeyi hedefliyoruz. Aile hekimliğinde uzmanlık eğitimini
teşvik ediyoruz. Görüntüleme merkezlerini,
hizmetlerini yaygınlaştırıyoruz. Aile sağlığı
merkezlerini diyetisyen, psikolog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimcisi gibi personellerle desteklemeyi planladık.
Değerli Milletvekili Arkadaşlarım, sağlığın korunması için kapsamlı programlar hayata geçirdik. Kalp damar hastalıkları, kanser, diyabet,
solunum yolu hastalıkları başta olmak üzere,
belirli hastalıklar için ulusal programları uygulamaya koyduk. Sağlıklı beslenme ve obezite danışma birimleriyle 130 bin kişiye ulaştık.
Daha az şeker ve tuz tüketimini teşvik eden
programları geliştiriyoruz. Özellikle tütünle
mücadelede Hükûmetimizin sergilemiş olduğu
kararlılık sayesinde ülkemiz model bir ülke hâline geldi. Önümüzdeki süreçte uyuşturucuyla
mücadelede de, yine Sağlık Bakanlığı ve diğer
bakanlıkların dinamikleriyle, inanıyorum ki
uyuşturucu mücadelesinde de dünyaya örnek
olacak başarıları hep birlikte sağlamış olacağız.
Ruh sağlığı hizmetlerini toplum temelli olarak geliştirmeye devam ediyoruz. Bağımlılıkla
mücadele için Hükûmet olarak uyuşturucu ve
uyuşturucu bağımlılığı merkezleri yani TUBİM’leri kurduk. Tedavi merkezlerinin sayısını
ve etkinliklerini artırıyoruz. Bu kapsamda Sayın
Başbakanımızın katılımlarıyla 1’inci Uyuşturucu ile Mücadele Şûrası’nı gerçekleştirdik. Dün-

Değerli Milletvekili Arkadaşlarım, kısaca tedavi hizmetlerinden de bahsedecek olursak,
vatandaşlarımızın sağlığa erişim sorununu ortadan kaldırdık. 2002 yılında kişi başı hekime
müracaat sayısı 3,2 iken son üç yıldır bu rakam 8,2’dir. Bu rakamla bir doyum noktasına
geldiğimizi hep birlikte gözlemliyoruz. Nitelikli
yatak oranımızı 2002 yılında yüzde 6’lardan
2014 yılında yüzde 43’lere ulaştırdık. Hedefimiz 2017 yılı sonuna kadar bu oranı yüzde
90’ların üzerine çıkarmak.

‘‘

Yanık yatağı sayımızı 2002 yılında 35
iken bugün 390’lara yükselttik.

’’

29 sağlık bölgesinde en az 2 hastanede palyatif bakım merkezi açmayı planlıyoruz. Yoğun
bakım yatak sayılarımızın yarısına kadar palyatif bakım yatağı oluşturmayı hedefliyoruz.
Hastanelerimizin hem tıbbi teknoloji kullanım
kapasitesini artırmak hem de kalite ve güvenliğini denetleyerek hizmet standardımızı yükseltmeye çalışıyoruz. Ülke genelinde, canlı ve
kadavradan gerçekleşen tüm organ nakilleriyle organ bekleyen hasta bilgilerini içeren yeni

Ulusal Organ Nakli Bilgi Sistemi’ni oluşturduk. Bu sayede, 2002 yılında 745 olan organ
nakli sayımız, 2014 yılı sonu itibarıyla yaklaşık
4.300 rakamlarını yakalamış olacak.
Merkezî Hekim Randevu Sistemi’ni tüm Türkiye’de yaygınlaştırdık. Vatandaşlarımızın, 182
numaralı çağrı merkezi üzerinden telefonla
randevu almasını sağladık ve ayrıca aile hekimlerimizi de bu hizmete dâhil ettik. Yine, İnternet ortamında randevu alabilecekleri sistemin
altyapısını oluşturduk. Bakanlığımıza bağlı
tüm hastanelerde hasta hakları birimlerini kurduk ve hekim seçme özgürlüğünden vatandaşlarımız yararlanıyor.
Değerli Milletvekili Arkadaşlarım, ilaç fiyatlarını -hepimizin malumu- dünyada örnek olacak bir şekilde ucuzlattık.
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ya Sağlık Örgütüyle iş birliği içinde Batı’daki
uygulamaları örnek alan geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları altyapısını tamamladık.
İçme ve kullanma sularının kontrolünü sağlıyoruz ve bu önümüzdeki süreçte, yerel yönetimlerle birlikte entegre bir şekilde, kamuoyunun
da her musluktan akan suyun kalitesini İnternet ortamında izleyebilecekleri noktaya taşımayı planlıyoruz. Halk sağlığı tehditlerini Erken
Uyarı ve Yanıt Sistemi’yle kaynağında kontrol
ediyoruz. Bulaşıcı hastalıkların gözetimi ve
kontrolüne hız verdik. Bu kapsamda Ebola ve
MERS virüsü hastalıklarına yönelik acil eylem
planları hazırlayarak gerekli tedbirleri aldık ve
ülkemiz bu anlamda risk alanında her türlü tedbiri alan ileri ülkeler arasında.

‘‘

Tüm dünyada büyük takdir toplayan İlaç
Takip Sistemi’ni kurduk ve bu sistem
karekod kullanılan ve izleme yapılabilen
ilk yaygın uygulamadır.

’’

Reçete Bilgi Sistemi’ni uygulamaya koyduk,
Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı’nı
2014-2017’yi hazırladık.
Yalnızca şehirlerde değil köylerimizde de en ücra
köşelere kadar 112 acil sağlık hizmetlerini sunuyoruz. İstasyon sayısını artırıp ambulanslarımızı
en son teknolojilerle donattık. Ambulanslarımızı
sürekli olarak yenilediğimizi özellikle belirtmek
istiyorum. Bakınız, sadece 2014 yılı içerisinde
ambulans filomuza dâhil edilen ambulans sayısı
798’dir. 2015 yılında ise 840 yeni ambulans almayı planlıyoruz. Sisteme hava ve deniz ambulanslarını da ekledik, eklemeye devam ediyoruz.
Hava ambulansında gece hizmetiyle dünyada
gece uçuşu yapabilen 14’üncü ülke, Avrupa’da
ise 11’inci ülke olma yolunda önümüzdeki yıl
planlarımızı inşallah gerçekleştireceğiz.
Yüzyılın
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‘‘

2007 yılından günümüze 4 deniz bot
ambulansla 4.026 vakanın müdahale ve
naklini gerçekleştirdik. 2015 yılında 6
deniz bot ambulansla hizmet sunmaya
devam edeceğiz. Avrupa’nın en büyük
medikal kurtarma ekibini kurduk.
81 ilimizde özel eğitimli 6.391 sağlık
personeli yetiştirdik. Bu ekiplerimiz ülke
içinde ve dışında göğsümüzü kabartan
kurtarma operasyonları yapıyorlar.

’’
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Değerli Arkadaşlarım, yardımlaşma ve dayanışma duygusuyla, muhtaç ve mağdur durumda
olanlara insani yardım faaliyetlerimize devam
ediyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 1 milyon 800
binden fazla kardeşimizi, misafirimizi ülkemizde kabul ettik. Bu rakamın daha iyi anlaşılabilmesi için sadece iki örnek vermek istiyorum:
Birleşmiş Milletlere üye 193 devletten 46’sının
nüfusu 1 milyon 800 binin altında. Bakınız, bu
hususta ülkemizden örneklemek gerekirse Ardahan, Artvin, Bartın, Bayburt, Bilecik, Çankırı, Gümüşhane, Iğdır, Kilis, Sinop ve Tunceli
olmak üzere 11 ilimizin toplam nüfusuna denk
bir rakamdan bahsediyoruz. Gerçekten büyük
bir rakam ve bu ülke üç yıldır bu hizmeti başarıyla ve saygın bir şekilde sunuyor ve sunmaya
da devam edecek.
Kimlere yardım elimizi uzatmadık ki? Suriyeliler, Iraklılar, Türkmenler, Kürtler, Ezidiler,
Süryaniler vesaire çünkü biz “Önce insan.” diyoruz. “Önce insan.” diyerek din, dil, ırk, renk
ve mezhep ayrımı yapmadan herkesi ülkemize
kabul ediyor ve herkese ülkemizde sağlığın saygın hizmetlerini sunuyoruz. İşte büyük devlet
olmanın sorumluluğu, işte büyük millet olmanın gereği, işte büyük Türkiye Cumhuriyeti’nin
sorumluluklarını yerine getiren güçlü bir örnek.
Yüzyılın

Sağlık Bakanları

1322

Değerli Arkadaşlarım, insan kaynağımızda da
çok ciddi artışları sağladık. Sadece artış sağlamadık, dağılımda da adaleti temin ettik. Bakınız,

‘‘

2002 yılında hizmet alımı da dâhil 256
bin çalışanımız varken, bugün, 2014
yılında bu rakam 530 bine ulaştı.

’’

Uzman hekim, pratisyen hekim, diş hekimi,
hemşire, ebe başına düşen nüfusun en fazla olduğu il ile en az olduğu il arasındaki farkı azalttık; 2002’de bu fark 13 katken, bugün bu fark
3’lere kadar indi.
Sağlık yatırımlarında da çok büyük ilerlemeler
katettik.

‘‘

2003-2014 yılları arasında 757’si hastane
ve ek binası, 1.737’si birinci basamak
sağlık kuruluşu olmak üzere toplam
2.494 sağlık tesisini tamamladık ve
milletimizin hizmetine sunduk.

’’

Geleceğin şehir hastanelerini inşa etmeye başladık. Bu anlamda, sizlere burada, Plan Bütçede sözünü verdiğim şehir hastaneleriyle...
Yani, kamu-özel iş birliği ile kamu olarak yapsak kıyaslaması nedir? Bu anlamda, dünya örnekleri ile Türkiye’nin yaptıklarını ve bunun
için gerek finansman gerekse yönetim anlamında Plan Bütçeye verdiğimiz sözü tutarken
siz değerli milletvekillerimize de bu kitapçığı
gönderdik. İnceleyip sonra öz eleştiri veya
birlikte eleştiri yapmamız gerekirse bunları da
birlikte yapmaya hazırım.
Bu şehir hastanelerinin Türkiye’nin gelecekteki
sağlık vizyonuna, hem 77 milyon ülke insanına

Şüphesiz sadece şehir hastaneleri yapmıyoruz.
Bunun dışında da ülkemizi yeni sağlık tesisleriyle donatıyoruz. Bu kapsamda, 52 bin hasta
yatağı kapasitesinin yenilenme çalışmaları devam ediyor. Şu anda 32 bin yatak kapasiteli 216
hastanemizin inşaatları devam ediyor. Bunların
bir kısmı hizmete girme aşamasında, bir kısmı
2015’te hizmete girecek ama en geç 2016’da
bunların tamamı hizmete girmiş olacak.
Değerli Milletvekili Arkadaşlarım, bu kadar devasa dönüşümün maliyeti. Bu anlamda dönem
dönem bazı eleştiriler, “Sağlığa çok para harcanıyor.” veya “İsraf yapılıyor.” gibi cümleler
duyuyoruz ama bu anlamda isterseniz bir iki rakamla bu hususu da birlikte paylaşalım. Bu husustaki resmî rakamları sizlerle paylaşıp kararı
sizlere ve yüce Meclisimize bırakmak istiyorum.
Kamu sağlık harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki payı 2002 yılında yüzde 3,8
iken, 2013 yılında bu yapılan devasa dönüşüm
ve yatırımlara rağmen bu rakam sadece yüzde
4,2 oldu yani, burada 0,5’lik bir bütçe artışı var.

‘‘

Ülkemizde 2013 yılına kadar
kişi başına kamu sağlık harcaması 793

satın alma gücü paritesi/dolar iken,
OECD ülkelerinde bu rakam yirmi beş
yıl önce -yanlış duymadınız- yani 1988
yılında 793 satın alma gücü
paritesi/ dolardı.

’’

Bu rakamlar hepimize bir şeyler söylüyor, diyor
ki: AK Parti iktidarları elindeki parayı verimli
kullanıyor ve finansal sürdürülebilirliği olan bir
sağlık sistemini kurguladı.
Şimdi, zaman zaman “Bu sistemin sürdürülebilirliği yok.” diyen arkadaşlarım oldu. Henüz
daha bütçede, yasasında, OECD ülkelerinin ortalamasında bütçeden ayrılan payı alabilmiş bir
bütçemiz yok. Bu payın normalde yüzde 4,2’ler
değil, yüzde 6’ları, 7’leri yakalaması gerekiyor.
Bütçe dinamiklerini bu noktalara taşıdığımızda
esasında daha yapılabileceklerin ne kadar daha
farklı olacağına hep birlikte yine AK Parti iktidarlarında birlikte şahit olacağız inşallah.
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sağlık hizmeti sunumunda hem de yakın coğrafyasındaki 1 milyar nüfusa sağlık turizminde
hizmet sunabilmede Türkiye’yi bölgenin sağlık
merkezi yapacağına inanıyorum. Bu anlamda,
özel sektörümüz ve üniversitemizin dinamiklerini de çok daha iyi noktada koordine ederek,
inanıyorum ki hep birlikte yeni başarılara imza
atmış olacağız. Bu çerçevede, 17 projenin sözleşmesi imzalandı ve önümüzdeki süreçte de
yeni projelerin ihale süreçlerini başlatacağız.
Şehir hastaneleri dünyada bu ölçekte ilk ve tek
proje. 2023 yılında yaklaşık 170 bin yatak nitelikli hâle gelecek ve dünyada sağlık tesisleri altyapısını yenilemiş tek ülke konumuna ulaşmış,
gelmiş olacağız.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Niye yapmadınız on

iki senedir Sayın Bakan ya?

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZİNOĞLU
(Devamla) -

bu.

Evet, on iki yılda yaptıklarımız

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Yetmedi.
SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZİNOĞLU
(Devamla) - Yani inşallah daha iyisini yine AK
Parti yapacak.

Sayın Başkanım, Değerli Milletvekili Arkadaşlarım, AK Parti hükûmetleri olarak bugüne
kadar 12 bütçe hazırladık, başarıyla uyguladık ve bugün 13’üncü bütçenin görüşmelerini
yapıyoruz. Demokrasi tarihimizde ilk kez bir
siyasi parti kesintisiz olarak on iki yıl Hükûmet
görevini üstlendi ve art arda 12 bütçe hazırladı. Böyle bir rekor süre hizmet etme görevinin
milletimiz tarafından AK Parti hükûmetlerine
verilmiş olması büyük bir şereftir, aynı zamanYüzyılın
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da da büyük bir sorumluluktur. Bu sorumluluk
bilinciyle hizmetlerin en iyisine ve en güzeline
layık olan aziz milletimize “Yeni Türkiye, yeni
ufuklar” diyoruz ve onların hizmetinde ve onların arzu ettikleri ve hak ettikleri hizmetlerin
daha iyisini yapma gayreti içinde olacağımızı
ifade etmek istiyorum.
Değerli Milletvekili Arkadaşlarım, dünyanın
sağlık alanında model olduğu ülke konumuna
ülkemizi taşıyabilmek ve itibarına itibar, gücüne güç katmak ve bu kapsamda çalışmalarımızı
2023 vizyonuna taşımak bizim en büyük görevimiz ve sorumluluğumuz.

‘‘
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2002 yılında hizmet alımı da dâhil 256
bin çalışanımız varken, bugün, 2014
yılında bu rakam 530 bine ulaştı.

’’

Şimdi kuruluş çalışmalarını inşallah en kısa zamanda tamamlayacak ve bu alanda da Türkiye’nin sağlıkta bilimsel ve AR-GE yönündeki
dinamiklerini çok daha iyi noktaya taşıyabilmenin gayreti içinde olacağız.
Güvenli ürüne erişimi sağlamak ve kayıt dışı
ekonomiyle mücadele kapsamında ülkemizde
üretilen veya ithal edilen tıbbi cihazların ve
kozmetik ürünlerin piyasaya sürülmesi denetimini, takibini ve gözlemini yapmak üzere ürün
takip sistemi kurulması çalışmalarına başladık.

‘‘

Çok paydaşlı sağlık sorumluluğu
kapsamında önümüzdeki dönemde
yılbaşı itibarıyla kurallarını ve
prensiplerini deklare edeceğimiz,
1 metre bisiklet yolu yapan yerel
yönetimlerimize 1 bisiklet hediye
edeceğiz.

’’

Yüzyılın
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Ama bu standartların Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve dünya standartlarındaki bir noktayı yakalaması lazım.
HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Bütçedeki

miyor Sayın Bakan.

para yet-

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZİNOĞLU

Bu anlamda, bütçemizdeki para
da yeter, bereketi olur.

(Devamla) -

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) - Sayın Bakan,
yol yapana da otomobil mi hediye edeceksiniz?
SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZİNOĞLU

Biz bu anlamda bugüne kadar
paranın ve hizmetin bereketini görerek bugünlere geldik. Bundan sonra da inşallah hem
hizmetin hem emeğin hem alın terinin hem de
beyin terinin emeğinin bereketini görerek hizmetlere devam edeceğiz.

(Devamla) -

Ülkemizin ihtiyaç duyacağı plazma fraksinasyonu tesislerinin kurulmasını hedefliyoruz,
ihale süreçlerini bir ay içinde başlatmayı planlıyoruz. Onkogen projesinin altyapısını hazırladık. Rekombinant faktör üretimi projesini
hazırlıyoruz. Beş yıllık, yedi yıllık alımlarla aşı
üretimini Türkiye’de yapan ve bu anlamda
yine dışarı bağımlı olmaktan kurtaracak projelerimizi de önümüzdeki yılda hayata geçirmeyi
planlıyoruz. Yine, sağlıkta teknolojik gelişmeleri
ve dünyada hızla artan e-sağlık uygulamalarını
yakından takip ediyoruz. Amacımız, Bakanlığımızın öncülüğünde, dünyadaki diğer uygulamalardan daha gelişmiş, daha kapsamlı bir içeriği aziz milletimize Nabız Projesi’yle sunmak.
Bu projeyle sağlık kaydı olacak. Sistemin sayesinde sağlık daha iyi takip edilen, daha iyi ölçülebilen, daha iyi planlanan, daha hızlı ve daha
başarılı sonuçlara ulaşan bir hizmet sektörü
olacak. Tabii, gerek SABİM’le gerek sağlık web
TV’siyle, sağlık turizmindeki yeni dinamiklerimizle önümüzdeki süreçte sağlık turizmi, sağlık

Tabii, burada tek bir şeye cevap olarak değil de
bir paylaşım olarak Sayın Aytuğ Atıcı’nın bebek ölümleriyle ilgili şeyine... Sürem kalmadı,
bilgileri de kendisine sonra takdim edeceğim.
AK Parti hükûmetleri döneminde anne ve bebek ölümlerinde kayda değer bir performans
yakaladık. Türkiye, bebek ölümlerini en fazla
azaltan dünyadaki 5 ülkeden 1’i ve bizim dışımızdaki bu 4 ülkenin de nüfusu 4,5 milyondan
az yani 77 milyonluk ülke nüfusu değil ama
şunu da gayet iyi bilir ki Aytuğ Bey, belirli bir
noktaya indikten sonra bu süreç durağanlaşır.
Zaman zaman çok hafif yükselme, zaman zaman da çok hafif düşmeler olur. Almanya’da
2010’da 3,43 iken 2011’de 3,63 olmuş.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZİNOĞLU

Yani, bu ufak oynamaları Türkiye’nin sağlık problemi gibi... Ama bu anlamda
duyarlılığınıza teşekkür ediyorum. Daha iyi
düşmesiyle ilgili, daha iyi noktalara taşımakla
ilgili hep birlikte çalışacağız.
(Devamla) -

Katkılarınıza teşekkür ediyorum. Sağlıklı gelecekler. (AK Parti sıralarından alkışlar)
--SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZİNOĞLU
(Edirne) - Teşekkür

ederim.

Sağlık çalışanlarının ek ödemelerinin özlük
haklarına yansımasıyla ilgili çalışmamız var
ama bu dönem bunun yasalaşıp da icraata geçeceğini söyleyemem ama bu anlamda bir çalışma başlattığımızı ifade ederim.
Lisans tamamlamaları yasalaştırdık ve YÖK’le

de görüşmelerimizde önümüzdeki dönemde lisans tamamlamalar başlayacak ve inşallah bu
da özellikle sağlık çalışanları açısından önemli
bir kazanım olacak.
“Yardımcı sağlık personelinin önündeki ‘yardımcı’ kelimesini kaldıracak mısınız?” sorusu...
Hayır çünkü bizim sağlık alanında yardımcı
sağlık elemanına ihtiyacımız var.
Sayın Atıcı “Şehir hastaneleriyle yatak sayısı artıyor mu?” diye sordu. Planlamalarımızı 2023
vizyonuna göre yaptığımızda bir artışın olacağını görüyoruz. Şu anda yaklaşık 170 bin civarında
yatak kapasitesine ulaşacağımızı hesaplıyoruz.
Diğer taraftan, telefonla randevularda bir defa
İnternet ve mobil cihazlardan alınan herhangi bir ücret söz konusu değil ama kendi servis
sağlayıcılarına ücret ödediği doğrudur. Bu rakamın da ortalama 0,85 kuruş olduğu, en fazla
1,5 lira olduğunu ifade edebilirim.
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endüstrisi, ilaç sanayi ve tıbbi teknolojide yalnız
tüketen değil, tüketirken ciddi düzeyde üreten,
hem kendisi bu üretimden istifade eden hem de
dünya tüketimine bu anlamda destek veren bir
ülke olmayı hedefliyoruz.

Sayın Alim Işık, Simav FTR, sizler de biliyorsunuz, hukuksal bir süreç, bizi zorluyor, yoruyor; muayene kabul aşamasında, ümit ederim
en kısa zamanda tamamlanır. Ayrıca, Simav’da
150 yataklı hastanenin 20/1/2015 yani 1’inci
ay, Ocak ayının 20’sinde ihalesi var. Yine, Kütahya şehir hastanesinin de inşallah önümüzdeki süreçte ihale süreçlerini başlatmış olacağız.
Bodrum Devlet Hastanesinin ihalesini nisanda
bitirmeyi planlıyoruz inşallah. Diğer taraftan,
Muğla Devlet Hastanesinin inşaatı hızla devam
ediyor.
Kocaeli yatırımlarıyla ilgili: Evet yani Karamürsel, Gölcük 100 yataklı yeni...
HAYDAR AKAR (Kocaeli) -

Sayın Bakan.

Yeni değil, ek bina

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI FİKRİ
IŞIK (Kocaeli) - Yeni ya yeni, Allah’tan kork ya!

Bu kadar, insanın, gözü kör olur mu ya!

Yüzyılın
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SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZİNOĞLU
(Edirne) - ...İzmit

SEKA ek, Kocaeli Devlet
inşaat hâlinde; Derince Eğitim ve Araştırma,
Körfez Devlet ek,- 75- Dilovası yeni bina; şimdi, bunları vatandaş görüyor, inşallah şehir
hastaneleriyle ilgili bir şey... Buradan beraber
çıkalım, Bilkent’e bir bakalım. Yozgat’a bakalım, Elâzığ’a bakalım, Antalya’ya bakalım,
Mersin’e bakalım.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) -

bakalım vallahi. Ben varım.

Bakalım, bakalım;

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZİNOĞLU
(Edirne) - Sıkıntılı olduğumuz Kocaeli aralıkta
başlıyor, aralık ve ocakta oradaki...
100. YILA ARMAĞAN

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Kayseri dışında hiç-

bir yerde daha doğru dürüst bir şey yapamadınız.

dâhil- şimdi otobüs var, organize edelim. Gecenin bu saatinde de her gün 60 bin ton betonun
atıldığını...
15 tane taahhüt ettiniz, 2 taneyi söylüyorsunuz.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) -

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZİNOĞLU
(Edirne) -

lüyorum.

Mersin’i söylüyorum, Yozgat’ı söy-

BAŞKAN - Evet, on bir saniye sonra kesiyorum.
HAYDAR AKAR (Kocaeli) -

tirttiğiniz...

Tek tek illerden ge-

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZİNOĞLU
(Edirne) -

Evet, hepsini...

Sayın Kamer Genç, sizin tomografi ve MR’la
ilgili sorunuz var. Cihazların yenilenmesiyle ilgili arkadaşlar çalışma yapıyor.

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZİNOĞLU
(Edirne) -

Bilkent’e -şurada Sayın Başkan da

TBMM | 26. DÖNEM
Konu

Sağlık Bakanlığı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2014 Yılı Merkezi
Yönetim Kesin Hesabı Münasebetiyle

Yasama Yılı

1

Birleşim

50

Tarih

02.03.2016

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZİNOĞLU
(Bursa) - Saygıdeğer

Başkanım, Yüce Meclisimizin Değerli Üyeleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Sağlık Bakanlığımızın 2016 Yılı Bütçesi’nin Genel Kurula sunumu için söz almış bulunuyorum.
Değerli Milletvekilleri, Sağlıkta Dönüşüm
Programı’nın gerçek mimarı Sayın CumhurYüzyılın
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başkanımıza, bu programı en üst düzeyde sahiplenmeyi sürdüren Sayın Başbakanımıza...
(AK Parti sıralarından alkışlar) ...programın
inşasında çok büyük emeği olan Sayın Recep
Akdağ Bakanımıza, bize her zaman destek
olan AK Parti Grubumuza, milletvekillerimize
ve eleştirileriyle bu dönüşüme katkı sağlayan
çok değerli muhalefet milletvekili arkadaşlarıma teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Başta

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın gerçek kahramanları olan doktorlarımıza, hemşirelerimize,
bütün sağlık çalışanlarımıza ve büyük fedakârlıklarla hizmet bayrağını taşıyan değerli sağlık
yöneticilerimize huzurlarınızda şükranlarımı
bir borç biliyorum. Hiç şüphe yok ki bu süreçte
en büyük teşekkürü halkımız hak ediyor. Her
seçimde arkamızda durarak bize güç veren,
hizmetlerin en iyisine, en güzeline layık olan
aziz milletimize de huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum.
Değerli Milletvekilleri, “insan” dedik, “önce
insan” dedik, “yaratılmışların en şereflisi” diyerek devasa bir dönüşümü gerçekleştirdik. Bu
devasa dönüşümü çok sayıda rakamla anlatmak
mümkündür elbet. Ancak ben konu iyi anlaşılsın diye size sadece tek bir rakam vereceğim.
Evet, bu rakam, sağlıktaki dönüşümün geldiği
noktayı milletimize çok iyi anlatıyor, ümit ederim muhalefetimize de anlatıyordur. Malûmunuz, Dünya Sağlık Örgütüne göre en önemli
sağlık göstergesi doğumda beklenen yaşam süresidir. Türkiye ve orta, üst gelir grubu ülkelerin
doğumda beklenen yaşam süresi 2000 yılında
71 idi, yani orta ve üst gelir grubuyla aynıydı.
Bugün orta ve üst gelir grubu ülkelerde doğumda beklenen yaşam süresi 74 iken, iftiharla
söylüyorum ki, ülkemizde 77’dir. Bunun altında
yatan sağlıktaki dinamiklerdir. Bugün “Peki, üst
gelir grubu ülkelerin ortalaması nedir?” diye
baktığımızda, o da 79. En önemli sağlık göstergesi açısından dün orta, üst gelir grubu ülkeleriyle aynı seviyedeydik, bugün üst gelir grubu
ülkelerini yakalama gayreti içindeyiz.
Değerli Milletvekilleri, şimdi Sağlıkta Dönüşüm Programı’yla neler yaptığımızı, bundan
sonra neler yapmayı planladığımızı kısaca

özetlemek istiyorum. Elbette yürüttüğümüz bu
devasa dönüşüm programını bu kısıtlı zaman
diliminde tam olarak anlatmak mümkün değil,
yüce heyetinize kısaca özetleyeceğim.
Koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendirdik ve
güçlendirmeye devam ediyoruz.

‘‘

Bu yılın bütçesi geçen yıla göre yüzde 22
oranında arttı.

’’

Biliyorsunuz, en geniş aşılama programı uygulayan ülkeler arasındayız. Bu hizmetleri tamamen ücretsiz sunuyoruz. Bir taraftan çocuklar
için yüksek aşılama oranlarını korurken, diğer
taraftan erişkinler için de aşılama programlarını geliştiriyoruz.

100. YILA ARMAĞAN

şehitlerimiz olmak üzere, bugün aramızda olmayan, ebediyete intikal etmiş arkadaşlarımıza
da Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum.

Ülke genelinde yeni doğan tarama programlarını yaygınlaştırarak kapsamını genişletiyoruz
ve tarama programıyla, hastalık gelişmeden
önleyici tedaviler yapıyoruz. Tek bir örnek vereceğim: Geçen yıl yeni doğan işitme taraması yaptığımız 1 milyon 213 bin yavrumuzdan
2.880’ine tanı koyduk ve işitme kaybına karşı
tedaviye aldık.
Koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerini geliştiriyoruz. Bu kapsamda 2015 yılında anaokulu ve tüm ilkokul öğrencilerine 7,5 milyon diş
fırçası ve macunu dağıttık. 2016 yılında da diş
fırçası ve macun dağıtımına devam edeceğiz.
İklim, coğrafi ve sosyal şartların hizmete erişimi engellediği gebelere ulaşabilmek için Misafir Anne Projesi’ni uygulamaya koyduk ve geliştiriyoruz.
Aile hekimliğiyle, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirdik. Aile hekimlerini diyetisyen, psikolog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimcisi gibi personelle desteklemeye başladık.
Nüfus yoğunluğu ve coğrafi yerleşime göre
güçlendirilmiş aile sağlığı merkezlerini yapıyoYüzyılın
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ruz, 2017’de bu süreci tamamlamış olacağız.
Bu merkezler on iki saat çalışan, görüntüleme
yapabilen ve hekim dışı sağlık personelinin
kendi alanında hizmet verebildiği 7/12 çalışan
merkezler olacak.
Diğer taraftan, birinci basamak sağlık tesislerinin yenilenmesiyle birlikte yerel özellikler ve
ihtiyaç çeşitliliğini göz önüne alarak ayrı tip
projelerle proje inşaatlarına başladık.

100. YILA ARMAĞAN

Değerli Milletvekilleri, Sağlığın Korunması
İçin Sağlıklı Yaşam Kültürünü Teşvik Programı’nı hayata geçirdik. Sağlıklı yaşam kültürünün teşviki meselesi; bizim nihai amacımız,
bu kültürü topluma yerleştirerek halk sağlığı
bakanlığını oluşturabilmek. Bu hususta yaptığımız çalışmaları özetlemek istiyorum.
Kalp ve damar hastalıkları, kanser, diyabet, solunum yolu, ruh sağlığı hastalıkları başta olmak
üzere belirli hastalıklar için ulusal programları
uygulamaya koyduk.
Sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırılması,
hareket alışkanlığının artırılması ve daha aktif
hayat tarzına uygun çevrenin hazırlanması için
çalışıyoruz. Daha az tuz tüketimi, yüksek enerjili gıdaların tüketilmesini azaltmak için programlar geliştiriyoruz.

‘‘

2015 yılında 40 bin adet bisiklet
dağıttık, bu yıl 250 bin bisiklet dağıtımı
yapıyoruz.

’’

Hekimlerin egzersiz programı reçete etmeleri
için pilot çalışma başlattık.
Sağlık dostu okul, sağlık gönüllüsü öğretmen,
okul sağlık elçisi öğrenci, sınıf sağlık temsilcisi
öğrenci uygulamalarını başlatıyoruz.
Tütünle mücadelede Hükûmetimizin sergilemiş
olduğu kararlılık sayesinde ülkemiz model bir
Yüzyılın
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ülke hâline geldi. Yakaladığımız başarıyı sürdürmek için yeni bir eylem planı hazırlıyoruz.
Ruh sağlığı hizmetlerini toplum temelli olarak
geliştirmeye devam ediyoruz.

‘‘

Bağımlılıkla mücadele için Başbakanlık
genelgesiyle Başbakan Yardımcımızın
başkanlığında 8 bakanlıktan oluşan
Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek
Kurulunu oluşturduk. Alo 191
Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve
Destek Hattı’nı kurarak 63 bin kişiye
hizmet verdik. Dünya Sağlık Örgütü
bağımlılıkla mücadelede ülkemizi
örnek gösterdi.

’’

Kanserle mücadele kapsamında İzmir Kanser
Kayıt Merkezi’miz Dünya Sağlık Örgütünce
Avrupa bölgesi eğitim merkezi olarak tescil
edildi ve bu merkezde eğitimlere başladık. Türkiye nüfusunun tamamında aktif olarak kanser
kaydı yapıyoruz.
Yılda 5 milyon vatandaşımıza ücretsiz tarama
hizmeti veriyoruz.

‘‘

Evde sağlık hizmeti uygulamasına
devam ediyoruz.

’’

Yatağa bağımlı hastaların evde yapılabilecek
tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarını ev ortamlarında gerçekleştiriyoruz.

‘‘

2015 yılında 652 bin hastamıza ulaştık,

’’

ihtiyacı olan her vatandaşımıza bu hizmeti sunarak devletimizin yardım ve şefkat elini uzatıyoruz.

Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğu Geliştirme
Programı’nı devletin tümü, toplumun tümü
anlayışıyla geliştirdik. Sağlığı tüm politikaların
merkezine alarak ilgili tüm paydaşlarla birlikte
çalışıyoruz.
Yurt dışına giden her vatandaşımıza seyahat
sağlığı kapsamında yurt dışı aşılama hizmetlerini veriyoruz. Yurt dışına çıkan vatandaşlarımızı, SMS’le bilgilendirerek, seyahatleri
sırasında, sağlık hizmetleriyle ilgili ihtiyaçları
olduğunda yanlarında olduğumuzu ve güvende olduklarını hissettiriyoruz.
Uluslararası sağlık diplomasisi alanında çalışmalarımızı geliştiriyoruz. Dünya Sağlık Örgütü İcra Kurulu üyeliğimiz 2016 Mayıs ayında
başlıyor. 2016 ve 2017 yıllarında İslam İşbirliği
Teşkilatı Yönlendirme Komitesinin Dönem
Başkanlığını üstlendik, yürütüyoruz.
Değerli Milletvekilleri, kısaca tedavi hizmetlerimizden de bahsetmek istiyorum. Hamdolsun, vatandaşımızın sağlığa erişim sorununu
büyük oranda ortadan kaldırdık. 2002 yılında
kişi başı hekime müracaat sayısı 3,2 iken, son
iki yıldır bu rakam 8,3’tür. Bu rakamla bir doyum noktasına ulaştığımızı görüyoruz.

‘‘

2002 yılında yüzde 6 olan nitelikli
yatak sayımızı 2015 yılında yüzde 50’ye
ulaştırdık.

’’

2018 yılı sonuna kadar bu rakamı yüzde 90’ların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz.

Vatandaşlarımıza, yaşamının son gününe kadar konforlu bir yaşam sağlamak amacıyla

başlattığımız Palyatif Bakım Merkezi sayısını
138’e çıkardık ve 1.523 palyatif bakım yatağı
açtık. Yoğun bakım yatak sayımızın yarısı kadar palyatif bakım yatağı oluşturmayı hedefliyoruz. Hastanelerimizin hem tıbbi teknoloji
kullanım kapasitelerini artırıyoruz hem de kalite ve güvenliğini denetliyoruz.
Ağız ve diş sağlığı merkezi sayısını 14’ten 134’e
çıkardık. Ağız ve diş sağlığı hastanesi sayısını
1’den 15’e çıkardık. Organ nakli bekleyen hastalar için Ulusal Organ Nakli Bilgi Sistemi’ni
oluşturduk, organ nakli sistemini geliştirdik.
2002 yılında 745 olan organ nakli sayımız
2015 yılında 4.552 oldu.
TÜRKÖK Projesi’ni uygulamaya koyduk.
Proje kapsamında 100 binin üzerinde gönüllü
bağışçı sayısını yakaladık.
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Halk sağlığı tehditlerini izlemek ve yönetmek
üzere 7/24 esaslı çalışan Erken Uyarı Cevap
Sistemi’ni hayata geçirdik. Halk sağlığı tehdidini erken tespit ederek kaynağında kontrol
ediyoruz.

‘‘

Merkezî Hekim Randevu Sistemi’yle
günlük ortalama 360 bin işlem
gerçekleştiriyoruz.

Klinik kalite standartlarını geliştiriyoruz.

’’

Şeker hastalığı, gebelik süreci ve doğum, diz
protezi, kalça protezi, korener kalp hastalığı,
inme, kolorektal kanser, katarakt, KOAH, diş
implantı ve prostat kanserleri için klinik kalite
ölçümlerini yaygınlaştırıyoruz.
Değerli Arkadaşlar, ilaç fiyatlarını ucuzlattık.
Tüm dünyada büyük takdir toplayan İlaç Takip Sistemi’ni kurduk. Reçete Bilgi Sistemi’ni
uygulamaya koyduk. Akılcı İlaç Kullanımı
Ulusal Eylem Planı 2014-2017’yi hazırladık ve
uyguluyoruz.
Yalnızca şehirlerimizde değil, köylerimizde
değil, ülkemizin en ücra köşelerinde dahi Acil
112 sağlık hizmetlerini dinamik bir şekilde sunuyoruz. İstasyon sayısını artırıp ambulanslarıYüzyılın
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mızı en son teknolojilerle donattık. Ambulanslarımızı sürekli olarak yenilediğimizi özellikle
belirtmek istiyorum. Bakın, sadece son iki yılda
1.638 ambulans aldık. Bu sene de inşallah 770
yeni ambulans alıyoruz.

‘‘

Hava ambulansıyla 2008 yılından
2015 yılı sonuna kadar 30.227
vakaya müdahale edildi ve nakilleri
gerçekleştirildi. 2007 yılından 2015 yılı
sonuna kadar 6 deniz bot ambulansla
7.103 vakanın müdahale ve
nakilleri gerçekleşti.

‘‘

‘‘

’’

100. YILA ARMAĞAN

Avrupa’nın en büyük medikal kurtarma ekibini kurduk. Yardımlaşma ve danışma duygusuyla muhtaç ve mağdur durumda olan insanlara
insani yardım faaliyetlerimize devam ediyoruz.
Suriyeli sığınmacılar için sahra, prefabrik ve
kalıcı bina tipi hastanelerde sağlık hizmeti veriyoruz. Şimdi de göçmen aile sağlığı merkezlerini planladık ve uygulama aşamasındayız.
Değerli Arkadaşlar, insan kaynağımızda da çok
ciddi artışlar sağladık. Sadece artış sağlamadık,
dağılımda da adaleti temin etme gayreti içinde
olduk. Bakınız, 2002 yılında, hizmet alımı dâhil,
256 bin çalışanımız var iken bu rakamı 2015 yılında 568 bine ulaştırdık. Sağlık çalışanlarımıza
yıpranma payı, fiilî hizmet zammı ve hekimlerimizin emeklilik haklarının iyileştirilmesiyle
ilgili düzenleme çalışmalarını sürdürüyoruz,
önümüzdeki günlerde inşallah huzurlarınıza getirmeyi hedefliyoruz.
Sağlık yatırımlarında çok büyük ilerlemeler katettik. 2002, 2003, 2015 yılları arasında 810’u
hastane ve ek bina, 1.775’i birinci basamak
sağlık kuruluşu olmak üzere toplam 2.585 sağlık tesisini tamamladık.

Yüzyılın
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Geleceğin şehir hastanelerini
inşa etmeye başladık.

’’

Ülkemizin, özellikle de bölgenin sağlık merkezi
olması konusunda önemli bir vizyona hizmet
edeceğine inanıyorum. Bu amaçla, 16 projenin
inşaat çalışmaları devam ediyor. İnşallah,
Bir yıl içinde Mersin, Yozgat, Isparta ve
Ankara Bilkent şehir hastaneleri hizmete
girmiş olacak. 5 projeyi ihale aşamasına
getirdik, 11 projenin YPK süreçleri
devam ediyor.

’’

Şüphesiz, sadece şehir hastaneleri yapmıyoruz, bunun dışında kamu olarak ülkemizi yeni
sağlık tesisleriyle donatıyoruz. Bu kapsamda,
350’yi aşkın yeni hastane inşaatlarıyla 55 bin
hasta yatağı kapasitesinin yenileme çalışmalarına devam ediyoruz. 2003 yılında, yaklaşık 68
bin yatağı nitelikli hâle getirerek tüm sağlık tesislerinin altyapısını yenileştirmiş dünyanın tek
ülkesi olmayı başaracağımıza inanıyorum.
Değerli Arkadaşlar, Değerli Milletvekilleri;
peki bu kadar devasa dönüşümün maliyeti ne?
Dönem dönem eleştiriliyor “Sağlığa çok para
harcıyorsunuz.” deniliyor. Çok mu harcıyoruz?
Bunu isterseniz bir iki rakamla özetleyelim,
resmî rakamları size kısaca arz edeyim: Kamu
sağlık harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla
içindeki payı 2002 yılında 3,8 iken, bu devasa
dönüşüme rağmen 2014 yılında bu rakam sadece yüzde 4,2 oldu. Bakın, ülkemizde 2014 yılında kişi başı kamu sağlık harcaması 795 satın
alma gücü paritesi dolardır. OECD ülkelerinde bu rakam yirmi beş yıl önce -yanlış duymadınız, yirmi beş yıl önce- 1989 yılında 805 satın
alma gücü paritesi dolardı. OECD ülkelerinin
yirmi beş yıl önce yaptığı sağlık harcaması ra-

kamıyla bugün dünyanın örnek gösterdiği bir
sağlık hizmetini vermeyi başardık.

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZİNOĞLU (De-

Bu rakamlar bize bir şey söylüyor, diyor ki: AK
Parti hükûmetleri verimli ve finansal sürdürülebilirliği olan sağlık hizmeti kurmuştur. Bu ülkenin evladı olarak bunu iftiharla söylüyorum. Bu
muazzam başarıyla hepimiz iftihar etmeliyiz.

BAŞKAN - Yine ben bir aracılık yapayım. Sayın

Değerli Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; sağlıkta 2023 vizyonumuzu belirledik.
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığını kurduk,
Kanser Enstitüsü, Biyoteknoloji Enstitüsü, Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü vesaire. Tanı ve
tedavide yeni bir dönem başlatıyoruz. Türkiye
Kanser Gen Projesi, Türkiye Genom Projesi,
Türkiye Mikrobiyom Projesi’ne başlıyoruz. Kişiye özgü tanı ve tedavi dönemini başlatıyoruz.
Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programı’nı başlattık ve Millî Aşı Projesi, difteri, tetanoz ve boğmaca aşılarının yerli üretim çalışmaları başladı. Aşı üretim tesisi inşaatı devam
ediyor, 2017 yılında tamamlanıyor.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
CEYHUN İRGİL (Bursa) -

söz verin.

Sayın Bakana biraz

Bakan izin verirse...

Sayın Bakan, beş dakika alalım mı sizden veya
iki üç dakika?
İÇİŞLERİ BAKANI EFKAN ALA (Bursa) - Olur.

Bizim sorularımıza cevap
verecek yalnız, onu bilmeliyiz.
MUSA ÇAM (İzmir) -

Sayın Bakan, size beş dakika verelim, geri kalan kısmını Sayın Bakanımıza ekleriz.

BAŞKAN -

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZİNOĞLU (De100. YILA ARMAĞAN

Sayın Başkan, Değerli Milletvekili Arkadaşlarım, AK Parti hükûmetleri olarak bugüne kadar
13 bütçe hazırladık, başarıyla uyguladık ve bugün 14’üncü bütçenin görüşmelerini yapıyoruz.
Demokrasi tarihimizde ilk kez bir siyasi parti
kesintisiz olarak on üç yıl Hükûmet görevini
üstlendi, art arda 13 bütçe hazırladı, şimdi de
14’üncü bütçeyi görüşüyoruz. Böyle rekor bir
süre hizmet etme görevinin milletimiz tarafından AK Parti hükûmetlerine verilmiş olması
tesadüf değildir, aynı zamanda bizim için de
büyük bir şereftir. Milletimize huzurlarınızda
teşekkür ediyorum. Bu sorumluluk bilinciyle
hizmetin en iyisine, en güzeline layık olan aziz
milletimize yeni Türkiye, yeni ufuklar diyorum.

vamla) - Sayın Başkanım, biraz süre istiyorum.

vamla) - Evet, 1 Milyon Bisiklet Projemizden
daha önce çok bahsettim. İsterseniz şöyle sorulara cevap olabilecek, polemiğe girmeden...

Değerli Arkadaşlar, Sayın Yurdakul konuşurken muhalefet sıralarından bir cümle duydum,
“Gerçekler acıtır.” diye bir cümle. Gerçekten
çok doğru bir cümle, gerçekler acıtıyor. Bu milletin gerçekleri Recep Tayyip Erdoğan’ı acıttığı
için bugün o Cumhurbaşkanı. (AK Parti sıralarından alkışlar) Bu milletin gerçekleri Sayın
Davutoğlu’nu acıttığı için, çok değil, 1 Kasımda yüzde 49,5 oy... (AK Parti sıralarından
alkışlar) Bu milletin gerçekleri bizi acıttığı için
bugün 14’üncü bütçemizi konuşuyoruz.
Evet, sağlıktaki eksiklikler bizi acıtıyor; bebek
ölümleri -daha iyi olması lazım- bizi acıtıyor;
sağlıktaki dinamiklerimizin daha iyi olması lazım, bizi acıtıyor, acıtmaya da devam etmeli.
Muhalefet bunu bize ne kadar saygın getirirse
bundan da istifade ederiz. Teşekkür ediyorum.
Acıtan kısımları daha iyi yapacağız. İnşallah
28’inci bütçeyi de buraya yine biz getireceğiz.
(AK Parti sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)
O kadarı yok. Kırmızı
kartı gösterdik Sayın Bakan.

MUSA ÇAM (İzmir) -
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KAZIM ARSLAN (Denizli) -

mi Sayın Bakan?
MUSA ÇAM (İzmir) - Allah
BAŞKAN - Teşekkür

Ömrünüz yetecek

uzun ömür versin.

ederiz Sayın Bakanım.

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZİNOĞLU
(Devamla) -

istiyorum.

Şimdi, diğer bir konuya gelmek

100. YILA ARMAĞAN

Sayın Baluken, şimdi, 2 tane konuyu... Bir:
Hekimlik yemini. Bu milletin ve insanlığın bir
hekimi olarak hekimlik yeminine duyarlılığımı
sizinle tartışmak istemem. Bakınız, Bakanlığımın ilk aylarında “Dağda benim askerimi şehit
eden teröristi bile tedavi etmek benim görevimdir.” dedim. Çok değil, iki yıl önce “IŞİD’çiler
Suruç’ta tedavi ediliyor.” dendi, yine çıktım
dedim ki: “Ben tedaviye ihtiyacı olanın kim olduğuna bakmam. Ben tedaviye ihtiyacı varsa
onun tedavisini yaparım. Suçluysa o güvenliğin
görevidir.” Dolayısıyla buradaki temel duruşumuz insanı yaşatmaktır, sağlığa ihtiyacı olana
sağlık hizmetini vermektir. Ama bakın burada
tek bir şey söyleyeceğim.
Diyarbakır Silopi’de bizim 4 no.lu Aile Sağlığı Merkezimiz... Burada teröristler tarafından,
hainler tarafından Türk Bayrağı indirildi ve
buraya bir paçavra asıldı. Şimdi burada terörist tedavi edemeyiz. Buradaki vatandaşımızı
da tedavi edemeyiz. Burada tedaviyi yapabilmemiz için ay yıldızlı bayrak burada dalgalanacak. (AK Parti sıralarından “Bravo” sesleri,
alkışlar) Şayet siz bu anlamda samimiyseniz,
ben hekimlik yeminime sonuna kadar sadığım.
Bir şey daha söyleyeyim: İkinci sınıf vatandaş
muamelesinin ne olduğunu sizden daha iyi bilirim. Asimilasyonun ne olduğunu sizden daha
iyi bilirim ama bir şeyi daha bilirim...
ALİCAN ÖNLÜ (Tunceli) - Sayın Bakan, kışlaya

çevirdiğin okullarda nasıl eğitim veriyorsun?
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SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZİNOĞLU
(Devamla) - Bir şeyi daha iyi bilirim: Vatanın
ne olduğunu sizden daha iyi bilirim. (AK Parti sıralarından alkışlar) Bayrağın ne olduğunu
sizden daha iyi bilirim. Milletin ne olduğunu
sizden daha iyi bilirim. Oralarda biz hekimlik
yeminimize sadık kalabilmek için diyoruz ki: O
teröristler silahı bırakacak ve o teröristler silahı
bıraktığı zaman sorunumuz yok.
FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) -

Böyle mi hekimlik yeminine sadık!
HÜDA KAYA (İstanbul) -

Başkan.

Kişiye özel konuşuyor

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZİNOĞLU
(Devamla) - O mayın döşenen yollar, kazılan
çukurlar... Bu anlamda, şayet, şurada bakın, bu
kürsüde çok değil, üç, üç buçuk ay önce ettiğiniz yemin “Devletin varlığı ve bağımsızlığını,
vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü...”
İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) - Cumhurbaşka-

nına hatırlat!

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZİNOĞLU
(Devamla) - Buna sadık kalacağız. O zaman o

hekimlik yemini, hiç merak etmeyin, her köşede dün nasılsa bugün de öyle zaten işliyor, bundan sonra da çalışmaya devam edecek.
Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti
sıralarından alkışlar)
---

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZİNOĞLU

Sayın Başkanım, Değerli Arkadaşlar; yoğun bakımla ilgili çok hızlı 2 rakam vereceğim.
(Bursa) -

‘‘

2002 yılında 869 olan
yoğun bakım yatağımız bugün 12.484.
Bu rakam, bugün gelişmiş ülkelerde 100

’’

Almanya ile aynı düzeydeyiz. Belçika, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Hollanda ve
diğer ülkelerden daha yüksek yoğun bakım yatağımız var. Burada sorun yoğun bakım yatağı
değil, hekim ve yoğun bakım hekim sayımızdaki sorunumuzdur ve oradaki yoğun bakım
yardımcı sağlık elemanı sorunumuz var.
Yine, hekim açığımızdan giderek Balıkesir Milletvekilimizin bir sorusu var. Balıkesir örneğinden giderek, elimizde 127 onkoloğumuz var.
127 onkolog; 600 bin nüfusa 1 onkolog düşüyor. Dolayısıyla, Balıkesir’e kısa vadede 2’nci
onkoloğu verebilme şansımız yok.

rı azaltacağız, onda sürece ihtiyacımız var.
Yine, cepten ödemelerle ilgili oran: TÜİK verileri 2002’de yüzde 19,8; 2014’te yüzde 17,8.
DR. MURAT EMİR (Ankara) - Nasıl

ğını sormuştum Sayın Bakan.

hesaplandı-

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZİNOĞLU

Arkadaşlar, TÜİK’in rakamlarının
nasıl hesaplandığının detaylarını size göndeririz. Şu anda o kadar geniş zamanımız ne yazık
ki yok.
(Bursa) -

Muğla’yla ilgili... Muğla’daki milletvekillerimiz ve kamuoyu bilir ki, Muğla merkez inşaatı
devam ederken ilave kapasite artışı yapılarak J
Blok ilave edildi, inşaat çalışmaları devam ediyor.

100. YILA ARMAĞAN

bin kişiye düşen yoğun bakım yatağı
sayısı en yüksek Almanya,
24,6; bizde 25.

Yine, 100 yataklı Ortaca Devlet Hastanesine
süre verildi yüz yirmi gün.

Değerli Arkadaşlar,

‘‘

OECD ülkelerinin ortalamasına göre
10 bin nüfusa 37 hekim düşerken bizim
ne yazık ki 10 bin nüfusa
17 hekim düşüyor.

’’

Hekim açığımız kapandıkça buradaki sıkıntıla-

Muğla Bodrum ihalesi yapıldı.
Hatay’daki hastanemiz şu anda inşaatta son
aşamada.
İnşallah, en kısa zamanda diğer sağlık yatırımlarıyla ilgili bilgileri de sizlere aktarırım.

Dr. Mehmet Müezzinoğlu
Dönemi Sağlık Düzenlemeleri
•

21.2.2013 tarihli ve 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli
ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun.
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•

21.05.2013 tarihli ve 6486 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Yükseköğretim
kurumlarına ait sağlık hizmet sunucularında öğretim üyelerinin mesai saatleri
dışında sağlık hizmetleri verdiğinde unvanları itibarıyla belirlenen miktarda ilave
ücret alması).

•

12.07.2013 tarihli ve 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (663 sayılı KHK’nın Anayasa Mahkemesi’nce
iptal edilen bazı hükümlerinin yeniden düzenlenmesi).

•

02.01.2014 tarihli ve 6514 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik

100. YILA ARMAĞAN

Yapılmasına Dair Kanun (5947 sayılı Kanun’un bazı hükümleri ile 650 sayılı
KHK’nın Anayasa Mahkemesince iptalinden doğan boşluğun giderilmesi).
•

20.02.2014 tarihli ve 6525 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Tüm acil çağrıların koordinasyonu sağlamak
üzere 112 Acil Çağrı Merkezleri kurulması).

•

06.11.2014 tarihli ve 6566 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.
(Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi ve Uzmanlık Kurulu teşkili).

•

19.11.2014 tarihli ve 6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulmasına
Dair Kanun.

•

27.03.2015 tarihli ve 6639 sayılı Sağlık Bilimleri Üniversitesinin Kurulması ve
Sağlık Personelinin Nöbet Ücretlerin Artırılmasına Dair Kanun.

•

24/3/2016 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun.

•

İlk Şehir Hastaneleri Yüksek Planlama Kurulu onay ve ihaleleri.

•

Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesi kuruluşu.

•

Sağlık Bakanlığı E-Nabız Kişisel Sağlık ve Teletıp Sistemi uygulamalarının
başlatılması.
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Sağlık Bakanlığı Binası, Bilkent, 2020
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Dr. Ahmet DEMİRCAN (1954 -)

Dr. Ahmet Demircan
1954 yılında Samsun’da doğdu.
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. (1978)
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinde Genel Cerrahi ihtisası yaptı.
1997 yılında Devlet Bakanı olarak görev aldı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi 20, 21, 25, 26 ve 27. Dönem Samsun Milletvekili’dir.
65. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetinde Sağlık Bakanlığı yaptı.
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Evli ve 6 çocuk babasıdır.

TBMM | 26. DÖNEM
Konu

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı
Münasebetiyle

Yasama Yılı

3

Birleşim

40

Tarih

17.12.2017

S

AĞLIK BAKANI DR. AHMET DEMİRCAN
(Samsun) - Sayın Başkan, Değerli Mil-

letvekili Arkadaşlarım, bizi televizyonları başında izleyen sevgili Milletim;
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yapmakta olduğumuz çalışmaların hayırlara vesile
olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum.
Sağlık Bakanlığı bütçesini konuşuyoruz. 2018
bütçesi, bütçe çalışmaları içerisinde Sağlık Bakanlığı bütçesini de konuşmak bugün nasip
oldu. Tabii, Sağlık Bakanlığı bütçesini konuşurken bu kadar adrenalin deşarjı olmuş bir
ortamda, sağlıklı bir ortamda konuşuyoruz demekte zorlanacağım ama adrenalinin zararını
hepimiz biliyoruz. Adrenalinin zararlarından
kendimizi koruyalım.

Evet, sağlık hizmeti büyük bir fedakârlıkla
yapılan bir hizmet. Büyük bir fedakârlıkla bu
hizmeti yapan ve bu alanda çalışan doktorlarımızı, hemşirelerimizi, ebelerimizi ve tüm yardımcı sağlık personelimizi de saygıyla, muhabbetle ve takdirle selamlıyorum.
Sağlık her şeyin başı. Kanuni’nin şiirini hepimiz biliyoruz, burada bir kere tekrar edeceğim:
“Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi/
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.”
Sağlık, siyasetüstü bir alan ve siyasetüstü yaklaşmamız gereken bir alan; hepimizi aynı şekilde etkiler, hepimizi aynı şekilde ilgilendirir ama
elbette ki siyasetin sağlık hizmetini yerine getirmede programları olacak, projeleri olacak. Bu
konuda da programlarını halkına anlatan ve
Yüzyılın
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o programın uygulanması için halktan destek
alan, güç alan iktidar, o programını uygulamak
için yetki alacak Meclisten. Bugün yaptığımız,
bu programımızı millete söz verdiğimiz şekilde
uygulayabilmek için bütçe yetkisini almak üzere burada çalışmalarımızı yapıyoruz.

100. YILA ARMAĞAN

Az önce değerli grup başkan vekilimin de söylediği gibi, siyaset, gerçekten milletin iradesinin, devletin sahibi olan milletten devleti yönetme hakkını almak için milletin iradesinin
tahsil edilmesinde yapılan bir faaliyet. Her şey
milletin gözü önünde oluyor. Bu faaliyetleri yaparken fikirlerimizi, düşüncelerimizi özgürce
ifade edeceğiz, tenkitlerimizi yapacağız ama
asla hakaret etmeyeceğiz, tehdit etmeyeceğiz,
iftira atmayacağız. Bu ölçülere uyduğumuz sürece çözemeyeceğimiz sorun yoktur, başaramayacağımız da iş yoktur. Sonunda kararı elbette
ki millet verecek. Bugün burada sağlık bütçesi
ve diğer bütçelerin görüşülmesi esnasında hassaten ben kendi Bakanlığımla ilgili olarak değerli milletvekillerinin göstermiş olduğu yapıcı
muhalefet ve tenkitlerini de o düzeyde yapmış
olmalarından dolayı da teşekkür ediyorum.
Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, sağlık 7/24, stop etmeden çalışan bir makinedir.
Böyle bir makinenin içinde her şeyi doğru ve
yerinde yapmak zorundayız, en ufak bir hata
ve en küçük ihmale yer yok. Dolayısıyla, sağlık
hizmetlerinde başarılı olabilmek için, başarılarımızın ne durumda olduğunu anlayabilmek
için de durum tespiti yapmak zorundayız. Durum tespiti: Neredeyiz şu anda, elbette ki bu
bulunduğumuz noktaya nereden geldik, gelecekte nereye gitmek istiyoruz? Bunları da paylaşmak isteyeceğim. Nerede olduğumuzu tespit
etmek için iki yol var; geçmişimize bakmak,
geçmişten buraya nereden geldik, bir de diğer
ülkeler arasında yerimiz nerede?
Sağlık hizmetlerinde, geçmişe baktığımızda
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gerçekten Türkiye çok önemli mesafeler katetti. Ben bir doktorum, genel cerrahi mütehassısı
olarak hastanelerde çalıştım, devlet hastanesinde ve çalıştığımız ortamları biliyoruz. Yani ameliyathaneden çıkan hastamızın, ameliyat sonrası
(post-op) bir hastanın bakılabildiği yer olurdu,
ya onu hemen oradan alırdık, yeni gelen hastayı
oraya yatırırdık veyahut da onu yatıramadan 6
kişilik, 8 kişilik koğuşlarda yatağına alırdık. Bu
zorluklar vardı, bunları hep beraber yaşadık.
Ama şimdi görüyoruz ki biz nitelikli yatak noktasında hedefimizi gerçekleştirmiş durumdayız.
Hastanelerimizi yenileme noktasındayız ve yeniledik, yenilemeye de devam ediyoruz.
ERKAN AYDIN (Bursa) - Yoğun bakımlarda yer

yok.

SAĞLIK BAKANI DR. AHMET DEMİRCAN (De-

Yoğun bakım yataklarımız dünya
standartları noktasında ve hatta Türkiye için
belirlenen hedefi de geçmiş noktada.
vamla) -

Diğer taraftan, elbette ki mekânlar değil sadece
sağlık, aynı zamanda o mekânlarda sunulan imkânlar ve o imkânları o mekânlarda kullanacak
olan kadromuz, sağlık çalışanlarımız. Bu üçlüyü
birlikte değerlendirmek zorundayız. Sağlık çalışanlarımızın da özlük haklarını geliştirmek zorundayız. Bu konuda verilmiş sözleri önümüzdeki günlerde inşallah yerine getirmek bizlere
nasip olacak; yıpranma payı gibi, emeklilik gibi.
Yine, personelimizle ilgili -hemen gündeme getirildi, ben de burada paylaşmak istiyorum- sağlıkta şiddet konusu gerçekten kabul edilebilir bir
şey değil. Şifa dağıtan ellere el kaldırmak bir
topluma, bir halka, hakikaten, o çalışanlara karşı yapılmış büyük bir haksızlıktır. Toplumumuza bunun da yakışmadığına inanıyoruz. Böyle
davranışlarda bulunanları halkımızın da milletimizin de kınadığını biliyoruz. Ama bizim buna
ait bir düzenleme yapmamız lazım. Biz idare
olarak, devlet olarak bu insanların, çalışanların

Şimdi, üç bölümde konuşmamı dizayn etmiştim: Birinci bölümde, nereden Türkiye’de bu
noktaya geldik, bulunduğumuz noktaya; ikinci
bölümde bu haklarla, özgürlüklerle ilgili, sağlık
çalışanlarının emekleriyle ilgili düzenlemeler;
üçüncü bölümde ise geleceğe dönük yapacağımız çalışmalar.
Göstergelere değinildi, temel sağlık göstergelerine. Doğumda beklenen yaşam süresi...
Elbette ki geçmişle kıyaslayacağız, muhakkak
ki 2002 ile 2017’yi kıyaslayacağız ama değerli bir konuşmacı kardeşim bir önceki konuşmalardan birinde dedi ki: “2010’larla da kıyaslamak lazım.” Doğru. Hani AK Parti’nin
kaçamayacağı bir durum da şu: On beş yıldır,
on altı yıldır iktidarda kalmışsanız hep iktidara geldiğiniz noktadan bugünü kıyaslayamazsınız, kendi içinizde, kendinizle de yarışmak
zorundasınız, AK Parti kendisiyle de yarışmak zorunda. Onu da yapacağız, yapıyoruz
da. Ama geçmişi tam hatırlayabilmek için bu,
temel sağlık göstergelerinde...
Doğumda beklenen yaşam süresi yıl olarak
72,5’ti, şimdi 78; bu iyi bir gelişmedir arkadaşlar.

‘‘

Bebek ölüm hızı bin canlı doğumda
31,5’ti, 2015’te 7,5; 2016’da 7,3 oldu.

’’

Bu iyi bir gelişme ama burada duracak mıyız?
Hayır. Elbette ki bu göstergelerin daha da iyi-

leştirilmesi için gayret göstereceğiz, çalışacağız.
Ama bu noktaya gelmiş göstergeler artık limite
yaklaşmaktadır. Onları bir önceki gibi hızlı bir
şekilde değiştirmek kolay değil ama mutlaka
onları da düzeltmek, değiştirmek görevimiz.
5 yaş altı ölüm hızı 40’tan 9,4’e; anne ölüm oranı 64’ten yani 100 bin canlı doğumda 64’ten
2015’te 14,6... 2016’da mesela 14,7 görülmüş;
kendi rakamımız bu. Bir ölüm hadisesi fazla
olsa rakam oynuyor çünkü limite yaklaşıldı.
Cepten yapılan sağlık harcamasının toplam
sağlık harcamasına oranı 19,8’den 16,3’e, katastrofik (yıkıcı) sağlık harcamaları on binde
81’den 29’a... Bir önceki yıl 30, 2016’da 29.
Bunlar, doğru, olumlu gelişmeler. Bunları daha
da ileri götürmek için elbette üzerimize düşeni
yapmak zorundayız.
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hukukunu ve ortamlarını korumak zorundayız;
haklarını, onurlarını korumak zorundayız. Bir
düzenleme yapılmıştı yani sağlık çalışanına görevi başında saldırıda bulunan tutuklanarak yargılanıyordu ama Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası’na uymadığı gerekçesiyle bu iptal edildi. Yeni
bir düzenleme yaparak bu konuda sağlık çalışanlarını koruyacak tedbirleri almamız lazım.

Değerli Milletvekilleri, gene birkaç örnek sunacağım burada zikredilen konulardan. Koruyucu
ve temel sağlık hizmetleri için ayrılan bütçe konusunda tenkitler, eleştiriler aldık ama gerçekten reel rakamlarla kıyasladığımızda 2002’de
3,5 milyar olan koruyucu sağlık hizmetlerine
ayrılan para şimdi onun 3,5 katı; 12,7 milyar
lira yani hem oransal olarak 3,5 katı hem de
miktar olarak, rakam olarak yüksek. Yani koruyucu sağlık hizmetlerine de gereken önemi
veriyoruz. Bunu hepimiz biliyoruz; sağlıkçıların, bütün vekil arkadaşlarımızın bildiğine
inanıyorum. Sağlığı kaybettikten sonra tekrar
kazandırmak zordur ama kaybetmeden önlemekse daha kolay ve daha ucuzdur. O nedenle
koruyucu sağlık hizmetleri daha bir önem kazanmakta ve bu dönemde bunlar için yaptığımız çalışmaların, koruyucu sağlık hizmetleri
için yaptığımız çalışmaların en büyük adımı
aile hekimliğidir. Şu anda 23 bin civarında aile
hekimi kardeşimiz çalışıyor, bu sayıyı 35-40 bin
düzeyine getirip aile hekimi başına düşen nüfusu 2.000- 2.500 rakamına getirmek istiyoruz.
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Aşılama, koruyucu sağlık hizmetlerinde gerçekten çok başarılı olduğumuz bir alan.
2000’lerde, 2002’lerde, 2004’lerde bu yüzde
82-85’ler düzeyindeyken beşli aşı ve üçlü aşıda 98 düzeyinin üzerine geçmiş bulunuyoruz
ki bu fevkalade güzel bir neticedir arkadaşlar.
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Bir konu var, bugünlerde gündemde olan bir
konu, onu da zikretmek istiyorum, koruyucu
sağlık hizmetleri içine aldığımız ve takip etmekte olduğumuz bir konu. Gelişen dünyada
ve gelişen toplumumuzda hastalığın tipleri de
değişiyor. Şimdi, çocuk yaşta daha önceden
karşımıza çıkan hastalıklar daha çok enfeksiyon hastalıklarıydı, bulaşıcı hastalıklardı. Onlarla yapılan mücadelede belli bir başarı elde
edildi. Şimdi, karşımızda, hiç beklemediğimiz
“obezite” diye bir sorunla karşı karşıya kaldık.
Bulaşıcı olmayan, kronik hastalıklar arasında sayılabilecek bir konu ki 2009’dan beri bu
konuyu takip ediyoruz, üç yılda bir yaptığımız
çalışmalarda en son rakamlar şöyle arkadaşlar:

‘‘

2009’da 6 ila 9 yaş düzeyindeki çocuklar
arasında yüzde 6,5 obezite varken 2013’te
8,3; 2016’da 9,9.

’’

Bu bize, sadece Sağlık Bakanlığının değil, komple, muhalefetin iktidarın, hepimizin bu konuda
birlikte çalışmamızı gerektiren bir sorun olduğunu gösteriyor. Çünkü, çocuklarımız geleceğimiz,
geleceğimizin sağlığını tehdit ediyor.
Bunun yanında, obeziteyle birlikte artış gösteren diyabette de sıkıntımız olduğunu biliyoruz
ve bu konuyla ilgili de tedbirlerimizi, çalışmalarımızı yapıyoruz.

‘‘

Diyabette maalesef OECD ülkeleri
içerisinde Türkiye 2’nci sırada.

Bu hiç iç açıcı bir rakam değil.
Yüzyılın
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’’

Hareket konusu toplumu tehdit eden bir diğer unsur, gençlerde özellikle. Hareketsizlik
bir tehdit edici unsur olarak karşımıza çıkıyor.
Teknoloji bağımlılığıyla karşı karşıyayız. Böyle
bir durumun da bir şekilde mücadele edilmesi
gereken bir sorun olduğuna, yine sadece Sağlık
Bakanlığının başarabileceği bir iş olmayıp topyekûn toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi
gerektiğine inanıyoruz.
Tütünle mücadele konusundaki mücadelemiz
sürüyor. Önümüzdeki günlerde düzenlemeleri
yenileyeceğiz. Bu konuyla ilgili, ocak ayında,
sağlıkla ilgili bir yasa paketi geçireceğiz. Bu
paketi hazırlama aşamasında, hazırlamadan
daha, komisyondaki arkadaşlarımızla da ve
ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla da -sadece bu
tütünle ilgili değil, diğer konularda da- paylaşacağız. Çünkü, sağlıkla ilgili düzenlemeler toplumun tümünü ilgilendiren düzenlemelerdir.
Ben hızla gidiyorum. 112 Acil’le ilgili elbette
ki bir kıyaslama yapacağım çünkü bu konuda
fevkalade güzel bir noktadayız. 2002’de 500600 civarında ambulansımız varken şimdi 5
bin noktasını bulmak üzereyiz, 4.926 kara ambulansımız var. 17, artı şimdi 3 tane de kurtarma özelliği olan helikopter de alıyoruz, 20 tane
helikopter ambulansımız var. 4 tane uçak ambulansımız var, 2 tanesinin ihalesi yeni yapıldı.
PERVİN BULDAN (İstanbul) -

yın Bakan.

Yeterli değil Sa-

SAĞLIK BAKANI DR. AHMET DEMİRCAN (De-

Deniz ambulansımız -bot ambulansımız- var ve şimdi, Bakü-Tiflis-Kars demir yolu açıldıktan sonra -bir tasarı üzerinde
çalışıyoruz, daha gerçekleşmiş değil- vagon
ambulans düşünüyoruz çünkü o bölgede tren
150 kilometre hızla yolcu taşıyacak. İnşallah,
Türkiye’deki hatlar daha da gelişir. Böyle bir
çalışmanın içerisindeyiz.
vamla) -

Geleceğim atamalar konusuna da. Güzel, teşekkür ederim, hatırlattınız.
Sağlıkta hizmet konusunda, vatandaş hastaneye gitmek istediğinde hastaneye ulaşabiliyor ve
onu da dikkate almak lazım.

‘‘

Nitelikli yatak oranımız -oranı
veriyorum- 2002’de yatakların yüzde
6’sıydı, 2016’da yüzde 52, 2017’de yüzde
59’a çıkacak.

’’

Arkadaşlar, yatakların yüzde 59’u nitelikli olacak. 2018’de bu yüzde 70, 2023’te bütün yatakları nitelikli hâle getirmek istiyoruz.
Hızla geçiyorum, sağlıkta insan gücüne geliyorum, elbette önemli. Pratisyen açığımız var ama
öngörümüz şudur ki: Beş veya altı yıl içerisinde
Türkiye’nin pratisyen açığı kapanıyor, o sayıya
ulaşıyoruz. Bunu öngördüğümüz için Tıpta Uzmanlık Sınavı’na -TUS- katılma kontenjanını 6
binden 8 bine çıkardık bu sene, 2 bin daha kota
artırdık ki uzman açığını kapatalım.
BEHÇET YILDIRIM (Adıyaman) - Kalite,

kalite.

SAĞLIK BAKANI DR. AHMET DEMİRCAN (Devamla) - Bu,

güzel bir uygulama.

Şimdi geliyorum atamalar konusuna.

ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) -

Güzel bir haber

verin.
SAĞLIK BAKANI DR. AHMET DEMİRCAN (Devamla) - Arkadaşlar, şunu da paylaşayım:
2017/5 ataması, toplam yerleşen personel sayımız yani kura çeken personel sayımız 12.380,
bunlardan 11.233’ünün ataması yapıldı. Yani
12.380 personelimizden 11.233’ünün ataması
yapıldı, kalan 1.147 kişinin ise güvenlik soruşturmaları, değerlendirmeleri devam ediyor.
DR. ALİ ŞEKER (İstanbul) -

Çok gecikti.

SAĞLIK BAKANI DR. AHMET DEMİRCAN (Devamla) - Biz

mümkün olduğunca bu güvenlik
soruşturmalarında atamadan yana tavır içindeyiz çok açık bir şekilde çünkü bizim ihtiyacımız var. Bizim ihtiyacımız olan bu kadroların
görev yapmalarını istiyoruz.

ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) - Bu
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Hekime müracaat sayısıyla ilgili değerlendirmeler oldu. Tabii ki bunu, bu kadar artışı iki
şekilde izah edebiliriz: Birincisi, önceki kayıtlar
noktasında yeterli kayıtlar var mıydı elimizde?
Çünkü yüzde 3 oranında, daha doğrusu, yılda nüfus başına 3-3,5 kere hekime gitme alışkanlığımız, AK Parti iktidarı döneminde sekiz
8,5’lara, 9’lara ulaştı. Bunu bir tenkit konusu da
yapabilirsiniz, ki yapıyor arkadaşlarımız. Yani
acaba toplumun sağlığından çok mu şikâyeti
var da gidiyor? Bir de şöyle bakabiliriz: Yani o
kadar kolay ulaşılıyor ki sağlıkta hizmete...

ne kadar süre-

cek Sayın Bakanım?
SAĞLIK BAKANI DR. AHMET DEMİRCAN (Devamla) - Bunu kestirmek zor oluyor. Ben ekim

ayında bunu bitiririz diye düşünmüştüm ama
bitmedi ama eridi yani sayı 1.143’e düştü,
mümkün olduğunca hızlı bir şekilde gidiyoruz.
Zaten önümüzdeki iki hafta, üç hafta sonra da
yeni bir kura çekilecek, kura dönemi geliyor.
İnşallah, onlarda daha hızlı ilerler.
Arkadaşlar, personel alımı... Tabii ki burada
bütün izleyicilerimiz de, sağlık çalışanları ve
sağlık mesleğini edinmiş ama atanamamış kardeşlerimiz de merak ediyor. Rakamlar şu anda
ham rakamlar ama şu kadarını söyleyeyim:
2018 yılı içerisinde, bir kere 9 bin doktor atayacağımızı tahmin ediyoruz en azından, onlar
zaten otomatik, mecburi hizmetten dolayı alıyoruz; 27 bin ebe ve hemşire kadrosu oluşturmaya gayret ediyoruz ve bunu tamamlayacağız
inşallah. Taşeronlarla ilgili yasal düzenlemenin
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bitmesini bekliyoruz. Bu konudaki yasal düzenlemeden sonra ihtiyacımıza göre bu sefer
artık taşeron işçi alınmayacak, yeni düzenlemeye göre alınacak, orada da ihtiyacımızı karşılayacak rakamı alacağız.
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Biz, sağlık çalışanlarının çok büyük bir fedakârlık içerisinde hizmet verdiklerine inanıyoruz çünkü OECD ülkeleri içerisinde gerek
hekim sayısı gerek hemşire sayısı açısından en
az sayıyla en yüksek hizmeti üreten bir ülkeyiz.
Ben tekrar buradan sağlık çalışanlarına -doktoruyla, hemşiresiyle, yardımcı personeliyle- takdirlerimi sunuyorum, kendilerine çok teşekkür
ediyorum. İnşallah onların şartlarını daha iyi
hâle getirmek bizim de görevimiz.

Arsa da bizim.

SAĞLIK BAKANI DR. AHMET DEMİRCAN (Devamla) - Ve şu anda biz 42 bin yatak ilave etmiş olacağız Türkiye’ye.
DR. ALİ ŞEKER (İstanbul) -

yük zarara uğruyor.

Orada devlet bü-

SAĞLIK BAKANI DR. AHMET DEMİRCAN (Devamla) - Biz kendimiz, kendi inşaat gayretimizle bunu yapıyoruz, yetmiyor...
ONURSAL ADIGÜZEL (İstanbul) -

kendine çalışıyor; taksit.

Yirmi yıl

DR. ALİ ŞEKER (İstanbul) - O doğru bir şey de-

ğil.

Arkadaşlar, benim kalan kısımda arkadaşlarımızın değindiği konuları tek tek ele alma imkânım yok, onları yazılı olarak cevaplayacağım,
not aldık, ulaştıracağız milletvekili arkadaşlarımıza. Sayın Başkanım, bir dakika eklerseniz
sadece şehir hastaneleriyle ilgili birkaç cümle
zikretmek istiyorum.

SAĞLIK BAKANI DR. AHMET DEMİRCAN (De-

Arkadaşlar, şehir hastaneleriyle Türkiye bir
büyük sorunu aslında çözüyor. Meseleyi şöyle
görelim: Türkiye bu hastaneleri yaptırıyor ve
taksitle satın alıyor. Şu anda kaynağımız yok ki
alalım. Bunlar kira değil yani burada algıyı bir
düzeltelim. Bu şehir hastanelerine bizim ödeyeceğimiz...

DR. ALİ ŞEKER (İstanbul) -

ERKAN AYDIN (Bursa) - Değerinin 5 katı alıyor

Sayın Bakan.

DR. ALİ ŞEKER (İstanbul) -

7 katı, 5 katı.

SAĞLIK BAKANI DR. AHMET DEMİRCAN (Devamla) - Taksit

ama.

DR. ALİ ŞEKER (İstanbul) - Ama
vamla) -
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Tabii, bunları tartışacağız, elbette
siz de görüşlerinizi söyleyeceksiniz ama şunu
şöyle bilelim: Bizim Türkiye’de vatandaşımızın
hak ettiği, layık olduğu, yüksek standartta sağlık hizmeti alabileceği mekânları üretmek için
önümüzde iki yol vardı.

vamla) -

telim.

Biz kendimiz üre-

SAĞLIK BAKANI DR. AHMET DEMİRCAN (De-

- Kendi tasarruflarımızla bunu yapabilirdik, kendi vergilerimizle yapabilirdik; yapabildiğimizi yapıyoruz zaten, normal devlet
hastaneleri, onlar da standardı yüksek hastane
ama yapamayacağımız kısmını da dış kaynak
kullanarak yapıyoruz.
vamla)

DR. ALİ ŞEKER (İstanbul) - Devlet

dan alın krediyi.

bankaların-

SAĞLIK BAKANI DR. AHMET DEMİRCAN (De-

7 katı.

SAĞLIK BAKANI DR. AHMET DEMİRCAN (De-
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DR. ALİ ŞEKER (İstanbul) -

Bu bir taksitle bizim oluyor.

Bu da ülkemizin ve milletimizin hak
ettiği bir neticedir.
vamla) -

Ben hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum;

SAĞLIK BAKANI DR. AHMET DEMİRCAN (Samsun) - Teşekkür

ediyorum.

Sayın Doğan’ın SSK’yla ilgili... Sosyal Güvenlik Kurumuna ait iken Bakanlığımıza devredilen binaların bedellerinin ödenmesi; devam
ediyor bu peyderpey, daha bitmiş değil.
Şehir hastanelerinin yatak başı maliyetine gelince, şehir hastanelerinin sabit yatırım tutarları ihale aşamasına göre belirlendiği için bununla ilgili bir teknik çalışma yapıyoruz. Bunu
önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız.

Devlet Hastanesi, bu, geçici kabul aşamasında,
şu anda bitmiş durumda, hastanemiz, geçici
kabulü yapıldıktan sonra taşınacak.
Sayın Bakan, Erciş
Devlet Hastanesi ne olacak, o konuda da sormuştum; gözü kulağı bizde milletin.
LEZGİN BOTAN (Van) -

SAĞLIK BAKANI DR. AHMET DEMİRCAN (Samsun) - Onlarla ilgili yazılı cevap vereceğim, on-

ları merak etmeyin.

Mersin Tarsus Devlet Hastanesi 600 yataklı,
ihale aşamasında. Yine, Mersin Anamur Devlet Hastanesi 150 yataklı, yüzde 60 inşaatı gerçekleşme aşamasında.

Kadim Bey’in sorusu vardı, atama bekleyenlere müjde olarak... 2018 bütçesinde biz, sağlık çalışanları için -hedeflediğimiz atama sayısı- ebe, hemşire ve sağlık personeli için 27
binlik bir atamayı hedefliyoruz, bunu inşallah
2018’de hedefine ulaştırırız. Doktorlar biliyorsunuz, Mecburi Hizmet Yasası’na tabi olduğu
için mezun olunca kurasını çekiyor.

Kırklareli’de, devlet hastanesinde “server”ın
yavaş çalışmasını not aldık, onu derhâl yenileyeceğiz, değiştireceğiz.

Sayın Erdoğan’ın sorusu var: Muğla’da Ortaca

turması sebebiyle atanamayanlar ne olacak?

Ben teşekkür ediyorum.
Diğer konulardaki soruları da yazılı olarak cevaplayacağız.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) - Güvenlik soruş-

Konu

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin
Hesabı Kanunu Tasarılarının Maddeleri Münasebetiyle

Yasama Yılı

3

Birleşim

44

Tarih

21.12.2017

SAĞLIK BAKANI

DR. AHMET DEMİRCAN

(Samsun) - Yazılı olarak bildireceğiz Sayın Er-

doğan.

SAĞLIK BAKANI

DR. AHMET DEMİRCAN

(Samsun) - Sayın Başkanım, Değerli Milletvekili Arkadaşlar; Denizli Milletvekili Sayın Basmacı’nın bahsettiği konuyu biz daha o zaman
YÖK’le ilgili olduğu için -bize bağlı olmayan
bir hastane biliyorsunuz, üniversite hastanele-

100. YILA ARMAĞAN

sağ olun, kalın sağlıcakla. (AK Parti sıralarından alkışlar)

ri- YÖK’e yazılı olarak bildirdik, YÖK’ün bu
konuyla ilgili çalışması, soruşturması devam
ediyor; bize yazılı bilgi gelirse biz de sizinle
paylaşacağız geldiği zaman.
MELİKE BASMACI (Denizli) - Gelirse değil, gelir herhâlde Bakanlığa diye düşünüyorum.
SAĞLIK BAKANI DR. AHMET DEMİRCAN (Samsun) -

Gelecek yani.
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YÖK de doğrudan işlem yapar çünkü onların
kendi sorumlu olduğu... Ama bize de cevabi
yazı gelecektir, onu sizinle paylaşacağız.
--SAĞLIK BAKANI DR. AHMET DEMİRCAN (Sam-

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,
ben, tabii, şu anda burada nöbetçi Bakan olarak
bulunuyorum; hepsine cevap veremeyebilirim,
bir kısmını yazılı olarak cevaplayacağım arkadaşlar.
sun) -

Sayın Aydın’ın, HES çalışmasıyla ilgili, Tortum’daki...
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HES çalışmasıyla ilgili, Tortum’da Bakan
Bey’le -Enerji Bakanımızla-görüşülmüş.
KAMİL AYDIN (Erzurum) - Rafa kaldırılmıştı
oldu, ne oldu? Bir şeyler oldu.
SAĞLIK BAKANI

DR. AHMET DEMİRCAN

Tekrar bu konuyu Bakan Bey’le
görüşmekte fayda var.
(Samsun) -

KAMİL AYDIN (Erzurum) - Sanki bir, iş adamla-

rı... Bir şeyler mi oldu?

MUSTAFA ILICALI (Erzurum) -

orada.
SAĞLIK BAKANI
(Samsun) -

receğim.

Bir sorun yok

DR. AHMET DEMİRCAN

Onun için yazılı olarak cevap ve-

Sayın Çamak -yanlış zikretmiyorum herhâldebütçe hakkı elbette çok önemli. Bütçe hakkı
Meclisin üzerinde, Türkiye’de de aynı şekilde.
Ek ödenekler Bütçe Kanunu dışında bir hadise değil, ek ödenekler de Bütçe Kanunu’ndan
alınan yetkiyle kullanılıyor, dolayısıyla bütçe
hakkının içerisinde.
Sayın Gürer, 109 bin öğretmen açığına rağmen atanamayan öğretmenler konusunu, takdir edersiniz, Millî Eğitim Bakanımıza yazılı
olarak cevaplanması için ileteceğiz. İnşallah,
oradan olumlu bir cevap gelir.
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Teşvik kredilerinin geriye dönüş oranını net
olarak bilmiyorum ama teşvik kredilerinin
geriye dönüş oranının yüksek olduğunu biliyorum. Bu konuda da net cevabı yazılı olarak
sizlere ulaştıracağız. Sayın Kayan’ın sorusu bu.
Kocaeli Gebze Devlet Hastanesi ve bitme süresiyle ilgili konu ve temeli atılacak olan hastaneyle ilgili konuyu da -şu anda rakamları,
tarihleri tam hatırlayamıyorum- yazılı olarak
cevaplayacağım.
Sayın Behçet Yıldırım’ın atanamayan sağlıkçılar konusuna gelince; iki tane kuradan sonra şu
anda elimizde atanamayan sağlıkçı sayısı 1.140
civarında. Bunların soruşturmaları geldikçe
biz atanmasında sakınca olmayanları atıyoruz.
Sanıyorum, önümüzdeki günlerde artık bu nihayetlenecek ancak yeni atamalar için ise önümüzdeki iki hafta içerisinde yine kura açacağız.
Recep Bey 16
bin demişti, siz 11 bin alım dediniz, 5 bin açık
var Sayın Bakan. Sizden önceki bakanın 16
bin açıklaması var.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) -

SAĞLIK BAKANI

DR. AHMET DEMİRCAN

Bu atanamayanlar biliyorsunuz
kurayla gelenler. Bunlar kanun gereği, bizim
açacağımız bir şey yok, zorunlu hizmet olarak
atıyoruz.

(Samsun) -

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) -

cak.” demişti ama.

Yani “Alına-

SAĞLIK BAKANI DR. AHMET DEMİRCAN (Samsun) - Yani hiç kimse dışarıda kalmıyor, mezun

olan pratisyen hekim arkadaşlar ve diğerleri,
uzmanlar geldiğinde atanıyor.
ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Çok

çok.

SAĞLIK BAKANI

soruyorlar,

DR. AHMET DEMİRCAN

(Samsun) - Atanamayan konusuna gelince;
soruşturması bitmediği için atanamayan arkadaşlardan bahsediyoruz. Onların da önümüz-

40 bin kişi alın
Sayın Bakanım. 40 bin kişi alın sağlığa.
ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) -

SAĞLIK BAKANI DR. AHMET DEMİRCAN (Samsun) - Ben kalanların yazılı olarak cevaplanacağını beyan ettim.

Teşekkür ediyorum.
--SAĞLIK BAKANI DR. AHMET DEMİRCAN (Sam-

Sayın Başkan, Değerli Milletvekili Arkadaşlarım; Sayın Mehmet Tüm Bey’in sorusuyla
başlıyorum, emeklilerin yaşa takılanların sayısı
konusunda bir sorusu var. Bu konudaki bilgilerin Sayın Bakan tarafından yazılı olarak verileceğini söylüyorum.

sun) -

Sayın Göker’in sorduğu, biz buradayken makam arabalarının neden dışarıda çalıştıkları konusu. Ben öyle bir şey bilmiyorum. Gerçekten
eğer biz burada otururken devamlı çalışıyorlarsa yanlıştır, çalışmaması lazım ama eğer bizim
kalkıp gelmekte olduğumuz bilgisi verildiğinde
çalışıyorlarsa ona bir şey demiyorum. Ben onu
öğreneceğim ve gereken tedbiri alacağım inşallah arkadaşlar.

Sayın Bakanın sorusuna yazılı cevap verilecek.
Kuyucuoğlu’nun PTT’yle ilgili sorduğu suali
ben cevaplama noktasında değilim. Yine ilgili bakan arkadaşın yazılı olarak cevaplamasını
isteyeceğim.
Sayın Ahrazoğlu’nun ağız diş sağlığı merkezlerinde çalışan sağlık teknisyenlerinin sağlıklarını
korumayla ilgili riskli hizmet verdikleri, bu riskli
hizmet grubuna alınmaları gerektiği ve yıpranma payının verilmesi gerektiğiyle ilgili soruya
gelince, elbette ki sağlık çalışanlarının çalışma
ortamlarının düzeltilmesi ve düzenlenmesi için
çalışmalarımız sürüyor.
Bir sonraki soruya, en son soruya da birlikte vereyim, Sayın Yıldırım’ın sualiyle birlikte cevaplamış olayım. Doktorların özlük haklarıyla ilgili
çalışmamız var. Özlük haklarını geliştirmek,
emekli maaşlarını artırmak ve yıpranma payını
doktorlara kazandırmakla ilgili bir çalışmamız
var ve önümüzdeki ayda, ocak ayında imkân
olursa sağlıkla ilgili bir yasa paketi getireceğiz.
Bunun içerisinde doktorların özlük haklarıyla
ilgili çalışmalar da olacak.
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deki günlerde soruşturmaları bitecek elbette.
Geldikçe biz asla beklemeden atıyoruz. Yeni
kura önümüzdeki iki hafta içinde çekilecek.

Diğer arkadaşımız Sayın Arslan’ın vergilerle
ilgili sormuş olduğu soruya yazılı cevap verileceğini burada beyan ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum.
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Dr. Ahmet Demircan
Dönemi Sağlık Düzenlemeleri
•

28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Endüstri bölgelerinde sağlık koruma bandı
bırakılması ve Türk Optisyen- Gözlükçüler Birliği teşkili öngörülmekte).

•

29/3/2018 tarihli ve 7104 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar
ile 178 sayılı KHK’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Sağlık Bakanlığınca izin

100. YILA ARMAĞAN

verilen gerçek veya tüzel kişilerin, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu
gerçek kişilere, sağlık kurum ve kuruluşlarında hizmet vermelerinin temini).
•

7078 sayılı Kanun ile kanunlaşan 694 sayılı KHK (Türkiye Kamu Hastaneleri
Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun kaldırılması ve yeni yapılandırma).

•

698, 700 ve 703 sayılı KHK’lar ile 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı
Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ve 6569 sayılı Türkiye Sağlık
Enstitüleri Başkanlığı Kurulması KHK hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

•

Acil Sağlık Otomasyon ve Beyaz Kod Mobil Sistemi ile E-Reçete uygulamaya
başlandı.

•

Sağlıkta İstatistik ve Nedensel Analizler (SİNA) otomasyon programı kullanılmaya
başlandı.
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Dr. Fahrettin KOCA (1965 -)

Dr. Fahrettin Koca
1965 yılında Konya’da doğdu.
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. (1988)
Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ihtisası yaptı. (1995)
Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma Vakfı (TESA) tarafından kurulan İstanbul Medipol Üniversitesinin
Mütevelli Heyeti Başkanlığını yürüttü.
66. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetinde Sağlık Bakanı olarak görev aldı.
Evli ve dört çocuk babasıdır.
100. YILA ARMAĞAN

Halen 1. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet sistemi Sağlık Bakanı’dır.

TBMM | 27. DÖNEM
Konu

Sağlık Bakanlığı 2019 Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim
Kesin Hesabı Münasebetiyle

Yasama Yılı

2

Birleşim

34

Tarih

16.12.2018

S

AĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA -

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,
2019 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi
kapsamında Sağlık Bakanlığının ve
bağlı kuruluşlarının 2019 Yılı Bütçesi ve 2017
Yılı Kesin Hesabı’nın görüşülmesi dolayısıyla
huzurlarınızda bulunuyorum. Hepinizi şahsım
ve Bakanlığım adına saygıyla selamlıyorum.
Öncelikle Sağlık Bakanlığımızın bütçesi üzerinde söz alan, fikir beyan eden, yapıcı eleştirileriyle çalışmalarımıza yön veren iktidarıyla
muhalefetiyle milletvekillerimiz Sayın Arife
Polat Düzgün, Sayın Recep Şeker, Sayın Mustafa Açıkgöz, Sayın Selim Gültekin, Sayın
Adnan Selçuk Mızraklı, Sayın Semra Güzel,
Sayın Habip Eksik, Sayın Burhanettin Bulut,

Sayın Gamze Taşcıer, Sayın Ali Şeker, Sayın
Muhittin Taşdoğan, Sayın Hayati Arkaz, Sayın Tuba Vural Çokal ve Arslan Kabukçuoğlu’na teşekkürlerimizi sunarım. (AK Parti ve
İYİ Parti sıralarından alkışlar)
Anayasa’mızın 56’ncı maddesine göre sağlık,
devletin dolaylı veya doğrudan sorumluluğunu
üstlendiği bir kamu hizmetidir. Sağlık Bakanlığı olarak nihai vizyonumuz tüm toplum olarak
sağlıklı hayat tarzının benimsendiği, herkesin
sağlık hakkının korunduğu, ihtiyaç hâlinde herkesin vaktinde ve kaliteli sağlık hizmetine kolayca erişebildiği bir Türkiye’ye sahip olmaktır.
Bunun kamu-üniversite ve özel sektör ayrımı
yapılmaksızın tüm ülke kaynaklarının seferber
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edildiği, riskli grupları önceleyerek toplumun en
ücra köşesine ulaşabilen, tüm toplumu sağlıklı
olmaya teşvik eden, verimli, hakkaniyetli, sürdürülebilir, vatandaşımızın alışkanlıkları, inançları
ve beklentilerine saygı göstererek onların ihtiyaçlarını karşılayan bir sağlık sistemine sahip
olarak başarılabileceğine inanıyorum. Böyle bir
sistem için gelişen toplum beklentilerini ve yeni
ortaya çıkan durumları başarıyla karşılayacak
sağlık insan gücünün en uygun sayıda ve yüksek
kalitede eğitilmesini sağlamalıyız.
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Bugün ihtiyaç duyduğumuz sağlık personeli
değil, geleceğin sağlık teknolojilerini ustalıkla
kullanabilecek sağlık profesyonellerini yetiştirmeliyiz. Meslek eğitiminde hedefimiz sadece
kontenjan değil, kaliteli eğitim olacaktır. Yine,
insan gücü süreç ve teknoloji verimliliğini ölçülebilir ve kıyaslanabilir hâle getirerek performans yönetimiyle ilişkilendirilmiş bir hizmet
modelini ortaya koyacağız.
Toplumun yapı taşları olan bireylerin ve sivil
grupların sadece sağlık hizmeti tüketicileri olmaları değil, sağlık avukatlığı yapma bilincine
ulaşmalarını sağlamak, sağlıklı bir toplum yaratmanın ön şartıdır. Sağlıklı bir gelecek için
tütün, alkol, madde ve teknoloji dâhil her türlü
bağımlılığı ve kötüye kullanımı engelleyeceğiz.
Hızlı bir şekilde yaşlanan toplumumuzda aile
hekimlerimizden başlayarak etkin bir kronik
hastalık yönetimi sistemiyle insanlarımızın
sağlıklı yaşlanmasını temin etmek zorundayız.
Anne ölümü, bebek ölümü, bağışıklama ve kronik hastalık yükü dâhil tüm temel sağlık göstergelerinde en üst düzeye ulaşmak hedefimizdir.
Yeni açmaya başladığımız şehir hastanelerini
bir fırsata dönüştürüp üniversitelerimizle birlikte sinerji oluşturacak bir modelle en modern
teknoloji ve en uygun mekânların en yüksek nitelikteki insan kaynağıyla birlikte vatandaşımızın hizmetine sunulduğu bir döneme geçmek
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istiyoruz. Oldukça düşük maliyetlerle vatandaş
memnuniyetini yüksek tutmayı başaran sağlık
sistemimize yeni katacağımız hizmet modeliyle ülkemizi sağlık turizmi üssü hâline getirmek
zor değildir. Sağlık alanında dijitalleşmeye hız
vererek vatandaşlarımızın sağlık hizmetinin
her aşamasına erişimini kolaylaştırmayı, doğru
zamanda doğru yerde hizmet almalarını sağlamayı ve karar destek sistemleri yardımıyla
kaynakların daha verimli kullanılmasını hedefliyoruz. Aşı, ilaç ve tıbbi cihaz teknolojisini
olabildiğince yerelleştirip ülkemizin jeopolitik
durumu ve son dönemde bölgesinde kazandığı
nüfuzu da göz önüne alarak önemli bir ekonomik fırsat oluşturmak mümkündür.
Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Bakanlığımızın ana misyonu, insan merkezli yaklaşımla birey ve toplumun sağlığını korumak
ve geliştirmek olacaktır. Sağlık Bakanlığının
temel görevlerinden olan koruyucu ve temel
sağlık hizmetleri öncelik verdiğimiz konuların
başında gelmektedir. Koruyucu hizmetler her
zaman önceliğimiz olmuştur,

‘‘

koruyucu ve temel hizmetler için ayrılan
bütçe 2002-2018 döneminde 823 milyon
liradan yaklaşık 14 milyar Türk lirasına
ulaşarak 17 kat artmıştır. 2019 için bu
konuda ayrılan bütçe miktarı 18 milyar
66 milyon Türk lirasına çıkarılmaktadır.

’’

Her anne ve çocuğumuz bizim en kıymetlimizdir. Doğum öncesi anne adaylarımızı en az 1
kere kontrol oranımız yüzde 99’a ulaşmıştır. Artık, hastane doğumlarının tamamı bebek dostu
hastanelerde yapılmaktadır. Bebek başına izlem
sayısı, yılda 8,5’le gelişmiş ülkeler seviyesindedir.
Erken teşhis ve tedaviyle kalıcı sakatlığın önüne
geçmek için, bebeklerimizde yaptığımız tarama-

Bildiğiniz gibi, aşı, sadece yapılan bireyin değil,
toplumun bütününün ve gelecek nesillerin de
sağlığını korumak için en önemli araçtır. Genişletilmiş Bağışıklama Programı çerçevesinde, 12
ayrı hastalığa karşı en geniş aşılama programı
uygulayan ülkeler arasındayız. Nüfus büyüklüğüne oranla aşılama başarısında dünya lideriyiz.
Aşılama konusunda yıllardır süregelen ısrarlı
politikamızı sürdürmede kararlıyız. Bu çabaların neticesi olarak, dünyada anne ve bebek ölüm
hızını en hızlı düşüren ülkelerin başında geliyoruz. Sezaryenin kadın ve bebek sağlığını riske sokacak şekilde gereksiz yere yapılmasını önleme
çabamız devam etmektedir. Bu konuda kamu
hastanelerinde hedefimize ulaşmış durumdayız.
Normal doğumu teşvik etmek ve endikasyon dışı
sezaryen doğumları önlemek için, Doğum Eylem Planı’nı uygulamaya koyuyoruz.

‘‘

Tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi
obezite ülkemizde de önemli bir sorun
hâlini almıştır. Maalesef çocuklarımızda
da obezite sıklığı artmaktadır. Yapılan
araştırmalarda her 4 çocuğumuzdan
birinin fazla kilolu veya obez olduğu
görülmektedir.

’’

Erişkin ve çocukluk çağı obezitesiyle ilgili eylem planlarını güncelleyerek Sağlıklı Beslenme
ve Hareketli Hayat Programı’nı uygulamaya
devam ediyoruz. Okul gıdası logosuyla okullarda satışı yapılabilecek gıdaları belirliyoruz.

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin kuvvetlendirilmesi için, 24 binden fazla aile hekimi
ve yine, aynı sayıda aile sağlığı çalışanıyla ülke
genelinde hizmet vermekteyiz.

Vatandaşlarımızın temiz hava alma hakkını
güvence altına almak görevimizdir. Tütünle
mücadelemizi hiç gevşetmeden sürdüreceğiz.
5 Aralıkta yürürlüğe giren yasal düzenleme bu
konuda elimizi çok güçlendirecek uygulamalar
içermektedir. Artık sigara paketleri tek tip olacak ve üzerlerinde cazibeyi artırıcı herhangi
bir unsur bulunduramayacaktır. Sağlık, spor ve
eğitim hizmeti veren yerlerde sigara satışına da
yasaklama getirilmiştir. (AK Parti sıralarından
alkışlar) Ayrıca, sinema, tiyatro hatta internet
ortamında sigara reklamı anlamı taşıyabilecek
herhangi bir görüntünün bulunması da yasaklanmıştır. Bu konudaki mücadelemizi destekleyen yüce Meclisimize teşekkür ediyorum.

Bağışıklama ve anne çocuk sağlığı hizmetlerinin yanında, artık aile hekimlerimizin kronik
hastalık yönetiminde de etkinliğini artırıyoruz. Şiarımız, her zaman, her yerde, her ortamda, her durumda sağlıklı hayattır. Yürütülen farkındalık çalışmaları, kamu spotları,
teşvik programlarıyla hareketliliği artırmayı
hedefliyoruz.

Hedefimiz yaşlılarımızın sağlık talebini karşılamaktan öte, sağlıklı yaşlanmayı temin etmektir. Kronik hastalıklarla akademik camia
ve sivil toplum örgütleriyle birlikte kararlılıkla
mücadele ediyoruz. Ortak eylem planlarımızı
yaptık. 2025 yılına kadar kalp ve damar hastalıkları, kanser, diyabet veya kronik akciğer hastalıklarına bağlı 70 yaş altı erken ölümlere yol

Aile hekimlerimiz artık ailelerin bir parçası
oldular. Artık sadece doktorluk yapmıyor, ileri
yaş hastalıklarından korunmak için taramalar
yapıyor, eğitimler veriyorlar.
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larda başarı oranımız yüzde 99 seviyesine kadar
ulaşmıştır. Ayrıca, ücretsiz demir ve ücretsiz D
vitamini desteğimiz devam etmektedir.
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açan sebepleri yüzde 25 azaltmayı hedefliyoruz. Kronik hastalıkların önlenmesine yönelik
yürüttüğümüz başarılı çalışmaların Birleşmiş
Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ulaşılması için sağladığı olağanüstü katkılar sebebiyle, bildiğiniz gibi, Birleşmiş Milletler
özel ödülüne layık görüldük. Bu ödül Birleşmiş
Milletler Genel Kurul toplantısı esnasında Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim edildi.

100. YILA ARMAĞAN

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, ülkemizde kamu hastaneleri, özel hastaneler, üniversite hastaneleri başta olmak üzere ilgili tüm
paydaşlarla birlikte nitelikli sağlık hizmeti sunulması için çalışıyoruz. Poliklinik ve acil servislerin etkinliğinin sağlanmasından nitelikli
yatak sayısının artırılmasına ve özellikli hizmet
branşlarının geliştirilmesine, acil servislerdeki
yoğunluğun azaltılmasından hasta ve çalışan
memnuniyetinin artırılmasına, sağlıkta kullandığımız malzeme ve cihazların yerlileştirilmesine kadar birçok alanda ülkemizin daha iyi bir
noktaya gelmesini hedefliyoruz.
Hastanelerimizde koğuş tipi odalardan müstakil, tuvaleti ve banyosu olan, mahremiyete özen
gösteren nitelikli odalara geçiyoruz.

Yatan hastalar için günübirlik dâhil kanser ilaçlarının hastanelerimizce teminini zorunlu hâle
getirdik. Hastaların kemoterapi gibi yıpratıcı bir
tedavi öncesinde ilaç teminiyle uğraşmasını önledik. Bakanlık merkezinden toplu alım yaparak
fiyat avantajı sağladık. En son, toplu alım yaparak önemli 2 kanser ilacında yüzde 71 oranında
indirim sağladık. Döviz dalgalanmasının olduğu
bu dönemde bu sağlanmış oldu. Ayrıca, özel sağlık kuruluşlarında kanser hastalarına yapılacak
ameliyatlarda ilave ücret alınmasını engelledik.
Yatağa bağımlı hastalara evde tıbbi bakım
hizmeti sunarak devletimizin şefkatli elini
uzatıyoruz.

‘‘

Evde sağlık hizmetleriyle 2012
yılından bugüne kadar 1 milyon 200
bin kişiye hizmet sunduk. 2019 yılında
bu rakamı 1 milyon 350 bin kişiye
ulaştırmayı hedefliyoruz.

’’

Yoğun bakım yatak sayısının artışı, kritik bakım gerektiren hastaların bakım ve tedavisinde
önemli bir sorunu çözmüştür. Kritik bakım eksikliği sebebiyle ölüme terk edilen hasta hikâyeleri artık ülkemizin gündeminden çıkmıştır.

Hastane acil servislerini yeniden yapılandırıyoruz. Acil servislere başvuruları azaltmak için
mesai dışı poliklinik hizmetleri başlatılmıştır.
Hasta yoğunluğu fazla olan eğitim araştırma
hastanelerimizde acil servis fiziki mekânlarını
yeniden düzenliyoruz. Ayrıca, sahada çalışan
sağlık personelimizin iş yükünü azaltmak ve hastalarımıza daha kaliteli sağlık hizmeti vermek
adına önümüzdeki aylarda acil tıp teknikerliği,
veri hazırlama işletmenliği, ambulans şoförlüğü gibi alanlarda 6.500 kişilik atama yapıyoruz.
2019 yılında pratisyen hekim, uzman hekim, diş
hekimi ve eczacı olmak üzere toplam 25 bin sağlık personelinin atamasını gerçekleştireceğiz.

Vatandaşlarımızın cepten yaptıkları sağlık
harcamaları yaklaşık yüzde 16 seviyesindedir.
OECD ortalamasının yüzde 19 seviyesinde ol-

27’nci Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk yasama faaliyetlerinden biri, sağlık
çalışanlarının uzun süredir beklediği özlük hak-

‘‘

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın başında
yüzde 6 olan nitelikli yatak oranımızı
bugün itibarıyla yüzde 70’e çıkarmış
bulunmaktayız. Hedefimiz, 2023’te tüm
odalarımızın nitelikli olmasıdır.

’’
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duğunu hatırlatırım. Bunu daha da azaltmak
için gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz.

Şiddet, her yönüyle bir insanlık ayıbıdır.

‘‘

Şiddet, görevi insana hizmet olan biz
sağlıkçılar için hiçbir şekilde duymak
istemediğimiz bir kavramdır. Sadece
sağlıkçılara yönelik olarak değil,
bütün insanlar için kabul edilemez bir
durumdur. Maalesef hemen her gün
şiddet olaylarının haberlerde yer alması
hepimizi üzmektedir. Sağlık çalışanları
da ne yazık ki şiddet mağdurları
arasında fazlasıyla yer almaktadır.

’’

Bu husus sadece bizim değil birçok ülkenin
önemli bir sorunudur. Bunun için, sadece Sağlık Bakanlığı olarak değil toplum olarak şiddete
karşı bir tutum geliştirmek zorunda olduğumuza inanıyorum. Konuya sadece bir asayiş sorunu olarak yaklaşmak ve çözümünü sadece bir
noktada aramak netice vermeyecektir. Bunun
için çok yönlü bir yaklaşımla tedbirlerimizi artırmak zorundayız.

‘‘

Kapsamlı bir Sağlıkta Şiddeti Önleme
Eylem Planı hazırlıyoruz.

’’

Bu kapsamda, hasta ve sağlık personelinin
buluştuğu fiziksel ortamların rehabilitasyonu,
sağlık personelinde yorgunluk ve bitkinliğe
yol açan aşırı iş yükünün azaltılması, doktorlarımızın malpraktis ve tazminat tehdidinden
kurtarılması, vatandaşlarımızın sağlık okuryazarlığının artırılması, sağlık hizmeti verme

ve hizmet alma kültürünün toplumsal barış
anlayışıyla geliştirilmesi, hasta-hekim iletişimini geliştirici eylemlerin hayata geçirilmesi
ve nihayet, caydırıcı cezai yaptırımların uygulanması gerekmektedir. Vatandaşlarımızın ve
sağlık çalışanlarının karşılıklı itimat ve saygıya
dayalı iletişimin sağlıklı kurulabildiği ortamlarda bir araya gelmesini hedefliyoruz. Hasta ve sağlık personeli olarak her iki tarafın da
kendini güvende hissettiği bir hizmet ortamının oluşturulmasını sağlamalıyız. Meslektaşlarımızın güvenli bir ortamda hizmet vermelerini sağlamak, şiddeti caydırmak ve suçluların
hak ettikleri biçimde cezalandırılmalarını temin etmek kamunun sorumluluğudur. Yüce
Meclisimizce kabul edilerek yürürlüğe giren
yeni yasal düzenlemeye göre, sağlık personeline karşı şiddet uygulayanların, şikâyete gerek
kalmaksızın, doğrudan kolluk kuvvetlerince
yakalanarak, karakolda serbest bırakılmaksızın, adli işlemleri tekemmül etmek üzere cumhuriyet savcılığına sevk edilmesi, cumhuriyet
başsavcılığınca dosyanın tekemmül ettirilmesi,
müşteki, mağdur veya tanık olan sağlık personelinin ifadesinin iş yerinde alınması yasal
zorunluluk hâline gelmiştir. Bu kanuni düzenlemenin sağlıkta şiddette caydırıcılığa önemli
oranda katkı vereceğine inanıyorum.

100. YILA ARMAĞAN

larıyla ilgili düzenleme oldu. Sayın milletvekillerimizin destekleriyle hekim ve diş hekimlerinin emekli maaşlarında ek ödeme, iyileştirme
yapıldı. Tüm sağlık çalışanlarımızın beklediği
fiilî hizmet zammı verilmiş oldu. Sağlık personelimizin bu kazanımları için verdikleri desteklerinden dolayı sayın milletvekillerimize ayrıca
teşekkür ediyorum.

Değerli Milletvekilleri, nüfusu yıllara göre artış
gören ülkemizde vatandaşlarımıza yerinde, nitelikli sağlık hizmetinin verilmesi amacıyla yeni
sağlık tesislerinin eklenmesi, mevcut olanların
yenilenmesi kaçınılmaz bir gerekliliktir. Hastanelerimizin yaş ortalaması kırk dokuz yılı bulmuşken yeni yapılan yatırımlarla bu ortalama
ancak on üç yıla indirilebilmiştir.

‘‘

Ülkemizde 10 bin kişiye düşen
hastane yatak sayısı 28 iken, OECD
ortalaması 47, Avrupa Birliği
ortalaması 50’dir.

’’
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Nüfusa göre yatak sayısında gelişmiş ülkelerin
düzeyine ulaşmak için çalışmaya devam ediyoruz. 2019-2021 yılları arasında 19.782 yataklı
168 hastanemizi tamamlamayı hedefliyoruz.
Önümüzdeki yıl 67 hastaneyi daha hizmete
alarak 6.480 nitelikli yatak kapasitesi daha kazandırmayı hedefledik.
Kamu-özel ortaklığı projeleriyle Türkiye’de geleceğin hastanelerini vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya başladık. 2023 hedefine yürüyen
güçlü Türkiye’de şehir hastanelerini sağlıkta
gelinen ve hizmetin alınabildiği son nokta olarak planlıyoruz. Amacımız, bu hastanelere başvuran her hastanın sağlıkla ilgili sorunlarının
tamamını bir merkezde sonuçlandırabilmesidir.
100. YILA ARMAĞAN

‘‘

Şehir hastanelerinin kapılarını
üniversitelerimize açarak buralarda
mükemmeliyet merkezleri kurmayı
planlıyoruz.

’’

Şehir hastanelerimizin üniversitelere açılması
hem hizmet kalitesine hem de üniversitelerimizin yeni bir açılım yapmasına fırsat sağlayacaktır. Nitelikli insan kaynağına altyapısı güçlü modern tesislerde görev yapma fırsatının verilmesi,
bu esnada belli teşvik modelleriyle desteklenmesi, ileri eğitim ve beceri gerektiren özellikli tıbbi
hizmetlerin başarıyla verildiği mükemmeliyet
merkezleri kurmamızı kolaylaştıracaktır.
Ayrıca,

‘‘

Türkiye’yi sağlık turizminde önemli
bir marka hâline getirmek hedefinin
en önemli yapı taşlarından birisi 30
bin nitelikli yatağıyla şehir hastaneleri
olacaktır. Şu ana kadar Adana, Isparta,
Mersin, Yozgat, Kayseri, Elâzığ,
Eskişehir ve Manisa şehir hastaneleri
hizmete girmiştir. Önümüzdeki günlerde
3.704 yataklı dünyanın 3’üncü büyük
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hastaneler kompleksini Ankara’da
açmayı hedefliyoruz.

’’

Değerli Milletvekilleri, bu arada şehir hastaneleriyle ilgili asılsız söylemlere cevaben bazı
hususlara değinmek istiyorum. Kamu-özel iş
birliğiyle hastane inşa süremiz çok kısalmış,
ortalama sekiz on yıldan iki üç yıla inmiş olmasının yanında, yatırım yükünün uzun yıllara
yayılması ve uzun süreli tüm bakım ve onarım
maliyetleri ile idame risklerinden kamunun sıyrılması gibi avantajları bilinmektedir.
Kamuoyunda bazı platformlarda ve burada
dile getirildiği gibi, şehir hastanelerinde özellikle garanti konusu çok konuşulan bir konu. Altını çizerek söylüyorum, hasta garantisi verildiği
iddiaları gerçek dışıdır. Ne acil hizmetlerinde
ne poliklinik muayenelerinde ne yatan hastada
-yani yatak doluluk oranında- ne de herhangi
bir ameliyat sayısında herhangi bir taahhüt ve
garanti söz konusu değildir.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN -

Buyurun.

SAĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA (Devamla) - Laboratuvar ve görüntüleme gibi
miktara bağlı hizmet alımları konusu da çarpıtılmaktadır. SUT fiyatlarına göre önemli bir
oranda indirim yapılması için belirlenen eşik
değerler sayesinde, laboratuvar ve görüntüleme
hizmetleri dünyanın hiçbir yerinde göremeyeceğimiz oranda ucuza temin edilmektedir.
DR. MURAT EMİR (Ankara) - Sözleşmeleri tartı-

şacağız, çarpıtmayalım Sayın Bakan.

SAĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA (Devamla) - Beni lütfen dinleyin, dediğimi anlarsınız.

Yüzde 70’e kadar yüzde 40 indirim yapılmakta; yüzde 70’in üzerinde görüntüleme için yüzde 40, laboratuvarlar için ayrıca yüzde 15 indirim yapılmakta. (AK Parti sıralarından alkışlar)

kiralar.

çok yüksek,

SAĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA (De-

Şu an hepimizin şikâyet ettiği SUT
fiyatları yani bunlarla hizmet üretilemez dediğimiz fiyatlar hiçbir şekilde değişikliğe uğramadan, aynı fiyatlar üzerinden indirim yapılarak
sağlanmakta yani MR 62 lirayla, bu indirim
sayesinde 23 liraya kadar inebilmektedir, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir hizmet yoktur.
vamla) -

lerimiz üç yıl sonra, var olan firmanın hiçbir
ayrıcalığı olmadan, herkesin katılabildiği bir
ihale dönemiyle verilecektir; yirmi beş yıl değil.

Ne söylerseniz
tersi çıkıyor, bunun da tersi çıkar Sayın Bakan.

Ayrıca, şehir hastaneleri projesinde hastanenin
yapılacağı arazinin verildiği söylenmektedir,
yüklenici firmaya ücretsiz verildiği iddia edilmektedir; bu durum asla söz konusu değildir.
Yirmi beş yılın sonunda arsa ve bina tüm takyidatlarından arınmış bir şekilde kamuya bırakılmaktadır yani üst hakkı verilmektedir yani arsa
bedelsiz verilmemektedir, arsa bizimdir. (AK
Parti sıralarından alkışlar)

SAĞLIK BAKANI

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) -

DR. FAHRETTİN KOCA (De-

Başka bir konuyu özellikle söylüyorum: Ayrıca, bu, hizmet alımları için yirmi beş
yıl değil, bunun altını özellikle çiziyorum; bu
yüzde 70 dediğim…

vamla) -

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Sayın

Bakan, tamamlayalım lütfen.

SAĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA (Devamla) -

Başkanım, bitmez bu.

Sayın Bakan, sözleşmeleri paylaşın, hep beraber tartışalım.

DR. MURAT EMİR (Ankara) BAŞKAN - Bitmez

Bakanlarım üç beş dakika versinler.
Bu konu önemliydi biraz.

vamla) -

lütfen.

Bir dakika içerisinde toparlayalım

SAĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA (De-

Ayrıca, bu hizmet alımları yirmi beş
yıl değil, sadece beş yıl için geçerlidir; bunu lütfen unutmayın.
vamla) -

DR. MURAT EMİR (Ankara) - Sayın

leşmeleri kamuyla paylaşın.

Bakan, söz-

SAĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA (Devamla) - Yani

Sayın Bakan, tamamlayalım lütfen.

SAĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA (Devamla) - Bir başka çok önemli konuyu söyleye-

ceğim: İddia edildiği gibi kamu-özel iş birliğine
yönelik, özelde şehir hastanelerine yönelik ne
Sağlık Bakanlığı ne Hazine ve Maliye Bakanlığı
hiçbir şekilde, hiçbir sözleşmeye borç yüklenim
anlaşması imzalamamıştır. Bir daha söylüyorum…
DR. ALİ ŞEKER (İstanbul) - Hazine

garantisi…

SAĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA (De-

ama süre bitiyor.

SAĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA (De-

BAŞKAN -

BAŞKAN -

100. YILA ARMAĞAN

DR. ALİ ŞEKER (İstanbul) - Kiralar

Yozgat ve Isparta şehir hastane-

vamla) - Asla

yok, diyorum.

Hiçbir şekilde ne Hazine ve Maliye ne Sağlık
Bakanlığı, borç yüklenim anlaşması imzalamamıştır. (AK Parti sıralarından alkışlar)
DR. ARSLAN KABUKCUOĞLU (Eskişehir) - Söz-

leşmeyi niye açıklamıyorsunuz ?
KAMİL OKYAY SINDIR (İzmir) -

Sözleşmeleri

niye saklıyorsunuz Sayın Bakan?
SAĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA (Devamla)

- Ayrıca, bu ihaleler şeffaf yapılmak-

tadır.
- Sayın Bakan,
sözleşmeleri niye saklıyorsunuz?
KAMİL OKYAY SINDIR (İzmir)
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SAĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA (Devamla) -

Sözleşmeler şeffaf.

KAMİL OKYAY SINDIR (İzmir) - “Şeffaf.” Nerede?
SAĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA (Devamla) - Şu

an açık.

DR. ARSLAN KABUKCUOĞLU (Eskişehir) - Giz-

li, gizli!
SAĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA (De-

Ben size izah edeyim, beni dinleyin,
izah edeyim. (CHP sıralarından gürültüler)

vamla) -

Sözleşmeler nasıl yapılıyor, Resmî Gazete’yi
okuyabilirseniz bunu da anlarsınız.
100. YILA ARMAĞAN

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN -

Sayın Bakan, Genel Kurula hitap

edin.
SAĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA (Devamla) -

Başkanım… (AK Parti sıralarından

alkışlar)
BAŞKAN - Buyurun.

Bakın -tüm evreler- 4 evreden oluşmakta ihale. Öncelikle, ön yeterlilik ihale
ilanına çıkılmakta -hepinizin okuyabileceği
şekilde- firmaların ilk teklif vermesi, nihai eşitlenmiş tekliflerin değerlendirilmesi ve açık eksiltmeyle şeffaf bir şekilde yürütülmektedir ve
bu ihaleye giren firmalar da 3 tane değildir.

vamla) -

Niye denetlen-

miyor Sayın Bakan?
SAĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA (De-

Bugüne kadar 17 tane olmuştur, 17
tane. (AK Parti sıralarından “Bravo!” sesleri,
alkışlar)

vamla) -

KAMİL OKYAY SINDIR (İzmir) - Niye denetlenmedi bugüne kadar? İhale Kanunu’na tabiydi, İhale
Kanun’u’na niye tabi değil, niye denetlenemiyor?
Yüzyılın

Sağlık Bakanları

1356

FEHMİ ALPAY ÖZALAN (İzmir) -

başlamadı daha!

Soru-cevap

BAŞKAN - Arkadaşlar, dinleyelim, lütfen. Dinle-

yelim, Sayın Bakan açıklama yapıyor.

DR. MURAT EMİR (Ankara) - İmzalanan son
sözleşmeyi görmeden o sizin anlattıklarınız ortada kalır.
BAŞKAN -

Sayın Emir…

SAĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA (Devamla) -

Ben sadece…

İnşaatı bilenler bilir, şehir hastanelerinin -bize
teslim edilen 8 hastaneden bahsediyorum bu
rakamı iyi analiz edebileceğinizi düşünüyorum- metrekaresinin bize maliyeti 4.855 liradır,
bugünün güncel rakamı yani 895 dolar. 5 katı
dediğiniz maliyet nerede? (AK Parti sıralarından alkışlar)
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

SAĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA (De-

KAMİL OKYAY SINDIR (İzmir) -

Sayın Bakan, biz
nihai sözleşmeyi söylüyoruz, nihai imzalanan
sözleşmeleri, ihale şartnamesini söylemiyoruz.
DR. MURAT EMİR (Ankara) -

DR. ALİ ŞEKER (İstanbul) - Kira sonunda ne
kadar maliyeti, sözleşme bitiminde?
KAMİL OKYAY SINDIR (İzmir) - 27 milyar liralık

iş yaptınız.

SAĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA (Devamla) - Sağlıkta tasarruf olmaz. En pahalı
sağlık hizmeti, kalitesiz olanı; bedeli en ağır
sağlık hizmeti ise erişilemeyenidir çünkü bedeli
canla ödenir. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Sayın

yorlar.

Bakan, ne yapacağız? Vermi-

KADİM DURMAZ (Tokat) - Sayın Bakanım, o
sözleşmelerden siyasi parti gruplarına birer
tane gönderebilir misiniz?
SAĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA (Devamla) - Yerelleşme konusu var, sağlık turizmi

BAŞKAN -

inşallah.

Soru-cevapta onları tamamlarsınız

SAĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA (Devamla) -

layayım.

Peki, o zaman soru-cevapta tamam-

BAŞKAN -

Selamlayın, kapatalım.

SAĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA (Devamla) - Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,
1 milyonu aşkın sağlık çalışanımızın fedakâr
çalışmalarıyla bu başarılara imza attık ve daha
nicelerine atacağımıza inanıyoruz. Kendilerine
şükranlarımı sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)
FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) - Üniver-

site hastaneleri borç içinde. Üniversite hastanelerini nasıl kurtaracaksınız Sayın Bakan?

SAĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA (Devamla) - Sayın

Başkan, Değerli Milletvekilleri,
sözlerimi sonlandırırken 2019 yılı bütçemizin
ve bu bütçeyle gerçekleştireceğimiz çalışmaların hayırlara vesile olmasını diliyor, yapacağınız katkılar için şimdiden teşekkürlerimi sunuyor, sağlık dolu günler diliyorum. (AK Parti,
MHP ve İYİ Parti sıralarından alkışlar)
--SAĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA -

şekkür ederim Başkanım.

Te-

Öncelikle aşı konusuyla ilgili cevap vermek
istiyorum. Kuduz aşısıyla ilgili herhangi bir
sorunumuz bulunmamaktadır, bugün pazar
olmasına rağmen sabah 70 bin doz bütün ülkeye dağıtılmaya başlanmıştır. Bunun dışında,
gelecek yıl, 2019 için yerelleşme kapsamında
difteri-tetanoz aşısı ruhsatı alınmış olarak bize
teslim edilecektir yerel bir aşı olarak. Ayrıca hepatit A, suçiçeği, kızamık, kızamıkçık, kabaku-

lak ve hepatit B için de yerelleşme çalışmaları
devam etmektedir. Grip aşısı 6 Kasımda 170
bin doz, kasım ayı sonunda ise 160 bin dozla
piyasaya verilmiştir, herhangi bir sorun yoktur.
Sağlık turizmiyle ilgili… Özellikle sağlık turizmini çok önemsiyoruz. Bu dönemde 2018’i
ortalama 1,5 milyar dolara yakın kapatmış olacağız ama önümüzde 2023 yılı için bunu en az
5 kat medikal turizm olarak artırmayı ve şu dönemde 550 bin gelen sağlık turistini 1 milyon
500 bin sağlık turistine 2023 yılında çıkarmayı
hedefliyoruz ve ülkemizi marka hâline getirmek istiyoruz. Bunun için Mecliste geçen

‘‘

USHAŞ adında kurulan bir şirketimiz
oldu biliyorsunuz. Profesyonel anlamda
sadece kamunun değil, üniversitelerimiz,
özel sektör, şehir hastaneleri ve kamu
dâhil olmak üzere bütün sağlıktaki
birikimimizi yurt dışına özellikle açan ve
birçok hedeflediğimiz ülkede aktif ofisleri
olan bir yapı hızla organizasyonunu
yapmaya başladı.

Ayrıca Sağlık Marketle ilgili…

‘‘

100. YILA ARMAĞAN

konusu var, “Sağlık Market” konusu var, var
da var.

’’

Sağlık Market şu dönemde
Devlet Malzeme Ofisi üzerinden
alımlarına başladı. Bu Sağlık Market
üzerinden sadece kamunun değil,
özel sektör ve üniversitelerimiz dâhil
olmak üzere kritik gördüğümüz
önemli ilaç ve malzemenin tedariki
sağlanmış olacak.

’’

ilk örneğini biyonik kulakta hayata geçirdik. Bu
çerçevede dolardaki dalgalanmayla birlikte biliyorsunuz medya ve siyasetin gündemine de girdiğini ve o süreçte özellikle yabancı firmaların,
4 firmanın yüksek fiyat talebi oldu ve bu yüksek
fiyat talebinin olduğu dönemden sonra toplu
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alım Sağlık Market üzerinden yapıldı, bir üst
modeli yarı fiyatına alınarak bütün üniversitelerimiz ve hastanelerimize dağıtımı yapıldı. Bunu
diğer birçok önemli gördüğümüz, kritik gördüğümüz ve erken dönemde kalp pilleri dâhil olmak üzere birçok alanda da yapmak istiyoruz.
SMA konusu da çok çarpıtılan bir konu. SMA
bir vekil arkadaşımız yıllardır verilmeyen bir…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
Sayın Bakan, şöyle, zaten hepsine
cevap verebilmek mümkün değil, yazılı olarak
verirsiniz, diğer bakanlarımız da cevap versinler.

BAŞKAN -

SAĞLIK BAKANI

DR. FAHRETTİN KOCA -

100. YILA ARMAĞAN

SMA’yla bitiriyorum Sayın Başkan.
Yıllardır verilmeyen bir durumdan bahsettiler.
SMA ilacı 2016’nın Aralık ayında dünyada piyasaya çıktı yani yıllar önce bu ilaç çıkmadı, iki
yıl öncesinden bahsediyoruz. Tip 1 için 2016

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN -

dik.

SMA’ydı, başka bir konuya da gir-

SAĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA - Ve biz

fiyat düzenlemesi yapmak için pazarlık yaptığımız dönemde bile pazarlığın sonucunu beklemeden “Bu ilacı bütün hastalarımıza veriyoruz.” diye duyurusunu yaptık. Dolayısıyla, bu
konuda herhangi bir sorun yaşamıyoruz.

Konu

Sağlık Bakanlığı 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2018 Yılı Merkezi
Yönetim Kesin Hesabı Münasebetiyle

Yasama Yılı

3

Birleşim

33

Tarih

14.12.2019

SAĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA - Sayın

Başkan, Değerli Milletvekilleri, 2020 Yılı Bütçe
Kanun Teklifi kapsamında Sağlık Bakanlığının
ve bağlı kuruluşlarının 2020 Yılı Bütçesi ve
2018 Yılı Kesin Hesabı’nın görüşülmesi dolayısıyla huzurunuzda bulunuyorum.
Siz değerli milletvekillerimizi, sizlerin nezdinde
bizleri ekrandan takip eden aziz milletimizi şahsım ve Bakanlığım adına saygıyla selamlıyorum.
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Aralık ayında dünyada yani Amerika’da çıkan
ilacı Türkiye, temmuz ayında Tip 1 hastalarının hepsine vermeye başladı, dünyada yeni çıkan bir ilaçtan bahsediyoruz. Tip 2 ve Tip 3
içinse klinik çalışmaları 2018 nisan ayında bitti,
bunun özellikle altını çiziyorum. Tip 2 ve Tip 3
için nisan ayında bitti yani beş altı ay öncesinden bahsediyorum. Ve bu dönemde, ilaç firması özellikle ruhsat alımı için ruhsat müracaatı
yapmadı, tek firma olduğu için.

Öncelikle, Sağlık Bakanlığımızın bütçesi üzerinde söz alan, fikir beyan eden, yapıcı eleştirileriyle çalışmalarımıza yön veren, iktidarıyla
muhalefetiyle milletvekillerimiz Sayın Aylin
Cesur, Sayın Arslan Kabukcuoğlu, Sayın Sefer
Aycan, Sayın Muhittin Taşdoğan, Sayın Hayati Arkaz, Sayın Habip Eksik, Sayın Semra Güzel, Sayın Mehmet Göker, Sayın Bayram Yılmazkaya, Sayın İrfan Kaplan, Sayın Ali Şeker,
Sayın Avni Aksoy, Sayın İsmail Güneş, Sayın

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anayasa’mızın 56’ncı maddesine göre sağlık, devletin doğrudan veya dolaylı olarak sorumluluğunu üstlendiği bir kamu hizmetidir. Herkesin
sağlık hakkının korunması ve ihtiyaç hâlindeki
herkesin vaktinde ve kaliteli sağlık hizmetine
kolayca erişebilmesini temin etme misyonunu
üstlenmiş bir bakanlık olarak, tüm vatandaşlarımızın sağlıklı hayat tarzına kavuşması için
çaba harcıyoruz.
Ülkemizdeki riskli grupları önceleyerek toplumun en ücra köşesine ulaşabilen, tüm toplumu
sağlıklı olmaya teşvik eden, verimli, hakkaniyetli, vatandaşımızın alışkanlıklarına, inançlarına ve beklentilerine saygı göstererek onların
ihtiyaçlarını karşılayan sürdürülebilir bir sağlık
sistemine sahip olmanın uğraşı içindeyiz.
Güvenli bir hizmet ortamı ve güçlü hasta-hekim iletişimi önceliğimizdir. (Uğultular)
BAŞKAN - Değerli Arkadaşlar, biraz yavaş lütfen.
SAĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA (De-

Vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarının, karşılıklı itimat ve saygıya dayalı
iletişimin sağlıklı kurulabildiği ortamlarda buluşmasını hedefliyoruz. Hasta ve sağlık personeli olarak, her iki tarafın da kendini güvende
hissettiği bir hizmet ortamının oluşturulmasının çabası içindeyiz. Nerede vatandaşımız acil
bir yardıma ihtiyaç duyarsa, oraya kara, deniz
ve hava ambulanslarımızla ulaşıyoruz, bu hususta sınırlarımızın ötesinde hizmet veriyoruz.

vamla) -

Tütün, alkol, madde ve teknoloji dâhil her türlü bağımlılığı ve kötüye kullanımı engellemek
hepimizin sorumluluğudur, sağlıklı bir gelecek
için vazgeçilmez bir şarttır, bu konuda taviz
vermeyeceğiz.

‘‘

Yeni kurduğumuz USHAŞ, art
arda açtığımız şehir hastaneleri ve
hızla gelişen özel hastanelerimizle,
Türkiye’nin iddialı bir sağlık turizmi
üssü olmasını sağlayacak adımlar
atıyoruz. Yeni bir dinamizmle, harekete
geçirdiğimiz TÜSEB’in aşı, yerli ilaç
ve tıbbi cihaz geliştirilip üretilmesini
destekleyen çağrılarıyla bu alanda bir
ivme kazandırmayı umuyoruz.

’’

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Sağlık
Bakanlığının temel görevlerinden olan koruyucu ve temel sağlık hizmetleri her zaman önceliğimiz olmuştur.

100. YILA ARMAĞAN

İsmail Tamer, Sayın Selim Gültekin ve Sayın
Mustafa Esgin’e teşekkürlerimi sunarım.

‘‘

Koruyucu ve temel sağlık hizmetleri için
ayrılan bütçe, 2002-2019 döneminde
3,8 kat artarak yaklaşık 18 milyar liraya
ulaşmıştır. 2020 yılı için bu konuda
ayrılan bütçe miktarı 20 milyar 846
milyon liraya çıkarılmaktadır.

’’

Doğum öncesi anne adaylarımızı en az 1 kere
kontrol oranımız yüzde 99’a ulaşmıştır. Erken
teşhis ve tedaviyle kalıcı sakatlığın önüne geçmek için bebeklerimizde yaptığımız taramalarda başarı oranımız da yüzde 99 seviyesine
kadar ulaşmıştır; ayrıca, ücretsiz demir ve ücretsiz D vitamini desteğimiz devam etmektedir.
Nüfus büyüklüğüne oranla aşılama başarısında
dünyadaki liderliğimizi korumaktayız. Bu çabaların neticesi olarak dünyada anne ve bebek
ölüm hızını en hızlı düşüren ülkelerin başında
geliyoruz. Genişletilmiş Bağışıklama Programı çerçevesinde 13 antijenle en geniş aşılama
programı uygulayan ülkeler arasındayız.
Yüzyılın

Sağlık Bakanları

1359

‘‘

Aşı reddinin dünyada ve ülkemizde
tartışıldığı bir dönemde Genişletilmiş
Bağışıklama Programı’mız kapsamında
aşı oranlarımızı yüzde 96’dan
yüzde 98’e çıkardık.

’’

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin kuvvetlendirilmesi için 24 binden fazla aile hekimi
ve yine aynı sayıda aile sağlığı çalışanıyla ülke
genelinde hizmet vermekteyiz.

100. YILA ARMAĞAN

Tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi obezite,
ülkemizde de önemli bir sorun hâlini almıştır.
Maalesef çocuklarımızda da obezite sıklığı artmaktadır. Yapılan araştırmalarda her 4 çocuğumuzdan 1’inin fazla kilolu veya obez olduğu
görülmektedir. Erişkin ve çocukluk çağı obezitesiyle ilgili eylem planlarını güncelleyerek
Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı’nı uygulamaya devam ediyoruz.
Vatandaşlarımızın temiz hava alma hakkını
güvence altına almak görevimizdir.

‘‘

Tütünle mücadelemizi hiç gevşetmeden
sürdüreceğiz. Artık, sigara paketleri
tek tip olmuştur ve üzerlerinde
cazibeyi artırıcı herhangi bir unsur
bulundurulamayacaktır. Bu alanda
dünyada 7’nci ülke olduk.

’’

Sağlık, spor ve eğitim hizmeti veren yerlerde
sigara satışına da yasaklama getirilmiştir. Ayrıca, sinema, tiyatro, hatta internet ortamında
sigara reklamı anlamını taşıyabilecek herhangi
bir görüntünün bulunması da yasaklanmıştır.
Bu konudaki mücadelemizi destekleyen yüce
Meclisimize teşekkür ediyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) “Kapalı alan” ve “açık alan”
tanımlarının çok istismar ediliyor olması yeni
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tedbirler almamızı gerektirmektedir. Önümüzdeki günlerde, mevzuattaki boşluklar nedeniyle
istismar edilen hususları netleştirip denetimleri
de bu minvalde sıklaştırmış olacağız.
Hedefimiz, yaşlılarımızın sağlık talebini karşılamaktan öte, sağlıklı yaşlanmayı temin etmektir.
Bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesine yönelik yürüttüğümüz başarılı çalışmaların Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşması için sağladığı olağanüstü katkılar
sebebiyle, bildiğiniz gibi, Birleşmiş Milletler
Özel Ödülü’ne layık görüldük. Bu husustaki
çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.
Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, 27’nci
Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk
yasama faaliyetlerinden biri, sağlık çalışanlarının uzun süredir beklediği özlük haklarıyla ilgili düzenleme oldu. Sayın milletvekillerimizin
destekleriyle, hekim ve diş hekimlerinin emekli
maaşlarında ek ödemeli iyileştirmeler yapıldı,
tüm sağlık çalışanlarımızın beklediği fiilî hizmet zammı verilmiş oldu. Sağlık personelimizin bu kazanımları için verdikleri desteklerden
ötürü sayın milletvekillerimize ayrıca teşekkür
ediyorum.

‘‘

2019 yılında devlet hizmet yükümlülüğü
kuralarıyla toplam 14.193 tabip
atanmıştır. Mecburi hizmet dışı atama
kuralarıyla toplam 3.685 sağlık personeli
atanmıştır.

’’

KPSS 2019 birinci alımda toplam 12 bin personelin atamaları yapılmış olup ayrıca, KPSS
2019 ikinci alımı için 17.689 pozisyon ihdas
edilmiş ve ilk atama için kılavuz yayınlanmıştır.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şiddet, her
türlüsüyle bir insanlık ayıbıdır; sadece sağlıkçılara yönelik olarak değil, bütün insanlar için
kabul edilemez bir durumdur. Meslektaşları-

‘‘

Kapsamlı bir Sağlıkta Şiddeti Önleme
Eylem Planı hazırladık.

’’

Bu kapsamda, hasta ve sağlık personelinin
buluştuğu fiziksel ortamların rehabilitasyonu,
sağlık personelinin stres ve aşırı iş yükünün
azaltılması, doktorlarımızın malpraktis ve tazminat tehdidinden kurtarılması, vatandaşlarımızın sağlık okuryazarlığının artırılması, sağlık
hizmeti verme ve hizmet alma kültürünün toplumsal barış anlayışıyla geliştirilmesi, hasta ile
hekim iletişimini geliştirici eylemlerin hayata
geçirilmesi ve nihayet, caydırıcı cezai yaptırımların uygulanması gerekmektedir.
Vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarının,
karşılıklı itimat ve saygıya dayalı iletişiminin
sağlıklı kurulabildiği ortamlarda bir araya gelmesini hedefliyoruz. Hasta ve sağlık personeli
olarak, her iki tarafın da kendini güvende hissettiği bir hizmet ortamının oluşturulmasını
sağlamalıyız.

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, ülkemizde, kamu hastaneleri, özel hastaneler, üniversite hastaneleri başta olmak üzere, ilgili tüm
paydaşlarla birlikte nitelikli sağlık hizmeti sunulması için çalışıyoruz. Hastanelerimizde koğuş tipi odalardan müstakil tuvaleti ve banyosu
olan, mahremiyete özen gösteren nitelikli odalara hızla geçiyoruz.

‘‘

2000’li yılların başında yüzde 6 olan
nitelikli yatak oranımızı bugün itibarıyla
yüzde 74’e çıkarmış bulunmaktayız.

’’

Hedefimiz, 2023’te tüm odalarımızın nitelikli
olmasıdır. Vatandaşlarımızın cepten yaptıkları
sağlık harcaması yaklaşık yüzde 17 seviyesindedir. Bunu daha azaltmak için gerekli tedbirleri
alacağız. Yatan hastalar için -günübirlik dâhilkanser ilaçlarının hastanelerimizce teminini zorunlu hâle getirdik. Hastaların kemoterapi gibi
yıpratıcı bir tedavi öncesinde ilaç teminiyle uğraşmasını önledik. Bakanlık merkezinden toplu
alımlar yaparak fiyat avantajı sağladık. Yatağa
bağımlı hastalara evde tıbbi bakım hizmeti sunarak devletimizin şefkatli elini uzatıyoruz.

100. YILA ARMAĞAN

mızın güvenli bir ortamda hizmet vermelerini
sağlamak, şiddeti caydırmak ve suçluların hak
ettikleri biçimde cezalandırılmalarını temin etmek kamunun sorumluluğundadır. Yüce Meclisimizce kabul edilerek yürürlüğe giren yeni
yasal düzenlemeye göre, sağlık personeline
karşı şiddet uygulayanların, şikâyete gerek kalmaksızın doğrudan kolluk kuvvetlerince yakalanarak, karakolda serbest bırakılmaksızın, adli
işlemleri tekemmül etmek üzere cumhuriyet
savcılığına sevk edilmesi, cumhuriyet başsavcılığınca dosyanın tekemmül ettirilmesi, müşteki, mağdur veya tanık olan sağlık personelinin
ifadesinin iş yerinde alınması yasal zorunluluk
hâline gelmiştir. Bu kanuni düzenlemenin caydırıcı yöndeki etkisini gördük ama bunu tek başına yeterli görmüyoruz. İyileştirici tedbirlerle
beraber, bu konunun bizzat takipçisi olacağız.

‘‘

Evde sağlık hizmetleriyle 2012 yılından
bugüne kadar 1 milyon 427 bin kişiye
hizmet sunduk. 2020 yılında bu rakamı
1 milyon 450 bin kişiye ulaştırmayı
hedefliyoruz.

’’

Bakanlığımız 2002 yılında 5 milyon metrekarede hizmet verirken 2019 yılında 22,5 milyon
metrekarede sağlık hizmeti sunmaktadır.
Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,
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‘‘

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın
başladığı 2003 yılında mevcut
hastanelerimizin yaş ortalaması 48 iken

’’

100. YILA ARMAĞAN

birçoğu da deprem güvenliği ve fonksiyonel
açıdan çok kötü durumdaydı; toplam 107 bin
yatağın sadece 7 bini nitelikliydi, hastanelerimizin hemen hepsinde yataklar koğuş sistemindeydi; çağdaş bir sağlık hizmeti verebilmek
için 100 bin civarında yatağın yenilenme ihtiyacı yanında, artan nüfus nedeniyle yeni tesislere ve en az 50 bin ilave yatağa ihtiyaç vardı.
Günün ekonomik imkânları çerçevesinde yapılan planlamada bir kısım hastaneler klasik
ihale yöntemiyle planlanırken özellikle büyük
yapıların kamu-özel iş birliği modeliyle yapılması programlanmıştır. Mevcut kaynaklarla ve
kısa sürede sonuç alacak şekilde 150 bin yatak
üretmenin finansal olarak mümkün olmayacağı, bu sebeple dış finansman kullanılması gereği değerlendirilmiş ve o tarihte birçok ülkenin
başvurduğu kamu-özel iş birliği modeli bu yüzden tercih edilmiştir.

‘‘

Son on beş yılda inşa ettiğimiz
hastanelerle birlikte ortalama hastane
yaşımız 13’e düşmüş durumdadır. Son
beş yılda Genel Bütçe kaynaklarıyla
351 sağlık yapısı inşa edilerek ülkemize
31.096 yatak kazandırılmıştır. Bu
süreçte yapımı tamamlanan 10 şehir
hastanemizle 13.423 yatak hizmete
girmiştir.

’’

Şehir hastaneleri, deprem izolatörleri kullanılarak şiddetli depremlere dayanıklı binalar hâlinde
inşa edilmiştir. Bu süreçte, 2012 yılında mevzuat değişikliğine gidilerek birinci ve ikinci derece
deprem bölgelerinde Genel Bütçe kaynaklarıyla
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inşa edilen hastanelerimizde de deprem izolatörleri kullanılmaya başlanmıştır. Bu sayede, son
günlerde gündemde olan deprem konusunda en
hazırlıklı kamu kurumu Sağlık Bakanlığı olmuştur. (AK Parti sıralarından alkışlar)
Hastanelerin büyüklüğü eleştiri konusu yapılmaktadır. Bu hususu toplumun gelişen nüfusu,
artan talepleri ve gelecek projeksiyonlarıyla
birlikte değerlendirmek gerektiği kanısındayım. Şehir hastaneleri sadece bir hastane değil,
alanında özelleşmiş çok sayıda hastanenin bir
arada olduğu hastane şehirleridir. Amacımız,
bu hastanelere başvuran hastaların sağlıkla
ilgili sorunlarının tamamını bir merkezde sonuçlandırmasıdır. Hastaların büyük şehirlerde
hastaneden hastaneye dolaştırılması yerine, tek
bir yerleşkede bütün sorunlarına cevap vermek
üzere tasarlanmıştır.
DR. MURAT EMİR (Ankara) - Bu sefer de hastayı içinde dolaştırıyorsunuz Sayın Bakan, hastanede dolaşmak zorunda kalıyor.
SAĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA (De-

Şehir hastanelerinin nitelikli insan
kaynağına altyapısı güçlü modern tesislerde
görev yapma fırsatının verilmesi, ileri eğitim
ve beceri gerektiren özellikli tıbbi hizmetlerin
başarıyla verildiği mükemmeliyet merkezleri
kurmamızı kolaylaştırmıştır. Kamu sağlık sistemimizin sağlık turizmi potansiyeli bu hastanelerde daha kolay açığa çıkacaktır.

vamla) -

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Çapa Tıp ne ola-

cak?

SAĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA (De-

Türkiye’yi sağlık turizminde önemli
bir marka hâline getirmek hedefinin en önemli yapı taşlarından biri şehir hastaneleridir.
Bilhassa büyük hastanelerin hızlı sürede inşa
edilerek hizmete sunulabilmesi birçok ülkenin
dikkatini çekmiştir. Romanya’yla sözleşme yapılmış durumdadır. Kazakistan’da bir yıl önce
vamla) -

2 adet şehir hastanesi inşaatına başlanmıştır,
bir ay önce de 6 hastanenin sözleşmesi imzalandı; toplamda 15 hastane inşası planlanmaktadır. Böylece, Kazakistan’a toplamda 2 milyar
dolarlık şehir hastanesi ihracı şimdilik yapmış
olduk. (AK Parti sıralarından alkışlar)

SAĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA (De-

Şu ana kadar faaliyete geçirdiğimiz şehir hastanelerimiz, ilk günlerde tecrübe eğrisini atlattıktan sonra hastalarımızın yanı sıra, çalışan
memnuniyetini de yükselterek hizmet vermektedir. Kamuoyunda bazı platformlarda dile getirildiği gibi, şehir hastanelerinde hasta garantisi verildiği iddiaları gerçek dışıdır.

DR. HABİP EKSİK (Iğdır) - O zaman sakladığınız sözleşmeleri paylaşın Sayın Bakan. Sayıştay
raporlarına göre, sakladığınız söyleşmeyi bir
getirin, görelim.

rantisi bu.

MAHMUT TANAL (İstanbul) -

Çapa ne olacak Sayın Bakan?
BAŞKAN -

Cerrahpaşa ile

Sayın Tanal, lütfen, rica ediyorum.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Cerrahpaşa ile
Çapa ne olacak, merak edilen bu!

HALİL ETYEMEZ (Konya) -

be kardeşim ya!

Ya, dinle ya! Dinle

SAĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA (Devamla) - Hazine garantisi verildiği, borç üstlenim anlaşmasının yapıldığı ileri sürülmektedir.
Şunu net olarak ifade ediyorum: Ne Bakanlığımızca ne de Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bugüne kadar herhangi bir borç üstlenim anlaşması imzalamış değiliz. (AK Parti
sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)

BAŞKAN -

Lütfen, siz Sayın Karaman’la biraz
dışarı çıkın isterseniz.

DR. HABİP EKSİK (Iğdır) - O zaman, Sayıştay
müfettişleri yalan söylüyor çünkü Sayıştay raporlarında öyle yazıyor.

SAĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA (De-

AYHAN EREL (Aksaray) - Sayın

vamla) -

Ben bu cümlemi tekrarlayayım.

BAŞKAN - Lütfen.

meleri paylaşın o zaman.

100. YILA ARMAĞAN

DR. ALİ ŞEKER (İstanbul) - Hastanın tetkiki ga-

Ne acil hizmetlerde ne poliklinik muayenelerinde ne yatan hastada ne doluluk oranında ne de ameliyatta herhangi bir taahhüt ve
garantisi söz konusu değildir. (AK Parti sıralarından alkışlar)

vamla) -

Bakan, sözleş-

SAĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA (De-

SAĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA (Devamla) -

‘‘

Şehir hastanelerinde hasta garantisi
verildiği iddiaları gerçek dışıdır.

’’

(AK Parti sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)

Şehir hastanelerindeki doluluk oranı
verileri söylenerek özellikle şehir hastanesine
hasta sevk edildiği iddia edildi. Ankara Şehir
Hastanesi açıldığı andan itibaren 148.234 acil
hastaya 112 Acil Servis ambulanslarıyla müdahale edilmiştir. Bu hastaların sadece 11.511’i
yani yüzde 7,7’si Ankara Şehir Hastanesine
sevk edilmiştir. Bu oran da olması gerekenden
son derece düşüktür.

vamla) -

DR. ALİ ŞEKER (İstanbul) - Hastanın tetkiki ga-

DR. MURAT EMİR (Ankara) - “İnşallah, müşterisi artacak.” denildi mi Sayın Bakan?

DR. HABİP EKSİK (Iğdır) - Bu tamamıyla doğru bir ifade değil. Yüzde 70 doluluk oranı şartı vermişsiniz.

BAŞKAN - Sayın

ranti edilmiş.

Emir, lütfen…
Yüzyılın
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SAĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA (Devam-

DR. MURAT EMİR (Ankara) -

la) - Şu an Bilkent Şehir Hastanesinin kasım
ayında 400 bine yakın poliklinik muayenesinin,
yüzde 81 oranında doluluk oranının, acil hasta
sayısıyla birlikte 400 bine yakın poliklinik hastasının ve 15 bin de ameliyatının olduğunu söylemek
istiyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) Ayrıca,
doluluk oranına ihtiyacımızın olmadığını da ifade ediyorum. Doluluk oranı yüzde 81.

Sayın Bakan konuşsun.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Memleketi has-

ta ettiniz.

SAĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA (De-

100. YILA ARMAĞAN

vamla) - Kemoterapi: Yeni dönemde özellikle
tıbbi hizmetleri yüklenici tarafından vermemeyi, daha çok Sağlık Bakanlığınca bu hizmetleri
vermeyi planlıyoruz. Bu çerçevede, kemoterapi, ilaç hazırlama yanında, fizyoterapi ve TPN
gibi tıbbi hizmetler artık bundan böyle Bakanlığımızca sunulacaktır. Yüklenici firmalarla imzalanan mutabakatlarla bu tıbbi hizmet
sunumları şirketlerin yarısından geri alındı,
gerisiyle de mutabakat imzalandı. (AK Parti
sıralarından alkışlar)

Elâzığ Şehir Hastanesi: Elâzığ Şehir Hastanesinde tüp bebek birimi bulunmadığı ifade
edildi. Bu gibi durumlarda rutin olarak uygulandığı gibi tüp bebek hizmetinin karşılığındaki
puan sıfırlanarak sözleşme kapsamından çıkarılmış ve birinci ödeme yapma riskinin önüne
geçilmiştir.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN -

yın lütfen.

Sayın Bakan, sözlerinizi tamamla-

SAĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA (Devamla) - Daha

çok var Başkanım.

BAŞKAN - Zaman çok çabuk geçiyor Sayın Ba-

kanım burada.

SAĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA (Devamla) Yüzyılın
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Sayın Süleyman Bakanım izin verir.

Yararlanıyoruz,

DR. ARSLAN KABUKCUOĞLU (Eskişehir) -

Bence de devam etsin.
ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) -

doktoru yok.

Niğde’de göz

SAĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA (De-

Mutabakat zaptına kadar yapılan
ödemelerin hizmet bedelinden kesilerek yüklenici firmayla mutabakat imzalanmıştır yani
bir kamu zararı söz konusu değildir. (AK Parti
sıralarından alkışlar)

vamla) -

Şehir hastanelerinin maliyetinin devlet sırrı olduğu gerekçesiyle açıklanmadığı gibi garip, akıl
dışı ithamlara şahit oluyoruz. Şunu net olarak
ifade ediyorum: Bütçede şehir hastaneleri ödenekleri diğer yatırım bedelleri içinde verilmeyip şeffaf bir şekilde, ayrı bir kalem olarak yer
almaktadır. (AK Parti sıralarından alkışlar)
DR. MURAT EMİR (Ankara) - Önümüzdeki

mi beş yılı bilmiyoruz Sayın Bakan.

yir-

SAĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA (De-

Şehir hastanelerinde verilen hizmet
bedeli diğer hastanelerle birlikte verilmeyip
ayrıca şehir hastaneleri özelinde bütçede şeffaf
bir şekilde gösterildi. (AK Parti sıralarından alkışlar)

vamla) -

DR. HABİP EKSİK (Iğdır) - Sayıştay raporunda
“ticari sır” diye sakladığınız yazıyor Sayın Bakan.
SAĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA (Devamla) - Bina ve tefrişat yatırım maliyeti, bakım ve onarım giderleri, alınan ek hizmetlere
ilişkin giderler gibi birçok unsur bir arada değerlendirilerek belirlenen yıllık bütçe rakamları
tefrik edilmeksizin speküle edilmektedir.

DR. HABİP EKSİK (Iğdır) - Daha cevap vereceği
birçok konu var Sayın Başkan.

Bugüne kadar tamamlanan 10 şehir
hastanesinin yatırım bedeli 5 milyar
dolardır. Yaklaşık 30 milyar liraya
tekabül eder. Yani metrekaresi yaklaşık
5.400 liradır.

’’

Sayın Ali Şeker, bir hastanenin maliyetini sen
daha iyi bilirsin. 5.400 liranın neresi pahalı?

Ancak, tüm bu yatırımlar bütçeden bir kuruş
dahi harcamadan yapılmaktadır. 2019 Yılı Bütçesi’nde kullanım bedeli, işletme, bakım onarım
giderleri ve hizmet alımları dâhil şehir hastaneleri için ayrılan ödenek toplamda 5,2 milyar
liradır. Bunun yarısı ise hizmet bedelidir. Bu
bütçede 2019’da 5,2 milyar olmasına rağmen
gerçekleşme oranı 4,2 milyar oldu. Yani bütçede 5,2 milyar gösterilen şehir hastaneleriyle ilgili olan gider, bu yıl 4,2 milyar olarak gerçekleşti.
(AK Parti sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)
Bu hastanelerimizde hasta kayrıldığı, fatura
şişirildiği gibi iddiaların ne kadar mesnetsiz
olduğunu söylemeye artık gerek yok sanırım.
Bu yıla kadar bütçeden harcama yapılmaksızın
yapılan 30 milyarlık yatırımın 2019 Yılı Bütçesi’nde yer alan kullanım bedeli 2,4 milyar
liradır. Yani bizim toplam sağlık harcamaları
içinde -yani 164,6 milyardan bahsediyorumyüzde 1,4 eder. Sağlık Bakanlığı Genel Bütçesi,
merkez bütçesi ve global bütçe içindeki payı
yani 117,3 milyar içindeki payı ise yüzde 2 kadardır. (AK Parti sıralarından alkışlar)
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
Sayın Bakan, üç dakika uzattım,
süre doldu. Size son kez bir dakika uzatma yapıyorum, toparlarsanız sevinirim.

BAŞKAN -

Buyurun.
SAĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA (De-

Üç dakika olsun mu? Sayın Bakanım
verir biraz.

vamla) -

SAĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA (De-

2020 bütçesindeyse 18 şehir hastanesi için yani tamamlanacak bütün hastaneler
için söylüyorum, hepsi 18; 12 tane hastaneyi
Genel Bütçe’den yapıyoruz. Bu 18 hastane için
toplamda 10,5 milyar lira ödenek konmuştur.
Bunun yarısından fazlası hizmet bedelidir.
Yani bu hastaneleri biz kendi imkânlarımızla
yaptığımızda da bu yarısı olan hizmet bedelini
yine ödemek durumundayız. 5 milyar lirası sadece kullanım bedelidir. Bu kullanım bedelinin
-2020’den bahsediyorum, 18 hastaneden bahsediyorum- toplam sağlık harcamaları içindeki
payı yani 188 milyar içindeki payı yüzde 2,65;
Sağlık Bakanlığı merkez bütçesi ve global bütçe
yani 133 milyar içindeki payı ise yüzde 3,7’dir,
kullanım bedeli.

vamla) -

100. YILA ARMAĞAN

‘‘

Bakana 4 sefer
süre uzattınız ama Çapa ve Cerrahpaşa’yla ilgili bilgi vermiyor.

MAHMUT TANAL (İstanbul) -

SAĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA (Devamla) - Aldığımız tedbirler neticesinde hizmet bedelinin ise bu yıl olduğu gibi, öngörülenden daha aşağı olacağını da söylemek
istiyorum.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN -

yorum.

Sayın Bakanım, çok teşekkür edi-

Mikrofonu açalım selamlama için. (AK Parti
ve MHP sıralarından alkışlar)
SAĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA (Devamla) - Sayın

Başkan, Değerli Milletvekilleri,
1 milyonu aşkın sağlık çalışanımızın fedakâr
çalışmalarıyla bu başarılara imza attık ve daha
nicelerini atacağımıza inanıyor, kendilerine
şükranlarımı sunuyorum.

Sayın Başkanım, o kadar süre uzatıyorsunuz, Çapa’yla
Cerrahpaşa’yla ilgili burada bilgi verilmiyor.
MAHMUT TANAL (İstanbul) -

Yüzyılın
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Çapa’yla, Cerrahpaşa’yla ilgili bilgi istiyoruz
Sayın Bakan.
SAĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA (De-

Sözlerimi sonlandırırken, 2020 yılı
bütçemizin ve bu bütçeyle gerçekleştireceğimiz
çalışmaların hayırlara vesile olmasını diliyor,
yapacağınız katkılar için şimdiden teşekkürlerimi sunuyor, sağlık dolu günler diliyorum. (AK
Parti ve MHP sıralarından alkışlar)

vamla) -

---

100. YILA ARMAĞAN

SAĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA - Sayın
Grup Başkan Vekili, ben, okuduğum cümleyi
tekrarlıyorum: “27’nci Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk yasama faaliyetlerinden
biri, sağlık çalışanlarının uzun süredir beklediği
özlük haklarıyla ilgili düzenleme oldu. Sayın
milletvekillerimizin desteğiyle, hekim ve diş hekimlerinin emekli maaşlarında ek ödemeyle iyileştirme yapılmış oldu, tüm sağlık çalışanlarımızın beklediği fiilî hizmet zammı verilmiş oldu.”
olduk demedim, oldu dedim. “Sağlık personelimizin bu kazanımları için verdikleri desteklerinden dolayı sayın milletvekillerimize ayrıca teşekkür ediyorum.” Cümlem buydu. Bunun neresi
sorunlu? (AK Parti sıralarından alkışlar)
ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Ne

yoruz yasayı ya!

desteği? Biz yapı-

SAĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA - Hayır,

söylüyorum; ben teşekkür ediyorum.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Biz size teşekkür edebiliriz, yasayı Meclis yapıyor.
BAŞKAN -

geçiyor.

Sayın Bakan, siz devam edin, süre

KAMİL OKYAY SINDIR (İzmir) - Kira

mu, kira?

ödemiyor

Yüzde 40… Yüzde 70’e kadar indirim sağlanıyor,
yüzde 70’den sonra bir yüzde 40 indirim daha
sağlanmış oluyor. Yani daha fazla indirim yapılmak için yapılıyor, kirayı belirleyen bir unsur
değil. Bunun altını çizmek istiyorum.

SAĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA -

KAMİL OKYAY SINDIR (İzmir) -

Kira ne kadar?

Devam ediyorum. Kan ürünleriyle ilgili… Dün,
Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte eczacı
kardeşlerimizle çok güzel bir görüşme yapıldı
ve bu görüşmede birçok konu konuşuldu. Biz,
asla, eczacıların elinden herhangi bir ilacın alınarak baypas edilmesinden yana değiliz.
SAĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA -

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) -

Ama şimdi yapılıyor.

SAĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA - Bir da-

De-

kika… Söylüyorum, ben sizi dinledim, biz de
konuşalım. Burada ben kanaatimi söylüyorum.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - “İlk yaptığımız iş” di-

Bir sözleşme yapıldı. Ağustos 2018’de yani on
beş ay önce yapılan -yirmi altı ay önce değil,

SAĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA -

vam ediyorum.
yorsunuz.

Yüzyılın
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Bunun dışında, şehir hastaneleriyle ilgili; bir, kullanım bedeli var; iki, bakım; üç, hizmet bedeli
var. Kullanım bedeli yirmi beş yıllık kira dönemi. Bu kira döneminde ne acil hizmetlerinde
ne poliklinik muayenelerinde ne yatan hastada
ne doluluk oranında ne ameliyatta herhangi
bir taahhüt ve garanti söz konusu değildir; sadece hizmette, o da beş yıllık süre, yirmi beş yıl
değil. Beş yıllık sürede ve biz, beş yıl sonraki süreçte bu hizmetleri satın almayabiliriz, almak
zorunda değiliz ve SUT fiyatları üzerinden görüntüleme ve laboratuvar hizmetlerini yüzde
70 eşik değerle şu an biz kamuda kendi hastanelerimizde de satın alıyoruz, benzer şekilde
burada da yüzde 70’le almış oluyoruz.
SAĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA -

Ayrıca “miadı yakın, son üç ay” dediğinizin
toplam plazma içindeki oranı yüzde 3,6’dır.
Oranı özellikle söylüyorum. 2019 yılı ve 2020
yılı Ocak sonu itibarıyla süresi bitmek üzere
olan bu plazmaların 2 Aralık -bu ayın 2 Aralığında- tamamen tüketilmiş oldu.
ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Bir yıldan az sokamı-

yor ya, üç ayda sokmuş bedavaya almış!

SAĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA - Kalan

ürünler 2021 ve 2022 yılı miatlıdır.
ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Hayır.

SAĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA - Şu

diyorum.

an

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Üç aylığı sokmuş
mu? Hastaya vermiş mi? Hastaya verdi.
BAŞKAN - Sayın

Özel, lütfen…

SAĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA - Hayır,

onlar bitti; ocak ayı bitme süresiydi, onlar bitti,
2 Aralıkta bitti.
ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Normalde

az olunca sokamıyorsun. Bak!

bir yıldan

Sayın Özel, lütfen… Sayın Özel,
diğer sorulara vakit kalmıyor sizinle karşılıklı
diyalogdan.

BAŞKAN -

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) -

sokulmaz. Sokmuş mu?

Bir yıldan az olunca

Bundan sonraki süreçte de… Bunun toplam içindeki payı yüzde 3,6’dan bahsediyoruz ve 20212022 miatlı, piyasada devam ediyor.
SAĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA -

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Ayıptır

ya!

BAŞKAN - Sayın Özel, diğer sorulara Sayın Bakan cevap veremeyecek.
ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Bir cümle… Bunu bi-

zim hastalarımıza uyguladılar, bizim ve yasak!
Yasak olan bir şeyi yapıyorlar!

BAŞKAN -

edin lütfen.

Buyurun Sayın Bakan, siz devam

Bunun dışında, özellikle Sayıştay raporlarıyla ilgili, Sayıştayla ilgili ihale dokümanları, veri odası
dâhil, talep edilen tüm belgeler 24/10/2018
tarihinde tutanakla Sayıştay uzmanına teslim
edilmiştir, çift imzalı teslim-tesellüm belgesi
de dosyamızda mevcuttur. Bununla ilgili bir
kamu zararı olup olmadığı Sayıştaya soruldu.
4/10/2019 tarihinde “Bu anlamda kamu zararı içeren yargı raporu mevcut değildir.” diye
Sayıştayın raporu var. Ayrıca Sayıştayın “Denetim ekibi tarafından istenilen belgelerin Bakanlığınız tarafından 29/11/2018 tarihli tutanakla teslim edildiğinin, anlaşıldığını…”
SAĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA -

100. YILA ARMAĞAN

on beş ay önce- bu sözleşmenin yirmi dört aylık bir zaman dilimi var. Bu zaman dilimi içerisinde -Sağlık Bakanlığından komisyonda sadece 1 kişi var- ilgili firmanın bu noktada üzerine
düşeni yani “know-how”ı transfer etme noktasında yapması gerekeni yapma noktasında
Sağlık Bakanlığı olarak sonuna kadar üzerine
gideceğimize adınız gibi emin olun. (AK Parti
sıralarından alkışlar)

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Sayın

Bakanım, teşekkür ediyoruz.

KAMİL OKYAY SINDIR (İzmir) - Şehir hastanelerine ne kadar kira veriyorsunuz Sayın Bakan?
BAŞKAN - Evet,

Sayın Kurum…

SAĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA - Sayın

Başkan…

BAŞKAN -

Peki.

Sayın Bakanım, buyurun.

Yüzyılın

Sağlık Bakanları

1367

SAĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA - Özel-

likle “Yabancı finans kurumlarıyla ihtilaf durumunda neden Türk mahkemeleri değil de
yabancı mahkemeler yetkili kılınıyor?” diye soruluyor. Bakanlık ile yüklenici arasındaki anlaşmazlıkların çözüm yeri Türk mahkemeleridir.
DR. ALİ ŞEKER (İstanbul) -

diyor?

Tahkime nasıl gi-

Bu
husus sözleşmelerde son derece açıktır, aksini
düşünmek bile abestir ancak yabancı finans
kuruluşlarıyla ilgili ihtilaflarda Milletlerarası
Tahkim Kanunu’nun geçerli olması yüce Meclisin, sizlerin çıkardığı kanun gereğidir.

100. YILA ARMAĞAN

onlar “evet” dedi.

karmadık, Kanun’un gereğini yapıyoruz.

Biz “hayır” dedik,
kabul etmedik. Arkadaşlar “evet” dedi, biz
“evet” demedik,

DR. ALİ ŞEKER (İstanbul) -

BAŞKAN -

Sayın Kurum, buyurunuz.

SAĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA -

SAĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA -

DR. ALİ ŞEKER (İstanbul) -

SAĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA - Biz çı-

Biz “hayır” dedik,

cümlem…
BAŞKAN - Sayın

Son

Bakan, buyurun.

Yurt
dışı tahkim seçeneği sadece finansörlerle olan
uyuşmazlıklara ilişkin olarak Türk hukuku uygulanmak üzere getirilmiştir yani milletlerarası
hukuk uygulanırken de Türk hukuku uygulanmak şartıyla. Yüklenicilerle olan uyuşmazlıklarda ise Türk mahkemeleri yetkilidir.
SAĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA -

Dr. Fahrettin Koca
Dönemi Sağlık Düzenlemeleri
•

26/7/2018 tarihli ve 7146 sayılı Askerlik Kanunu İle Diğer Bazı Kanunlarda ve
663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
(Sağlık personelinin yıpranma payından yararlandırılması, tabip ve emeklilerine
ilave ödeme yapılması, Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi - USHAŞ
kurulması).

•

15/11/2018 tarihli ve 7151 sayılı Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Türk Tabipleri Birliği, Türk
Diş Hekimleri Birliği, Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli,
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Tütün
Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü, Aile Hekimliği, Sosyal Sigortalar
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ve Genel Sağlık Sigortası, Kan ve Kan Ürünleri, Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş
Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması Kanunlarında
değişiklikler).
•

17/1/2019 tarihli ve 7161 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Millî Savunma Bakanlığı
ve Jandarma Genel Komutanlığında görevli tabipler ile sağlık astsubaylarının
Sağlık Bakanlığında ve yine tabip ve diş tabiplerinin üniversitelerde
görevlendirilebilmesi).

•

25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanunu (Temel askerlik eğitimini
100. YILA ARMAĞAN

takiben Devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getiren tabiplerin askerlik hizmetini
yerine getirmiş sayılacağı).
•

27/6/2019 tarihli ve 7180 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (663 sayılı KHK’nin 45/A maddesine göre
sözleşmeli çalışan sağlık personelinin 4+2 olan mecburi çalışma süresinin 3+1
olarak değiştirilmesi).

•

4/7/2019 tarihli ve 7181 Sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun (Düzenleme ortaklık paylarının kullanım alanına Sağlık
Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinin eklenmesi).

•

17/7/2019 tarihli ve 7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun (Sosyal Güvenlik Kurumunun kişisel sağlık verilerini
Sağlık Bakanlığı ile paylaşmasına dair düzenleme, Sağlık Bakanlığınca Kamu
Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması
Kanunu’nda “Sözleşme bedeli” tanımlanması).

•

5/12/2019 tarih ve 7194 sayılı ve 21/12/2019 tarih ve 7201 sayılı Kanunlarla Türkiye
Sağlık Enstitüleri Başkanlığı düzenlemeleri.

•

Uzmanlık eğitim takip sistemi ve sağlık turizm portalı ile hastalık yönetim ve
entegre kurumsal işlem platformları hizmete sunuldu.
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