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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

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

Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer ve 9 arkadaşının, Diyarbakır tli Lice İlçesinde mey
dana geldiği iddia edilen olayların sorumlularını tespit etmek amaayla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/131) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemdeki yeri
ni alacağı ve öngörüşmesinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 
1989 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu İksanlarının 
(1/752, 1/753; 1/732, 3/1398; 1/733, 3/1399) (S. Sayıları : 488, 489, 495, 493) görüşmelerine 
devam olunarak; 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, 
Karayolları Genel Müdürlüğü, 
Devlet Su İşleri Geneİ Müdürlüğü; 
Ulaştırma Bakanlığı, 
Telsiz Genel Müdürlüğü; 
1991 malî yılı bütçeleri ile 1989 malî yılı kesinhesaplan kabul edildi. 

20 Aralık 1990 Perşembe günü saat 10.00'da toplanmak üzere birleşime 21.25'te son verildi. 

Kâtip Üye 
Edirne 

ismail Üğdül 

Başkan 
Başkanvekili 

Yılmaz Hocaoğlu 

Kâtip Üye 
Çanakkale 

Mümin Kahraman 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Ay t ekin KotU 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), Kadir Demir (Konya) 

• 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 54 üncü Birleşimini açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN • 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 1991 Malî Ydı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Karomu Taşanları 
ile 1989 Malî Ydı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasardan (1/752, 
1/753; 1/732, 3/1398; 1/733, 3/1399) (S. Soydan : 488, 489, 495, 493) (1) 

A) SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
1. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1991 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1989 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — 1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu 

Tasarıları ile 1989 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu 
tasarıları üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

Programa göre, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 1991 malî yılı bütçesi ve 1989 malî yılı ke-
sinhesabının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerindedirler. 
Şimdi, bütçe üzerinde sırasıyla, grupları adına ve kişisel söz talebinde bulunanlara söz vereceğim. 
Söz sırası şöyledir: Gruplar adına; Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Mahmut Karabu

lut, Sayın Ali Topçuoglu, Sayın Ünal Yaşar; Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 
Mustafa Çakır, Sayın Mehmet Kahraman; Doğruyol Partisi Grubu adına Sayın Şinasi Altıner. 

Şahısları adına; lehinde Sayın Sabri Araş, aleyhinde Sayın Gürcan Ersin ve üzerinde Sa
yın Hilmi Ziya Postacı söz almış bulunmaktadırlar. 

İlk olarak, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Mahmut Karabulut; buyurun efendim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Karabulut, Grubunuzun konuşma süresi 1 saattir, bu süreyi 3 arkadaş paylaşacaksı
nız, nasıl bölüşeceğinizi bilemiyorum, ona göre konuşmanızı düzenlemenizi rica ediyorum. 

ANAP GRUBU ADINA MAHMUT KARABULUT (Sivas) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekil
leri; Sanayi ve ticaret bakanlığının 1991 malî yılı bütçesi hakkında, Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini 
arz etmeye çalışacağım. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 1991 malî yılı bütçesi
nin, iç ticaretimizle ilgili olan kısımları hakkında görüşlerimizi sunmak istiyorum: 

Bir ülkenin iç ticaretini, yalnızca ekonomik olaylar manzumesi olarak kabul etmek, eksik 
bir değerlendirme olur. İç ticaret, sosyal yapı ile bir bütündür; bu sebeple de, iç ticaretin dü
zenlenmesi, ülkenin, hem ekonomik, hem de sosyal hayatı için büyük bir önem taşımaktadır. 

(1) 488, 489, 495 493 S, Saydı Basmayazdar 10.12.1990 tarihli 44 üncü Birleşim tutanağına eklidir. 
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Ticarî faaliyetlerin, üretim ve pazarlama safhalarının en rasyonel şekilde ve fertlerin giri
şimciliğe teşviki suretiyle düzenlenmesi gerekir. Devletin ticarî faaliyetlerde bulunması, tercihi
miz olan serbest piyasa ekonomisinde geçerli değildir. Devletin görevi, üretilen mal ve hizmet
lerin, güvenilir ve serbest bir pazar ortamında, rekabet şartları içerisinde piyasaya arzını sağla
yacak tedbirleri almaktır. Girişimcilik, ancak böyle bir ortamda teşvik görecek, mal ve hiz
metler, ancak böyle bir ortamda ucuz ve daha kaliteli olabilecektir. 

Sermaye şirketlerinin sayısında görülen artışlar, ülkemizde bu yönde olumlu gelişmeler ol
duğunun işaretidir. 1989 yılı itibariyle, 46 251 olan anonim şirket sayısı, bu yılın ilk on ayında 
kurulan 3 399 şirketle 49 650'ye ulaşmıştır. Yine, 1989 yılında 69 025 olan limitet şirket sayısı 
da, bu yılın ilk on ayı içerisinde kurulan 11 201 şirketle, 80 226'ya yükselmiştir. 

Bakanlığın, şirket kuruluşunda getirdiği pratiklik ve sürat, takdire şayan bir durumdur. 
Müracaatı takip eden bir gün içinde, vatandaş, Bakanlıktaki işini bitirebilmektedir. Böylece, 
Bakanlık, girişimciliğin teşviki ve bu amaçla bürokratik işlemlerin azaltılması yönünde önemli 
bir basan sergilemektedir. 

tç ticaret hizmetinde bulunan meslek sahiplerinin kendi kuruluşları aracılığıyla, bu faali
yetlere aynca bir disiplin getirdiklerini, meslekî sorunlarını bu kuruluşlar aracılığıyla Hükü
mete iletme imkânı bulduklarını bilmekteyiz. Bu tür organizasyonlar, ekonomik sistemimizin 
gereği olduğu kadar, demokrasinin de gereğidir. Dolayısıyla, meslek kuruluşlarının görevlerini 
en iyi şekilde yürüyebilmeleri için gerekli tedbirlerin de hükümetlerce alınması zarurî olmaktadır. 

Tacir ve sanayicileri temsil eden odalar ile ticaret borsalarının teşkilatlanmalarında önem
li gelişmeler görülmektedir. Bugün, ülkemizde, 150 ticaret ve sanayi odası, 60 ticaret odası, 
11 sanayi odası, 2 deniz ticaret odası ve 73 ticaret borsası faaliyettedir. 1990 yılı içerisinde, 1 
ticaret ve sanayi odası, 3 ticaret borsası kurularak, teşkilatlanma işlerine katkıda bulunulmuştur. 

Oda ve borsaların malî yapılarının güçlenmesinin, bu kuruluşların daha iyi hizmet gör
meleri için gerekli olduğu düşüncesinden hareketle, bu amacı sağlayacak tedbirler, ilgili kuru
luşlarla işbirliği yoluyla alınmış ve uygulamaya konulmuştur. 

Odalar ve borsaların kayıt ücreti, yıllık aidat ve hizmetler karşılığı aldıkları ücret tarifele
rinde günün şartlarına uygun düzenlemeler yapılmıştır. 

Bu kuruluşlarda çalışan personel ile bu kuruluşların ilişkilerini yakından ilgilendiren personel 
yönetmeliğinde, çalışmaların, huzur, güven ve verimlilik içerisinde sürdürülmesi yönünde tadilat ya
pılmış ve temel kanun durumundaki 5 590 sayılı Kanun ve bu Kanuna bağlı mevzuatta, gelişen ve de
ğişen şartlara göre ihtiyaç duyulan hukukî düzenlemelerin sağlanması çalışmalarına da başlanılmıştır. 

tç ticaretimizde aktif görev yapan diğer bir kesim de esnaf ve sanatkârlarımızdır. Bu kesimi 
temsil eden dernek ve üst kuruluşları, ülkemizde hizmet üretimi ve daha da ilerisi, bir istikrar un
suru olarak faaliyetlerine devam etmektedirler. 

Anayasamızın 173 üncü maddesindeki, "Devlet, esnaf ve sanatkârı koruyucu ve destekleyici 
tedbirleri alır" hükmü, Hükümetimizin bu konudaki göreviyle beraber, esnaf ve sanatkârlarımızın 
önemini göstermesi bakımından da dikkat çekicidir. 

Zor günlerde daima devletin yanında olan ve Türk kültür ve değerlerini, hem mesleğinde, hem 
de sosyal yaşantısında bütün özellikleriyle yaşatan esnaf ve sanatkârlarımızı, bu vesileyle, takdir 
ve saygılarımızla anıyoruz. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının, esnaf ve sanatkârımızla ilgili görevini, karşılıklı sevgi, saygı 
ve anlayışa dayalı bir diyalogla sürdürmekte olması sevindirici bir durumdur. 
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Bakanlık, Türk esnaf ve sanatkârının sorunlarının görüşülmesi, geleceğe yönelik ihtiyaç 
ve tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 3-5 Aralık 1990 günü yapılan Esnaf ve Sanatkârlar Şûrası
na katkıda bulunmuş ve bu şûrada ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde alınacak tedbirlerin 
tespiti amacıyla, kapsamlı bir çalışma başlatmıştır. 

1991 yılının ortalarına doğru sonuca ulaşacağını sandığımız bu çalışmalarla, esnaf ve sa
natkârlarımızın teşkilatlanmasında yeni bazı düzenlemelerin yapılacağını ümit etmekteyiz. 

Bu düzenlemelerin, esnaf ve sanatkârımıza, ticaret hayatımızda çağdaş anlamda bir yer 
ye hizmet etme imkânı yataracağına da inanmaktayız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, iç ticaretin düzenlenmesinde, tacir, sanayici, esnaf ve sa
natkârlarımızın meslekî sorunlarını asgariye indirmek, bu kesimlerin verimlilik ve kârlılık hususla
rında yeterli hale gelmelerini sağlamak büyük önem taşımaktadır. Bugüne kadar, bu yönde sağla
nan gelişmeler olumludur ve çalışmaların bundan sonra da artarak devamını diliyor ve bekliyoruz. 

Meslekî sorunların çözümü yönünde sağlanan başarıların, tüketicilere daha ucuz ve kali
teli mal ve hizmet götürmesini temin edecek uygulamalar ile değer kazanacağı açıktır. Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığının, bu konuda da çok yönlü tedbirler aldığını ve bu tedbirlerin, Bakanlı
ğın teşkilat yapısında değişiklik yapılması gibi, geniş boyutlara vardığını görmekteyiz. 

Serbest piyasa ekonomisinin temelinde, rekabete dayalı sanayileşme, kaliteli üretim, dışa 
açılma, ihracatı artırma hedefleri vardır. Bu sistemin ana amaçlarından biri de; toplumun re
fah ve mutluluğunun sağlanması, can ve mal güvenliğinin korunması ile, tüketicinin daha kali
teli ve güvenli mal ve hizmete kavuşturulmasıdır. 

Bu sistem, ticarî faaliyetlerde, herkesin dilediğini yaptığı, hiçbir müeyyidenin uygulanma
dığı başıboş bir ortam değildir. Üreticinin, satıcının ve tüketicinin hukukunun karşılıklı olarak 
korunması, sistemin gereği olmaktadır. 

tşte, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bu konuda ileri bir adım atarak, Bakanlık bünyesinde 
bir ölçüler ve Kalite Kontrol Genel Müdürlüğü kurmuştun Bu genel müdürlük, alıcı ile satıcı
nın hukukunun korunarak, piyasaya güven duyulması, düşük kaliteli ve kusurlu üretim sebe
biyle meydana gelecek kayıpların azaltılması, tüketicinin kaliteli mal ve hizmete kavuşturul
ması ile, ölçü ve tartı aletlerinin doğru olması gibi hizmetleri yürütmektedir. 

Bu hizmetlerin ifasında, mecburî uygulamada bulunulan 900'e yakın standardın denetimi 
ile, belgelendirme usulleri kullanılarak, piyasaya kaliteli ürünlerin çıkması özendirilmektedir. 
Ayrıca, piyasada bulunan ölçü ve tartı aletlerinin damgalanması, periyodik, ilk, ani stok ve 
şikâyete bağlı muayenelerin yapılması, haksız kazancın önlenmesi bakımından da yarar sağla
maktadır. Bu konudaki çalışmaların UNİDO ve Alman meteoroloji kuruluşu olan FTB ile teknik 
işbirliği halinde sürdürülmesi, ticarî hayatım<?ın sağlıklı ve istikrarlı olarak gelişmesi açısın
dan son derece yararlı bulunmaktadır. 

Bakanlığın, bu kuruluşlarla geliştirdiği proje ile, bir merkez laboratuvarını kuracak ve öl
çüm aletlerinin monte edileceği mobil araçlarla denetimi sürdürecek olması, faaliyetlerinin, Batı 
standartlarına ulaşmasına imkân sağlayacaktır. 

Devletin ve Hükümetimizin, iç ticaretin tanzimi ve özellikle tüketicinin korunması yolun
daki tedbir ve uygulamalarının, yasal düzenlemeler kadar, tüketicinin de organize olması ile 
en üst seviyeye ulaşacağına inanmaktayız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, sınaî, ticarî ve teknolojik gelişmelerin, sınaî mülkiyet 
kavramının önemini hepimiz biliyoruz. Esasen, hürriyetçi demokrasimizin temel kavramların
dan olan mülkiyeti, fikir ve buluş alanında da hâkim kılmak, hem rejimimizin tabiî neticesi, 
hem de teşebbüs fikrinin gelişmesi için kaçınılmaz bir uygulamak olarak görmekteyiz. 
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Memleketimizin sanayileşme hızına paralel olarak, her geçen yıl artmakta bulunan ihtira 
beratı ve marka tescili işlemlerinin daha süratli bir hale getirilmesini ye tescilli patentlerin, tek
noloji ithal etmek veya üretmek isteyen müteşebbislerin ve araştırmacıların istifadesine sunula
bilmesi için, Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı arasında aktedilen an
laşma çerçevesinde bir modernizasyon projesi uygulamaya konulmuştur. Bu proje çalışmaları 
neticesinde, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü merkez binasında Patent 
Dokümantasyon ve Enformasyon Merkezi kurulmuştur. Söz konusu merkez, memleketimiz
de, tescilli, yerli ve yabancı 23 bin adet patentten teşekkül eden modern bir arşive sahip bulun
maktadır. Ayrıca, 1978 yılında, 40 ülkenin iştirakiyle kurulan Patent İşbirliği Anlaşması çerçe
vesinde tescil olunan 50 bin adet yabana patentin mikrofilmleri de tedarik olunmuş ve bu mer
keze getirilmiştir. Bunlara ilaveten, memleketimizde tescili bulunan marka ve patentlerle ala
kalı bilgilerin kompütüre intikali çalışmaları da ikmal edilmiştir. 

Bütün bu çalışmalar, ülkemiz ticarî hayatının, ekonomik ve sosyal politikalara uygun ve 
kalkınma amacına yönelik olarak tanzimine matuftur. Üretimin teşviki ve üretimin daha ucuz, 
daha kaliteli olması; dağıtım kanallarının, arz-talep dengesini en iyi şekilde koruyacak, fiyat 
istikrarını sağlayacak şekilde açık tutulması; her malın, her zaman, her yerde bulunmasının 
sağlanması; tüketicinin, aldatılma korkusundan uzak olarak, ihtiyaçlarını güvenilir bir ortam
da temin edebilmesi, iç ticaretimizin temel amaçlarındandır. 

Toprakları verimli, insanı çalışkan ülkemizin, ticarî faaliyetleri meyanında, yaş meyve ve sebze 
konusuna da değinmekte yarar vardır. Yaş meyve ve sebzenin, üreticiden tüketiciye intikalinde, 
toptancı halleri önemli bir görev ifa etmektedir. Bu yerlerin, fiyatların, arz ve talebe göre teşek
kül ettiği pazaryerleri hüviyetini koruması gereklidir. Yaş meyve ve sebzenin, toplanmasını müte
akip, çok kısa bir sürede tüketiciye intikâl ettirilmesi mecburiyeti, üreticiden tüketiciye giden zin
cirin, sağlam ve ekonomik gereklere uygun şekilde işlemesini zarurî kılmaktadır. Bu zincirin hal
kalarından birinde ortaya çıkacak arıza, sebebi ne olursa olsun, üreticinin ve tüketicinin zararına 
yol açacaktır. Dolayısıyla, yaş meyve ve sebze ticaretinin, bu ticaretin kalbi durumundaki top
tancı hallerinin, konunun hassasiyetiyle mütenasip şekilde çalışması, arzuya şayan bir konudur. 

Bakanlığın bu konuda bir çalışma içinde bulunduğunu da biliyoruz. Toptancı hallerinin, 
üreticiyle tüketici lehine olacak şekilde düzenlenmesi, hallerin, belediyelerin inhisarından kur
tarılarak, özel teşebbüse ve üreticiye açılması uygun olacaktır. Yapılan çalışmalarda, bu husu
sun dikkate alınmasını, bilhassa Sayın Bakanımızdan rica ediyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; iç ticaretimizde rol alan tacir, sanayici, esnaf ve sanat
kârların yanında çiftçilerimiz de bulunmaktadır. Çiftçilerimizin ürettiği ürünlerin, alın terinin 
karşılığını verecek şekilde değerlendirilmesi, hükümetlerin başlıca görevidir. Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı, kendisine bağlı tarım satış kooperatifleri ve birlikleri aracılığıyla, çiftçilerimizin ürün
lerinin değerlendirilmesi konusunda da görev yüklenmiştir. 1930'lu yıllarda üreticiler tarafın
dan kurulup faaliyet gösteren tarım satış kooperatifleri, esas itibariyle, ortak üreticilerin ürün
lerinin değerlendiriljmesi konusunda çalışmaktadırlar. Bugün 16 birlik halinde teşkilatlanmış 
389 tarım satış kooperatifi, 650 bin kadar ortağına hizmet etmektedir. 

Kooperatifler, 0rtak olmayan Üreticilere de hizmet götürmek imkânına sahip bulundukla
rından, bu kuruluşlar çok daha fazla sayıda üreticiyle muhataptırlar. Birliklerin, 1965 yılından 
itibaren yoğun şekilde, devlet adına ürün mübayaasıyla görevlendirilmeleri, bu kuruluşların, 
kooperatifçilik dışnjda, sanayi işletmeciliğiyle de uğraşır hale gelmelerine yol açmıştır. Bugün, 
birlikler, 3 pamukyağı, 3 iplik, 1 ham bez, 1 boya apre, 1 ipek ipliği, 1 zeytinyağı, 6 ayçiçek 
yağı, 1 yem fabrikacına ve çok sayıda işletmeye sahiptirler. Bu fabrikaların kapasiteleri de kü
çümsenmeyecek ölçüdedir. 
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Ayrıca, birlikler, bankacılık, sigortacılık, yem, gübre üretimi gibi, çeşitli alanlarda faali
yet gösteren şirketlere de ortak olmuşlardır. 

Geçmişte, üreticinin, ağırlıklı olarak fiyat politikasıyla desteklenmesinin benimsenmesi, 
birliklerin sunî olarak büyümelerine yol açmış, bu kuruluşların yönetimleri, siyasî tercihlere 
bağlı kılınmıştır. Bunun sonucu olarak da ekonomik verimlilik ve kârlılık geri planda kalmıştır. 

Yüksek fiyat politikasıyla üreticinin gözüne girmek, istihdam imkânları zorlanarak yan
daşlara iş temin etmek gibi, birliklerin kuruluş amacına ve ticarî niteliğine uygun dUşmeyen 
uygulamalarla, birlikler, ekonomik yük durumuna sokulmuşlardır. Ancak, 1980 sonrasının eko
nomik politikası, bu yükten devletimizi kurtarmaya yönelik olmuştur. Bu amaçla, önce, 1935 
yılından beri yürürlükte olan kuruluş kanunu 1985 yılında değiştirilmiş ve akabinde de gerekli 
tedbirler sırasıyla uygulamaya konulmuştur. 

Çitfçinin desteklenmesi, yalnız fiyat yoluyla olmamaktadır ve olmamalıdır. Bir kısım alt
yapı yatırımlarının desteklenmesi, tarımsal girdilerde sübvansiyon uygulaması, beraberce ve den
geli bir şekilde yürütülmelidir. Buna karşılık, ürünü de, maliyet değerinin üzerinde, çiftçi gelir
lerini artıracak ölçülerde fiyat verilmesi sağlanmalıdır. Desteğin yalnızca fiyat yoluyla verilme
si, ticarî ve ekonomik dengeleri altüst eden bir uygulama olmaktadır ki, bunun bariz örneği, 
birliklerin geçmişteki durum ve faaliyetlerinde görülmüştür. 

Bugün, Anavatan İktidarıyla, 1980 sonrası, büyük kapasiteyi sahip yeni fabrikaların biti
rilerek devreye sokulmuş olmasına rağmen, onbir, oniki yıl öncesine nazaran, altı bin personel 
eksiği ile daha kârlı olarak faaliyete devam edilmekte olması, görüş ve politikalarımızın doğ
ruluğunun ispatıdır. 

Fabrikalar arasında, yüzde 100'ün üzerinde kapasite ile çalışanları vardır. Çoğunluğu, tam 
kapasiteye yakın kapasitede çalışmaktadır ve birlikler, hükümetlerimiz döneminde, geçmişteki 
ile mukayese edilmeyecek tutarlarda kâr etmektedirler. 

Bu olumlu gelişmelerde, Bakanlığın almış olduğu tedbir ve uygulamaların rolü büyüktür. 
Bu konuyla ilgili çalışmaların aynen devamı en önemli temennimizdir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tarım satış kooperatifleri ve birlikleriyle ilgili olarak 
bir önemli konunun üzerinde de durmak gerekir. Ne kadar verimli, ne kadar kârlı çalışırlarsa 
çalışsınlar, birliklere ait fabrikaların, çiftçilerimize sağladığı yarar, doğrudan değil, dolaylıdır. 
Bu fabrikalardan elde edilecek kârın üretici ortaklara doğrudan yansıtılmasını sağlayacak ted
birlerin bir an önce alınması gereklidir. Bunun için de, birliklere ait fabrikaların, üretici ortak
lara hisse verilmek suretiyle birer anonim şirket haline getirilmesi ve bu şirketlerin en az yüzde 
51 hisselerinin, üretici ortaklar, kooperatif ve birliklere ait olması temin edilmelidir. Bu konu
da artık son safhasına gelindiğini bildiğimiz çalışmaların en kısa zamanda tamamlanmasını 
beklemekteyiz. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının gözetim ve denetiminde bulunan kooperatiflerden en yay
gın olanları,.şüphesiz, konut yapı kooperatifleridir. 1988 yılında yürürlüğe giren ve 1163 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılarak yapı kooperatiflerini düzenlemeye yönelik olarak hazırlanmış bu
lunan 3476 sayılı Kanunun, arzu edilen disiplini sağladığını görmekteyiz. Bu kanun ile, geç
mişte yönetim kurulu tarafından kullanılan bazı yetkilerin, genel kurulun yetkileri arasına alı
narak, ortakların tercihine bırakılması, son derece yararlı neticeler sağlamıştır. 

Bakanlığın, yapı kooperatiflerini izlemek amacıyla oluşturduğu bilgi bankası, vatandaşa, 
ortak olacakları kooperatifin durumu hakkında yeterli bilgilerin verilmesine yardımcı ol-
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maktadır. Ayrıca, kooperatifler, elde edilen bilgiler çerçevesinde devamlı denetim altında tu
tulmaktadırlar. Kooperatiflerin kuruluş işlemlerinin, Bakanlığın taşra teşkilatına bırakılması, 
vatandaşı Ankara'ya kadar gelme zahmetinden kurtarmıştır. Bu uygulamanın bütün illeri içi
ne alacak şekilde genişletilmesi daha yararlı olacaktır. Bakanlığın bu konuda da gerekli çalış
maları yapacağına inanıyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sanayi ve Ticaret Bakanlığının, tarıma dayalı sanayi 
ile ilgili faaliyetleri arasında, bu Bakanlığa bağlı Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin 
çalışmaları da yer almaktadır.Son olarak bu konuya da değinmek istiyorum: 

Ülkemizin şeker ihtiyacını karşılamak yanında, tarım ve ekonomimize büyük katkıları olan 
ve çiftçimize önderlik, öğretmenlik yapan şeker sanayiinde, pancar üretiminde, son yıllarda 
önemli artışlar olmuştur. Bunu memnuniyetle ifade etmek isterim. 

Edindiğimiz bilgilere göre, kök ve şeker verimi yüksek yeni şeker pancarı tohumlarıyla ekim 
yapılmasına 1986 yılında başlanmıştır. Bu yıl uygun nitelikteki alanların tamamının bu tohum
larla ekilmiş olmasıyla birlikte, iklim şartlarının müsait seyretmesi, pancar ve şeker verimini 
önemli ölçüde artırmıştır. Bu sayede, geçen yıl 32 ton olan hektara pancar verimi, bu yıl 37 
tona ve 3,7 ton olan hektara şeker verimi ise, 4,6 tona yükselmiş bulunmaktadır. Bu gelişme
nin, çiftçilerimizi son derece sevindirdiğini memnuniyetle öğrenmiş bulunmaktayız. Nitekim, 
şeker sanayiinin, kuruluşundan beri, bu yıl pancar üretiminin rekor seviyede olacağı ve önü
müzdeki bir-iki ay içerisinde iklim şartları müsait seyrettiği takdirde, şeker üretiminde yakla
şık 1 milyon 750 bin tonla rekora erişeceği beklenmektedir. 

Bunun yanında, pancarın yan ürünü olan küspe ve melas ile, pancar baş ve yapraklarının 
besicilikte kullanılmasının, bu işle iştigal eden çiftçi ve besicilerin gelirlerinde önemli artışlar 
sağladığını ve böylece, hayvancılığımızın gelişmesine de katkıda bulunulduğunu müşahede et
mekteyiz. 

Memnuniyetimizi mucip olan diğer bir husus ise, şeker sanayiinin, kendi fabrikalarını kendisi 
yapacak seviyede olmasıdır. Nitekim, yaptığımız incelemede, 1950 yılına kadar dört şeker fab
rikasıyla yetinilırken, 1950 - 1960 yılları arasında 11 yeni şeker fabrikasının yabancı firmalara 
kurdurulmuş olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Şeker sanayiinin kendisini yenilemesiyle kur
duğu ve genişlettiği makine fabrikaları sayesinde 1960 -1970 yıllarında iki ve 1970 -1980 sene
leri arasında bir şeker fabrikasının tevsilerinin tamamlanmasıyla birlikte, yüzde 95 M yerli ima
lat olmak üzere, sekiz yeni şeker fabrikasını da kurma başarısını göstermiştir. Bunlardan, Er
ciş Şeker Fabrikasını 16 ay gibi kısa bir sürede ve bu fabrikadan dört misli daha büyük kapasi
tedeki Ereğeli Şeker Fabrikasını da 20 ayda kurup, işleterek, ülke hizmetine sunmasını takdirle 
karşılamaktayız. 

Pancardan şeker üreten ülkeler arasında dünyada sekizinci sırada bulunmakta olan ülke
mizde, tevsi edilen ve yeni kurulan şeker fabrikaları sayesinde günlük pancar işleme kapasitesi, 
1980 yılında 52 500 ton iken, bugün 99 100 tona yükselmiştir. 

Şeker sanayiinin son yıllardaki yatırımlarından, Çorum Şeker Fabrikasının 1991 yılında 
işletmeye alınmasının programlanması, Kars, Kırşehir, Yozgat şeker fabrikalarının, yatırım prog
ramlarına alınarak inşaatlarına başlanması ve Sivas Şeker Fabrikasının da, yatırım programı
na alınmış olması, halkımızı ve pancar çiftçisini çok memnun etmiştir. Yeni şeker fabrikaları
nın, programlanarak, sürelerinde tamamlanmasını temenni ediyoruz. 
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Kişi başına yıllık şeker tüketimi, 1920'Ii ve 1930'lu yıllarda 4-5 kilogram civarında iken, 
son yıllarda 27-28 kilogram seviyesine yükselmiş bulunmaktadır. Ülkemizde, yılda 1,5 milyon 
ton kadar şeker tüketilmekte iken, nüfus artışına ve hayat seviyesinin yükselmesine paralel ola
rak, tüketimin 1995 yılında 1 milyon 900 bin tona, 2000 yılında ise 2 milyon 160 bin tona yük
seleceği tahmin edilmektedir. Bu sebeple, önümüzdeki 10 yıl içerisinde, pancar üretim potansi
yeli müsait olan yerlerde, yeni şeker fabrikalarının kurulmasına ihtiyaç duyulacaktır. 

1990 yılı faaliyetlerini, 81 adet fabrika ve tesisle sürdürmekte olan, 30 bin civarında perso
nel istihdam eden şeker sanayiin, memleketimize daha nice yeni eserler kazandıracağı ve bü
yük hizmetler vereceği inancıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 1991 yılı bütçesinin Bakanlığı
mıza ve ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karabulut. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Ali Topçuoğlu, buyurunuz. (ANAP sıralarından al

kışlar) 
Sayın Topçuoğlu, sizden önce konuşan arkadaşınız, sürenin yarısını kullanmıştır. Siz de 

aynı ölçüde konuşursanız, üçüncü arkadaşınız kürsüye çıkamayacak. 

ANAP GRUBU ADINA ALt TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Üçüncü arkadaşımız 
yok efendim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sanayi ve Ticaret Bakanlığının bütçesi üzerinde, Ana
vatan Partisinin görüşlerini arz etmek üzere huzurunuzdayım. Hepinizi, şahsım ve Grubum 
adına saygı ile selamlarım. 

Toplumumuzun refah seviyesinin, eğitim, sağlık ve kültür düzeyinin yükseltilmesi; devle
timizin, her sahada, milletlerarası münasebetlerde güçlü kılınması, ortak ve tek arzurumuz-
dur, hükümetlerimizin de tek hedefidir. Ülkemizin, kalkınması, mamur ve müreffeh olması, 
geri kalmışlığın Türk Milletinin kaderi olmadığını ispat ederek, geri kalmışlık zincirinden kur
tulup, kalkınmış ülkeler arasına girmesi, Türk Milletinin ortak arzusudur ve cumhuriyet hü
kümetlerimizin de tek hedefi, ülkemizi bu kalkınmışlık düzeyine getirmektir. 

Ülkemizin kalkınması için, cumhuriyet tarihinde, bugüne kadar çeşitli alternatifler ortaya 
atılmış; "Acaba, Türkiye, sanayi ile mi kalkınsın, tarımla mı kalkınsın?" veyahut da, "Türki
ye'nin kalkınması, devletçi bir görüşle mi olabilir, karma ekonomik düzenle mi olabilir; yoksa, 
başka bir düzenle mi olabilir?" şeklinde münakaşalar devam etmiştir. Bu münakaşalardan, 
"Türkiye'nin kalkınması, sanayi ile mi olsun, tarımla mı olsun; yahut diğer sektörlerle mi ol
sun?" konusunda kısa bir zaman sonra, Türkiye'nin kalkınmasının, sanayi ile olması nokta
sında toplum birleşmiş ve toplumun içerisinden çıkan hükümetlerimiz de, bu noktayı kendile
rine hedef ittihaz etmişlerdir. 

Sanayi ile kalkınma arzusunda birleştikten sonra, dünya ülkelerine baktığımızda, tarımla 
kalkınan bir tek ülkenin olduğunu söylemekte güçlük çekeriz; ama, kalkınmış ülkelerin büyük 
bir kısmının, sanayi ile kalkındığını görmekteyiz. Dünyanın çarklarının, tarım ürünleri üreten 
ülkelerin aleyhine; ama, sanayi ürünleri üreten ülkelerin lehine çalıştığını, hep beraber görmek
teyiz. Onun için biz, Türkiye'nin kalkınması, mamur ve müreffeh olması, kalkınmış ülke ola
bilmesi için seçtiğimiz yolun, sanayi yolu olması gerektiğini, hep beraber, toplum olarak kabul 
etmiş durumdayız. 
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"Sanayi ile kalkınacağız; ama, bu sanayii Türkiye'de ne şekilde kuracağız?" konusunda, 
cumhuriyetin ilanından bugüne kadar) hiçbir siyasî teşekkül, bir noktada birleşip, açık prensi
bini ortaya koyamamıştır. "Türkiye, devletçilikle mi kalkınacak, karma ekonomi ile mi kalkı
nacak, hür teşebbüsle mi kalkınacak" konusunda, siyasî otoritelerin hiçbiri, şimdiye kadar, 
açık ve net bir görüş ortaya koyamamışlardır. 

Sanayide üç türlü hızın olduğunu hepimiz biliriz. Hızlardan biri, atlet hızıdır; atlet, 100 
metreyi 10 saniyede, 12 saniyede koştuğu zaman, "Hızlı koştu" deriz. Atletin hızından sonra 
ikinci hız, ses hızıdır; ses hızı, atlet hızından, en az 330 misli daha süratlidir. Bunlardan başka 
üçüncü bir hız daha vardır ki, o hız da ışık hızıdır; ışık hı2ı da, bunlardan binlerce kat daha 
süratlidir. Bizim, Türkiye'yi kalkındırmak, mamur ve müreffeh olması için seçtiğimiz yol, sa
nayileşme yolu ise, bu sanayileşmede, atlet hızını mı (yani devletçi görüşü mü) seçeceğiz, ses 
hızını mı (karma ekonomiyi mi) seçeceğiz; yoksa, ışık hızını mı (zor olan yolu mu) seçeceğiz? 
Yani, biz, Türkiye'nin kalkınması için seçilecek sanayileşme yolunun, hür teşebbüs yolu oldu
ğunu, bir siyasî güç olarak ilk defa ortaya koyan siyasî teşekkül, Anavatan Partisiyiz. 

Sayın milletvekilleri, bizim, Türkiye'nin kalkınması için ortaya koyduğumuz hür teşebbüs 
yolu, rekabete dayalı piyasa ekonomisinin yolunda tatbik ettiğimiz, düşündüğümüz konu, sa
nayii, daha verimli, daha rantabl ve kurulmuş olan fabrikaları daha fazla kapasite ile çalıştı
rıp, kaliteli mal üretmesi ve üretilmiş olan bu malların maliyet fiyatlarının aşağıya çekilmesi 
ve neticede, meydana getirilen bu üretilmiş olan malların dünya piyasalarında satılmasını arz 
eden bir partiyiz. 

Demek ki, bizim, Türkiye'nin kalkınmasında ve sanayileşmesinde seçtiğimiz yol, devletin 
yardımı olmadan -altyapıyı devlet yaparak- kurulan fabrikaların üretmiş oldukları malları, dev
letin teşviki olmadan dünya piyasalarında satabilmesi, Avrupa piyasasında yer yapıp, malını, 
yalnız iç pazarda değil, dış pazarda satabilen bir sanayinin kurulmasıdır. Fakat buradaki dü
şüncemiz, yalnız kapitalist sistemi olduğu gibi kabul etmek değildir. Kapitalist sistemi gelişti
rip, kendisini yenileyen bir sanayinin kurulmasını istiyoruz. 

tşte, bunun için, piyasa ekonomisinde, pazar ekonomisinde, bu düşüncelerimize ilave ola
rak, sosyal ağırlıklı, ferdin mutluluğunu esas alan, insancıl, sosyal adaleti benimseyen, içine 
sindiren bir piyasa ekonomisini arzu ediyoruz. Zaten Anavatan Partisinin prensiplerinden biri 
hür teşebbüs, ikincisi de sosyal adalettir. Hür teşebbüsü ve sosyal adaleti içine sindiren bir sa
nayileşme ile Türkiye'nin kalkınacağına inanan bir partiyiz. 

Bu sistemde, KİT'lerin ve kamu bankalarının özelleştirilmesi konusu konuşulmayacaktır. 
Bunlar, konuşma konusu olmayacaktır artık. Kota, tahsis, tahsisli ithal malları, korumacı gümrük 
duvarları, konuşma konusu olmayacaktır. Türk Parasını Koruma Mevzuatı kaldırılacak, tari
he gömülecek; artık bunlar da konuşma konusu olmayacaktır. Artık, ithal ikamesine dayalı 
sanayi, konuşma konusu olmayacaktır... 

Demek ki, bizim sanayi politikamızda, bundan önceki koruma duvarları, KİT'ler, şunlar 
bunlar, konuşma konusu olmayacaktır; ama, neler konuşma konusu olacaktır? "Kaç bin yeni 
işyeri açmışız, kaç bin fabrika kurmuşuz ve önümüzdeki yıllarda da kaç bin fabrika kuraca
ğız?." Konuşma konumuz bunlar olacaktır. 

Mevcut fabrikaların kapasite kullanımını nasıl artıracağımızı konuşacağız; "dünya piya
sasını tutabileceğimiz yer nedir, ne olmalıdır?" bunları konuşacağız. 
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Sayın milletvekilleri, sanayileşmeye şöyle bir baktığımız zaman, iki ana unsurdan oluştu
ğunu görürüz. Bunlardan biri, sanayi fabrikalarını kurmak; ikincisi de, kurulmuş olan bu fab
rikaları rantabl şekilde çalıştırabilmektir. 

Kurulan fabrikanın altyapısının olması, elektriğinin olması, yolunun olması, telefonları
nın olması.ile ancak fabrikalarımız rantabl çalışır. Aksi takdirde, bu düşünceleri dikkate alma
dığımız takdirde, bu fabrikalar rantabl çalışmaktan uzaklaşır, problemler doğar ve 1970'Ii yıl
ların sonunda fabrikaların çalışmalarında görülen darboğazlara düşeriz. 1970'li yılların sonla
rına doğru, fabrikaların kurulması için lazım olan altyapının yapılm'amasından mütevellit; elek
triğinin, telefonunun, yolunun, limanının, kurulacak sanayi merkezlerinin olmamasından mü
tevellit, büyüdüğünü zannettiğimiz sanayinin, bir anda durduğunu görüyoruz, hatta geriledi
ğini görüyoruz; kurulmuş olan fabrikaların yüzde 50 kapasiteye ve daha aşağıya düştüklerini 
ve bu fabrikaların kapılarına kilit vurulduğunu görüyoruz. 

Bunun neticesinde, Türkiye'mizin kalkınmasının bir anda durduğunu, sanayimizin çark
larının dönmez olduğunu, ekonomimizin kilitlendiğini, "dama" dediğini görüyoruz. 1979 yı
lında, 1980 yılında, büyüme hızının eksiye inmesi, yani negatif olmasının temelinde, altyapısı 
olmayan bu sanayinin olduğunu hep beraber görmüş bulunuyoruz. Sanayi neden bu hale gel
di, neden bu handikaplar neticesinde durdu; bunların sebeplerini sizlere tek tek izah etmeye 
çalışacağım. 

Bunlardan bir tanesi altyapıdır. Altyapısı olmayan bir sanayi, devamlı başarılı olamaz. 
Altyapısı olmayan bir sanayinin, dünya piyasasında rekabet etmesi ve büyümesi imkânı yoktur 
aziz arkadaşlarım. Nedir altyapı? Hepinizin bildiği gibi, bunlardan birisi elektriktir. Günde, 
4-5 saat elektriğin kesildiği bir Türkiye'de, Bulgaristan'dan elektrik almak mecburiyetinde kal
dığımız bir Türkiye'de sanayileşmekten bahsedemezsiniz. Saatlerce, istanbul ile bir telefon gö
rüşmesi yapamadığımız Türkiye'de uçakları indiremediğimiz bir bölgede sanayileşmedan bah
sedemezsiniz. Limanının bulunmadığı bir Türkiye'de, dışarıya ihracat yapacak kalitede mal 
üretemediğimiz bir Türkiye'de sanayileşmeden bahsedenleyiz, tşte, 1980 yılından önce kurulan 
fabrikaların, tesislerin ve sanayileşmenin temelinde altyapı bulunmadığından, bu sanayi, ma* 
razî bir sanayi, gayri müsmir bir sanayi ve hastalıklı bir sanayi halini almıştır. 

Handikaplardan, noksanlardan ikincisi ise, döviz yokluğudur. Bir sanayinin kurulabilme
si için, bir sanayinin yenilenmesi, en son teknolojinin Türkiye'ye gelebilmesi için, dövize ihti
yacımız var. Demek ki, döviziniz yoksa, sanayii, fabrikayı kuramazsınız. Fabrikayı çalıştırabil-
meniz için hammaddeye ihtiyacınız var, yedek parçaya ihtiyacınız var; işte, bunları alabilmek 
için de dövize ihtiyacınız var. Döviziniz olmadığı için, dövizi bulamadığınız için, kurmuş oldu
ğunuz fabrikalar çalışâmamış, kapasitelerinin altına düşmüş ve kapısına kilit vurmuşsunuz. 

1980 öncesi sanayinin gelişmemesinin üçüncü handikapı, piyasa meselesidir. Sizin piyasa
nız ve hedefiniz yalnız iç piyasadır; gümrük duvarları ile çevrilmiş, Misak-ı Millî sınırları içeri
sindeki piyasadır. 

tç piyasada alım gücünün düştüğü, elektriğin olmadığı, üretimin olmadığını bir piyasada, 
tabiî ki, döviz elde edemezsiniz, malı devamlı üretemezsiniz. Ürettiğiniz mal, gümrük duvarla
rı ile çevrili bulunan bir yerde, ithal ikamesine dayalı bir sanayi olmasından mütevellit, ancak 
içeride mal satabilirsiniz ve ürettiğiniz malın maliyeti de yüksektir, kalitesi düşüktür, standart
lara uymamaktadır; ama sizin için o hiç önemli değildir. Üretirsiniz, gümrük duvarları ile sarı
lı olduğundan dışarıdan mal gelme imkânı yoktur, istediğiniz fiyata satarsınız; fakat bu sattı
ğınız mallardan tüketici zarar görmektedir. 
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tşte, biz diyoruz ki, altyapısını yapmadığınız, için, döviz bulamadığınız için, üretiminiz, 
yalnız iç piyasaya dönük olduğu için, kurduğunuz fabrikada üretilen mallar müsmir değildir, 
kurduğunuz fabrikalar marazidir, hastalıklıdır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (istanbul) — Sizin bütçeyi konuşuyoruz, bizimkini değil. 
ŞtNASt ALTINER (Zonguldak) — Yıkın o zaman, özel sektöre nasıl satacaksınız marazi 

fabrikaları?.. 
ALİ TOPÇUOĞLU (Devamla)— Biz, ekonomik görüşümüzü ortaya koyduk.Siyasî bir 

güç olarak ilk defa ortaya koyduk ve bir serbest piyasa ekonomisini benimsedik. Demek ki, 
bizim görüşümüz bu. Biz, "Devletin teşviki olmadan, dünya piyasasına malımızı satabilen bir 
sanayinin kurulması gerekir" diyoruz. Bunun için de, Hükümet olarak, deminki saydığımız 
o üç marazi durumu ortadan kaldırdık; altyapıyı yaptık, altyapıyı... Bugün Türkiye'nin her 
tarafında, istenildiği şekilde bir fabrikanın kurulması için elektrik sıkıntısı çekilmemektedir. 
1980 yılında 23 milyar kilovat/saat olan elektrik üretimi, bugün 1990'da 57 milyar kilovat/saa
te çıktıysa, sanayide kullandığınız elektrik 1980 yılında 12,8 milyar kilovat/saatten, bugün sa
nayide kullanılan elektrik miktarı da 29 milyar kilovat/saate çıktıysa, biz görevimizi yapmışız 
ve sanayii yüzde 100 katlamışız aziz milletvekilleri. 

Şimdi yalnız sanayide 29 milyar kilovat/saat elektrik sarf ediliyorsa, bu elektriği alan sa
nayici, bu elektriği, acaba havaya mı bırakıyor, yoksa toprağa mı gömüyor? Hayır arkadaşlar, 
sanayide kullanılıyor. İşadamları, müteşebbisler, yeni fabrika kuruyor; kurmuş oldukları fab
rikaları en son teknolojiye göre entegre ediyor ve aynı zamanda, tam kapasiteyle, yüzde 70'Ierin 
üzerine varan bir kapasite ile çalıştırıyor. Kaliteli yapıyor, ucuz yapıyor ve dünya piyasalarında 
satıyor. 

Sayın milletvekilleri, bakınız, 1980 yıllarındaki ihracatımızın tamamı 2,9 milyar dolardır. 
Bu ihracatımızın içerisinde sanayinin payı yüzde 36'dır. Demek ki, 2,9 milyar dolar ihracatın 
içerisinde, yüzde 36 sanayi payı varsa, yıldaki ihracatımızın tamamı, topu bir milyar dolardır; 
ama, bugün, ihracatımıza baktığımız zaman, 1990 yılında 12,5 milyar dolara çıkmış. Bu 12,5 
milyar dolar ihracatın içerisinde sanayinin payı yüzde 80'dir. Yani, bir hesaba vurabilirseniz, 
basit bir hesapla, ihracatımızın yüzde 80'i sanayi ürünü olduğuna göre, 12,5 milyar doların, 
10 milyar dolar civarındaki kısmı sanayi ürünleridir. Yani, sizin 1980 yılında 1 milyar dolarlık 
sanayi ihracatınız, durduğu yerde 10 milyar dolara, 10 misline nasıl çıkmıştır? Teknolojik ge
lişmeye uygun fabrika kurulmadı, yüksek kapasiteyle çalışmadı da, Anavatan Partisinin hükü
metleri gerekli altyapıyı yapmadı da, bir mislinden 10 misline sanayi ürünleri nasıl çıktı? Hem 
de, bu sanayi ürünlerini Arap âlemine, Asya'ya satmıyoruz; OECD ülkelerine, sanayi Ürünleri
mizin yüzde 62'sini Avrupa'ya satıyoruz. 

Burada "Kendi politikanızı söyleyin" demeye gerek yok, tabiî ki, kendi politikamızı söy
leyeceğiz. 

ŞtNASt ALTINER (Zonguldak) — Niye bağırıyorsun? 
ALİ TOPÇUOĞLU (Devamla) — Bizim tercihimiz meydandadır. Bizim tercihimizde, hür 

teşebbüs fabrika kuracaktır ve devlet de, hem maddî yönden, hem de altyapı yönünden bunları 
teşvik edecektir. 

Sayın milletvekilleri, durum bu şekilde gelişirken, Sanayi ve Ticaret Bakanlığımızın bu 
konuda, sanayicilerimize, zanaatkarımıza, esnafımıza da, altyapıda yardımcı olmak maksa
dıyla, birçok hizmetlerinin olduğundan da ayrıca bahsetmek isterim. Sanayileşme için 
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gerekli olan altyapı unsurları arasında yer alan ve sanayiciye, herşeyiyle hazırlanmış fabrikayı; 
küçük sanayici için ise, her şeyiyle hazırlanmış işyeri temini hususu, fevkalade önemli ve çok 
itici bir teşvik unsurudur. Bu konuda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığımızın son yıllardaki atılım
ları, her türlü takdirin üzerindedir. Sanayileşmekte olan ülkelerdeki sanayi işletmelerine, ula
şım ağına, insan gücüne, hammedelere, haberleşme ve enerjiye, tüketim merkezine olan eği
limler, az gelişmiş ülkelerde, bölgelerarası dengesizliği arıtarak, sosyal yapıyı bozmamakta ve 
sanayi tesisinin altyapısının karmaşık ve bireysel oluşu sebebiyle, yatırım masrafı yükselmekte
dir. Buna ilave olarak da pazarlama safhasında rekabet imkânları yitirilmektedir. 

Bu olumsuzlukları izale etmek, sanayii tüm yurt sathına yaymak, hızlı ve yaygın sanayi
leşmeyi özendirmek, düzenli şehirleşmeyi sağlamak, şehirlerimizi hava ve çevre kirliliğinden 
korumak, sosyal ve ekonomik bir ortam yaratmak amacıyla, organize sanayi bölgelerinin ku
rulması, altyapının en önemli bir unsuru olarak devletçe üstlenilmiştir. 

Spekülatif hareketlere meydan verilmeden fabrika arazilerinin sağlanması, su ve enerji kay
naklarının en ekonomik suretle temin edilip dağıtılması, haberleşme, yük ve insan ulaşım ağı
nın örülmesi, sanayi atıklarının zararsız hale getirilmesi amacıyla arıtma tesislerinin inşası, bu 
Bakanlığımızca yapılmakta ve sanayimizin hizmetine sunulmaktadır. 

Bu hizmetlerin ifası yanında, sağlık merkezleri, kreş, banka, lokanta meslekî eğitim mer
kezleri gibi, sosyal ve ekonomik yapıların yapımı da ihmal edilmemektedir. 

Sayın milletvekilleri, yukarıda arz ettiğim amaca dönük olarak, başlangıç tarihi olan 1962 
yılından, Anavatan Partisinin İktidar olduğu 1983 yılına kadar aradan geçen 22 yıl içerisinde, 
Türkiye'de kurulan organize sanayi bölgesi sayısı 6'dır. 1984 yılı ile 1990 yılı arasında geçen 
7 yıl içerisinde Türkiye'de kurulan organize sanayi bölgesi sayısı 12'dir. 

ı 
Sayın milletvekilleri, şimdi, terazinin bir gözüne, 22 yılda, bugün muhalefette bulunan 

partilerin iktidar dönemlerinde yapılan organize sanayi bölgelerinin yekûnunu koyduğunuz za
man 12 rakamı çıkmakta ve 22 yılı bertaraf edip, 7 yılla mukayese edebilirsek, (Anavatanın 
7 yılıyla mukayese ettiğimiz zaman) terazinin ikinci gözüne, Anavatan döneminde yapılan or
ganize sanayi bölgelerini koyduğumuz zaman yine 12 rakamı çıkmaktadır. Şimdi ben size so
ruyorum; 22 yılda yapılan organize sanayi bölgesi sayısı olan 12 rakamı mı çok, 7 yılda yapılan 
12 organize sanayi bölgesinin sayısı mı çok? Yani, biz, organize sanayi bölgeleri konusunda, 
yapılıp, bitirilerek, milletimizin hizmetine, sanayicimizin hizmetine sunduğumuz organize sa
nayi bölgesi konusunda, yüzde 200 fazla olarak vatandaşımızın hizmetinde olmuşuz. Arazi bü
yüklüğü bakımından da 400 misli büyüklük sunmuşuz. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, şu anda 37 tane organize sanayi bölgesi yapılmakta ve bunlar, 
devletimizin toprakları üzerindeki muhtelif yerlere yapılmaktadır. 

Organize sanayi bölgelerinin yapılması neticesinde, sanayinin, Türkiye'nin her tarafına ya
yılması politikasının, ilk defa, Anavatan Partisi döneminde gerçekleştiğini hep beraber görü
yoruz. Bakınız, size bir misal vermek istiyorum: 1987, 1988 ve 1989 yıllarında Doğu Anadolu 
için verilen teşviklerin nispeti yüzde 2,7'dir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi için verilen teşvikle
rin ortalama nispeti yüzde 9'dur; ama 1990 yılında Doğu için verilen teşviklerin ortalama yüz
de nispeti yüzde 10,7'dir. Güneydoğu için verilen teşviklerin ortalama nispeti yüzde 23,2'dir. 
Şimdi, Türkiye'de, sanayinin belli bir noktada kalmayıp, her tarafa yayılması ve tüten bacaları 
tahakkuk ettirme yolunda çabaları gösteren, Anavatan Partisidir. 
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Biz, sevgi partisiyiz. Biz, Türkiye'nin kalkınmasının, mamur ve müreffeh olmasının, kal
kınmış bir ülke olmasının temelinde, her şeyden önce sevgiyi görmekteyiz. Biz, vatan sathına, 
millet sathına sevgi tohumları ekmek isteyen bir partiyiz. Vatan sathına sevgi tohumları ektik
çe, tüten bacaları, altın sarısı renginde buğday tanelerini görürüz. Ama, vatan sathına kin to
humları ekersek, bir sınıfı, diğer sınıfa düşman edersek, gözyaşı görürüz, ıstırap görürüz, ka
panan fabrikaları görürüz aziz arkadaşlarım. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Maraş'tan bir bakan çıkacak; kutlarım seni Topçuoğlu!.. 
ALÎ TOPÇUOĞLU (Devamla) — Tabiî, bu organize sanayi bölgesinde verdiğimiz önemli 

çalışmaların, küçük ve ortak ölçekli sanayinin, tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de müs
tesna bir yeri vardır. Tüm işyeri sayılarının yüzde 98'i, tüm sanayi istihdamının yüzde 46'sı, 
tüm sanayi üretimlerinin yüzde 38'i bu ölçekteki sanayilere aittir. 

Ne var ki, bu kadar büyük öneme haiz küçük sanayicilerimiz, genellikle, mahalle arala
rında, sağlıksız ve elverişsiz koşullar altında, karşılıklı dayanışma ve yardımlaşmadan yoksun 
bir biçimde çalışma zorunda kalmaktadırlar. Devlet olarak, bunlara destek vermek, sıhhî şart
ları haiz, teknik ve ekonomik yönden bugünün ve yarının icaplarına uygun işyerleri topluluğu, 
yani küçük sanayi sitelerini tesis etmek mecburiyetindeyiz. Bu mecburiyetin ifasıyla, bunların 
daha sağlıklı bir ortamda, daha verimli bir şekilde çalışmaları ve gelişmeleri sağlanacak, bu 
sanatkârların, tamirattan imalata, imalattan seri imalata, yani hakikî sanayiciliğe geçişleri im
kân dahiline girecektir. 

Konunun bu derece önemini müdrik olan Bakanlığımız, 7 yılda -organize sanayide oldu
ğu gibi- geçmişin 19 yıllık faaliyetini, hem site sayısı itibariyle, hem de işyeri sayısı itibariyle, 
yüzde 135 nispetinde katlamıştır. Geçmiş 19 yılda bitirilen 25 bin işyerine karşılık, 7 yılda 33 
500 işyeri teslim edilmiştir. Halen yatırım planlarında bulunan site sayısı 164, işyeri sayısı ise 
52 194 adettir. 

Sayın milletvekilleri, Bakanlığımız, sanayi sitelerini, işyerlerini yapıp sanayicimize vermekle 
de yetinmemektedir. Zira, bu sanayicilerin , teknik bilgi, eleman bakımından, malî imkânlar 
bakımından, yabancı ülkelerle temas edebilme ve malı pazarlayabilmesi bakımından, kalite kont
rol ve laboratuvar imkânları bakımından, kendi kendilerine yeterli olmaları mümkün değildir. 
Kendi hallerine bırakılmaları halinde, gelişmeleri ve ekonomiye daha ciddî boyutlarda katkıda 
bulunmaları beklenemez. 

Bu noktadan hareketle, 12 Nisan 1990 tarihinde Yüce Meclisimiz tarafından kabul edilen 
3624 sayılı Kanunla Sanayi ve Ticaret Bakanlığımızın bünyesinde, Küçük ve Orta ölçekli Sa
nayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. Kısa adıyla, "KÖSGEB" diye 
ifade edilen bu başkanlık, halen Ankara, istanbul, Gaziantep, Konya ve Bursa'da kurulu hiz
met merkezlerinin sayısını, kısa sürede 32 adede yükseltecektir. 

Bu merkezler, küçük ve orta ölçekli sanayicilerimize, teknoloji geliştirme yardımı, kalite 
geliştirme, yatırımı yönlendirme, pazar araştırma yardımlarında bulunacak; kurulan eğitim mer
kezlerinde, çeşitli laboratuvarlar ve sanayicimizin satın alma güçlüğü çekeceği modern imalat 
tezgâhları da, bu sanayicilerimizin kullanımlarına tahsis edilecektir. 

Bütün bu sayılanlar, güzel sözlerden, güzel temennilerden ibaret kalmayacaktır. Zira, he
men tatbike başlayan KÖSGEB, bu işler için 1991 yılında 200 milyar Türk Lirası harcama ya
pacaktır. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görülüyor ki, bütün çabalar, bütün uğraşlar sanayileş
me içindir. Bunda da muvaffak olmuşuzdur, tster sanayide kullanılan elektrik nispetini, ister
seniz ihracattaki sanayi malı miktarını, isterseniz sanayide fabrikaların kapasite durumlarını 
misal olarak alın, neyi alırsanız alın».. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — tşçi ücretlerin?.. 
ALİ TOPÇUOĞLU (Devamla) — Biz.reet ücret ârüşına taraftarız... 10 yılda Türkiye sa

nayii yüzde 100 artmıştır. Bunun aksini kimse iddia edemez. Bunu verilerle saydığımız zaman 
da Türkiye'nin en az yüzde 100 arttığını, sanayileştiğini hep beraber görürüz. 

Bakın, 1980 yılında 2,5 milyon ton olan çelik üretimi 9,5 milyon tona; 1980'de 868 bin 
ton olan şeker 1 milyon 700 bin tona; 1980'de 13 milyon ton olan çimento 25 milyon tona; 
1980'de 240 bin ton olan cam 800 bin tona; 390 bin adet olan televizyon 1,5 milyon adet renkli 
televizyona; 68 bin adet olan otomobil 240 bin adede çıkmıştır. 

Sayın milletvekilleri, bakın biraz daha uzatalım: 1979'da Türk ekonomisi millî hâsılası 62 
milyar dolarken 107 milyar dolara çıkmıştır. Türk ekonomisi 62 milyar dolardan 107 milyar 
dolara nasıl çıktı? 1979-1980 yıllarında büyüme hızı eksi iken, 1990'de artı 9'Iara ulaşmıştır. 
Sanayici ekim ayında ihya oldu. Olabilir miydi?.. Sanayinin üretimi yüzde 16,4 büyüdü, ima
lat sanayii yüzde 17,2 büyüdü. 10 aylık büyüme yüzde 9,8 olmuştur. 

Şimdi bakın, bir başka misal vereyim: Elektrik 1979'da 23 milyar kilovatsaatti; bugün 57 
milyar kilovatsaate çıkmıştır. Fert başına düşen elektrik miktarı 550 kilovatsaatten bugün 1 003 'e 
çıkmıştır. 

Sayın milletvekilleri,, en büyük kaynak olan petrol üretimine de bir bakalım: 1979 yılında 
900 bin ton. Yanlış duymadınız aziz arkadaşlarım, 1988'de 2,6 milyon ton; 1989'da 2,9 milyon 
ton; 1990 yılında 3,4 milyon tona ulaşmıştır. Petrol üretimimiz, bizim dönemimizde, 40 yılda 
üretmiş olduğunuz 900 bin tonu dörde katlamışızdır. Bütün bunlar, Türkiye'nin sanayileşmesi, 
yani kalkınması, mamur olması, müreffeh olması, kalkınmış ülkeler arasına girmesi için yeter 
delil değil midir? 

BAŞKAN — Sayın Topçuoğlu, zamanınızı katlama şansınız yoktur; lütfen bitirin. 
ALt TOPÇUOĞLU (Devamla) — Tamam, bitiriyorum efendim. 
Bütün bunlar, gerçek demokrasi, gerçek piyasa ekonomisinin meyvesidir. Başarı, Türk Mil

letinin, Parlamentomuzun, Parlamentomuzdan çıkan hükümetlerimizindir. 
Bu duygular ve düşüncelerle hepinizi selamlar, saygılar arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Topçuoğlu. 
Sayın milletvekilleri, Anavatan Partisi Grubu adına konuşan Sayın Mahmut Karabulut 

ile Sayın Ali Topçuoğlu, gruba tanınan süreyi doldurdukları için, üçüncü konuşmacıları Sayın 
Ünal Yaşar'a söz veremeyeceğim. 

Söz sırası, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Mustafa Çakır'ın. 
Buyurun Sayın Çakır. (SHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Çakır, grup olarak süreniz sizin de 1 saattir; arkadaşınızla paylaşmayı aranızda 

konuşun. 

SHP GRUBU ADINA MUSTAFA ÇAKIR (Giresun) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye'nin geleceği açısından çok önemli gördüğü
müz Sanayi Bakanlığı bütçesinde, Grubum ve şahsım adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, benden önce konuşan, Sayın Anavatan Partisi Sözcüsü Ali Topçu-
oğlu arkadaşımızı dinlerken, Türkiye'nin sanayi sorununun tamamıyla çözümlendiği ve 
Türkiye'de hiçbir sorunun kalmadığı gibi bir izlenim edindim. 

Değerli arkadaşlar, bugün Türkiye'de sanayileşme hâlâ güncelliğini koruyor, hâlâ ciddî 
bir sorun olarak karşımızda duruyor. Hükümet sözcüleri, sürekli, sanayileşme konusunda id
dialarını sürdürürken, sanayide üretim artışını, kapasite artışını ve sanayideki yüzde 80'lere 
varan ihracatlarla kendilerini savunmaya çalışıyor. Ben biraz sonraki konuşmamda, bu konu
ların ne derece gerçek olduğuna, hükümetin sanayileşmeye ne derece baktığına ve ne derece 
ilgi duyduğuna açıklık getirmeye çalışacağım. 

Değerli arkadaşlar, sanayileşme, bütün ülkelerin gündemindeki ciddî sorundur. Gelişmiş 
ülkelerin gelişme seviyelerini sağlamalarında, gelişme düzeylerinde sanayileşmenin büyük kat
kıları vardır. Sanayileşme, bir toplumun çağdaşlaşması, dış satımın artırılması, toplumdaki ge
lişmişlik farklarının giderilmesidir. Kısaca, ülkenin geleceği, mutluluğu, bölgeler arası geliş
mişlik farklarının giderilmesi sanayileşme ile olur düşüncesindeyiz. Fakat, Sanayi Bakanlığı 
Bütçesini incelediğimizde, Sanayi Bakanlığının yapısını incelediğimizde, 1980'den sonra Tür
kiye'de bu hükümetin sanayileşmekten çekildiğini, sanayi politikasının olmadığını görüyoruz. 

izlediğimiz kadarıyla şu anda Sanayi Bakanlığı çok küçültülmüştür. Devlet Bakanlıkları
na ciddî sanayi kuruluşları bağlanmıştır. Sanayi Bakanımızın kendi bakanlığını savunması ge
rekir diye de düşünüyorum. 

Sanayi Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatına rapor veren bir bakanlık ölçüsüne indir
genmiştir. ölçü aletleri ile uğraşan, organize sanayi bölgeleri, küçük ve orta boy işletmelerle 
daha çok ilgisi olan bir bakanlık ölçüsüne Anavatan Partisi dönemlerinde indirgenmiştir. 

Büyük ölçüde, Sanayi Bakanlığına bağlanması gereken ciddî kuruluşlar, Devlet Bakanlık
larına bağlanmıştır. Sanayi Bakanlığının birikimleri, dosyaları, arşivleri, sanayi raporları, sa
nayi projeleri, bütün bunlar terk edilerek, bu Hükümet döneminde Sanayi Bakanlığı hiçbir 
önem arz etmeyen bir bakanlık durumuna indirgenmiştir. 

Sayın milletvekilleri, toplumda en önemli kuruluşların, sektörlerin başında sanayi sektö
rünün gelmesi gerekir.Sanayi, tarım, madencilikte üretim artışını sağlayan kuruluşlar, kurum
lar olduğu için, çok ciddî bakılması gerektiğine inandığım için, bunlar çok ciddî bakılması 
gereken kuruluşlardır, kurumlardır. Bunların dışında, tabiî ki ulaştırma gibi, turizm gibi, kay
nak yaratabilen, üretime katkısı olabilen kuruluşlar vardır; ama, bunların içinde en önemli ku
ruluşlar, sanayi, madencilik ve tarımdır. 

Biraz evvel Sayın Ali Topçuoğlu, "Sanayi Bakanlığından her şey tamam, düzelmiş" dedi; 
fakat 1980'den sonra bu Hükümet -bizzat kendi sözcülerinin de açıkladığı gibi, Başbakanları
nın da açıkladığı gibi- "biz sanayileşme olayından çekildik" diyor. Ancak, Ali Topçuoğlu ar
kadaşımız; "Sanayileşmeyi biz şöyle geliştirdik, böyle geliştirdik" gibi Türkiye'de nurlu ufuk
lar çizdi; fakat, Hükümetin kendi sözcüleri de, kendi yetkilileri de, Türkiye, Hükümet olarak 
sanayileşme olayından çekilecek; sanayileşme özel sektöre devredilmiştir, Hükümet sanayi ile 
meşgul olmayacaktır'' diyor. Hatta, Sanayi yatırımları, sanayi kuruluşları kurmayı bir tarafa 
bırakın, "devletin elindeki kuruluşları da özel sektöre devredeceğiz" görüşü vardır. 
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ALt TOPÇUOÖLU (Kahramanmaraş) — Ben de aynı şeyi söyledim, başka şey söyleme
dim herhalde! 

MUSTAFA ÇAKIR (Devamla) — Sayın Topçuoğlu, Türkiye'de sanayileşme konusu çok 
ciddidir, size bir örnek vermek istiyorum. Bugün sanayi toplumu olan ülkelerde, tarımda çalı
şan nüfus yüzde 10'Iarın altında olup, yüzde 3'lere kadar inmektedir; fakat Türkiye'de, çalışan 
kesimin halen yüzde 50'si tarımda çalışmaktadır. Bu da Türkiye'de sanayileşmenin olmadığına 
ciddî bir örnek teşkil ediyor. 

Sanayi Bakanlığı bütçesini incelediğimizde, 1980 kararlarından sonra, hükümetin sanayi
leşmeden vazgeçtiğini görüyoruz. Küçük bir genel müdürlük bütçesine kadar indirgenmiş bir 
Sanayi Bakanlığı bütçesini karşımızda görüyoruz. Bakanlığın görev alanında olması gereken 
kuruluşlar, bakanlığın bünyesinden koparılmış. Bütün bunların neticesinde, hayat pahalılığı 
ve enflasyon, üretimsizlikten meydana gelmektedir; bu politikalardan meydana gelmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bütün bunları; Türkiye'nin sanayileşmeye ihtiyacı ol
duğu için söylüyorum. Türkiye gündeminden sanayileşmenin çıkmaması için, Türkiye'de mil
yonlarca işsiz, bölgelerarası adaletsizlik, gelişmişlik farkları, sanayileşmeden çekildiğimiz ve 
sanayileşmeye önem vermediğimizden dolayı geliştiği için söylüyorum. 

1983-1989 arasında, Anavatan Partisi dönemindeki sanayileşmeye ilişkin birtakım rakam
ları vermek istiyorum. 

1983-1989 arasında Türkiye'nin tarım, madencilik ve sanayi sektöründe yatırımlarının, top
lam sabit sermaye yatırımları içerisinde paylarının azaldığını örneklemeye çalışacağım. 1983-1989 
arasında tarım sektörünün payı, yüzde 9.5'ten yüzde 6,3*e inmiştir; madenciliğin payı yüzde 
6,5'ten yüzde 2,4'e; sanayi sektörünün payı ise yüzde 25,5,'ten yüzde 14,5'e düşmüştür. 1980'de 
yüzde 34,7 olan bu pay, bu noktalara düşürülmüştür. Plan hedefi bile, imalat sektöründeki 
gelişmeyi yüzde 20'ler civarında öngörürken, plan hedefinin de altına düşülmüştür. 

Kamu sektörü yatırımları daha da küçülerek, 1983'te 18,6'dan 1989'da 5,4'e gerilemiştir. 
Yani, kamu sektörü, giderek sanayiden tamamıyla çekilme noktasına gitmektedir. Kamu sek
törünün, sadece imalat sanayii yatırımları değil,, toplam sabit sermaye yatırımlarındaki payı 
da düşmüştür. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de 1980-1990 arasını ekonomide kaybedilmiş yıllar olarak gö
rüyoruz. Türkiye, 1980-1990 arasında sanayileşmede ciddî fırsatları, olanakları varken, bunla
rı kaçırmıştır diye değerlendiriyoruz. 

1970'li yılların petrol şoku, o dönemde bütün sanayileşmiş ülkeleri etkilemiştir. Hatırlar
sınız, petrolün varili 3-5 dolardan 35-40 dolara çıkınca gelişmiş ülkelerin sanayii bile, o dö
nemde petrol olayından etkilenmiştir. 

1980-1990'Iı yıllar, petroldeki bu iyileşme, petrolün varilinin yarı yarıya düşmesi nedeniy
le, sanayileşmelerini ciddiye alan gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin, sanayide büyük hamle
ler yaptığı yıllar olmuştur, örneğin, italya ve İspanya 1980'den sonra petroldeki bu iyileşmeyi 
değerlendirerek, sanayilerini geliştirerek Ortak Pazar ölçüsünde bir sanayi yapısına ulaşmışlardır. 

Türkiye ise, 1980'de "sanayiden çekildim" diyerek, petroldaki bu ucuzlamayı, ayrıca dı
şarıdan aldığı, bugün 50 milyar dolara yaklaşan dış borcu ciddî bir şekilde değerlendiremediği 
için, bütün sıkıntılarımız, bütün zamlar, bütün enflasyon bundan kaynaklanmaktadır. 
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Türkiye'nin bugün en ciddî sorunu üretimsizliktir. Türkiye, sadece elindeki mevcut kuru
luşlara zam yaparak kendini götüren, idare eden bir .ülke konumuna getirilmiştir. 

Neticede Türkiye, üretimsizlikten dolayı, ödenemeyecek ölçüde iç ve dış borçlanmaya git
miş; kaynak yaratıcı yatırımlara yönelmediği için de, ciddî bir sıkıntıya girmiştir. Türkiye'yi 
hâlâ, 1980 öncesi yatırımlar ayakta tutmakta olup, bir de özel sektörün yapmış olduğu yatı
rımlarla idare eder duruma getirmişiz. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; sanayileşmemizi terk ettiğimiz özel sektörün duru
munu da bir ölçüde incelemek istiyorum. Türkiye, liberal ekonomi gereği, sanayileşmeden devlet 
olarak çekilmiştir. Bu, gelişmiş ülkeler için bir ölçüde doğrudur. Gelişmiş ülkelerde, toplumun, 
sağlık gibi, eğitim gibi, altyapı gibi, konut gibi, toplumların sosyal güvencesi gibi ciddî sorun
ları yoktur. O toplumlarda, devletin bütçe gelirleri, toplumun gelişmesine, toplumun refahının 
artmasına yetmektedir. O toplumlarda, sosyal güvenlik sistemleri geliştirildiği için, toplumda 
her kesim sosyal güvenceye kavuştuğu için, devletin rolü orada, sadece düzenleyici, toplumu 
daha iyi yaşatma noktalarında tedbirler alan, yeşili koruyan, çevreyi düzenleyen ölçüdedir. Fa
kat, bizim gibi ülkelerde, geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde, hükümetlerin ciddî rolleri 
hâlâ gündemden çıkmamıştır. 

Biz, serbest piyasa ekonomisi olmasın demiyoruz. Serbest piyasa ekonomisi koşullara gö
re olabilir; fakat şu anda Türkiye'nin bulunmuş olduğu noktada, 4-5 milyon işsizi olan Türki
ye'de devletin, bütün olaylardan çekilerek bir anda tamamen serbest piyasa ekonomisini uygu
lamasını; sanayii, kendini bile zor götüren henüz sermaye birikimini tamamlayamamış olan 
özel sektöre, bütün kalkınmanın özel sektöre bırakılmasını eleştiriyoruz. Bizim toplumumu
zun hâlâ, sağlık, eğitim, sosyal güvence, konut gibi ciddî sorunları vardır. Bu sorunların, bu 
işsizliğin altından özel sektörün kalkacağına, bu sorunları, bu işsizliği kendi başına çözebilece
ği görüşüne inanmıyoruz. Çünkü, özel sektörün ciddî sermaye birikimi yoktur, özel sektör 
kendi yatırımlarını bile götürürken zordadır, devletten kredi alma durumundadır. Sanayileş
memizi terk ettiğimiz özel sektörümüzün durumu budur. 

Uygulanan yüksek faiz politikası sebebiyle, özel sektörün de ciddî zorlukları vardır, özel 
sektör kuruluşlarının ciddî bir incelemesini yaptığımızda, özel sektörün para konusunda, işlet
me sermayesi konusunda ciddî sıkıntıları bulunduğunu görürüz. 

Bu sıkıntı içerisinde, bu durumdaki bir özel sektöre, Türkiye'nin sanayileşmesini tümden 
devretmek yanlıştır diyoruz, özel sektöre, bu sermaye sıkıntısı yönünden, Hükümetin destek 
olması gerekir. Özel sektör bilhassa, kısa vadeli işletme sermayesi sıkıntısı çekmektedir. 

özel sektör henüz sermaye birikimini tamamlayamadığı için, KİT'lerin özel sektöre şu aşa
mada satılması yanlıştır. Çünkü, şu aşamada özel sektör, kendi kuruluşlarıyla baş etme müca
delesi, onu yaşatma mücadelesi verirken, biz, KİT'lerin bu aşamadaki özel sektöre satılamaya
cağı, sağlıklı bir şekilde satılamayacağı, görüşündeyiz. Ciddî bir özel sektör yapısı olsa, bu
gün, Türkiye, gelişmiş ülkelerdeki gibi, devletten devlette borç verecek, yatırım yapacak bir 
özel sektör yapısında olsa, belki bu olay düşünülebilir; fakat, bu yapıdaki bir özel sektöre KİT'leri 
satmanın, Türkiye'nin kârlı kuruluşlarını satmanın ciddî bir satış olacağına bundan da randı
man alacağımıza inanmıyorum, özel sektör, sürekli enflasyon karşısında öz sermayesini kay
betmektedir. Sürekli enflasyon, ekonomiyi ve ekonominin bütün dengelerini bozmaktadır. Ne
ticede, yetersiz üretim, yaşadığımız sıkıntıların başlıca nedenidir. 
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özel sektör için kredi faizlerinin çok yüksek olması, yüksek enflasyon, özsermaye yeter
sizliği, bürokrasinin ciddî bir şekilde işlememesi, bürokrakit sıkıntılar, özel sektörü yatırım yap
maktan caydırmaktadır. Yatırım yapanlar da büyük zorluklar içerisinde işletmelerini yürütme
ye çalışmaktadır. Neticede, sanayi alanında çalışmak, bugün, bu şartlarda çok zorlaşmıştır. 
Bu dalda yatırım yapmak, sanayici için cazip olmaktan da çıkmıştır. 

Bugün, parası olanlar, paralarım, büyük ölçüde bankalarda mevduat karşılığında değer
lendirme yönünü tercih etmektedirler. Kârlı görürlerse, büyük ölçülerde paralarım yatırıma yö
neltme yerine, ticarete yöneltmektedirler. Türkiye'de bugün tarım da, sanayi de, ciddî bir geri
leme içerisinde olduğu için, sermaye sahibi olanlar, sanayileşmenin bu riskinden, parasını da
ha çok ticaret alanında, mal alıp satma ölçüsünde değerlendirmektedir. Türkiye'de de bugün 
yapılan ve Türkiye'nin gelmiş olduğu nokta budur. 

Sanayi, özel sektör için de riski çok yüksek olan bir yatırım olmuştur. Paranın maliyeti 
yüksek olduğu için, özel sektörün de sanayiden kaçmasına, parasını başka alanlarda, ticarette, 
hizmet sektöründe değerlendirmeye başlamasına neden olmuştur. Yatırımlarda hizmet sektö
rünün payı yükselmiştir. Ege ve Güney illerimizde yatırım yapmak isteyen yatırımcılar, sanayi 
kuruluşları yerine; daha az riskli olan, belki de sanayileşmeden bir ölçüde bunaldıkları için, 
yatırımlarını, dinlenebileceği hizmet yatırımlarına (turistik otel yapmaya) yönelmektedirler. 

Sayın milletvekilleri, devletin, ürettiği mallara sürekli zam yapması... 

BAŞKAN — Eğer yarımşar saat konuşacaksanız, 5 dakikanız var Sayın Çakır. 

MUSTAFA ÇAKIR (Devamla) — Teşekkür ederim. 

Sayın milletvekilleri, konuşmamı özetlemek istiyorum: özel sektörün bugün gelmiş oldu
ğu nokta, Türkiye'de 4-5 milyon işsize iş bulacak ölçülerde değildir. Onun için, Sosyaldemok-
rat Halkçı Parti olarak, Türkiye'de, belli bir dönem, devletin, yatırım olayında yer alması ge
rektiği görüşüne inamyoruz. 

Sermaye piyasası yeterince oluşmamıştır; özel sektörün kredi faizleri çok yüksektir; ülke
mizin temel sorunları çözümlenmemiştir... 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Hükümetin, teşvik politikasında da yanlışlıklar var
dır. Teşvikte ciddî kayırmaların olduğu söylentileri vardır. Bum; Sayın Bakanımın ve yetkili 
kuruluşların ciddî bir şekilde değerlendirmelerini rica ediyorum. 

Teşvikler, üretime yönelik bir şekilde kullanılmamaktadır. Bir örnek vermek istiyorum: 
Karadenizin kıyı şeridinde yirminin üzerinde balık unu fabrikası var. Bunlar da büyük ölçüde 
teşvikle kuruldu. Balık unu fabrikaları, üretim yapabilmek için, Karadenizde ne kadar balık 
varsa topladılar; hamsinin irisim ufağım, boyu 3-S santim kadar olanım bile aldılar. Neticede 
ne oldu? Bugün Karadeniz Bölgesinde balık tükendi. Bu bölgede deniz kirliliğinden daha önemli 
bir şekilde bu sorun vardır. Şimdi o fabrikaların hiçbiri çalışmıyor, yatıyor. 

Devletin parası atıl yatırımlara yatırılmıştır, ciddî alanlarda değerlendirilmemiştir. Ciddî 
planlama yapılmadığı için bu sorunlar olmuştur. Orada, Karadenizin boyutları ölçüsünde iki 
üç tane fabrika yapılsaydı, şimdi o fabrikalar da çalışırdı, devletin parası da batağa gitmezdi. 

Sanayi ürünlerimizin, ihracat içindeki payının yüzde 80'lere vardığı konusunu açıklamak 
istiyorum. Bu rakam doğrudur, sevindiricidir, olması gerekir. Fakat, yüzde 80'lerin içerisinde 
bir sürü teşvikler vardır, para-kredi politikası vardır, "Ne bulursanız satın" mantığı vardır, iç 
piyasada üretimin kısıtlanması vardır, iç piyasada mal bulunmamasına rağmen dışa yönelme 
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vardır. Teşviklerde bir sürü yanlışlıklar ve kayırma vardır; o dönemin kargaşasında sahte fatu
ralar, belgeler düzenleyerek bir sürü vurgun vuran kesimler vardır; ama, bütün bunlara rağ
men, Hükümetin, sanayi politikasındaki bu teşviklerini destekliyoruz. 

Fındık Tarım Satış Kooperatiflerinden bir ölçüde bahsetmek istiyorum: 1935'te kurulan 
Fiskobirlik, Tariş, Antbirlik, Çukobirlik gibi kuruluşlar, Hükümetin yanlış politikası nedeniy
le, bugün devletin üzerine ciddî bir yük olmaktadırlar. 

Kendi bölgemle ilgili olduğu için örnek vermek istiyorum: Geçen sene Sayın Bakanımız, 
Hükümet, ciddî bir şekilde fındığa girmiş ve 308 bin tona yakın bir fındık almıştır; fakat, satış 
politikası yanlış oluğu için bu fındık elinde kalmıştır. Bugün, geçen senenin fındığı ciddî bir 
sorun olarak karşımızda duruyor. Bakanlıkta bununla ilgili ciddî politikalar oluşturulsaydı, 
sonuç böyle olmazdı. Çünkü, Türkiye'nin her sene yurt dışına 300 bin ton kabuklu fındık sat
ma olanağı vardır. Rakamları incelediğinizder 150 bin ton iç fındık olarak bir piyasa vardır. 
Fındıkta ciddî olarak geliştirilen fon kaynakları, bugün 3 trilyonu bulmasına karşılık, bu para, 
gelişmesi için kullanılmamıştır, başka kesimlere kredi olarak gitmiştir. Bu nedenle, bugün zor 
durumdadır. Bugün iki ayın üzerinde bekleyen ve parasını alamayan fındık üreticisi vardır. 

Değerli arkadaşlar, Karadeniz Bölgesindeki nüfus sayımlarını, istatistikleri görmüşsünüz-
dür... Karadeniz göçüyor... Karadenizin bütün illerinde milletvekili sayısı düşmüştür. Karade-
nizin tek geçim kaynağı fındıktır; üreticinin yüzde 80'inin, bir ton civarında fındığı vardır. Bu 
küçük üretici, dar gelirli üretici iki aydır fındık parasını alamamaktadır. 

Sayın Bakanımı, dar gelirli üreticilerimizin, bütün birlik üreticilerimizin -çayda böyledir, 
pamukta böyledir, tütünde böyledir, diğer tarım ürünlerinde böyledir- sorunlarına yardımcı 
olmaya çağırıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, fındık gerçekten çok ciddî sorundur. Bir ton ölçüsünde fındık üre
ten üreticiye, Fiskobirlik ödeme yapmadığı için, üretici bu sene fındığını, geçen senenin altında 
bir fiyata -geçen sene son zamanda fındık 3 bin liraya kadar çıkmıştı- 2 600,2 700 liraya sattı. 
Üreticinin fındığı elinden çıktıntan sonra, bugün fındık, piyasada 3 000, 3 100 liraya çıktı ve 
bundan en çok etkilenen, küçük üretici oldu. 

Sayın Bakanlık en azından, fındık üreticisi, fındığını pazara getirdiği dönemde küçük üre
ticiyi kollama, onların parasını zamanında verme gibi tedbirler almalı ve sorunlarının çözüm
lenmesinde onlara yardımcı olmalıdır. 

İki aydır fındık parasını alamayan üreticilerimiz var; bu yüzden cenazelerini kaldıramı
yorlar. Geçen sene üreticilerimizin, Tarım Kredi Kooperatiflerine ve Ziraat Bankasına olan borç
ları, fındığını yatırdığı anda kesiliyordu; ama bu sene o da yapılmadı. Bu sene Karadenizli, 
Karadeniz Bölgesi fındık konusunda bitmiştir. Zaten tek geçim kaynağı fındıktır, onun bedeli 
de ödenmeyince, üreticimiz bitmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; zamanım dolduğu için sözlerimi bağlamaya çalı
şacağım. 

Bakanlığın, bütün bunlara rağmen, bütün bu olumsuzluklara rağmen, devletin, sanayiden 
çekilmesi, sanayimizin sadece özel sektör eliyle gelişmesi, özel sektörün kredi sıkıntıları olma
sı, öz sermaye eksikliği olmasına rağmen, sanayimizin dışa açılması, rekabete açılması gayret
lerini destekliyoruz. Hükümetin bu konuda ciddî olarak aldığı, alacağı tüm kararlara, Sosyal-
demokrat Halkçı Parti olarak katılıyoruz. 
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Sanayide döviz sorununun çözümlenmesi olumlu bir gelişmedir. Kapasite sorununun yüzde 
75-80 öcülerine çıkmasını olumlu bir gelişme olarak görüyoruz ve bu kapasitenin ciddî bir şe
kilde daha da yükseltilmesi gerektiğine inanıyoruz. 

thracatın gelişmesi için yapılan çalışmalara inanıyoruz. Katkıda bulunmak istiyoruz. 
önerilerimiz: 
iddialı olabileceğimiz sanayi kuruluşlarının, (gerek kamu, gerekse özel sektör kuruluşları 

olsun) sorunlarının çözümünde Hükümetin ciddî yaklaşım içinde olması; 
Ortak Pazara ciddî olarak girmek isteyen bir ülkenin ciddî sanayi kuruluşları oluşturması; 

o noktada kuruluşlara ciddî bakması, ciddî olarak yardımcı olması gerekir, örneğin tekstilde 
Türkiye'nin iddiası vardır; tekstilde sorunlar varsa, çözmesi gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Çakır, lütfen toparlayınız, arkadaşınız sabırsızlanıyor. 
MUSTAFA ÇAKIR (Devamla) — Yabancı sermayenin üretim artırıcı, dışa açılmayı sağla

yıcı alanlarda kullanılmasını öneriyoruz. 
Büyükelçiliklerimizdeki ticaret ateşeliklerimizin günün şartlarına göre düzenlenmesi ve ih

racatı artırıcı yönde değerlendirilmesini öneriyoruz. 
Bakanlığın, bakanlığına sahip çıkması, üreticilere sahip çıkması ve sanayileşmede söz sa

hibi olmasını öneriyoruz. Teşviklerin, plan içerisinde ve üretim artışını sağlayacak alanlarda 
kullanılmasını diliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, kısaca, biz Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, önemli gördüğü 
alanlarda, devletin de yatırım alanına girmesi, özel sektörün desteklenmesi, ciddiye alınması 
görüşlerini taşıyarak, bu duygu ve düşüncelerle, 1991 yılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesi
nin, sanayimize, Sanayi Bakanlığı mensuplarına ve ulusumuza hayırlı ve uğurlu olmasını dili
yoruz. (SHP sıralarından alkışlar) 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakır. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Mehmet Kahraman; buyurun Sayın 

Kahraman. 
Sayın Kahraman, 26 dakika söz hakkınız vardır. 
SHP GRUBU ADINA MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) — Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1991 malî yılı bütçesi üzerinde, Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesile ile hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, ülke ekonomimizin gelişmişlik seviyesi ve Türkiye'nin kalkınması ba
kımından, devlet yapısı içerisinde fevkalade önem ve ağırlığı olması gereken bir bakanığın büt
çesini görüşüyoruz. Bu nedenle, Türkiye'nin dünya ülkeleri arasında gelişmişlik ve kalkınma
daki durumuna ve sanayi politikasına göz atmamızda fayda buluyorum. 

Sayın milletvekilleri, yakın zamanlara kadar, dünya ülkeleri gelişmişlik yönünden iki ayrı 
kategoride ele alınırdı: Birinci kategori gelişmiş ülkeler, ikinci kategori ise gelişmekte olan ül
keler diye anılırdı. Birinci kategoriye girenler, genellikle kuzey yarımküresinde, ikinci kategori-
dekiler ise güney yarımküresinde yer aldığından, gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler ara
sındaki global sorunları çözmeye yönelik yaklaşımlar da, kuzey-güney diyalogu olarak söz edi
lirdi. Ama daha sonra, özellikle 1980'Ierin başından beri, bu iki kategori arasında yeni bir blo-
kun biçimlenmeye başladığı gözlendi. Bu yeni bloktan 'Yeni sanayileşen ülkeler' olarak söz 
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edilmeye başlandı. Güney Kore, Brezilya, Hindistan, Tayland, Çin ve hatta Singapur gibi ülke
lerin yer aldığı bu blok, dünya pazarlarında gelişmiş ülkelerle boy ölçüşür oldu. Yani, yeni sa
nayileşen ülkeler, mikro elektronik de içinde olmak üzere, çağa damgasını vuran ileri teknoloji 
alanlarında söz sahibi olmaya başladılar. 

Sayın milletvekilleri, ne yazık ki, dünya literatüründe Türkiye, hâlâ, gelişmekte olan bir ül
kedir. Düne kadar sanayi birikimi ve deneyimi açısından Türkiye ile hemen hemen aynı düzeyde 
sayılan ülkeler, uyguladıkları son derece bilinçli ve kararlı politikalar sayesinde, uluslararası iş 
bölümü statüsünü değiştirip, itibar merdiveninin üst basamaklarına doğu tırmanırlarken, Türki
ye halen yerinde saymakta ve sıkı sıkıya, "gelişmekte olan ülke" statüsüne sarılmış bulunmaktadır. 

Sanayileşme, bugün Türkiye için yaşamsal bir sorundur. 2000'li yıllarda, Türkiye eğer, ulus
lararası iş bölümünde kendisine saygın bir yer arıyorsa, sanayileşmek zorundadır; ama ne var 
ki, sanayileşmek düne göre çok daha zor bir hale gelmiştin Her şeyden önce, sanayileşme kav
ramının kendisi, düne göre çok daha geniş bir içerik ve kapsam kazanmıştır. Bugün sanayileş
mek, bilim ve teknoloji üretir hale gelmekle eş anlamlı olmuştur. Sanayi tarihinin hiçbir döne
minde sınaî üretim, bilim ve teknoloji üretimine bu denli bağımlı ve onunla bu denli iç içe ol
mamıştır. Elbette, geçmişte de sanayileşmek belli bir teknolojik yetkinliğe ulaşmak demekti; 
ama artık günümüz teknolojisi giderek içerik değiştirmekte ve deyim yerinde ise, günümüz tek
nolojisinin bilim muhtevası giderek ve hızla artmaktadır. Bilim nerede bitiyor, teknoloji nere
de başlıyor, gidere belirsizleşmekte ve bu iki ayrı disiplin tek bir bütün haline dönüşmektedir. 

1990'lann ve özellikle 2000'li yılların sanayi üretimi, bu bütünün ürünü olma yolundadır. 
Demek ki, bugün Türkiye, sanayileşme sorununu, hedefini, çağın değişen ölçülerine göre yeni
den tanımlamak ve kendisine çok acil olarak stratejik bir yol çizmek zorundadır. Zaman, Tür
kiye'nin aleyline işlemektedir; artık vakit kaybedilmemelidir. 

1980'lerde Güney Kore, Brezilya, Tayland gibi ülkeler kategori değiştirirken, Türkiye'nin 
kaybettiği, kaybedilen son on yıl olmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, içinde yaşadığımız bilim ve teknoloji çağında, bilim ve teknoloji son 
derece belirleyicilik kazanmıştır. Böyle bir çağda Türkiye, hâlâ bir bilim ve teknoloji politika
sından, ulusal bir stratejiden yoksundur. Devletin en üst makamlarında bulunanlar, her gün 
bilim ve teknolojiden söz ederken, bilim ve teknolojiyi dillerinden hiç düşürmezken, ortaya, 
bilim ve teknolojiye dayalı ulusal bir politika üretilmemektedir. Türkiye'nin kaderi "bilim, tek
noloji ve sanayi" üçlüsüne ve beraberinde bu alanda atacağı tümleşik adımlara ve bütünsel 
atılıma bağlıdır. Türkiye, saptayacağı ulusal bir strateji ile; bilim, teknoloji ve sanayi strateji
siyle, kendi kaderini elleri arasına almalıdır. Bu stratejinin adı, yetişme stratejisidir. Bizden ön
de olan ülkelere yönelik yetişme stratejisi, çağın bilim ve teknolojisine, sanayiine yetişmeyle olur. 

Birinci Dünya Savaşı öncesinde Almanya, Büyük Britanya imparatorluğuna bu stratejiyle 
yetişmiştir; Japonya, Amerika Birleşik Devletlerine yetişirken aynı stratejiyi uygulamıştır; baş
ta Güney Kore olmak üzere, Uzakdoğunun yeni sanayileşen ülkeleri bugün aynı stratejiyi izle
mektedirler. Bu stratejinin temelinde, ürün bazında olsun, üretim yöntemleri bazında olsun 
tasarımlama ve geliştirerek tasarımlama yeteneğini kazanma hedefi yatar. Bir ürünü, söz geli-
mi bir makineyi üretebilmek, imal edebilmek elbette önemlidir; ama daha önemlisi, makineyi 
ve onu üretme yöntemini tasarlayabilmektir. Bundan daha da önemlisi ve asıl belirleyici olanı, 
ülke çapında kazanılması gereken yetenek o makineyi ve üretim yönetimini geliştirerek yeniden 
tasarlayabilmektir. Çünkü, çağımız yenileştirme ve yenilik çağıdır. Dünya pazarlarına yeni ürün 
ve yeni üretim yöntemlerini uygulayan ülkeler kazanmaktadır. 
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Sayın milletvekilleri, ürün ve üretim yöntemlerini tasarlayabilme veya yeniden geliştirerek 
tasarımlayabilme yeteneğini kazanmanın yolu, çağın bilim ve teknolojisini edinmekten geçmek
tedir. Her şeyden önce, ülkede var olan eğitim ve öğretim sistemi, bütün kurumlarıyla birlikte, 
çağın bilim ve teknolojisini bir bütün olarak edinme stratejisine göre düzenlenmelidir. 

Ülkenin çocukları daha okula başlamadan veya okula adım attıkları andan itibaren, bi
lim ve teknolojinin aydınlığında yetiştirilmelidirler ve yalnızca özgürce düşünmenin, yaratabil
menin, tasarlayabilmenin disiplin ve güvenini almalıdırlar. 

Sayın milletvekilleri, edinilen bilgi, çağın bilim ve teknoloji birikimi, her türlü araçla, bü
tün ekonomik aktivite alanlarında, toplumun bütün katmanlarında yaygınlaştırılmalıdır. Bil
ginin edinilme ve ülke içinde yaygınlaştırma sürecine paralel olarak, ulusal araştırma-geliştirme 
ağı kurulabilmelidir. Bu ağın bir ucu üniversiteler, ulusal düzeydeki bilimsel ve teknoloji araş
tırma kurumlarıdır; öteki ucu ise, büyük küçük bütün sanayi kuruluşlarında oluşturulması he
deflenecek araştırma geliştirme birimleri ve etkinliğidir. Bu ağın kurulmasında ve bu ağı oluş
turacak birimlerin oluşturulmasında ve işletilmesinde, elbette devlet, etkin olarak görev ala
caktır, düzenleyici görevi yapacaktır, kaynak tahsisini düzenleyecektir, ulusal strateji doğrultu
sunda önlemler alacak ve geliştirecektir. 

Ülkenin bütün sanayi kuruluşları -küçük ya da büyük- bu ulusal ağın kurulmasının ya
şamsal olduğunu, kendi varlıklarının böyle bir ağın oluşturulmasına bağlı olduğunu; büyük 
ya da küçük, özel ya da kamusal bütün sanayi kuruluşlara, var olabilmek ve varlıklarını sür
dürebilmek için, kendi araştırma ve geliştirme birimlerini kurmak zorunda olduklarını artık 
kavramahdırlar. Bu, yalnızca bir kaynak sorunu değil, bir zihniyet, bir anlayış ve çağı kavrama 
sorunudur. Sanayici olabilmenin asgarî koşulu budur. Çünkü, sanayi kuruluşları, kendi arala
rında güçlerini birleştirerek, bu tür birimler oluşturabilirler; teknopark olanaklarını zorlayabi
lirler; ulusal araştırma ve geliştirme ağını zorlayabilmelidirler. 

Sayın milletvekilleri, böylesi bir strateji oluşturulmazsa ve uygulamaya geçirilmezse, Türkiye 
sanayii için çıkış yolu yoktur. Bugün tekstil ve konfeksiyon sanayiinde, otomotiv sanayiinde 
yaşanan sorunların temelinde, ulusal çapta bir bilim-teknoloji-sanayii politikasının ve strateji
sinin olmayışı yatar. 

Tekstil ve konfeksiyon sanayii, dünyadaki belli bir konjonktürden yararlanarak, dünya pa
zarlarında edinmiş olduğu yeri koruyabilmek için, kendisini yenilemek zorundadır ve böylesi 
bir sorunla karşı karşıyadır. Organizasyon teknolojisini yenilemek, teknolojik ömrünü doldurmuş 
makinelerini yenilemek, üretim yöntemini yenilemek zorundadır. Bu ülke sanayii, bu yenileş
meyi kendi teknolojik birikimiyle başarabilme noktasından uzak olduğunda, makine ve bilgi, 
transferle dışarıdan satın alınacaktır. Tekstil ve konfeksiyon sanayii, bugüne kadar dışarıdan 
kazandığını, bu kez çok büyük ölçüde dışarıya akıtarak, belki aynı makineyi ve yeni bilgiyi 
sağlayacaktır; ama, bu bir kısır döngüdür. Bu ülke, yeni olanı kendisi üretmeyi, yaratmayı, 
yeni ürün ve yeni yöntem üretmeyi kendisi başaramazsa, bugün bazı Afrika ülkelerinin dünya
daki konumu ne ise, Türkiye'nin 2000'li yıllarda sanayi ülkeleri karşısındaki konumu aynen 
o olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, bugün otomotiv sanayii, ithal oto patlaması karşısında panik için
deyse, firma üretim bazında, dünya pazarlarına açılabilecek ölçük ekonomilerine ulaşamamış
sa, uluslararası işbölümünde, yalnızca kendi iç pazarına dönük bir montaj yeri görünümünde 
ise ve hatta o iç pazarı bile elinden kaçırma endişesini taşıyorsa, dünya otomotiv sektörüne 
karşı ayakta kalması mümkün değildir. 
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Japonların tam zamanında üretimi, dünyada yeni bir devrim yaratırken, Türkiye'de oto
motiv yan sanayii ile ana montaj firmaları arasında en küçük bir kalite kontrol mekanizması 
bile hâlâ işlememekte ve buna gereksinim duyulmamaktadır. Kalite güvenilirliğine boş bir söz 
olarak bakılması, Türkiye otomotiv sanayii için bir çıkmaz sokaktır. 

Sayın milletvekilleri, çanlar Türkiye sanayii için çalmaktadır. Ulusal politikaların saptan
ması için, zaman giderek kısalmaktadır. Türkiye'de sanayici, kısa ve orda vadede, uzun vadede 
neyin korunacağını, neyin korunamayacağını açıkça bilmek zorundadır. Tekstil ve konfeksi
yon sanayii ve otomotiv sanayii ABD'de de, Batı Avrupa ülkelerinde de, yeni korumacılık poli
tikalarının uygulama alanına giren stratejik sektörler sayılmaktadır. ABD ve Batı Avrupa ül
keleri, tarife dışı engellerle, yani kota sistemiyle ve çok sıkıştıklarında devlet sübvansiyonlarıy-
la kendi tekstil, konfeksiyon ve otomotiv sanayilerini korumaktadırlar. Türkiye, serbest piyasa 
ekonomisinin şampiyonluğunu yapmak gibi bir misyonla yükümlü değildir; ulusal sanayiini 
korumak zorundadır. Elbette, her ne pahasına olursa olsun ve yerli sanayii ne üretirse üretsin, 
böyle bir konuma gidilecek değildir. Devletin, yerli üreticinin haklarını korumak, ona kaliteli 
ve ucuz mal sağlamak gibi bir yükümlülüğü vardır, ortak çözüm, ulusal bir stratejinin ve ulu
sal bir politikanın saptanabilmesidir. 

Korumacılık, sanayileşmenin "olmazsa olmaz" koşullarındandır. Ancak, korumacılık, sa
nayileşmenin temel amacını yok etmeyen bir biçimde uygulanmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, sanayileşme, üretim malları üretme kalıbı ile sınırlanmamalıdır. Ül
ke ekonomisinin bulunduğu aşamada, tüketim malları üreten sanayinin bütünüyle göz ardı edil
memesi, hem politik, hem de sosyal açıdan uygun görülmemektedir. Bu nedenle, sanayileşme
de, üretim malları üreten alt sektör ile, tüketim malları üreten alt sektör arasında bir denge 
oluşturulmalıdır. Bu dengenin sağlanmasında öncelikle kullanılacak araçlar, malî politika araçları 
ve teşvik tedbirleri olmalıdır. Sanayide yeniden yapılanma, özendirme politikalarının yeniden 
gözden geçirilmesi ve bu konuda kurumsal mevzuatla ilgili radikal önlemlerin alınmasına bağlıdır. 

Bunların bir kısmını şöyle sıralayabiliriz: 
öncelikli sektörler belirlenmeli ve bunların dışındaki sektörlere teşvik verilmemelidir. 
Kalkınmada öncelikli yörelerdeki yatarımlara ilave teşvikler verilerek özendirici hale geti

rilmelidir. 
Genel olarak, teşvik sistemi, kredi mekanizmasıyla beraber, yatırım ve ihracat teşvikleri 

bir bütün olarak, basit ve etkin bir hale getirilmelidir. 
tşgücü eğitimi, araştırma ve geliştirme, teknoloji transferlerine ağırlık verilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, böylesi bir sanayi politikası ve stratejinin saptanmasıyla, hızlı sana
yileşmeye gitmemize, Sanayi Bakanlığımızın Teşkilat Yasası yeterli olmadığı gibi, Bakanlığa büt
çeden ayrılan pay da yeterli değildir. Bakanlığın Teşkilat Yasasıyla birçok sanayi kuruluşu Sa
nayi Bakanlığından alınarak başka bakanlıklara bağlanmak suretiyle, ülkenin sanayi kuruluş
ları arasındaki bağ koparılmıştır. Sadece birkaç kuruluş sembolik olarak Sanayi Bakanlığına 
bağlı bırakılmıştır. Durum böyle olunca, Bakanlığa tahsis edilen bütçe de çok cüzi mahiyette
dir. Oysaki, ülke ekonomisinin kalkınma yolu sanayiden geçer. Ekonominin güçlenmesi, enf
lasyonun düşmesi, işsizliğin asgariye indirilmesi veya ortadan kaldırılması, toplumsal, ekono
mik huzur ve refahın sağlanması için tüm kaynakların istikrarlı olarak seferber edilmesi gerek
lidir. Sanayide en önemli unsur istikrardır. Enflasyon da istikran bozan en etkin unsurdur. Eko
nomide istikrar, sanayii geliştirir, güçlendirir ve yatırımları özendirir. 
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Sayın milletvekilleri, enflasyonun yüksek olduğu ülkelerde, özel sökter yatırımlardan dai
ma kaçınmıştır. Yüksek enflasyonda istikrarsızlık olduğundan, müteşebbis için yatırım bir risk 
teşkil etmektedir. Bu nedenle, yatırım ve işletmecilik yerine, özel sökter, alıp satma kolaylığına 
kaçmaktadır ki, imalat ve istihdam yerine ithalatı özendirerek, yerli sanayinin gelişmesini önler. 

Sayın milletvekilleri, sanayi sökterünün temeli ağır sanayidir. Ağır sanayi sektörü kurul
madan, yan sanayi dallarının gelişmesi ve büyümesi mümkün değildir. Ağır sanayi grubu için
de imalat sanayi madencilik ve enerji bulunmaktadır. Bunları birlikte düşünmek lazımdır. 

Bugünkü iktidar, imalat ve madencilik sanayiini geliştirip hızla sanayileşmeye gideceğine, 
bu dallarda, özellikle ithalatı tercih edip, sanayileşmeyi baltalamakta ve büyük insan gücünü 
işsiz bırakıp, ekonomik dengeyi altüst etmektedir. Türkiye'nin zengin maden kaynaklarını iş
letmek, modernize edip, üretimi artırmak yerine, dışarıdan daha pahalı ve kalitesiz olan ma
denleri ithal etme yolunu tercih etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının genel bütçeden aldığı pay binde 2,7'dir. 
Bu bütçe payının üçte biri de cari harcamalardır. Geriye kalan üçte ikisi ise, yatırımlara tahsis 
edilmiş görünmektedir. Durum böyle olunca, Hükümetin, bu bakanlığa ve dünyada çok hızlı 
gelişen ekonomi ve sanayileşmeye verdiği değer ortaya çıkmaktadır. Sayın Bakanın bu bütçe 
ile, 1991 yılı için hedeflediği yatarımları gerçekleştirmesi mümkün değildir. Bu nedenle, îstanbul-
Aydınlıkköy, İzmir-Menemen ve Uşak deri organize sanayi bölgelerini tamamlayamayacağı gi
bi, endüstriyel sanayi, ham ve mamul maddelerinin kaynağı olan tarıma dayalı sanayie gerekli 
teşvik ve desteklemeyi de yapamayacaktır. Bakanlığın bu bütçesiyle, bu hedeflerin gerçekleş
mesi tamamen hayaldir. Bu hayalcilikle, Türkiye'nin sanayi çağın hızlı değişen sanayiine ayak 
uyduramayacağı gibi, Türkiye'de, bölgesel dengesizliğin, işsizliğin gittikçe artacağı, enflasyo
nun yükseleceği ve sosyal dengelerin tamamen bozulacağı, bilinen bir gerçektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu siyasî iktidar, içinde yaşadığımız bilim ve teknoloji 
çağında, 1990'Iı yılların Türkiye'sini, bilim ve teknolojiye uzak kalan bir ülke haline getirme
nin vebalini boynunda taşıyacaktır. 

Yüce meclise saygılarımı sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kahraman. 
VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan, Sözcümüz Sayın Şinasi Altıner'in 10 dakikalık 

süresini ben kullanmak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Vefa Tanır. 
DYP GRUBU ADINA VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

hepinizi saygıyla selamlar, Sayın Altıner'e de teşekkür ederim. Çünkü, bu bütçeye, Grubumuz 
adına kendisi hazırlanmışlardı; zannederim hazırlığını da bir saate ayarlamıştı; ama ben ken
disinden 10 dakika çalmak istiyorum. 

Beni bu 10 dakikaya sürükleyen iki sebep var. Bir tanesi, Anavatan sözcülerinin bütçede 
takındığı tavır, ikincisi, bu kadar fazla bürokratı karşımda görmemden dolayıdır. Yıl boyunca 
kendilerini rahatsız ettiğimiz arkadaşlarımıza, karşılıklı teşekkür etmek, başarı dilemek, şüp
hesiz Sayın Bakanın bize tanıdığı bir imkândır, tşte, bu fazla bürokratı burada görünce, Sayın 
Bakanın, bu celsede, suallerimize cevap verme imkânı vardır diye bu 10 dakikayı aldım. Çün
kü, biliyorsunuz, sualleri sorduğumuz zaman, sayın bakanlar "yazılı cevap vereceğiz" derlerdi 
-buraya fazla bürokrat getirmedikleri için- bu yazılı cevaplar da yeni seneye bu zamana kadar 
elimize geçmezdi. 

— 166 — 



T.B.M.M. B : 54 20 . 12 . 1990 O : 1 

Muhterem arkadaşlarım, 12 Eylül 1980'de, ANAP'a göre, tsa yeniden gökten indi, milat 
buradan başlıyor: "Sizin zamanınızda bu vardı, bizim zamanımızda bu var..." 

Bu, her bütçede bir gelenek haline geldi. Bu zabıtlar bir gün okunacak; hep biz itham 
altında kalacağız, siz her şeyi yapmış olacaksınız! Artan ihracattan bahsedeceksiniz; ama dün
yanın artan ihracatı olan memleketlerinde çığ gibi artan işsizlik de yoktur. Bu ikisi birbiriyle 
geçinmez. Bu nasıl oluyor? Eğer, "siz yaptınız, biz yaptık" konusuna girersek, hâlâ Türk lü-
gatında, Osmanlıdan kalma, günlük kullandığımız kelimeler vardır: Marsilya kiremiti... Bu mem
leket kiremit yapmıyormuş; Marsilya'dan geldiği için, Eskişehir'deki kiremitin adı hâlâ Mar
silya kiremitidir. Amerikan bezi... Bu memleket kaput bezi yapamıyormuş ve ondan dolayı, 
Amerika'dan geldiği için, hâlâ vatandaş, manifaturacıdan Amerikan bezi ister. Kesme şeker... 
Küp şekere, niye kesme şeker derler? Benim yaşımda olanlar bilir; şeker Rusya'dan gelirdi, ko
ca taşlar gibi gelirdi, bakkal dükkânında bir tane çekiçle vurulur, kırılır, terazide tartılır, veri
lirdi. Sanayi konusunda, "sizin, bizim, devrimizi almaya başlarsak, Marsilya kiremidinden, 
hatta Fransa'dan gelen undan, kaput bezine kadar geliriz! Bu tartışmaya girmeyelim. 

- Şimdi, diyorum ki, acaba tktidar Partisi, bugünkü idare, halkın fevkalade memnun oldu
ğu bir idare de, sözcülerinin kendi '̂ hükümetlerini tenkit edecek hiçbir tarafı yok da, tsa'nın 
doğumu kabul edilen "Miladın şu tarafında bu var, bu tarafında şu var" gibi tartışmalara gi
rerseniz; şimdi Sayın Bakandan suallerim olacaktır; bunları yazılı olarak da vereceğim. 

Burada vereceğim rakamlarım yanlış olabilir, bir iddia peşinde değilim, alabildiğim ra
kamlardır bunlar. Türkiye'nin 8 tane kâğıt fabrikası vardı, bu 8 fabrika da 1980'den evvel ku
rulmuş. Sayın Ali Topçuoğlu bey, beni kulisten herhalde dinliyorlardır... 

Türkiye'nin 5 tane rafinerisi var, bunların 5'i de 1980'den evvel kurulmuştur. 
2 tane petrokimya kompleksi var, 1980'den evvel kurulmuştur. 
3 tane demir-çelik fabrikası var, 1980'den evvel kurulmuş, 4 üncüsü ise bir haddehanenin 

ilerisine gidememiştir. 
1 tane aliminyum fabrikası, 2 tane vagon fabrikası, 1 kromağnezit fabrikası vardır ki, bunlar 

da 1980'den evvel kurulmuştur, 
9 tane traktör fabrikası vardır; bunlar 1980'den evvel kurulmuştur, şu anda çalışır halde 

olanı 5 mi, 6 mı, bilemem. 
Sümerbank'a bağlı 17 pamuklu, 3 yünlü fabrikası var; bunlar da 1980'den evvel kurul

muştur. 
1980'den evvel kurulmuş 8 tane sigara fabrikası vardır; ikisinin herhangi bir şekilde Pasin

ler ve Diyarbakır'da 1980'den evvel temeli atıldığı halde, oralarda kaç metre yükseldi inşaatla
rı, belli değildir! 

Elektrik sanayii, ASELSAN tipinde 1 tanedir, şişe cam fabrikaları 2 tanedir; bunlar da 
1980'den evvel kurulmuştur. 

Peki, şimdi sizin, Hükümet olarak istihdamı yerine getirmek vazifeniz vardır; böyle yüklü 
işçi çalıştıran fabrikaları; 8'i, 9 yapamamışsınız S'i, 6 yapamamaşsınız; nasıl bu işsizliğin önü
ne geçeceksiniz? Geri kalmış ülkelerde, beslenme, eğitim, sağlıktan sonra dördüncü derecede 
hükümeti zorlayan, hükümeti güce sokan, istihdamdır. 

Bunlar 1980'den evvel kurulmuş; ondan sonra Erzurum Pasinler Sigara Fabrikası yapıla
mamış, Tortum Şayak Fabrikası çalışmıyor, Dumlu Yapağı ve Yün Fabrikası, tspir Kundura 
Fabrikası çalışmıyor, Kars'taki süt ve peynir fabrikası, Ardahan Et Entegre Tesisleri, İğdır 
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Araş tplik Fabrikası çalışmıyor, Van Akü Fabrikası, bulgur fabrikası, tuğla kerimet fabrikası, 
ekmek fabrikası çalışmıyor, Muş Meyankökü Fabrikası, et-balık tesisleri çalışmıyor, Diyarba
kır Sigara Fabrikası, Lice Salça Fabrikası, yağ sanayii fabrikası, jeneratör ve türbin fabrikası 
çalışmıyor, Mardin, Gercüş Ayakkabı Fabrikası, Mazıdağı Süt ve Peynir Fabrikası, Mazıdağı 
Gübre Fabrikası çalışmıyor, Siirt Süt Fabrikası, Şırnak Azot Fabrikası çalışmıyor. Elazığ Sod
yum Bikromat Fabrikası, Ağın Deri Fabrikası, Sivrice Gübre Fabrikası ve Elazığ tplik Fabrika
sı çalışmıyor... 

Bir yerde, büyük işçi çalıştırılacak fabrikalara on sene içerisinde ilave yoktur; bir yerde 
de, var olan fabrikalarda çalışma yoktur. Buyurun, sanayiniz budur! Yanlışım varsa, Sayın Ba
kan buraya geldiği zaman düzeltir. 

Hepinizi saygı ile selamlıyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tanır. 
Buyurun Sayın Şinasi Altıner. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA ŞtNASÎ ALTINER (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın milletve

killeri; Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 1991 yılı bütçesi üzyinde Doğru Yol Partisi Grubu adı
na söz almış bulunuyorum; bu vesileyle Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

öncelikle, Sayın Topçuoğlu'nun konuşmalarına temas edeceğim. Benim konuşmalarımın 
arasında, miladî öncesi, miladî sonrası; 1980 öncesi, 1980 sonrası yok; mademki topyekûn bir 
kalkınmadan, topyekûn çağdaşlaşmaktan bahsediyoruz, çağdaş sanayiden bahsediyoruz; öy
leyse, bu tartışmalar verimsizdir, bu tartışmalara girmenin bir anlamı yoktur ve bunu ilanihaye 
gıdıklamaya da gerek yok. Sanki, suçluluk telaşı içinde bir durum var!.. Nedir?.. 

Değerli arkadaşlarım, bugün Türkiye'de hiçbir şeye bakmazsak, bakmayalım; ama, yapı
lan sanayi mamulü ihracatının yüzde 60 - 70'i, 1980 öncesinde yapılan sanayi tesislerinden üre
tilen mallardır. Bunu biliyorsunuz; "3 000 - 5 000 kalem" dediğiniz mal sayısı, aslında tekstil 
ve demir-çelik komplikeşidir. Bu iki kalem, yapılan sanayi mamulü ihracatının yüzde 60 - 70'ini 
teşkil etmektedir. 

Tekstil de, demir - çelik de, 1980 öncesinde yapılmış, "Marazî" dediğiniz tesislerdir. Eğer, 
marazî tesislerden bu tesisleri kastediyorsanız, yanlıştır bu tabir. 

Tabirimi hoşgörün değerli arkadaşlarım; bizim köylerde, iyi tüccarı şöyle tarif ederler: 
"Adam, hanımının huyunu söylermiş de, malının huyunu söylemezmiş." 

Şimdi ANAP iktidarı, "özelleştireceğiz" diyor, özelleştirmeye, ANAP'tan daha fazla ka
tıldığımız halde, şu soruyu soruyoruz: ANAP iktidarı, "marazî" dediği bu tesisleri ne yapa
cak? ANAP İktidarı, bir ad koyuyor, yani bu mikrofonlardan, "marazî" diyerek, malını kö-
tülüyor... öyleyse, marazî tesisleri nasıl özelleştirecek? 

Marazî diyemezsiniz; marazî de olsa, marazî diyemezsiniz. Marazî ise, bunu düzeltmeniz 
lazım. 

Değerli arkadaşlarım, bir sanayi tesisi, zaman içinde demoda olabilir, hatta prosesi o üre
tim sistemi içinden kalkabilir; yani çağdaş olmaktan çıkabilir veya o prosesin, artık ekonomik 
değeri olmayabilir. Şimdi, bunların hepsi doğaldır. Şimdi, 15 sene önce, 20 sene önce, 30 sene 
önce kurulmuş, o günün şartlarına, o günün değerlendirmelerine göre kurulmuş sanayi tesisle
rine "tu kaka" demenin anlamı yoktur. Kaldı ki, bugünkü ihracatımızın yüzde 55 - 60'ı, o 
sanayi tesislerinde üretilen sanayi mamulleridir. 
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Doğru, bunları özelleştireceğiz; özelleştirmede de geç kaldınız; ama, bunlara hem "marazı" 
deyip, hem nasıl özelleştireceksiniz? O zaman, alternatif getirmeniz lazım. Bu hasta dediğiniz 
tesislere yatırım yapıyor musunuz veyahut da kapatacak mısınız? Bunların cevaplarını da bu
rada bekliyoruz. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının birer politikası olarak bunları alt alta yazıp, 
"Şu şu sanayiler marazidir, bunları kapatacağız ve onların yerine de falancayı ikame edeceğiz, 
falanca sanayi sistemine dönüyoruz" demeniz lazım. 

Değerli üyeler, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının bütçesini konuşurken, tabiatıyla, bu Ba
kanlığa tahsis edilen 275 milyar lirayı konuşmakla sınırlı kalmayacağız. Sanayi olayı 2000'li 
yıllara gelirken, refahın, istihdamın, sosyal devlet anlayışının velhâsıl topyekûn kalkınmanın 
vazgeçilmez bir unsuru olma durumunu muhafaza etmektedir. O kadar ki, refah toplumu ola
bilmenin, sanayileşmekten başka bir yolu da yoktur. Benden önce konuşan arkadaşlarım da 
bunu vurguladılar. Refah toplumu olabilmek için, sanayileşme yerine ikame edilebilecek her
hangi bir sistem de henüz bulunmuş değildir. 

Bugün dünyada refah seviyelerine göre gruplaşan, aşağı yukarı benzer seviyelerdeki ülke
lerin tek pazara doğru gitme eğilimleri vardır. Bunun da temelinde sanayileşme yatmaktadır. 
Hatta, geçtiğimiz yılda Doğu Bloku ülkelerinde meydana gelen rejim değişikliklerinin dahi te
melinde, refaha yönelme arzularının zorlamaları yatmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, sanayileşmeyi, insan, refah, sosyal devlet, hukuk devleti ve demokrasi 
gibi kavramlarla bütünleştirdiğiniz ve bu kavramların vazgeçilmez bir parçası yaptığınız za
man bir mana ifade eder, aksi takdirde bir mana ifade etmeyecektir ve sanayi, bir arazi parçası 
üzerinde kurulmuş, tesis, makine ve binadan ibaret kalacaktır. Tabiî, aranan bu değildir. Top
yekûn kalkınmayı, topyekûn refahı, topyekûn sosyal dengeleri oluşturacak olan, sanayi ham-
lesidir. Bu yüzden dolayıdır ki, sanayileşme, bu kavramların gerçekleşmesi için vazgeçilmez bir 
araç olarak kullanılmalıdır. 

Ülkemizde, sanayileşmenin son sekiz, on yıllık sürecine baktığımızda, yukarıda sıraladı
ğımız topyekûn kalkınmayı ve refaha ne ölçüde katkıda bulunulduğunu ortaya koymamız la
zımdır. Millî gelirden alınan paylara baktığımızda, son on yılda ücretli kesimde, yani emek ke
siminde yarı yarıya bir azalma var iken, "faktör gelirleri" denen, faiz, kira ve kâr gibi sermaye 
gelirlerinden ise, tam iki misli bir artış vardır. Bir başka ifade tarzı ile, toplumun önemli bir 
kesimini teşkil eden işçi, memur, emekli ve tarım kesimi çalışanları, küçük esnaf ve sanatkâr
lar gibi, toplumun yüzde 80'ini teşkil eden önemli bir kesimden, daha küçük olan yüzde 20'lik 
bir gruba çok büyük bir sermaye aktarımı yapılmıştır, tşte bu durum, tüm sosyal dengeleri 
acımasız bir biçimde allak bullak etmiştir. Bu gelir dağılımı dengesizliği, bozukluğu, bizi, dün
yada en kötü durumda olan 7 ülkeden biri haline getirmiştir, özenilen tüm Avrupa Topluluğu, 
Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya'da bu oran, tam tersi bir durumdadır. Ücretli kesim, 
millî gelirden yüzde 60 - 70 pay alırken, sermaye yüzde 30-40 arasında pay almaktadır. 

Türkiye'nin fert başına millî gelirinin 1 800 - 2 000 dolar civarında olduğu bu yıllarda, 
en kötü durumda olan yüzde 20'lik dilimin aldığı pay yılda 300 dolar civarındadır, tyi durum
da olan son yüzde 20'lik kesimin payının ise 4 000 dolar civarında olduğu düşünülürse, 300 
dolar ve 4 000 dolar yelpazesi arasında meydana gelen bu fark bir uçurum ifade etmektedir. 
Böyle olunca da, refahtan, sosyal devlet anlayışından, huzurdan, güvenden ve istikrardan söz 
etmemiz mümkün olamaz. Peki, sosyal kesimlerin millî gelirden aldığı pay bu derece kötü de, 
başka şeyler iyi mi? Onlara da bakmamız lazım. 
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Sayın milletvekilleri, ANAP iktidarları, zamanında gelir dağılımının bozukluğu kadar, 
işsizlik meselesi de had safhadadır, ilginçtir; Türkiye'de işsizlik, özellikle sanayi bölgelerinde 
kümelenmiştir, işte Zonguldak; kömür ocaklarıyla, demir-çelik tesisleriyle, enerji santrallarıy-
la, kâğıtla, çimentoyla bir sanayi bölgesi olmasına rağmen, ANAP tktidan döneminde mev
cutlara bir ilave yapılmadığı, bir çivi çakılmadığı için, 100 bini aşkın işsiz vardır. Ülkedeki iş
sizlerin önemli bir bölümü, buna benzer endüstri mıntıkalarında öbeklenmiştir. 

İş ve işçi Bulma Kurumu işlevini tamamen yitirmiştir. Tüm kamu kuruluşları ve katma 
bütçeli idareler, istihdam edecekleri her türlü personel için, hatta en vasıfsız personel için dahi 
bakan torpiline ihtiyaç göstermektedir. Yani, bu kişileri istihdama bizzat bakan seçmektedir. 
Milleti kandırmak için, önce uydurma bir yazılı sınav yapılmakta, daha sonra da sözlü sınav
la, önceden tespit edilen işe girecek kişiler de güya o sınavı kazanmış olmaktadır. Bu kandır
maca, aslında hiç kimse için inandırıcı olmamaktadır. Yapılan bu uydurma sınavlara dahi, alı
nacak kişi sayısının en az 50-60 katı işsiz iştirak etmektedir. Bu olay, işsizlik boyutunun ne 
denli büyük olduğunu göstermeye yeter kanaatindeyim. 

"iş ve işçi Bulma Kurumu işlevini yitirmiştir" dedim. Teklif ediyoruz; eğer bu müesseseyi 
yeniden aktif hale getirmek isterseniz, adını değiştirmekle işe başlamalısınız, "işçi Bulma" iba
resini kaldırınız, sadece "tş Bulma Kurumu" olarak kalsın. Zira, ülkede işçi bulma işi, maşal
lah, iktidarınız döneminde sorun olmaktan çıkmıştır, istemediğiniz kadar işsiz vardır. Esas olan, 
iş bulma meselesidir. 

Belediyelere 80 kişilik temizlik işçisi almaya kalktığınızda, 5-6 bin kişi müracaat ediyorsa, 
bunun epeyce bir bölümü de ortaokul ve lise mezunu ise, ANAP iktidarı dönemin, sanayileş
me süreci açısından tamamen kayıp yıllar olarak geçmiş demektir. 

Ülkemizde 32 vilayet, kalkınmada öncelikli yöre kapsamındadır. ANAP iktidarı döne
minde bunların hangisinin seviyesi, ülke ölçüsünde kalkınmışlık sırasını bir üst basamağa yük
seltmiştir? Aksine, 39 adet vilayet, son 10 yılda bulunduğu seviyelerden daha alt sıralara düş
müştür. 

Gene bunun sonucu olarak, iktidarınız döneminde 33 vilayet göç vermekte ve nüfus azal
ması olmaktadır. 

Netice itibariyle, olay, sadece fertlerin gelir dağılımı bozukluğuyla, gelir dağılımı uçuru-
muyla sınırlı kalmayıp, bölgelerarasında da ciddî bir gelir dağılımı bozukluğu sebebiyle ve de 
bölgesel dengesizlik sebebiyle iç göç yaşanmaktadır. Bunun sonucu da, çarpık bir şehirleşme 
yaratmaktadır: Suyu olmayan, kaldırımı olmayan, yaz boyunca tozdan, kış boyunca çamur
dan geçilmeyen büyük, çarpık kentler, hâlâ durumlarını muhafaza etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, görülüyor ki, başarılı olduğu iddia edilen sanayileşme hamleleriyle 
-esasında böyle bir şey yoktur- işsizlik artmış; yani, sanayi hamleniz bu işsizliğe bir çare olma
mıştır. O halde sanayileşmemişsiniz; çünkü, sanayileşmiş ülkelerde işsizlik oranı azalır. 

Gelir dağılımı açısından da, yukarıda bahsettiğim gibi, çarpıklığın giderilmesi şöyle dur
sun, uçurum giderek derinleşmektedir: Bölgelerarası kalkınmışlık farkları ve aralarındaki uçu
rum, tamamen sanayileşmenin olmamasından veya eksik yapılanmadan meydana gelmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de istihdamın sektörel dağılımına baktığımızda da, sanayi
leşme payının küçüklüğünü çok açık görebiliriz. Devlet Planlama Teşkilatı raporları olsun, Devlet 
istatistik Enstitüsü raporları olsun, hiç fark etmez, durum şudur: 1985 yılında sanayi 
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sektöründeki istihdam -madencilik sektörü dahildir- toplam isdihdamın yüzde 13'ü civarın
daydı; bu rakam, sırasıyla, 1986'da yüzde 13,4, 1987'de yüzde 13,7, 1988'de yüzde 14,2 olarak 
verilmiştir. Gerçi, yapılan bir değişiklikle istihdam ve çalışan nüfusta yeni bir anlayış getirile
rek, çalışan nüfus sayısı 1989'yılında birdenbire 1,5 - 2 milyona yakın bir artma göstermiştir 
ve o zaman bu tablolar yeniden düzenlenmiştir. 1989 yılı programında 1988 yılı ağustos tahmi
ni istihdam sayısı 16,8 milyon iken, 1991 yılı programında verilen tabloda 1988 yılı istihdamı 
birdenbire 18 milyon olarak gözükmüştür, yani 1,5 milyona yakın bir işçi artması vardır. Tabiî, 
böyle bir artma yoktur aslında da, kavramlar değiştirilmiştir, tabiî, istihdamın biraz daha yüksek 
gösterilmesiyle, tarım kesimindeki istihdamda yüzde 57'Ierden yüzde 50'Iere varan bir küçül
me vardır, buna karşılık servis sektöründe yüzde 30'lardan yüzde 35'e varan bir tırmanma var
dır, sanayi kesiminde de yüzde 13'ten yüzde 14'lere varan 1 -1,2 puanlık artma vardır beş sene 
zarfında. ANAP İktidarları döneminde istihdamın sektörel dağılımında, ister eski tablolar, is
ter yeni anlayışa göre düzenlenen tablolar olsun, ciddî hiçbir değişiklik olmamıştır. Netice iti
bariyle istihdam, tarım sektöründe yüzde 55'lerden yüzde 50*Iere düşmüş, sanayi sektöründe 
yüzde 13'lerden yüzde 15'lere, servis sektöründe de yüzde 30'lardan yüzde 35'lere çıkmıştır. 
Bu yapıdan, iktidarınızın ne kadar sanayileştiği ortadadır. 

Değerli milletvekilleri, sanayi sektörü gelişmeden, sanayi toplumu olmadan, servis sektö
rünün büyük ölçüde gelişeceğine ve servis sektörü istihdamının da artacağına inanmıyoruz. 
Hedef, tarım kesimi fazlalığını sanayiye ve hizmet sektörüne kaydırmaktır. Bunun yegâne yo
lu, sanayileşmede, sanayi yatırımlarının artırımasındadır. Sanayileşme olmadan, doğrudan doğ
ruya servis sektörünü yaratamazsınız. Servis sektörünü büyütmeniz mümkün değildir. 

İktidar sıkıştıkça, 1980 öncesine dönerek ve oraya sımğınarak oralardan savunma malze
mesi aramaktadır. Bütçeyi sunuş konuşmasında Sayın Bakan, "Yabancı sermayeye kapı açıl
mış olsaymış, bu işçiler yurt dışına gitmiş olmazmış" gibi bir iddia attı ortaya. 1989 yılı prog
ramının 315 inci sayfasında "Yurt dışında işçi istihdamı" başlıklı bir bölüm vardır, tamamını 
okumayacağım; bunun birinci cümlesi aynen şöyledir: "1987 yılında yurt dışına gönderilen iş
çi sayısı yüzde 15 artarak 40 807 işçiye ulaşmıştır." Detaylarını okumuyorum. Bir başka rapor
da da yine aynı şekilde, yurt dışına gönderilecek olan işçilerin artmasıyla, ANAP iktidarı, ik
tidarının altıncı senesinde bile övünüyorsa, bunu da raporlara dere etmişse; bir bakanın çıkıp 
1991 bütçesini takdim ederken, onbeş sene geriye giderek, otuz sene geriye giderek, bunun yan
lış bir politika olduğunu söylemesi şaşkınlıktır. 

Değerli milletvekilleri, Avrupa Topluluğuna kabul edilme müzakerelerinin 1993'e ertelen
me gerekçelerinden en önemlileri de, Türkiye'nin işsizlik boyutun büyük oluşudur, sanayileş
me seviyesinin yetersiz oluşudur. Çünkü, AT üyesi olduğunuz zaman, serbest dolaşımla işsizle
rin topluluk ülkelerinde serbestçe dolaşması, iş araması, iş bulmaya çalışması, bu ülkeleri ra
hatsız edecek, dengeleri bozacaktır. 

Sayın milletvekilleri, "serbest piyasa, rekabet" gibi kavramlar, bizim karşı olmadığımız 
gibi, kesinlikle desteklediğimiz, gerçekten parti olarak ısrarla desteklediğimiz kavramlardır. Çün
kü, serbest piyasa ve rekabet, yaratıcı gücü açığa çıkarır, ferdî kabiliyetleri onore eder. Ayrıca, 
en önemlisi, topluma daha ucuz, daha uygun fiyatla, daha kaliteli mal ve hizmeti sunmasıdır. 
Bu, son derece önemlidir. 

— 171 — 



T.B.M.M. B : 54 20 . 12 . 1990 O : 1 

Şimdi, bakalım, acaba ANAP döneminde "serbest piyasa, rekabet" gibi kavramlar ger
çekten var mıdır? Varsa, bunlar topluma ne oranda yansımıştır? 

Bir kere, işe, konsolide bütçe açısından bakalım. Konsolide bütçenin gayri safi millî hâsı
laya oranı yüzde 26-27 civarında öngörülmüş ise de; KİT'ler, fonlar, döner sermayeli kuruluş
lar da dahil edildiğinde, Türkiye'de kamu sektörünün nispî payı yüzde 40'lara, 45-Iere dayan
maktadır. Bunun manası çok açık olarak, daha ülkenin tüm ekonomisinin yarısına yakın bir 
bölümünü devlet yönetmektedir; hatta o kadar ki, bu nispî müdahale, her yıl belli bir oranda 
da artma eğilimi göstermektedir. 

Geçen sene bütçenin gayri safi millî hâsılaya oranı yüzde 21'lerde iken, 1991 yılında ise 
bu rakam yüzde 27'lere yükselmiştir. ANAP, bu sistemin sadece sözünü etmektedir, uygula
maya henüz geçememiştir. "Serbest piyasa ekonomisi" ve "rekabet" kavramlarının gerçekleş
mesinde en önemli tatbikatlardan birisi, devletin küçültülmesi, piyasanın büyütülmesidir. Ta
biatıyla, böyle bir yapı içinde devletin ekonomik olarak piyasa aleyhine büyütülmesi, ister iste
mez, devletin, yaratılan kaynaklara da müdahalesinin kaçınılmaz kılmaktadır. Toplanan mev
duatın yüzde SO'si kamu mevduat bankalarındadır. Bunun kredi olarak dağıtılması ise, doğru
dan doğruya hükümetin ve hatta Başbakanlığın otoritesi altındadır. 

Şimdi, böyle bir durumda kredi kullanmada, kamu bankaları açısından, ihtiyaç sahipleri 
itibariyle fırsat eşitliğinden ve dolayısıyla serbest rekabet ortamından bahsedebilmek mümkün 
olabilir mi? Tabiatıyla olmaz. Duyuyoruz; "senden olursa öyle, benden olursa öbür taraftan", 
şeklinde, kredi talepleri arasında muhtelif adam kayırmalar söz konusu olduğu her zaman, her 
fırsatta dile getirilmektedir. 

1991 yılı bütçesi içinde en garip kalem, yatırım kalemidir: Yüzde 14 civarındadır. Bu büt
çe, çok büyük boyutta açık verecektir. Bizim tahminlerimize göre, 20 trilyonla kalmayacaktır, 
tıpkı 1990 bütçesinde olduğu gibi, bu da en az yüzde 50 artarak, 30 trilyondan aşağı olmaya
caktır. tşte böyle bir bütçede transfer ve personel harcamalarından kesinti yapılmayacağına göre, 
yatırım harcamaları, bu bütçe içinde kuşa dönecektir. 

Enflasyonist baskının bu bütçede, 1990 yılı bütçesinden çok daha fazla olacağı kesindir. 
Çünkü, büyük oranda verilen bu açık, bir yerde para basarak karşılanacağına veyahut da yük
sek faizle, iç borçlanmayla kapatılacağına göre, hem enflasyonu davet edecek, hem de yukarı
da söylemeye çalıştığım şekilde, devletin büyüme payını; yani gayri safi millî hâsıla içindeki 
müdahale payını artırarak, her şeyi olumsuz hale getirecektir. 

Bunun olumsuz etkilerini, en başta vatandaş çekecektir, özel veya devlet sektörü olarak 
hiç fark etmez; bu sıkıntıları sanayici, yatırımcı çekecek ve sanayi yatırımları da olumsuz yön
de etkilenecektir. "Olumsuz yönde etkilenecektir" diyoruz; çünkü, talep yetersizliğini ve enf
lasyonun baskısıyla alım gücünü daha da olumsuz etkileyecek ve sanayi mamulü üretim ve ya
tırımı konusunda olumsuz etkisini sürdürecektir. 

Sayın milletvekilleri, sanayi sektörünün mevduat bankalarından kullandıkları kredi oran
ları da, esasen, yıllar itibariyle giderek azalmıştır. Onun için, bankalar para satamaz olmuş 
ve birtakım tüketici kredileri satmak için yarışa girişmişlerdir. 

Bu, tüketici kredileri iyi bir şey; ancak, bunun da faizleri çok yüksek ve biraz acımasızca. 
Banka kârlarından fedakârlık yapılıp, vatandaşlara hiç olmazsa daha düşük oranda tüketici 
kredileri verilmesinin yolları aranmalıdır. 

Küçük esnaf ve sanatkârların kullandığı kredi oranları ise, kalkınmış ülkelerle kıyaslandı
ğında son derece yetersizdir. 
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Sayın milletvekilleri, sanayi mamulü üretiminin girdileri açısından olaya baktığımızda, is
tisnasız, en önemli girdiler devlet tekelindedir. Siz ne kadar "Serbest rekabet, piyasa ekonomisi" 
derseniz deyiniz, hangi imalat sanayii olursa olsun, genellikle en önemli girdiler enerji, döviz 
ve faizdir. Zaten bu üç girdi, sanayi girdisinin yüzde 80'ini teşkil etmektedir. 

Döviz girdisi nedir?.. Peki, enerjinin fiyatını kim tespit eder? Enerjinin fiyatını Hükümet 
tespit eder. 60 liraya mal ettiği elektriği 160 liraya satar. Döviz girdisi; ya dışarıdan gelen ham-
madeyle bağıntılıdır yahut dövizi direk kullanmıyorsa, bu hammaddeyi yarı mamul olarak ve
ya ham hammadde olarak bu sanayiciler KİT kuruluşlarından satın alacaklardır. O halde, dı
şarıdan hammadde almıyorsa, KİT mamulünü kendi imalatı için kullanacaktır; hepinizin bil
diği gibi, KtT üretiminin fiyatlarını da Hükümet tespit eder. Yani, demir, kömür, çimento, elek
trik, kâğıt, petrokimya, gübre, akaryakıt, demiryolu ve havayolu ulaştırma fiyatlarını ve döviz 
kuru ve faizi de devlet belirledikten sonra, geriye ne kalmaktadır? 

"3 bin kalem, S bin kalem" dediğiniz sanayi mamulünün içinde de, hep bu yukarıda say
dığım temel girdiler vardır. Bunun girdilerinin tümünü devlet tespit ediyor... Nerede burada 
rekabet, nerede burada serbest piyasa? Ciddî olmak lazım. Bunların serbest piyasayla filan 
alakası yok. 

Sayın milletvekilleri, sabit sermaye yatırımları içinde en önemli sanayi grubu, imalat sa
nayii grubudur. Nasıl ki, sanayileşme, ülke kalkınmasında ve ülke refahında en önemli itici 
güç ise, imalat sanayii grubu da, sanayileşme hamlesi içinde en önemli sektör grubudur. 

Hükümet, her vesileyle, "Efendim, devlet, imalat sanayii grubuna yatırım yapmaktan vaz
geçti, bunu özel sektör yapıyor, yapacak" demektedir. Şimdi bakıyoruz, cari fiyatlarla ve sek
törler itibariyle, sabit sermaye yatırımları içinde 1989 yılında kamu payı yüzde 4,5 özel sektör 
payı yüzde 20,9. 

Güzel; biz de, "bü sanayi yatırımlarını özel sektör yapsın" diyoruz. 
1990 yılında gerçekleşmiş tahminlerde kamu payı yüzde 5,3 olarak verilmiş, özel kesim 

payı yüzde 23,5; 1991 programında hedef, kamu kesimi için yine yüzde 5,3 ve özel kesim için 
\ yüzde 23,6 olarak verilmiştir. 

Konuşmamın başlarında da söylediğim gibi, yüksek oranda bütçe açıklarıyla, yüksek oranda 
enflasyonla, devletin yatırımın parasal kaynaklarına dolaylı olarak çok yüksek oranda müda
halesiyle, bu oranların dahi gerçekleşmesi mümkün görülmüyor. Bu hedefler doğru dahi çık
sa, yetersizdir. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye, kalkınma ve çağdaş refah seviyesine ulaşmak için sanayileş
meye mecburdur. Avrupa Topluluğuna girmek, bizim de ısrarla arzu ettiğimiz bir olaydır; an
cak, biz Avrupa Topluluğuna girmek için sanayileşıyor değiliz; oraya girmek için, sanayileşme 
mecburiyetinde değiliz. Bunu, her şeyden önce, kendi ülkemizin, kendi toplumumuzun refahı 
için istemek ve yapmak zorundayız. Bizi, Avrupa Topluluğuna ister alsınlar, ister almasınlar; 
ama biz, sanayileşmeye mecburuz, sanayileşme yoluyla kalkınmaya mecburuz. Nasıl bir sana
yi, nasıl bir teşvik?.. Bu konuda, ANAP iktidarları, bugüne kadar, hep deneme-yanılma me
totlarını uygulamışlardır. 

1990-2000 arasında, önümüzdeki on yıl, çok önemli yıllar olacaktır. Bu, bizim ülkemiz 
için olduğu kadar, tüm dünya için de böyle olacaktır. Bunu görmek için kehanete gerek yok; 
eskiden olduğu gibi yarış, Doğu-Batı gibi siyaseten bloklaşmış ülkeler arasında değil, doğrudan 
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doğruya ilerlemiş Batı ülkelerinin yarışları şeklinde olacaktır; siyasal ağırlıklı değil, ekonomik 
ağırlıklı olacaktır. Bu yarış, yüksek teknoloji ağırlıklı, yüksek seviyede eğitilmiş, bilgili insan
lar ağırlıklı toplumlar arasında cereyan edecektir. Hele bir de, AGlK senedinin imzalanmasın
dan sonra, silah sanayiine yapılacak yatırımların azalacağını düşünecek olursak, oradan kay
dırılacak sermaye payı, kaynak, doğrudan yüksek teknolojinin gelişmesine ve dolayısıyla refa
ha yönelecektir. 

Bu yarışın şimdiki favorileri, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya; AT ülkelerinden, Al
manya, Fransa, ingiltere gibi ülkelerdir. Amerika Birleşik Devletleri ülkesi içinde, otomobil sek
töründe, Japonya'nın 8-10 çeşit otomobil firması birbirleriyle rekabet etmektedir. Aynı yerde, 
Alman otomobilleri birbirleriyle rekabet etmektedir. Yüksek teknoloji ve bilgi birikimi sonu
cu, bu ülkeler kendilerini birbirleriyle rekabete açmışlar ve boy göstermektedirler. 

ANAP iktidarları, bu olaylar karşısında, acaba hangi konuya öncelik verecektir?.. Şunu 
söylemek istiyoruz: "3 bin kalem, S bin kalem" güzel de, bir insan, bir sporcu, yüksek atlama
da birinci, yüzmede birinci, güreşte birinci, 100 metrede de birinci, 10 bin metrede de birinci 
olmaz; yani, böyle bir şey olamaz. Beni yanlış anlamayınız; buraya çıkıp "Şu kadar kooperatif 
kurduk, bu kadar sanayi sitesi yaptık" diyeceğinizi biliyorum. Kesinlikle küçümseyemem, ya
pılmışsa, yapanlardan Allah razı olsun. Ancak, biz, ülke olarak bu yarışta, mesela on sene 
sonra, bu ülkelerin neresinde olacağız ve bunu, ne yaparak, nasıl yaparak gerçekleştireceğiz?.. 
Sanayi Bakanlığının böyle bir programı, açıklayabileceği bir politikası var mı?.. Kaynaklarımı
zı hangi oranda, hangi bilgi birikimine, hangi yüksek teknolojiye sevk ederek, hangi konuda 
biz de favori olacağız?.. Üç kalem, beş kalem neyse; tekstilde mi favori olacağız, burada hiç 
adını sanını duymadığımız, 2000 yıllarının popülaritesi olan başka bir sanayi dalında mı ola
cağız?.. Bu konuda bir araştırma, geliştirme, bir çalışma var mı?... 

Bunlar, bir program, bir politika işi olmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, sanayileşme enternasyoneldir, çağdaş manada sanayileşme enternas-
yoneldir. "Efendim, biz onlar gibi olamayız, bizim kendimize göre bir tarzımız var" derseniz, 
yarışı baştan kaybedersiniz. Yukarıda belirttiğim hususların ışığında, acaba, ülkemizde mevcut 
imalat sanayii tesisleri, -devletin olsun, özel sektörün olsun fark etmez- yüksek teknoloji kul
lanma açısından, verimlilik açısından, Batı teknolojileriyle mukayesesinde hangi noktadadır?.. 
Bu tesisleri modernize etmek şöyle dursun, öyle zannediyorum ki, bu tesisler idame yenileme 
yatırımlarından bile yoksundur. 

Dünyadaki bu gelişmeler karşısında acaba Türkiye, her meseleye aynı derecede mi eğile
cektir, yoksa selektif sanayie doğru bir Öncelik mi verecektir? Bakanlığın bu konuda da bir 
şeyler söylemesi lazımdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; imalat sanayinin mal gruplarına bir göz atalım: Tüke
tim mallarının üretim oranı yüzde 36-37'lerde, ara mallar üretim oranı yüzde 42-43'lerde, yatı
rım malları üretim oranı yüzde 18-20'lerde. 

Bir ülkenin kalkınmışlık göstergesinin, sanayileşmiş seviyelere gelebilmesi için, imalat sa
nayii grubu içinde yatırım malları üretim oranının yüzde 35-40'lara varması gerekir. Halbuki, 
son 5 yıl içinde yatırım malları üretim oranı, yüzde 16'ladan yüzde 20'lere gelmiştir; küçük 
bir başarıdır, ama bu oran' yetersizdir. 
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tmalat sanayii üretim hızında görülen küçük artışlar, büyük ölçüde talep yetersizliği ile 
de karşı karşıyadır. Sanayicinin en büyük problemi, talep yetersizliği ve malî yapıdaki güçlük
leridir thracat nispî olarak azalmıştır; yani, yerinde saymak, azalmadır zaten. 

Konuşmamın başında da söylediğim gibi, talep yetersizliği sebebiyle, 57 milyonluk bir ül
kede, sanayi mamulü talep edebilecek ve bu talebi ödeyebilecek kesim ilk yüzde 20'lik kesim
dir; bunun da 11-12 milyonluk bir nüfus ettiği ortadadır. "Vitrinler mal bolluğuyla dolu" de
diğiniz olay budur. 

Vitrine mal koymakla iş bitmiyor, talebi artırmak, güçlendirmek ve kapsamını diğer yüz
de 20'lcre de yaymak gerekiyor. Sanayinin toplumla bütünleşmesi böyle olur. 

Yatırımların bölgesel açıdan dağılımına baktığımızda ve millî gelirin bölgeler arasındaki 
taksimine baktığımızda, görüyoruz ki, Ege ve Marmara Bölgesi hariç, diğer bölgelerde ciddî 
bir pay alma durumu söz konusu değildir. Tabiî, bu durum, sözümün başında da söylediğim 
gibi, iç göçü körüklediği için, vatandaş, daha iyi yaşama ümidiyle, yerini yurdunu satarak terk 
eden bir göç olayını tahrik etmektedir. Bunun sonucu ülkenip önemli bir bölümünde nüfus 
azalması olurken, büyük şehirlerde yüzde 4-5'lik bir nüfus artışı ile bu sefer sağlıksız gelişme
ler olmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, iktidarın "thracat patlaması yaptık" şarkıları, 1990 yılında yerini 
ithalat patlamasına terk etmiştir. 

Yanlış anlaşılmasın, biz, ithalata falan karşı değiliz, tthalat iyi bir şeydir; ancak, dış tica
ret açığının 8 milyar dolara dayandığı bir ortamda bu olay, ihracatı özendirici olmaktan çık
mıştır. 1990 yılında ithalat patlaması, işte bu yüzden yaratılmıştır. Gönül siterdi ki, gene bu 
arada yatırım malları ithalat oranı 1 numara olsun, daha fazla olsun. Maalesef, ithalatta bir 
önceki yıla göre en yüksek artış, gene tüketim malları ithalatında gerçekleşmiştir. 

Bir evvelki yıla göre tüketim malları ve yatarım malları ithalatında çok büyük oranda ar
tışlar vardır. Ara mallarında ise, bir evvelki yıla göre yüzde 2 oranında ihracat azalması vardır. 

Gene, 1990 yılında, 1989 yılına nazaran tarım ve hayvancılıkta yüzde 4,5; madencilikte 
yüzde 15,7; demir dışı metallerde yüzde 7,3; lastik ve plastikte yüzde 25: kimya sanayiinde yüz
de 25; petrol ürünlerinde yüzde 17; pamukta yüzde 49; buğdayda yüzde 95; tütünde yüzde 8'lik 
bir ihracat azalması söz konusudur. Bu tablodan da görüleceği gibi, Türkiye, ihracatta hızlı 
ve iddialı olduğu bazı kalemlerde havlu atmış gibidir. Deri, kösele, dokuma, giyim gibi, yani 
tekstilde de, demir-çelikte de öyledir; reeksport hadisesi ağır basmaktadır. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — "Hayalî ihracatçı" dene dene piyasada ihracatçı kalmadı... 

ŞlNASt ALTINER (Devamla) — Hayalî ihracat bittiği için öyle oldu. Doğru; hayalî ihra
cat, deri ve tekstilde çok fazla idi. 

İhracatın ithalatı karşılama oranları açısından baktığımızda da, iki ana imalat sanayii gru
bunda dikkat çekici bir oranda azalma görülmektedir. Ara mallardaki ihracatı karşılama ora
nı 1989 yılında yüzde 59 iken, 1990 yılında yüzde 52'ye düşmüştür. Yatırım mallarında ihraca
tın ithalatı karşılama oranı 1989 yılında yüzde 16 iken, 1990 yılında da yüzde 13,5'a düşmüş
tür. Bu kalemleri özellikle veriyorum, ülkenin sanayileşmesi bu kalemlere son derece bağlıdır. 
Çünkü, bu kalemleri, yani makine imalat sanayii ve ara malları üretip ihraç ettiğiniz ölçüde 
sanayileşmekten bahsetmek mümkün. Çünkü, sanayileşmekte iddiası olan ülkeler böyle yapı
yorlar; bu iki grup malda ihracatta ileri gidiyorlar. Katma değer bunlarda vardır. 
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Bizim ülkemizin yıllık enerji tüketimi, petrol eş değeri açısından 53 milyon tona gelmiştir. 
Bunun yüzde 40'ı direkt ve endirkt ithalatla sağlanmaktadır. Bu itibarla, bunun çok önemli 
bir bölümü sanayi girdisi olarak kullanıldığına göre, mutlaka katma değeri yüksek olan sanayi 
üretimlerine kanalize etmeye mecbursunuz. Kaynakların en verimli kullanımının yolu da bu
dur. O halde, katma değeri en yüksek olan sanayi mamulleri de, yukarıda arz ettiğim gibi, ma
kine imalat sanayii ve ara mallar üretimidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; nasıl biz burada 1990 yılının 1989'u dahi arattığını or
taya koymuşsak, maalesef 1991 yılı da 1990'ı mumla aratacaktır. 

Genel grev tehditleri vardır, haklı olarak vardır, tşte Zonguldak... 15 yıl önce 4,5 - 5 mil
yon ton kömür üretimi yapabilen bu ocaklar, iktidarlarınız döneminde 2,5 milyon tona düş
müştür. Bu, bir günde olmamıştır; çünkü, yıllardan beri kömürde ithalat yapmak, bu sahaya 
üretim artışı için gerekli yatırımı yapmaktan daha kolayınıza gelmiştir. Sonuç ne olmuştur?.. 
Yaptığınız o ucuz ithalat, bugün Zonguldak'ta yaşanan sosyal olayı çözmeye yetmemiştir. 40 
bin kişiyi ve dolayısıyla tüm Zonguldak nüfusunu ve çevre il ve ilçeleri bu durum perişan et
miştir. Şimdi orayı kalkınmada öncelikli yöre yapmanız bu preblemi çözecek midir? Hayır. Bu 
ithalat-ihracat dengesini kurmazsanız, sadece kömürde değil, yarın diğer sanayi mallarında da 
aynı sıkıntıya düşersiniz. 

Zonguldak grevini bitiriniz. Yeraltındaki grizu, yer üstüne çıktı, Ankara'ya doğru da geli
yor! Görüyorsunuz, bu iş kabadayılıkla da olmuyor... 

İHSAN NURÎ TOPKAYA (Ordu) — Biraz daha tahrik edin! 
ŞÎNASİ ALTINER (Devamla) — Hayır, kesinlikle efendim. Sizin dediğiniz, yanlış adres. 
"Bastığımız yeri titretiriz" diyenler, 50 kilometre ötedeki Ereğli Demir-Çelik tesisleri zi

yaretini bu yüzden iptal ettiler. Gönül arzu ederdi ki, bu ziyaret de iptal edilmesin, Sayın Cum
hurbaşkanı gitsin Ereğli'ye; ama, gidemediler... 

Aynı vilayetin başka bir kazasında, Karabük Demir-Çelik'te ve İskenderun Demir-Çelik 
tesislerinde geçen yıl grev oldu. Biz, yaşanan yerin milletvekili olarak, grevi, o acı günleri bili
yoruz... Grev kesinlikle, tasvip edilecek bir olay değildir. 

Demir-çelik tesislerini özelleştirecekseniz, özelleştirin bir an evvel; ama, sürüncemede bı
rakıyorsunuz; kıyısından köşesinden kireç taşı işletmesini kapatıyorsunuz, oradaki işçileri so
kakta bırakıyorsunuz; affedersiniz, evvela merkebini kaybettiriyorsunuz, adamlar ağlıyor, An
kara'ya taşınıyorlar, sonra bir başka karar alıyorsunuz... Demir-çeliğin depolarını kapattınız, 
bunları bayilik sistemine getirdiniz. Politika olarak, bayilik sistemine geçiş doğrudur; ama o 
depolarda çalışan 250-300 kişiyi -kalkıp kışa girerken bu icraatı yaptınız- evvela demir-çelik 
tesislerinin bazı yerlerine tayin ettiniz, çocukları okula başlamış, iş durumları var... Şimdi, bir
denbire, akşam yatıp sabahleyin bir karar değişikliğiyle bu yapılanları, sosyal ilişkilerle bağ
daştırmanız lazım, yumuşak geçişlerle bunları yapmanız lazım. Yanlıştır ve bu yapılan işlem 
birtakım sıkıntılar yaratmıştır. 

Tabiî, demir-çelikten bahsederken gene "özelleştirecekseniz tamamını özelleştirin" dedim; 
kıyısından köşesinden değil. 

Temizlik işini birine vererek, yükleme-boşaltma işini bir fabrikanın içinde başkasına vere
rek, kireç taşını bir başkasına, dolemit tesisini bir başkasına vererek, özelleştirme olmaz. Bu, 
ayip da oluyor. O işleri verdiğiniz küçük kişiler, ANAP'ın ilçe teşkilatındaki (Z) takımından 
bir adam. Küçümsediğim için söylemiyorum; yani bu yapılan işlem, o küçük yerlerde ayıp da 
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oluyor, özelleştirecekseniz, haraç-mezat satılığa çıkarın fabrikaları, alan adam bunu topyekûn 
alsın, bunun belki "marazi" dediğiniz hastalıklarını giderebilir ileride; ama kıyısından köşe
sinden satıyorsunuz; sattığınız da belli değil! İşletmeciliğini veriyorsunuz; ondan sonra da ba
kıyoruz -1990 bilançosu hazırlanmadı ama- 750 milyar lira demir-çelik zararı, 3 trilyon lira 
borç ve resmen batakta bir tesis... 

Sayın milletvekilleri, geçen sene antidamping yasasını çıkardık. Yasayı çıkarmak iyi de, 
uygulama olanağı bulunmadığı görülüyor. Bu yıl yapılan bir ithalat fırtınasında, haksız reka
beti içeren -özellikle pamuk ipliği, deri, tekstil gibi kalemlerde- mallar girdiğinden, dolayısıyla 
bu kalemlerin üreticileri açısından önemli sıkıntılar başgösterdiği duyumlan alıyoruz. Ümit 
ederiz ki, yeni doğmuş bu yasa ile bunlara da bir çare bulunsun, hem de kısa zamanda bulun
sun, yoksa bu yasa ölü doğmuş olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, bir nebze de sanayi-çevre ilişkisine temas etmek istiyorum. Ülkemiz
de bu kavram yeni olmasına rağmen, komisyonlar kurulmasına rağmen, henüz mesafe alınma
dı. Sanayi olayının, insanla, toplumla, girdiler ve çıktılarıyla vazgeçilmez ilişkisi olduğu kadar, 
çevre ile de önemli ilişkileri vardır. Bu konuda ciddî disiplin gereklidir. Bir sanayi tesisi eğer 
yeni kurulacaksa, çevreyi, araziyi, suyu, havayı kirletmesini önleyecek yaptırımları almak bel
ki daha kolay olur; ancak, çevreyi kirleten mevcut tesislere bu yaptırımı uygularken, bazıları
nın üzerine gidip, bazılarını idare etmek gibi bir ayrım yapılmaması gerekir. Çünkü, bu tedbi
rin de önemli bir maliyeti vardır. Böyle bir ayrım yapılırsa, hem çevre zarar görür, hem de hak
sız rekabet yaratılmış olur. Bu işin üzerinde de ciddî olarak durulması lazımdır. 

Sayın milletvekilleri, bugün ülkemizde en önemli meselelerden biri -sanayi açısından söy
lüyorum; birkaç cümleyle daha değindim, gene tekrar edeceğim- iç talep yetersizliğidir. "Vit
rinler mal doldu" derken, "ihracat azalması" derken, bu olayın altında, dış talepte daralma 
vardır, iç talepteki daralma daha da yüksek düzeydedir. Vitrine mal, seyredilsin diye konmaz. 
Dört nüfuslu bir ailenin asgarî geçim endeksi 600 bin liraya gelmişken, ülkenin yüzde 80'i bu 
rakamlara henüz ulaşamamışken, sanayi ülkesi olsanız bile sanayi mamulü alım gücünü den-
geleyemezsiniz, mal, vitrinlerde seyir için kalır. 

Bir ülkede iç pazarın gücü, tüketici sayısıyla da ölçülmez. Tüketici sayısıyla ölçülür; ama, nüfus 
sayısının çokluğu, çağdaş manada tüketicinin çokluğu anlamına gelmez, güçlü olması anlamına da 
gelmez. Esas olan, alım gücünü güçlendirdiğiniz Ölçüde tüketici, o toplum içinde denge unsuru olur. 

Şimdi böyle mi? Hayır. 11-12 milyonluk bir nüfus, alım gücü itibariyle, Türkiye'de sanayi 
toplumu niteliğindedir, diğerleri, file ile pazar arasında yanmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, 1990 yılında, özellikle ekonomik açıdan doğru politikalar güdülme-
miştir. Yönetimin doğru politikalar gütmesi için ekonomide üç fiyatın birbirleriyle uyum için
de olması lazımdır: Döviz kuru, mevduat faizi ve enflasyon arasında uyum olması şarttır. Oy
sa, bugün bu uyum yoktur; sıkıntıların önemli kaynağı da budur. 

Küçük ve orta ölçekli sanayicilere bir nebze temas etmek istiyorum. Küçük ve orta ölçekli 
sanayiciler ve esnaf, gerek ithalattan, gerekse ihracattan yeterli ölçüde istifade edemediği gibi, sıkın
tıların büyüğünü onlar çekmiştir. Hepinizin bildiği gibi ve tüm ilerlemiş Batı ülkelerinde olduğu gi
bi, gerek istihdama ve gerekse ekonomiye çok büyük katkı sağlayacak olan bu kesimin teşvik edil
mesi gerekir, daha çok teşvik edilmesi gerekir; bu kesim, ekonominin kaburgasıdır. Bunların or
ganize olmaları, büyükler kadar imkân dahilinde değildir. Bu kesimin, ülkemizde toplam kredi mik
tarlarından yararlanma payı yüzde 3-5 civarındadır. Enflasyondan en çok etkilenen bu kesimdir, 

. senetleri protesto olan bu kesimdir. Bu kesimin, direkt ihracat olanakları son derece düşüktür. Küçük 
ve orta ölçekli sanayicinin, başta, bilgi birikimleri, kredilendirme ve modern teknolojiyle teçhiz edil
mesi doğrultusunda yardıma olunacak politikaları hızlandırmak gerekmektedir, \apdanlar yetersizdir. 
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BAŞKAN — Sayın Altıner, sizin süreniz dolmuştur; Meclisin de çalışma süresi 3 dakika 
sonra dolacaktır, oturumu 3 dakika sonra kapatmak zorunda kalacağım. 

ŞÎNASt ALTINER (Devamla) — Sayın Başkanım, müsaade etmenizi rica edeceğim; son 
sayfaya geldim.. 

BAŞKAN — 3 üncü dakikanın sonunda oturumu kapamak zorundayım, süremiz dolu
yor; ona göre rica edeyim. 

ŞtNASt ALTINER (Devamla) — Tamam Sayın Başkanım. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; özellikle, sanayi sektöründeki işyerlerinde işçiler çı

kartılıyor, sendikasız geçici işçi alınıyor. Buna kesinlikle fırsat vermeyiniz. Daha henüz Paris 
Senedini imzalamış bir ülke olarak, bu ucuz işçilik sizi bir yere götürmez; insan haklarının 
ihlalidir. Dünyaya entegre olacak, sadece buzdolabının, çamaşır makinesini, videonun fiyatını 
entegre etmek yetmez; ücretleri, faizi, kuru da entegre etmelisiniz ve enflasyonu da entegre ede
ceksiniz. Halbuki, ücretiniz 10 kat geride, faiziniz 10 kat ileride, enflasyonunuz 15 kat ileride.. 

Avrupa Topluluğu ülkeleri gıda sübvansiyonu konusunda çok titiz, hiç taviz vermiyor; esasen, 
tarım konusunda hiçbir ülke taviz vermiyor. Japonya, kendi ürettiği pirincin fıyaü 6 kat daha pahalı 
olmasına rağmen, Amerika Birleşik Devletlerinden ithal etmiyor. Velhâsıl, pamuk, tütün, şeker, fın
dık, buğday, et, süt gibi geleneksel gıda üretimini küçümsemeyin, bunların üreticilerini küstürmeyiniz. 

Kilogramı 125 liradan olan şekerpancarının fiyatını övünerek söylüyorsunuz; elinize fileyi alın, 
semt pazarlarını bir gezin bakalım; demeti veya tanesi veya kilogramı 500 liradan aşağı satılan bir ot 
var mı, ot?.. Ne ile övünüyorsunuz?.. Şekeri, bir ithal edersiniz, bir ihraç edersiniz, sonra tekrar ithal 
edersiniz; ama, şeker1 ve pancar ilişkisini bir türlü dengeleyip de, şu şikâyetleri asgariye indiremezsiniz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; geliniz, en iyisi 1991 yılında sandığı getiriniz de, bu 
bütçe, bizim 18 inci dönemin yaptığı son bütçe olsun. 

1991 malî yıh Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesinin ülkemiz ve vatandaşlarımız için hayırlı 
olması dileğiyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altıner. 
TÜRKÂN AKYOL (tzmir) — Sayın Başkan, çok istirham ediyorum, çok özür diliyorum; 

bir sataşma var partimize. En azından öyle gözüküyor. Sayın hatip ayrılmadan maruzatımı 
arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Çalışma süresi dolmuştur... 
TÜRKÂN AKYOL (tzmir) — Açıklığa kavuşturmadan gidersek, öbür oturumun başında 

rica edebilir miyim? Adresin yerini, filan... 
ŞtNASt ALTINER (Zonguldak) — "Adresin yeri biz değiliz" dedim. 
TÜRKÂN AKYOL (tzmir) — Ne ise... 
ŞtNASt ALTINER (Zonguldak) — "Adresin yeri biz değiliz" dedim Sayın Başkan. 
TÜRKÂN AKYOL (tzmir) — Takdir sizin Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Efendim, zaten grup başkanvekilinizin burada olup söz istemesi lazım... 
TÜRKÂN AKYOL (tzmir) — Öğleden sonra grup başkanvekillerine arz etsem; kendileri 

burada yok, kendilerine söz verir misiniz? 
BAŞKAN — Efendim, ona göre grup başkanvekilleri başvururlar, gerekirse bu konu açıklığa 

kavuşturulur. 
TÜRKÂN AKYOL (tzmir) — Zabıtlara olayı açıklamak, sataşmaya cevap vermek görev

leri, Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Saat 14.00'te toplanmak üzere oturumu kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 13.00 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : BaşkanvekiU Ayketin Kotil 
KATİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), Kadir Demir (Konya) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 54 üncü Birleşiminin ikinci Oturumunu 
açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. — 1991 Malî Yûı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarûarı 
ile 1989 Malî Yûı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasartlart (1/752, 
1/753; 1/732, 3/1398; 1/733, 3/1399) (S. Sayıları : 488, 489, 495, 493) (Devam) 

A) SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI (Devam) 

1. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1991 Malî Yûı Bütçesi 
2. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1989 Malî Yûı Kesinhesabı 

BAŞKAN —Müzakerelere kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
Komisyon ve Hükümet yerindedir. 
Gruplar adına konuşmalar bitmiştir. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Sayın Başkan söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Sayın Bakan konuşma süreniz bir saattir. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Sayın Başkan, saygıdeğer 

milletvekilleri; Sanayi Bakanlığının 1991 yılı bütçesinin yüksek huzurlarınızda müzakeresi mü
nasebetiyle grupları adına söz alan, yapıcı ve yol gösterici görüşlerini ortaya koyan milletvekili 
arkadaşlarıma teşekkür ederek, hepinizi saygı ile selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. 

Müsaade ederseniz, Sanayi Bakanlığı bütçesini görüşürken, cumhuriyet dönemindeki dün
yada, Türkiye'de sanayileşmenin tercihlerine bakarak müzakereleri devam ettirelim. Bildiğiniz 
gibi, Cumhuriyetin ilk yıllarında birçok sebep ve gerekçeyle devletin sanayide öncülük etmesi, 
ağırlığını koyması, kaçınılmaz bir husustur. Bu, başka bir ifadeyle, o noktada zaruret idi. Bu 
devletçi politika iledir ki, ülkenin o tarihlerde ihtiyacı olan muhtelif sanayi müesseseleri, bil
hassa 1930'lardan sonra kurulmuş ve öncülük görevi dahil olmak üzere, önemli hizmetler ya
pılmıştır. (ANAP sıralarından alkışlar) Bu öncülüğü yapanlara huzurunuzda teşekkür ediyoruz. 

Bu öncü sanayi teşekkülleri, şu anda "özel sektör" dediğimiz birçok sanayi kuruluşuna, 
işletmeci, yönetici, muhasebe elemanı yetiştirmekte öncülük etmişlerdir. Başlangıçta bu dev
letçi zihniyet, 1950'ye kadar dünyada revaç bulmuştur, ülkemizde de uygulanmıştır. Ancak 14 
Mayıs 1950'de iktidara gelen Demokrat Partinin getirdiği sanayileşme politikası, bugün, "ser-

'best piyasa ekonomisi" dediğimiz sisteme açıktı ve ilk temelleri atılıyordu. O günün ekonomik 
şartlarına uygun politikalar şeklinde yürütüldü ve 1980'e geldiğimizde, dünyada moda haline 
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gelmiş olan 1940'lı yılların ağır sanayi hamlesinin artık, ülkeleri sanayileşmede gelişmeye ve 
araştırmaya yönelik çalışmalara götürmediği ortaya çıktı. Bundan bir dönüş yapmak gereki
yordu. tşte, Türkiye bu dönüşü yapabilen ve bunu erken tespit edip -bir atasözümüz de vardır, 
"Zararın neresinden dönersen dön, kârdır" sözüne uyarak- kendi görüş ve düşüncesini ortaya 
koymaya çalışmıştır. 

Bugün burada, 1983'ten bugüne kadar görüş ve düşüncelerini ortaya koyan siyasî parti 
temsilcileri, bir tespiti yapmak noktasındadırlar. Siyasî partilere vücut veren kendi tüzükleri 
ve programlarıdır. Bizim, hükümetlerimizi kurarak uygulamaya koyduğumuz sanayileşme mo
deli, partimizin 1983 sonbaharında milletin huzuruna çıkıp izah ettiği ve milletin oylarını ala
rak, teveccühüne mazhar olarak Meclise çoğunlukla gelip ve o günden beri de hükümetlerin 
uyguladığı bir politikanın eseridir. 

Başka partilere mensup olan milletvekili arkadaşlarım, kendi parti programları pencere
sinden bizim icraatımıza bakarak değerlendirme yapıyorlar. 

Bu değerlendirmede, kendi parti programlarına ve tüzüklerine göre haksız değillerdir. An
cak, haksız değillerdir derken, bize hak vermelerini istiyoruz, zaten veriyorlar da. Ne veriyor
lar? Biraz evvel buradan çıkarken, bir muhalefet partisi grup başkanvekili sümbül ikram etti. 
Bu, Türk demokrasi hayatında önemli bir hadisedir. Bütçesi üzerinde tenkitte bulunduğu bir 
bakana sümbül verilmesi, bu mevsimde verilmesi güzel bir harekettir. Bu hareketin, ülkemizde 
bundan sonra da devam etmesinin faydalı olacağına inanıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) — Siz de güzelsiniz, güzellere verilir bu. 
HASAN ÇAKIR (Antalya) — Siz sümbül verilecek bakansınız da, onun için. 
SABRI ARAŞ (Kars) — Biz de sümbül verenleri alkışlıyoruz. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Bugün dünyada bir

çok değişikliklerin olduğu, dünyada savunuculuğu yapılan ülkede dahi terk edilmeye başlanan 
rejimlerin, ülkemizde müzakere edildiği bir ortamdayız. Bir eski tüfek gazeteci, köşesinde bir 
makale yazdı, diyor ki : "X partisinin genel sekreteri, geçen pazar günü, Avrupa'dan yayın 
yapan bir televizyon konuşmasında bir komünist olarak, serbest piyasa ekonomisi ve özelleş
tirmeden yanayız ifadesini kullanıyor; bizim dökülen kanlarımız ne oldu diye soruyor. Demek 
ki, boşa kürek çekmişler. 

Ben böylece, partimizin programında yer alan ve hükümet programlarına da ona göre şe
kil verilen icraatımıza, müsaade ederseniz, şu konuşma tarzıyla devam etmek istiyorum. 

1980'den sonra değişen ekonomik şartlar, büyük ve hızlı gelişen teknoloji, iç ve dış pazar
ların fiyat, kalite ve standart esasına dayanan acımasız rekabet ortamında, bizim artık sanayi
de Ve ticarette başka bir yola girerek, eski iddiayı savunmamız mümkün değildi. 

Uzun yıllardan beri devam eden ithal ikamesi anlayışını terk ederek, ihracata dönük ve 
dünya sanayi ticaretine uyum sağlayabilecek bir sanayileşme politikasına geçmemiz zorunluy
du ve bu düşünceden hareket ederek önemli bir yapı değişikliğine ülkemizde gidilmiştir. 

1983'te kurulan partimizin programında yer alan bu temel görüşler, hükümetlerimizce de 
aynen benimsenerek uygulamaya konulmuştur. Sanayileşme politikamızın esasını, genel kaide 
olarak, devletin doğrudan sanayi teşebbüslerine girmemesi, bunu millete bırakması teşkil eder. 
Devlet, sanayileşmede teşvik ve tanzim edici rol oynayacaktır. Sanayileşmenin verimli ve sürat
li bir şekilde realize edilmesinin yapısal değişikliğini içine alan bir programın temel ilkeleri de 
şöyledir : 
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Sanayinin bütün yurtta ve gerçek ölçülerde yayılması için, devletin, altyapı ve hizmet yatı
rımlarını yapması gerekmektedir. Sanayi tessilerinin düşük maliyette ve düzenli olması için büyük 
sanayilerin kurulabilmesine önem verilerek organize sanayi bölgelerinin yapılmasına hız veril
miştir. 

Yatırım ve ihracatın teşviki, teknoloji ve mühendislik bilgisinin memlekete kolay akışının 
temini : Düne kadar ülkenin bir ucundan bir ucuna telefon etme imkânına sahip olamayan 
sanayici ve iş adamı, esnaf ve ticaret erbabı, bugün, dünyanın neresinde bir teknolojik gelişme 
var ise, bunu bilgi bankalarında muhafaza eden merkezlere, kendi ofisinden direkt olarak gire
bilmekte ve oralardan bilgiyi ülkemize aktarmaktadır. Bunun sonunda ne doğmakta? Sanayie 
entegre olma hususu ortaya çıkmaktadır. Ne doğmakta? Maliyet mefhumunun düşürülmesi 
hesabı ortaya gelmektedir. Düne kadar bir kesimhanede, bir konfeksiyon atölyesinde kompi-
türlü makine kullanılmazken, artık kesilecek kumaş, kompütüre verilmekte ve zayiat yüzde 
12 daha az olmaktadır, makas ile kompitürün kestiği arasındaki fark. 

Teknoloji ve mühendislik bilgisinin memlekete kolay akışının temini, bu temel görüşler, 
bütün ANAP hükümetlerince benimsenmiş ve uygulamalar da bu istikamette olmuştur. Bu
gün Doğu Blokunda olan değişmeler yeni yön arayışları ve yine o ülkelerin serbest pazar eko
nomilerine geçmesi, mülkiyetin insanlara devri, özelleştirme gibi önemli tercih ve uygulama
lar, 1980'lerde aldığımız ve 1983'ten itibaren uyguladığımız politika ve stratejilerin doğruluğu
nu çok açık bir şekilde göstermektedir. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Hükümetimizin de takip ettiği sanayileşme poli
tikası, bu esaslara dayandığı için geçmiş dönemlerle iktidarımız dönemindeki sanayileşmeyi 
değerlendirirken, bu temel politika farklılıklarının özellikle dikkate alınması gerektiği inan
cındayız. 

Geçmiş dönemlerle, iktidarımızın takip ettiği ekonomik politikalar arasındaki farklılığı 
ifade ederken, önemli gördüğüm bir hususu Yüksek Heyetinizin dikkat ve takdirlerine arz et
mek istiyorum. Bu konuya girmeyecektim fakat, bir siyasî partinin grup başkanvekili arkada
şımız -bana çiçek veren arkadaşımız- konuşmasını yaptıktan sonra "Şu kadar sanayi tesisinin 
temeli atıldı, bunlar ne oldu, ne yapıldı; ülkemizde siz hangi sanayi yatırımını yaptınız?" diyor. 

Şimdi kendisine, burada bir temel atmanın senaryosunu anlatacağım; nasıl atılmış ve bir 
de kendisine 1990 yılı itibariyle teşvik müracaatı almış ve gerçekleştirilmiş olan, Türkiye'deki 
887 yatırımın, bir dahaki yıllarda kullanılmak üzere -müsaade ederseniz- listesini takdim ede
ceğim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bu konuda bir siyasî lider de, zaman zaman kürsüye çıkarak, "Benim Karsımın, benim 
Ardahanımın şeker fabrikası ne oldu?" diye soruyor. 

Geçen sene sustuk; dedik ki, bir sürçü lisan olmuştur, bekleyelim; fakat sayın lider bu se
ne de çıktı, "Benim Karsımın şeker fabrikası ne oldu?" dedi; grup başkanvekili de elime bir 
liste verdi. O listenin bir kısmının temel atmasında da, o muhterem, projesiz, plansız temel 
atan şahısla birlikte Konya'da kendisinin de temel attırdığı törenleri bilenler var. 

Şimdi, müsaade ederseniz konuya geleyim; Kars Şeker Fbarikası ile ilgili bir soru yönelt
mişlerdi. Bu sorularını, bu seneki bütçe görüşmelerinde hepinizin huzurunda ve bir de milletin 
gözünün içine baka baka televizyonda devam ettirdiler, dediler ki, "Ne oldu?" 
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Ne olduğunu anlatalım. Kars'ta bir şeker fabrikası kurma arzusu, o devrin Başbakan Yar
dımcısının hayali olur ve tutar, Kars'ta Şeker Fabrikası temeli atacağım diye... 

HASAN ÇAKIR (Antalya) — Sene kaç Sayın Bakan? 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Arz edeceğim; günüy

le, saatiyle hepsini anlatacağım. 
... tutar, Kars'ta bir temel atar. Tarih 31.7.1976. O gün Kars'ta temel atılan köyün ismi 

Paşaçayırı. Paşaçayırı Köyünden Muhittin özşimşek'ten arazi, kiralanır, Erzurum Şeker Fab
rikası Müdürlüğüne verilen talimat üzerine, bir günlük, temel atma için o araziye 1 SOO lira 
para ödenir. (ANAP sıralarından alkışlar.) Belge elimde.. Ayrıca, 1 SOO liradan başka, 77 620 
lira çeşitli ağırlama masrafları yapılır; bu, şeker fabrikasının kaydında da vardır; isteyen sayın 
üyeye -fotokopiden yeteri kadar getirdim- vereceğim. Böylece, planı olmayan, projesi olma
yan, yatırım programında olmayan ve kiralık arsaya temeli atılan Kars Şeker Fabrikasının se
rüveni burada başlıyor. 

DOĞAN BARAN (Niğde) — Kırşehir Şeker Fabrikası... 

SANAYt VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Bir fabrika temelinin 
bu şekilde atıldığı tarihte henüz o ilde bir şeker fabrikası kurulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu 
kararı mevcut değildir. Bakanlar Kurulunun bu konudaki kararı, temel atmadan bir ay sonra 
alınmıştır. Bu da bir anlayışın ifadesidir. Dün dündür bugün bugündür! Dünle bugün fark eder 
mi, arada bir ay olsa ne fark eder!., tşte, S.8.1976 tarih ve 7/12349 sayılı kararname bir ay son
ra çıkmıştır. Tarih 21.10.1976, aradan üç ay geçtikten sonra akılları başlarına geliyor, Türkiye 
Şeker Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Kars Şeker Fabrikasının kurulması için belirlenen sa
hanın istimlak edilmesine karar veriyor ve onayı için de Sanayi Bakanlığına mücaat ediyor. 
Hangi tarihte? 21.10.1976'da. Aradan uzun bir süre geçiyor, gerekli prosedür tamamlanıyor. 
4.11.1977'ye geliniyor. Tam bir yıl... İhaleye çıkılıyor; işte bu noktada bir kopukluk oluyor. Aradan 
iki üç yıl geçiyor, 1981 yılında Kars Şeker Fabrikası o günün hükümeti tarafından "Böyle plan
sız, programsız, etüdü yapılmadan, bir sahaya fabrika yapılmaz" düşüncesiyle, etüt-proje kap
samına alınıyor. Bunun belgesi de burada... 

Uzunca bir zaman geçiyor ve geliyoruz 25.5,1990'a. "Hesapsız kasabın elinde kalır bıçak" 
diye bir söz vardır Anadoluda. (ANAP sıralarından alkışlar) Dolayısıyla biz, hesaplı kitaplı, 
projeli ve programlı olmak mecburiyetindeyiz. Onun için, gerekli prosedürü tamamlıyoruz,, pro
jeler hazırlanıyor, arsa istimlak ediliyor ve ondan sonra 25.5.1990 tarihinde yeniden programa 
alıyoruz, 23.7.1990 tarihinde de ihaleyi yapıyoruz. \ani, geçmişte yapılmış kötü örnek gibi, ihalesi 
yapılmadan kiralık arsaya temel atmak yerine, müteahhidini de buluyoruz ve ihale ediyoruz. 
İhaleyi yaptıktan sonra, hepinizin bildiği gibi, 6.8.1990 tarihinde Kars Şeker Fabrikasının ilk 
harcını Sayın Başbakanımız koyuyor ve müteahhit bugüne kadar 10 milyar liralık harcama yap
mıştır ve çalışma da son sürat gidiyor. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar). 

Elimde bu belgeler var. Burası doğru söyleme yeridir. Biz, doğruyu söylemek mecburiye
tindeyiz. 

VEFA TANIR (Konya) — Müsaade ediniz Sayın Bakan... 
SANAYt VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Müsaade edemem, bit

tiği zaman konuşursun. 
VEFA TANIR (Konya) — Benim size verdiğim listede şeker fabrikaları yok. 
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SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Var efendim, var, 
VEFA TANIR (Konya) — Bahsettiğiniz 13'lük bir pakettir, bu fabrikaların 8 inde şimdi 

şeker yapılıyor. 
BAŞKAN — Sayın Tanır, lütfen müdahale etmeyiniz; Sayın Bakan cevap veriyor. 
VEFA TANIR (Konya) — Sayın Bakan kurnaz da, ben kurnaz değil miyim? Ben şeker 

fabrikalarını sormadım, ben çimento fabrikalarını sordum. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Netice olarak biz, Her 

şeyi yatırım programına alıp, parasını bulup, inşaatına başladık; işte, Kars Şeker Fabrikası... 
Milletimize hayırlı, uğurlu olsun. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Konu Kars'tan açılmışken, diyeceksiniz ki, "Kars'ta bu fabrika ne yapacak?" 1 150 kişiye 
iş imkânı yaratacak. Proje tutarı bugüne göre 141 milyardır, bu sene ödeneği 10 milyar idi, 
pancar işleme kapasitesi ilk üç veya beş yılda 1 500 ton, ondan sonra 3 000 tona çıkartılacaktır 
ve ilk hesaplara göre 128 bin ton pancar işleyecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1991 bütçesiyle ilgili maruzatıma, bu soruya cevap
tan sonra, bıraktığım noktadan devam etmek istiyorum. 

VEFA TANIR (Konya) — Bizim cevabımızı ver, ben onu sormadım; tutanaklarda var... 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Başta özellikle arz et

meye çalıştığım ekonomik politikaları esas alan Bakanlığımız, kuruluş kanununda belirtilen 
görevler çerçevesinde gerek Hükümet programı, gerekse kalkınma planı ve yılık programlar 
doğrultusunda bir hizmet politikası ve stratejisi uygulamaktadır. Türk insanı, Türk müteşeb
bisi, Türk işadamı, sanayicisi ve esnafı esas olarak ele alınmış; özetle, takip olunan politika 
ve stratejilerle insan unsuru ve onun refah ve huzuru üzerinde politikalarımızı inşa etmekteyiz. 
Şimdi, Bakanlığımızın bu amaca uygun hizmetlerini sırasıyla, yüksek huzurlarınızda özetle arz 
etmeye çalışacağım. 

Takip edilen ekonomik politikalara uygun olarak Bakanlığımız, bir işletmeci bakanlık ol
ma hüviyetinden sıyrılıp, özellikle hizmet arz eden bir bakanlık hüviyetine kavuşmuştur. (ANAP 
sıralarından alkışlar) Bu sebepledir ki, uyguladığımız sanayi politikalarımız, Türk insanına, 
Türk teşebbüs gücüne ve becerisine dönük hizmet arzı şeklinde olmaktadır. İşte bu görüş iledir 
ki, küçük ve orta boy sanayicinin modern işyerine kavuşması ve böylece verimliliğin artırılma
sı amacıyla küçük sanayi siteleri ve organize sanayi bölgelerinin yapımına ve desteklenmesine 
önem verilmiştir. Partim adına konuşan milletvekili arkadaşlarım bu konuda detaylı izahat ver
dikleri için, ben, darboğaz olan hususlardan bahsetmek istiyorum : 

1963 yılında çıkartılan bir kanunla küçük sanayi siteleri yapımına ilişkin, hükümete yetki 
verilir, bütçeye ödenek konulur ve bu ödeneklerle, muhtelif yerler küçük sanayi siteleri inşa 
edilir. Küçük Sanayi Siteleri Kanununda, bize göre bir aksaklık vardır. Bu aksaklığı bu yasama 
döneminde sizlerin yardımlarıyla çözeceğime inanıyorum ve bunun için de şimdiden teşekkür 
ediyorum. Nedir bu aksaklık? Küçük sanayide gelişmişliğe göre yüzde 75 ilâ yüzde 95 arasında 
kredi veriyoruz; fakat bu kredi üstyapıyadır, altyapıya kredi vermiyoruz. Toprağın altına gö
mülen bu altyapı masrafları hem büyük yekûn tutmakta, hem dükkânı yapılmış elektriği var, 
suyu var, telefonu var, elhamdülillah bütün dükkânlara telefon geliyor, bazılarında fax bile 
var; fakat altyapı yok... Bunu belediyeler istismar vasıtası olarak kullanıyor. Belediyeler, koo
peratifleri baskı altına alıyor, benden olsun, senden olsun... Biz, millete hizmet arz ederken, 
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"Benden, senden" diye düşünmeyen bir partiyiz ve hizmetimizi de bu yönde inşa ediyoruz. 
Onun için, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, küçük sanayi sitelerinin altyapılarını 
da yüzde 100 kredilendirmek kaydıyla devletin yapması hususunu getiren bir teklifimiz var. 
önümüzdeki yılbaşından itibaren ilgili komisyonlarda görüşülecektir. Bu tasarıyı da kısa süre
de kanunlaşması hususunda yardımlarınıza arz ediyor, bu vesile ile saygılarımı sunuyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Küçük sanayi dedik, dükkânını verdik; tabiî bunu teknoloji ile de desteklemezsek, 2000'li 
yılların teknoloji çağında geride kalırız, öyleyse bunu yakalayabilmek için, ona, sizin geçen 
sene kabul etmiş olduğunuz bir kanundan bahsederek ve teşekkür ederek devam etmek istiyorum. 

Küçük ve orta boy işletmelere bilgi transferi yapacak, ona muhasebe bilgisi, maliyet bilgi
si, piyasa araştırması yapacak kuruluşlara ihtiyacımız vardı, tşte sizin kabul ettiğiniz KÖSGEB 
vasıtasıyla Türk esnafına, bu senenin başından itibaren, Türkiye'nin sanayileşmekte olan yö
relerinde ve küçük sanayi kurulan bölgelerinde 12'ye varan değişik bazda hizmet arz etmek 
istiyoruz. Nedir bu arz edeceğimiz hizmet? Küçük sanayiciye rehberlik edecek, onun yaptığı 
imalatta dünyadaki gelişmeyi takip edecek, onun yapmış olduğu imalatın kalitesini tespit ede
cek, onun yapmış olduğu imalatın maliyetini tespit edecek. Bu konuda enteresan bir örnek 
vermek isterim. Bu alanda bayağı mesafe almış Gaziantep'te, "KÜSGET" adı altında bir ku
ruluşumuz vardır, tki şahıs aynı ürünü yapıyorlar ve Karadeniz'de o ürün için açılmış bir ihale
ye katılıyorlar. Adanalının verdiği fiyatla Gazianteplinin verdiği fiyat çok farklı; sonra Adanalı 
fiyatta yaklaşıyor, Gaziantepli ile başa baş noktaya geliyorlar -açık pazarlık- Gaziantepli mü
saade isteyip gidiyor, bir gün sonra geliyor ve daha enteresan bir fiyat veriyor. Onun üzerine 
Adanalı sanayicimiz araştırıyor, bir de bakıyor ki, Gaziantep'te bulunan KÜSGET'te mühen
dislerin bilgi işlem merkezi vasıtasıyla hesapları inceden inceye yaptığı ortaya çıkıyor. Bunun 
üzerine Adanalılar da "Bize de bir KÜSGET kurun" demeye başladılar. Evet, onlara da KÖS-
GEB'in araştırma merkezini, laboratuvarını kuracağız. 

Bu tesisleri kurmamızda bize yardımcı olan küçük sanayi siteleri yöneticilerine ve organi
ze sanayi bölgesi yöneticilerine huzurlarınızda buradan teşekkür etmek istiyorum. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sayın Bakan siyaseti bırak da ticarete gel biraz... 
Biraz da fındığa gel. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ SÜRÜR (Devamla) — Mehmet sana uymam, 
seni buraya gönderende kabahati 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Seni de millet gönderdi... Herhalde sen hiç mille
tin tokadını yemedin! 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayalım. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Yukarıda arz etmeye 

çalıştığım küçük ve orta ölçekli sanayie yönetip de sanayi sektörümüzün diğer işleri unutul
muş olmasın... Hükümet olarak, Türk sanayiine, Türk işadamına hizmet verebilmek için, Sa
nayi ve Ticaret Bakanlığının il ve bölge teşkilatlarını güçlendiriyoruz. Eskiden hizmetleri An
kara'da yaparken, şimdi her yıl yetkilerimizi illere devrediyoruz. Tepe organizasyonu bakanlık
ta bırakacağız. İllerde diğer hizmetleri yapacağız. 

Bunlar nedir? Hepinizin çok yakından bildiği, şirket kuruluşu, kooperatif kuruluşu ve ko
operatiflerin takibi... Bunları bakanlıkta da kompütüre işleyerek, teftiş ve murakabesine ağır
lık veriyoruz ki, kulun hakkı kula geçmesin. 

Saygıdeğer konuşmacılar, zaman zaman, Mecliste veya Meclis dışında, "Siz devleti sana
yiden çektiniz de ne gibi sanayi tesisleri yaptınız?" diye soruyorlar. 
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Müsaade ederseniz, organize sanayi bölgelerinde 2 014 tesis tamamlanarak hizmete gir
miştir. Buralarda da, 221 bin kişi istihdam edilmektedir. 2 186'sında da müteşebbislere arsaları 
verilmiş, projeleri tasdik edilmiştir. Bunlar değişik tarzda projelerdir. Böylece, toplam 4 200 
fabrika çok kısa zamanda ülke sathında faaliyete geçmiş olacaktır. 

"Bu fabrikalar hangi şehirlerdedir?" diye soracak olursanız, müsaadenizle elimdeki bil
gilere göre arz edeyim; şu "anda 31 şehir. Bunlar : Bursa'da 94 fabrika, Manisa l'de 68 fabrika, 
Konya l'de 71 fabrika, Erzurum'da 12 fabrika, Eskişehir'de 48 fabrika, Gaziantep'te 93 fabri
ka, düne kadar bir konserve fabrikası ve bir şerbetçiotu fabrikası olan Bilecik'te 11 fabrika, 
Bursa - İnegöl'de 48 fabrika, Eskişehir 2'de - Eskişehir 1 doldu - 33 fabrika, Çorumda 10 fab
rika, tzmir - Atatürk'te 24 fabrika, Kayseri'de fiilen bu yıl faaliyete geçmiş 75 fabrika, Çerkez
köy'de 32 fabrika, Ankara'da 3 fabrika, Malatya'da 5 fabrika, Denizli'de 45 fabrika, İskende
run'da 5 fabrika, Bolu'da 8 fabrika, Afyon'da 18 fabrika, Antalya'da 3 fabrika, Bursa - De
mir taş'ta 81 fabrika, Burdur'da 1 fabrika, Elazığ'da 5 fabrika, Konya 2'de -Konya 1 dolmuş, 
Konya 2 yapılmaya başlanmış ve yapılırken de organize sanayi bölgesinde fabrikalar yükselmiş-
10 fabrika, Mardin'de 6 fabrika, Niğde'de 1 fabrika, Tokat'ta 4 fabrika, Gaziantep 2'de 1 fab
rika, Manisa 2'de 1 fabrika, Samsun'da 1 fabrika, Karaman'da 15 fabrika faaliyete geçmiştir. 

MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) — Kaç kişi çalışıyor o fabrikalarda? 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Her fabrika 110 işçi 

hesabıyla muamele görmektedir. Huzurlarınızda bu fabrikaları tamamlayan müteşebbislerimize 
teşekkür etmek istiyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

MEHMET ÇAKIROöLÜ (Trabzon) — Devlet ne kadar yapmış? 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Tabiî hâlâ "Devlet ne 

kadar yapmış ki!" diyecekler... Ben seni Marks'ın mezarının yanına gömeyim Mehmet, ne ya
payım!.. (ANAP sıralarından alkışlar) 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Mark'ın yanına, git babanı göm! 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Gelelim küçük sanayi 

sitelerine: 1965 yılından 1989 yılı sonuna kadar 46 701 işyeri ihtiva eden 174 adet küçük sanayi 
sitesi hizmete sunulmuş bulunmaktadır. 1990 yılındakilerle birlikte küçük sanayi sitesi sayısı 
212'ye ve çalışan işyeri sayısı da 58 321'e ulaşmış olacaktır. Bunlara belediyelerin yapmakta 
olduğu küçük sanayi siteleri dahil değildir, bunlar devlet desteği ile yapılan küçük sanayi site
leridir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gelişen ve değişen dünyanın ekonomik ve siyasî şart
larına paralel hareket etmek mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde çağı yakalamak şöyle dursun, 
böyle "Devlet fabrika yaptı mı?" diyenlerin yanında yer alırız ki, bu da Türkiye'nin sonu olur. 

VEFA TANIR (Konya) — Şekere gelince, "Yaptık" diyorsunuz. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — İşte devlete düşen gö
rev buradadır. Geçen yılki konuşmamda da bahsettiğim gibi, bu maksatla Küçük ve Orta öl
çekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını kurduğumuzu biraz evvel anlatmış
tım. Bu KÖSGEB ile Türk sanayisine, Türk işadamına üretim bazından pazarlama noktasına 
kadar büyük hizmetler vereceğimize inanıyorum. Küçük ve orta ölçekli işletmeler, çok sanayi
leşmiş ülkelerde de büyük önem taşımaktadır. "Nedir bu önem?" diye sorduğunuz zaman he
men belirtmeliyim ki, Japonya'da sanayi istihdamın yüzde 81,4'ünü, Almanya'da yüzde 64'ünü 
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karşılayacak noktalarda olmasıdır. Japonya'da küçük ve orta ölçekli işletmeler yüzde 38'i, Hin
distan'da yüzde 48'i karşılamaktadır. 

Teknik, idarî ve malî konularda danışmanlık hizmetleri vereceğiz. Büyük yatırım gerekti
ren test ve analiz Iaboratuvarlan kurarak, bu işletmeleri Türk sanayi esnafının hizmetine suna
cağız. Araştırma ve geliştirme merkezleri kurarak, bunlarda araştırma hizmetleri yapacağız. 
Eğitim ve yayın programlarım düzenleyerek, sanayicinin bilgilendirilmesine çalışacağız. Yar
dım etmeye ve onları ülkenin kalkınmasında daha verimli hale getirmeye çalışıyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, üzerinde durduğumuz konulardan birisi de teknolo
ji envanteridir. Bizim teknolojik potansiyelimiz nedir, neredeyiz, teknoloji gelişmelerini takip 
ediyormuyuz, etmiyor muyuz? Bu konuda tespitler yapmak üzere, Türkiye'deki bütün sanayi 
kuruluşları test edilmiş ve 653 değişik teknolojinin Türkiye'de uygulamaya konulmuş olduğu 
tespit edilmiştir. 

Ayrıca, üniversitelerimizle sanayimizi birbirine entegre edebilmek için, üniversite - sanayi 
işbirliğinin öncüsü olan teknoparklar Ege Üniversitesinde, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 
ve İstanbul Üniversitesinde teşkil olunarak, Türk sanayii ve işadamının hizmetine verilmiştir. 

Kalite kontrol, üretilen sanayi mamullerinin asgari olarak o mamulün standardında üre
tilmesinin temini, ölçü ve ayar hizmetleri Bakanlığımın hizmet alanı içerisinde olup, faaliyetle
rimizin önemli bir kısmını teşkil etmektedir. 

Standardı, dünya standartlarını yapan enstitülerden alırsınız, Türk Standartları Enstitüsü 
vasıtasıyla Türkiye'ye adapte edersiniz; ancak, onun kontrolünü yapmazsanız, o yönde teşki
latlanmamış olursanız, yine tüketiciyi koruyamazsınız, ölçü ve tartı aletleri doğru düzgün tartmaz 
ise, benzin alan tüketici noksan litrede benzin alırsa, siz çağı yakalayamazsınız, tşte bu nokta
lardan hareketle, Bakanlığımız bünyesinde, Birleşmiş Milletler Teknik Yardım Teşkilatının da 
yardımlarıyla ve proje bazındaki destekleriyle, sizin de çıkarmış olduğunuz kanunlarla, bu hiz
metleri yapmak suretiyle tüketicinin korunması yolunda önemli çalışmalar yapılmıştır. Tabiî, 
hâlâ soracaklar, "Rusya bıraktı fabrika kurmayı, siz neredesiniz?" diye. Biz de, "Siz bıraktığı
mız yerdesiniz" diyoruz. 

MEHMET ÇAKIROöLU (Trabzon) — Kendi kendine konuşana ne derler? 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Mehmet derler!.. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Müşterek yanınız belli oldu! 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Elimizde bir kanun 
çalışması var. Ümit ederim ki, bu yasama dönemi bitmeden huzurunuza gelmiş olacak : Hal
ler Kanunu. Haller Kanunu, 1950'li yıllardan önce hazırlanmış ve o günden bugüne uygula
maya konulmuş; fakat, artık piyasada tatbikatı zorluklar çıkaran haller, Maliyeye de külfet ge
tiren, ahalinin de haksız yere pahalı ve fahiş fiyatla mal almasına vesile olan kurumlar haline 
gelmiştir. Bunu, piyasa ekonomisine uygun tarzda hazırlayacağız, sizlerin görüş ve düşüncele
riyle şekillenecek ve inşallah bu yasama dönemi sonunda Türk Milletinin huzuruna sunacağız. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Ülkemizde, "kooperatifler" dediğimiz zaman, bir kanayan yaraya parmak basmak nok
tasındayız. Başkalarının tecrübelerinden istifade edip, hatalarını yapmamak, bizim hükümet
lerimizin en bariz özelliğidir. Zaman zaman Türkiye'de gelişen faaliyetler olmuş ve bazıları 
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hüsranla sonuşlanmıştır. Onun için, biz, kooperatifler konusunda, sizin çıkarmış olduğunuz 
son kanunla elimize aldığımız yetkilerle, bütün kooperatifleri günlük takip edilir hale getirdik. 
Kompütüre geçirdik ve bilgiişlem merkezleri vasıtasıyla, her kooperatifin faaliyetini takip edi
yoruz. 100'den fazla müfettişimiz de, murakıplar şikâyet etsin etmesin, üyeler şikâyet etsin et
mesin, kooperatifleri takip etmektedirler. Ancak, tabiî ki gerçek takip, kooperatiflerin üyele
rin ciddî takip etmesi sonucu olur. Çünkü, 60 000 civarında kooperatif vardır, 100 civarında 
denetleme elemanımızla, örnekleme metoduyla üzerine gittiğimiz için, kesin sonuç almak zor 
olmaktadır; fakat, bu kooperatiflerin, ahalinin ihtiyacına ve arzularına cevap verecek hale ge
tirilmesi, bizim en büyük arzumuzdur. Sizlerin de bu konudaki yardımlarınızı bekliyoruz. 

Kooperatifleri konularına göre, tarım satış kooperatifleriyle 1163 sayılı Kanun kapsamına 
giren kooperatifler ve üst kuruluşları diye ikiye ayırmakta fayda vardır. 

1163 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren kooperatiflerin sayısı 41 bin civarında olup, 
biraz evvel zikrettiğim gibi, 41 bin kooperatifin yüzde 80'i konut kooperatifleridir, bunlardan 
16 bin adedi istanbul'dadır. Ankara, tzmir, Adana ve Antalya'ya yayılmıştır. Diğer illerde ise 
münferit olmaktadır ve kanunsuz işlevlerin büyük çoğunluğu bu beş merkezde zuhur etmekte
dir. Diğer küçük yerleşme birimlerindeki kooperatifler, üyelerinin daha yoğun bir denetimi al
tındadır. Bu konuda bize yardımcı olacak kooperatif üyelerine şimdiden huzurunuzda teşek
kür ediyorum ve bilgiişlem merkeziyle çıkarttıklarımızı da savcılıklara peydeypey veriyoruz. 

Tarım satış kooperatifleri faaliyetlerine gelince : Çok geniş çiftçi kesimini ilgilendiren ve 
kooperatif hüviyetinde kurulup, bilahara depolama fonksiyonunu sanayi fonksiyonuna dönüş
türen bu kuruluşlarımız, çiftçi kesimirfe büyük hizmetler vermektedirler ve Türk ihracatında 
da önemli görevleri yerine getirmektedirler. Sosyal işlevleri gerçekleştiren bu ciddî kuruluşlar, 
artık, kâr dagıtabilme noktasına gelmişlerdir ve bu noktaya getiren kooperatif yöneticilerine 
de huzurunuzda teşekkür ediyorum. Bilhassa, sosyal işlevleri dolayısıyla üzerinde önemle dur
duğumuz bu kuruluşları siyasî tercih ve uygulamalardan arındırarak, iktisadî faaliyetlerinin 
gerektirdiği şekilde hareket eden bir işletme hüviyetine kavuşturmaya çalışıyoruz ve bir kısmını 
da kavuşturduk. 

Tarım satış kooperatifi ve birliklerinde, 1979 yılını baz olarak alırsak, 23 239 personel ça
lışmaktaydı. 1979'dan bugüne kadar 4 172 işçilik bir sanayi potansiyeli de bu fabrikalara ilave 
edilmesine rağmen, şu anda kooperatiflerde çalışan toplam personel sayısı; fabrika, koopera
tif, depo, hepsi dahil toplam 18 826'dır. Takdirinize bir kez daha sunmak istiyorum. 23 239'dan 
18 826'ya inilmiştir. Biz, bu kuruluşlarda partizanlık ve politika yapılması yerine, Türk çiftçi 
ve köylüsüne gerçek hizmet edecek tarzda personel istihdam etmeye çalıştığımızı da, bir kez 
daha huzurlarınızda ifade etmenin bahtiyarlığı içindeyim. 

Birlikler daha rasyonel çalışmalıdır. Bakanlar Kurulumuz, 22.3.1990 tarih ve 90/278 sayılı 
kararıyla ana sözleşmelerde bazı temel değişiklikler yaparak yürürlüğe koymuştur. Bu yenilik
ler şöylece sıralanabilir : Tarım satış kooperatifi ortaklarının kooperatiflerine ödedikleri ser
maye paylarının, zaman, içerisinde değer kaybederek üreticilerin zararına yol açmaması, ana 
sözleşmede yapılan değişiklikler, üreticinin kooperatifine ödediği sermaye payı, aynı tarihteki 
ürün değeri baz alınarak kilogram olarak hesabında gösterilmekte, dolayısıyla ürünü endeks-

,lenmektedir. Böylece ortağımızın kaybı olmamaktadır. Bu suretle, ortak, kooperatiften ayrıl
mak veya sermaye payını geri almak istediğinde, ödediği sermaye payına göre daha önce hesap-
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lanmış olan ürün miktarı, çıkmanın gerçekleştiği tarihteki ürün fiyatıyla çarpılmak suretiyle, 
sermaye payının baliğ olduğu değer bulunmakta ve ortağa bu miktar, sermaye payı olarak geri 
ödenmektedir. Budur bizim Türk çiftçisine hizmet anlayışımız, budur bizim birlikleri rasyonel 
çalıştırma anlayışımız, budu/ bizim ortakların sermaye paylarının ürüne endekslenmesi hu
susumuz. 

1989 -1990 kampanya döneminde birliklerce tespit edilen alım fiyatları, üretici maliyetle
riyle iç ve dış piyasa fiyatları da dikkate alınarak üretici lehine tespit edilmiştir. Bu Hükümet 
desteğinde peşin ödeme yapıldığı gibi, bazı ürünlerde artan haftalık kademeli fiyatlar uygulan
maktadır. Tediye günümüz geçtiği zaman, her geçen hafta için, değişik ürünlerde değişik birim 
fiyatlar ödenmektedir ve bu tamamen kooperatif üst kurulunun kendi kararıdır ve bu ödeme
lere sadece biz Ziraat Bankasından destek sağlamaktayız. 

Geleneksel ihraç ürünlerimizden fındık, çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir, pamuk ile yağlık 
ayçiçeği, soya fasulyesi fiyatlarının tespitinde, dış piyasa fiyatları ve muhtemel gelişmeler üze
rinde durularak, 1990-1991 kampanya dönemi fiyatları tespit edilmiştir. Tespit edilen fiyatlar 
geçen yıla göre belli bir oranda artırılmıştır; ancak, bu oran, sonuç fiyat değildir. Çünkü, bil
diğiniz gibi, biz çiftçimize kâr payı vermeye başlamış bulunmaktayız. 

Diyecekler ki, çiftçiye borcunuzu geç ödüyorsunuz... Geç ödüyorsak, gecikme primini ödü
yoruz. Bu prim hiçbir zaman çiftçinin aleyhine olan noktada değildir. Hatta, bazı milletvekili 
arkadaşlarım, kendi seçim bölgelerinde, mahallî gazetelere beyanat verip, çiftçiye, "Gel, ürün 
bedelini al, param hazır" diyen genel müdürlerimizin ilanlarını görebilirler. İsterseniz Sayın 
Üğdül söylesin bunu. 

ISMAlL ÜĞDÜL (Edirne) — Evet, isteyene anlatırım. 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Fındıkta da var mı? 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Sana ısırgan lazım, fın

dık değil! 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Ya hoşuna gitmeyene tabiî böyle cevap verirsin... 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Sayın Başkan, saygı

değer milletvekilleri; zamanınızı fazla almak istemiyorum. Benden sonra da, çok yoğun bir 
çalışmayla Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerinde görüşeceksiniz. 

Ben, 3 saatlik bir hazırlığı, ancak 35 dakikada özetleyebilmenin gayretini gösterdim. 
Bilvesileyle, beni dinlemek lütfunda bulunduğunuz için hepinize teşekkür ediyor, saygılar 

sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ederiz. Güllerin yaprakları dökülmeden konuşma bittiği 

için memnunum. 
Şimdi, şahısları adına söz isteyen arkadaşlarıma söz vereceğim. 
önce, lehinde Sayın Sabri Araş, buyurun efendim. 

SABRİ ARAŞ (Kars) — Sayın Başkanım, çok muhterem arkadaşlarım; Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığımızın 1991 yılı bütçesi üzerinde şahsî düşüncelerimi bildirmek üzere huzurlarınızda
yım. Bu vesileyle hepinize en derin saygılarımı sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Çok muhterem arkadaşlarım, Sayın Bakanımız konuşmalarını bitirdiklerinde, 3 saatlik 
konuşmamı 35 dakikada bitirme gayreti gösterdim dediler. Ben de kendilerine teşekkür ediyorum. 
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Şimdi, ben bu kürsüde şaşırdım kaldım; acaba ben hazırladığım konuşmayı mı okuyup 
ineyim, yoksa bir sayın parti liderinin, Sayın Demirel'in, ikide bir "Karsım, Ardahamm" di
yerek gündeme getirdiği ve az önce de Sayın Bakanımızın çok detaylı bir şekilde bilgi sunduk
ları konuda mı birkaç kelime söz edeyim?.. 

Ben, bir Kars Milletvekili olduğuma göre, bu konuya yeniden göz atmak zorundayım zan
nediyorum. Halbuki, burada istiyordum ki, işte buradan konuşmanın verdiği heyecanla, ev sa
hibi olmak için yollara düşen insanlarımızın, bilgi bankası kanalıyla nasıl bilgilendirildiğini, 
organize sanayi bölgelerimizin kurulmasıyla işsizliğin nasıl önlendiğini, küçük sanayi siteleri
mizin dengeli bir şekilde yurdun her köşesine (Gürbulak'tan Kapıkule'ye kadar) yayıldığını an
latmak istiyordum ve Anavatan Partisinin yaptığı bu hizmetlerle, bu kürsüde övünmek isti
yordum. 

Gelelim Kars şeker fabrikasına, gelelim benim Karsıma. Ben Karslıyım. Bilmiyorum, ben, 
benim Karsım diyemedim, Türkiye Cumhuryeti Devletinin Karsı... 

MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) — Sen diyemezsin; çünkü, sen Başbakan olamadın! 

SABRÎ ARAŞ (Devamla) — Millî Misaklar (millî hudutlar) dahilindeki Kars... 1976 yılın
da Sayın Bakanımızın da çok güzel bir şekilde izah ettikleri gibi, Paşaçayırı semtinde bir gün
lüğü 1 500 liraya kiralanıp, ziyaret için 77 bin lira harcanan ve yarım çuval çimentoyla atılan 
temel, maalesef, hâlâ duruyordu; durmuyor da... Aslında Doğu ve Orta Anadoluda şeker fab
rikaları yapmak, çok güzel bir olaydır. Bugün Doğu'da Erzurum, Ağrı ve Erciş şeker fabrika
ları vardır. Yakın bir zamanda da Muş şeker fabrikası, nihayet -seneye Allah izin verirse- Kars 
şeker fabrikası, Erzincan şeker fabrikası olacaktır. Acaba, Erzurum ve Ağrı şeker fabrikaları 
yapıldığı zaman neler düşünülmüş de, temeller orada atılmıştır? Birazcık da buna değinmek 
istiyorum. 

Van, Ağrı, Erzurum ve Kars'ta yetiştirilen toplam şeker pancarı miktarı -burada bürok
ratlarımız da vardır, rakamlar yanlış olursa, ileride düzeltebilirler; 600 bin ton civarındadır. 
Erzurum Şeker Fabrikası, bizim zamanımızda, yani ANAP iktidarları zamanında yapılmamıştır; 
fakat, o zaman Erzurum seçilmiştir, orada yapılmıştır, "Hayırlı olsun" denmiştir. Erzurum 
Şeker Fabrikasının şeker pancarı, Kars'ın İğdır ilçesinden 350 kilometrelik yolda taşınarak gö
türülmüştür. Çünkü, sadece 600 bin ton pancarın yetiştiği bu bölgede, 350 bin ton şeker pan
carını İğdır Ovası yetiştirmektedir. Fabrikayı o zamanki iktidar, İğdır'a uygun görmemiş, gö
türmüş Erzurum'a yapmıştır. Daha sonra İğdır'da şeker fabrikası yapılması gündeme gelmiş, 
zamanın iktidarının Başbakan Yardımcısı -ki, o zaman Sanayi Bakanlığı da onların elinde, o 
partinin bir milletvekili Sanayi Bakanı idi- İğdır'da şeker fabrikası kurmak istiyor. "Olmaz" 
deniyor. Ne olacak? "Efendim şuraya olacak, buraya olacak, Kars'a olacak..." Tabiî, Karslı-
larla, İğdırlı partililer birbiriyle çekişirken, o günün Sayın Başbakan Yardımcısını Ağrı heyeti 
ziyarete geliyor, onlara da, "Ağrı'ya bir fabrika yapılım" diyorlar temeli atılıyor; yapılıp, biti
riliyor; hayırlı olsun. Oranın da şeker pancarı, 1990 yılında da, yani şu anda da İğdır İlçesin
den, Tuzla İlçesinden çekilmektedir. Taşıma suyla değirmen çalıştırmaya başladık! Daha sonra 
tabiî, "Kars" deniyor. Demin Sayın Bakanımızın anlattıkları gibi, günlüğü 1 500 liraya kirala
nan ve o gün 77 bin liralık ziyafetle kalkılan sofradan sonra, temel atılıyor ve orada bırakılıyor. 
Bir şeker fabrikası Kars'ın özlemi oluyor. Çünkü, orada müteakiben 1977 yılında tapuya tescil 
ettirilen, şeker şirketi tarafından alınan bir arazinin etrafı çitle-çevriliyor ve önüne de "Kars 
Şeker Fabrikası" levhası konuyor. 
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Kars'ta üretilen şeker pancarı mikan 20 bin ton! Yanlış duymuyorsunuz... Mesela, Erzurum 
Şeker Fabrikasının yıllık işlediği şeker pancarı miktarı 300 - 350 bin ton civarında ve şeker pan
carı İğdır'dan gidiyor. Bu fabrikanın çalıştığı gün sayısı da yılda 70 - 80 gündür. 

Erciş Şeker Fabrikamız, bildiğim kadarıyla yıllık 120 bin ton kapasitelidir. Ağrı Şeker Fab
rikamızda, şimdiye kadar yılda 150 bin tonun üzerinde şeker pancarı işlendiğini görmedim. 
Yani, bunların hepsini toplayıp ikiyle çarparsanız bile, Eskişehir Şeker Fabrikasında yılda işle
nen 1 milyon veya 1 milyon 200 bin ton şeker pancarı kadar etmez. 

Sayın Bakanımızın, özellikle, organize sanayi bölgelerinin kurulmasında ve küçük sanayi 
sitelerinin yapımında, bunlarla ilgili altyapı ve üstyapı çalışmalarının ve işletmelerinin kredi-
lendirilmesi hususundaki çalışmalarını takdirle izliyorum. 

Yalnız, şunu da göz ardı etmemeliyiz : Demin, Konya'dan bahsedilirken, "Konya I doldu, 
Konya H'ye sıra geldi" dendi. Bugün birçok ilimizde bu fabrikalar maalesef yok. Bir an önce, 
kalkınmada öncelikli yörelerin kredilerinin yüzde 100'e çıkarılarak, bunların bitirilmesinde za
ruret vardır. Ancak bunlar bittiği zaman, hem oradaki esnafın, sanatkârın kendi malının üret
me imkânı olacak, hem de çıraklık okulları kanalıyla bu esnafımız eğitilecek ve yaptıkları ürünleri 
komşu ülkelere ihraç etme imkânımız doğacak. 

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Ve İğdır Şeker Fabrikası... 

SABRt ARAŞ (Devamla) — Efendim, "İğdır Şeker Fabrikası" diyorsunuz, inşallah, Kars 
Şeker Fabrikasından sonra, İğdır'ın il olmasının ve orada bir şeker fabrikası kurulmasını yine 
ANAP iktidarı temin edecektir. (ANAP sıralarından alkışlar) Ben buna inanıyorum. Yine, Sayın 
Bakanımızın ve Hükümetimizin güzel çalışmaları sonucu, bir taraftan, Sovyet Rusya'nın, Er
menistan, Gürcistan ve Azerbaycan Cumhuriyetlerine, diğer taraftan Iran islam Cumhuriyeti
ne, yani 4 cumhuriyete komşu olan bir yerde, elbettet çok güzel şeyler yapılacaktır. Hatırlattı
ğınız için de size teşekkür ediyorum, Sayın Milletvekilim. 

Efendim, şekerden söz açılmışken... 
AHMET ŞAMtL KAZOKOĞLU (Bolu) — Tatlı tatlı konuşuyoruz. 
SABRt ARAŞ (Devamla) — ... Tatlı tatlı konuşuyoruz; ama, Sayın Başkanım uyaracak 

mı diye korkuyorum, çünkü diğer hiçbir konuya giremedim. 
BAŞKAN — 2 dakika daha konuşabilirsiniz. 
SABRt ARAŞ (Devamla) — Şeker pancarı fiyatlarının yeniden düzenlenmesinde zaruret 

vardır kanaatindeyim. Çünkü, biz her ne kadar, "1990 yılında, 1989 yılına nazaran yüzde 62,3 
zam yaptık, fiyatı yükselttik" diyorsak da, bu yeterli değildir ve bugün 125 lira olan şeker pan
carı fiyatına, teşvik ve prim eklendiği zaman, bunun 140 lira olması çözüm değildir kanaatin
deyim. özellikle üreticiyi toprağına bağlamak, kalkınmada öncelikli yörelerdeki çiftçimizin göç 
etmesini durdurmak için ve çiftçinin üretimini severek yapması için, şeker pancarı fiyatlarının 
yeniden ayarlanması zaruridir. 

Bunun yanında, kalkınmada öncelikli illerimizde, teşvik ve primleri, diğer illerimize ni
spetle, daha yüksek tutmak zorundayız. Çünkü, Doğu'da, diğer tarımsal üretimlerde olduğu 
gibi, şeker pancarı tarımı da meşakkatlidir, zordur; orada tarımla uğraşacak süre azdır. Hepi
miz biliyoruz ki, şeker pancarı tohumunu, toprak artı 11 derecede olmayınca, ekmek mümkün 
değildir ve bunun sökümü de, maalesef karın yağdığı, yağmurun ve çamurun bol olduğu ekim-
kasım aylarına rastlamaktadır. 
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Sayın milletvekilleri, 1989 yılındaki kuraklık yüzünden şeker pancarı üretiminde çok mik
tarda düşme olmuştu. Dolayısıyla biz de şeker ithal etmek zorunda kaldık. Almış olduğumuz 
rakamlara göre de 1990 yılı şeker pancarı üretimi çok iyi olmuştur. Artık şeker üretimimiz ihti
yacımızı karşılayacak nispette olup, hatta dışarıya şeker ihraç etme durumumuz bile vardır... 

BAŞKAN — Sayın Araş, süreniz dolmuştur, lütfen şekerli konuşmanızı bitirin efendim. 
SABRt ARAŞ (Devamla) — tzin verirseniz, konuşmamı bir kelimeyle bağlacağım Sayın 

Başkanım. 
Sayın milletvekilleri, bence, artık şeker ithalini durdurmalıyız. (ANAP sıralarından "Bravo" 

sesleri, alkışlar) Şeker ithalini durduracağımız gibi, şeker ihracına da teşvik verme zamanı gel
miştir. Hükümetlerimizin bu konuya sıcak bakacağını ve Sayın Bakanımızın konu üzerinde cid
diyetle duracağına inanıyorum. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesinin, Bakanlık mensuplarına, aziz milletimize ve devle
timize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarandan "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Araş. 
Aleyhinde, Kırklareli Milletvekili Sayın Gürcan Ersin; buyurunuz efendim. (SHP sırala

rından alkışlar) 
GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Bakanlığın bütçesi 

üzerinde şahsım adına söz aldım. Bu vesileyle hepinizi saygı ile selamlıyorum. 
Ben, ağzınızın tadını bozmak istemiyorum, onun için Şeker Şirketinin faaliyetlerine biraz 

temas etmek istiyorum, 

Bildiğiniz gibi, Şeker Şirketi cumhuriyetin ilanından sonra, ülkenin şeker ihtiyacını karşı
lamak üzere kurulmuş ve ilk yatırımlarından biri de Trakya'da Alpullu Şeker Fabrikası olmuş
tur. O günlerde, bu fabrikanın ihtiyacı olan şeker pancarının tohumunu yetiştirmek üzere, fab
rikanın hemen yanında Sarımsaklı Devlet Üretme Çiftçiliği satın alınmıştır ve bu çiftlikte bu
güne kadar şeker pancarı tohumu başarılı bir şekilde üretilmekte bu suretle de ülkemize büyük 
ölçüde döviz kazandırılmaktadır. 

Değerli üyeler, ülkemizde, şeker şirketinin hiçbirimizin bilmediği bir görevi daha vardır; 
bu da, yeni tarım tekniklerini ve yeni tohumları Türk çiftçisine tanıtmaktır. Ayrıca, Şeker Şir
ketinin fabrikalarının faaliyet gösterdiği bölgelerin yakınlarında tarımın çok daha ileride oldu
ğuna şahit oluruz, tşte, tarımın buralarda bu denli ilerlemesinin esas sebebi, Şeker Şirketinin 
bu yapıcı çalışmalarından kaynaklanmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, 1978 yılında Türk-Libya ortak hayvancılık şirketi kuruluyor. An
laşmaya göre, bu şirket Türkiye'de 30 bin hektarlık boş, bir arazi üzerinde -daha çok Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu'da- faaliyet gösterecek ve hayvan yetiştiriciliği yapacaktı; ama gelin 
görün ki aradan 10 - 12 sene gibi uzun bir süre geçmesine ve kendilerine Doğu Anadolu'da, 
Güneydoğu Anadolu'da, hatta Orta Anadolu'da pek çok yer bulunmasına rağmen, bu yerleri 
Libyalılara beğendirmek bir türlü mümkün olmuyor. Nereden haberleri olduysa, Sarımsaklı 
Çiftliğine geliyorlar ve anlaşmalara aykırı olarak beğeniyorlar. Anlaşmada 30 bin hektar yer
di, Sarımsaklı Çiftliği ise 2 bin hektar yerdir. Bu olay duyulunca bilhassa çevre halkından çok 
büyük tepkiler geldi. Biz de bu tepkilere tercüman olarak, yörede mitingler düzenledik, Parlamen-
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toda soru önergeleri, araştırma önergeleri verdik ve kamuoyunun dikkatini bu yöne çekmek 
istedik. Sayın Bakanımız bir gün beni kuliste gördü ve "Neden bu olayın üzerine bu kadar 
gidiyorsun? Ben, geçen gün bu çiftliğe gittim, yerinde gördüm. Bu çiftlik son derece bakımsız, 
iyi işletilmeyen bir yer. Yani, kötü de işletiliyor. Satarsak, devredersek iyi olur" dedi. Tabiî de
ğerli arkadaşlarım, ben işin gerçeğini kendisine anlatmaya başlarken de Sayın Bakanımız beni 
dinlemeden yanımdan ayrıldı. Şimdi, çiftçiliğin durumunu 30 seneden beri çok iyi bildiğim 
için, biraz size açmak istiyorum. 

Çiftlikte, tohum üretiminin dışında buğday ziraati yapılır, tki seneden beri ortalama buğ
day rekoltesi, 550 ile 600 kilodur. Türkiye'de ortalam 180 kilo buğday alındığını düşünürsek, 
ne kadar başarılı bir şekilde bu ürünün alındığım dikkatinize arz ediyorum. Aynı zamanda 
ayçiçeğinde 2S0 ile 300 kilo verim alınmış. Türkiye ortalaması 100 kilodur ve burada da Türki
ye ortalamasının 3 misli üzerinde verim alınmıştır. Sütte ise, harikulade neticeler alınmaktadır. 
Birim başına 6 tonu geçen bir rakama ulaşılmıştır. Türkiye'de bu rakama ulaşan, ne bir özel 
sektör, ne de bir kamu sektörü vardır. Bu rakam, Avrupa'nın da üzerindedir. Hayvan başına 
25 kilonun üzerinde verim alınmaktadır. 

Şimdi, bu denli iyi çalışan bir çiftliği, Sayın Bakan gözden çıkarmış. 
ALÎ RIFKI ATASEVER (Tekirdağ) — Kaç milyon kâr etmiş bu çiftlik? 
GÜRCAN ERSİN (Devamla) — tşte onu ifade etmek istiyorum. Siz her zaman dersiniz, 

"Bizim iyi yaptığımız hiçbir şey yok mu?" diye. Hakikaten bu çiftliği çok iyi işletiyorsunuz; 
ama ne uyazık ki, farkında değilsiniz. 

öyle zannediyorum ki, bu çiftlik şu anda kâr gayesiyle çalışmıyor. Esas görevi, Şeker Şir
ketinin ihtaycı olan tohumu üretmek ve bu tohumu başırıyla üretiyor; geri kalan topraklarında 
bu ürünleri üretiyor. Son derece yüksek rakamlara ulaşmış. 

Sayın Bakan, bir de şunu söyledi: "tşte kremayı işleyemiyorlar, Eskişehir'e gönderiyorlar." 

Değerli arkadaşlarım, burası, elde ettiği sütü "Sana" fabrikasına verir. "Sana" fabrikası, 
çiftlikten belli bir yağ oranı ister ve çok kaliteli bir süt olduğu için, çiftlik, mecburen krema
nın, yağın bir kısmını almak zorunda kalır ve zaman zaman bu krema çok fazla miktarda ol
duğundan Eskişehir'deki şirketin diğer fabrikalarına gönderilir. Yani, "Şirket iyi işletilmiyor, 
çalıştırılmıyor" mantığı burada işlemiyor. Zaten Sayın Bakan da, uzun yıllardan beri bakanlık 
yapıyor; ama bu güzel işletmeye bir defa gitmiş. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi esas meseleye geliyorum. 
İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Kaç hektar? Kaç kişi çalışıyor? 
GÜRCAN ERSİN (Edirne) — 2 bin hektar; 250 kişi çalışıyor tahmin ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, burada esas olay şu : Burada üretim şekli değişiyor. Yani, daha ev
vel çimento fabrikalarını sattınız, USAŞ'ı sattınız. Orada değişen, işte görüntü olarak, genel 
müdürler değişti; ama üretim yine devam ediyor, çimento üretimi yine devam ediyor. Burada 
olay tamamen değişiyor; çünkü, burayı alacak olan adamlar diyorlar ki, "Biz burada besicilik 
yapacağız." Burası kültür arazisidir değerli arkadaşlarım. Kültür arazisinin bir meraya dön
mesi en az 10 yıl alır. Yani, burada en az 10 yıl besicilik yapma imkânı olmayacaktır. Alan 
şirket de -bundan evvel aldığı bütün işlerde iflas etmiş öyle tahmin ediyorum ki, burasını da 
berbat edecektir, hem Türkiye'yi, hem de Libya'yı zarara sokacaktır. "Ben ekipmanları istemi
yorum. Daha değişik üretim yapacağım için eldeki ekipmanı satın, bana yaramaz" diyor. Milyar-
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larca liralık ekipman elden çıkarılıyor, tşte geçen gün ilk ihalesi yapıldı. 500 milyonluk bir bi
çerdövere 45-50 milyon lira değer biçildiğini gördük ve öyle tahmin ediyorum ki, devlet ve şir
ket buradan milyarlarca lira zarara uğrayacaktır. 

Şimdi, son derece iyi işletilen bir sunî tohumlama merkezi var. Şirket, bu yolla, son derece 
verimli hayvanları Türkiye'ye yayıyor. Bu konuda veterinerlerin bir hesabı var ve bu hesaba 
göre, bu sunî tohumlama merkezinin ortadan kalkmasıyla Türkiye'nin et ve süt üretiminden 
yıllık zararı 322 milyar lira olacaktır, bunu hesaplayan biz değiliz, veterinerlerdir. Bu meblağ, 
alınan kiranın 118 ila 148 katıdır; yani siz, bu derece önemli bir olayı belirli bir kişiye vermeye 
kalkıyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi verilen paraya bakalım : Bu çiftçlik yıllık kira olarak 500 bin 
dolara Libyalılara devredilmiş. Bu şirket, daha evvel bir uzman kuruluşa, "Buranın değeri ne
dir?" diye bir hesap yaptırmış ve uzman kuruluş, "Buranın yıllık kira değeri 781 bin dolardır" 
demiş. Libyalılar bunu fazla bulunca, Sayın Bakan hemen 281 bin dolarını Libyalılara bağışla
mış. Ne de olsa Osmanlıyız, onların torunları olduğumuzu söylüyoruz, elbette ki 281 bin dolar 
bizim için önemli bir rakam değildir. Böylece, burası 500 bin dolar yıllık kirayla Libyalılara 
veriliyor. Zaten rakamın toparlaklığından da bu işe ne kadar gayri ciddî bakıldığı ortaya çıkı
yor; yani böyle bir hesap olmaz; ya 515 bin olur ya 545 bin olur; ama buraya 500 bin dolar 
veriliyor; bu da 1,5 milyar Türk Lirası yapıyor. "Burası zarar ediyor, elden çıkarmak istiyorum" 
diyorsanız, bu yeri aynı şartlarla oranın köylülerine veriniz, toparlayacağınız kira bedeli 4 mil
yar lira olur. Şimdi buranın dönümünü 65 bin liradan Libyalılara kiraya veriyorsunuz. Oralar
da su altındaki yerlerin bir dönümünün senelik icarı 150 - 200 bin liradır ve oradan yılda 4 
milyar liraya yakın gelir elde edersiniz. Neresinden bakarsak bakalım, şirketin son derece aley
hine olabilecek bir devirle karşı karşıyayız. 

BAŞKAN — Sayın Gürcan Ersin, süreniz dolmuştur, lütfen bağlayınız. 
GÜRCAN ERSİN (Devamla) — Bağlıyorum efendim. 
Sayın Başkan, bir de, burayı alacak olan Libyalılar demişler ki, "Bu insanlar bana yara

maz, ben kendime göre buraya yeni işçi alacağım." 

Şimdi biz, yılların birikimiyle ve deneyimiyle orayı yaşatan 250'nin üzerinde insanı kapı 
önüne bırakacağız ve bunların kıdem tazminatını da şirket ödeyecek. Herhalde dünyanın hiç
bir yerinde bu şekilde yanlış bir anlaşma olmamıştır, yapılmamıştır. Onun için, daha henüz 
iş işten geçmiş değildir, tik ihale yapılmıştır; ama öyle tahmin ediyorum ki, fiyatlar çok düşük 
olduğu için şirket ikinci bir ihale yolunu açmıştır. 

Bu, çok önemli bir olaydır, yöreyi ilgilendiren, ülkenin menfaatlarını yakından ilgilendi
ren bir olaydır. Bu devir işinde ülkenin en ufak bir menfaati yoktur,şirketin en ufak bir menfa
ati yoktur, çok büyük zararlar olacaktır. Ben, bilhassa burada çalışan insanlardan, alınan bu 
kararı bir daha gözden geçirmelerini diliyorum ve hepinize saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN -- Teşekkür ederim Sayın Ersin. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sorularımız var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Müsaade edin efendim, alacağız. 
Soru sormak isteyenler işaret buyursunlar... 
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Soru sormak isteyenlerin isimlerini okuyorum : Sayın Şeyhoğlu yazılı soru sormak için 
başvurmuştur, kendisi burada olmadığı için sorusunu sordurmayacağım; Sayın Kangal yazılı 
olarak sormak için başvurmuştur, kendisi buradadır; Sayın Avcı yazılı soru sormak için baş
vurmuştur, kendisi buradadır; sözlü soru sormak isteyenler, Sayın İknır, Sayın Bayazıt, Sayın 
Kahraman, Sayın tmamoğlu ve Sayın Çakır. 

önce yazılı soruları okutup, sorduracağım. Şimdi, Sayın Ekrem Kangal'ın yazılı sorusu
nu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından cevaplandırılmasını arz ederim. 

Ekrem Kangal 
Sivas 

1. Sivas şeker fabrikası inşaatı ne zaman başlayacak ve hangi tarihte işletmeye açılacaktır? 
2. Fabrika için 1990 ve 1991 malî yılı için ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
3. Fabrikanın kapasitesi ve maliyeti ne kadar olacaktır? İstihdam miktarı nedir? 
4. Fabrika için yer seçiminde çevre kirliliği dikkate alınmış mıdır? Alınmışsa, şehrin çok 

yakınında, hele çimento fabrikasının hemen yanında yapılmasının düşünülmesi, ileride çevre 
kirliliği ve sağlığı yönünden ciddî sorunlar doğuracak mıdır? Bu yönden ne gibi önlem alına
caktır? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, hemen cevap verecek misiniz? 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Sayın Başkan, hemen ce

vap veriyorum. 
Efendim, Sivas, 1991 yılında yatırım programına alınmıştır yeterli ödeneğimiz vardır, 10 

milyar lira civarındadır ve bunun kapasitesi 3 bin ton/gündür. 
Yer seçiminde, biz, çevre kirliliğine fevkalade hassas olan bir Hükümet olduğumuz ve bu 

konuyla ilgili bir de, kati müeyyidelerle çalışan Devlet Bakanlığımız olduğu için azamî hassasi
yet gösterilmiştir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Şimdi Sayın Avcı'nın yazılı sorusunu okutuyorum : 

Sayın Başkan 

Aracılığınızla aşağıdaki hususların Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanından sorulmasını rica 
ederim. 

1. Türkiye'de imal edilen otomobillerin benzerleri Avrupadaki esas fabrikalarında da ya
pılmaktadır. Teknoloji, dayanıklılık, saç kalınlıkları arasında fark var mıdır? Avrupada yapı
lanların saç kalınlığının, bizdekilere nazaran biraz daha fazla olduğu söylenmektedir. Eğer bu 
hakikat ise, insan hayatı bakımından önemli olan bu hususa niçin dikkat edilmemektedir. 

2. Dünya otomobil literatüründe hiç benzerî olmayan otomobiller Türkiye'de imal edil
mektedir. Bunların trafik emniyeti ve insan hayatı bakımından kontrolleri ve araştırmaları mem
leketimizde yapılabilmekte midir? 
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3. Bildiğimiz gibi, dünya otomobil sanayii, o devirlerin sanayi bakanlığı kontrolü altın
dadır. Yapılacak en ufak bir değişiklik, uzun incelemelerden sonra kabul edilmektedir. Bakan
lığınızda bu kontrol ve incelemeleri yapacak mütehassıslar ve araçlar mevcut mudur? 

4. Memleketimizde sıkıştırılmış sunî elyaf karoserli arabalar imal edilmekte idi. Sunî el
yafın en mükemmelini yapan dünya ülkelerinde buna müsaade edilmediği halde, maalesef biz
de bu yapılmış ve firmalar, akla gelmedik paralar kazanmışlardır. Bu imalat halen devam edi
yor mu? 

5. Yerli yapım birçok vasıtalarda, farların yerden yükseklikleri, aydınlatma uzunlukları, 
karşı tarafı rahatsız etmeyecek şekilde yapılması Bakanlığınızca kontrol ediliyor mu? Ediliyor
sa, yollarımızda gördüğümüz keşmekeşin sebeplerini neye bağlıyorsunuz? 

6. Fiyat tespitleri hususunda bakanlığınızın bir tesiri oluyor mu, yoksa» firmalar, arzu 
ettikleri fiyatları, hiçbir esasa dayanmadan koyabiliyorlar mı? 

Otomobil ithali sıkı tedbirlere dayandığı zamanlarda, muntazam aralıklarla yapılan fiyat 
artırımlarından firmalar büyük paralar kazanmışlar; fakat piyasanın arzu ettiği otomobili imal 
edememişlerdir. Bu bakımdan, otomobil ithalindeki rahatlama yerli sanayiinin toparlanması
na sebep olmuştur. İthalatın daha da kolaylaştırılacağını düşünüyor musunuz? 

Yıldırım Avcı 
Denizli 

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Efendim, yazılı cevap ve

receğim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Vefa Tanır, buyurunuz. 
VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan, aracılığınızla Sayın Bakana bir sual sormak isti

yorum. Aslında İçtüzüğümüz milletvekillerini bağlamış; oraya çıkma imkânları yok ve onlara 
bu sual sorma hakkını vermiş; fakat, oraya çıkan da, sualini oradan sorabiliyor. Ben oraya çık
ma imkânına kavuştuğum için, Sayın Bakana iki kategoride sual sordum. Birinci kategoride 
12 sualim var, "Şu fabrikalara ilave yapılmış mıdır?" diye. İkinci kategoride, sekiz babta 26 
sualim var; "şu fabrikalar niçin çalışmıyor?" diye. Ben kürsüden Sayın Bakan tatlı olduğu 
için, 12 fabrikanın içinde şeker fabrikalarını katiyyen sormadım, fakat kendisine takdim etti
ğim metin, benim başka bir inceleme metnimdir, onun içerisinde şeker fabrikaları geçmiş; ama 
orada da 17 şeker fabrikası, 13 de ilave, ama hâlâ ortada bunun 4 ünün yapılmadığını söylemişim. 

Şimdi, Sayın Bakan kürsüden inerken, benim bu suallerime "Yazılı cevap vereceğim" de 
demedi. Şekeri sormadığım halde, kendi işine geldi, Kars'ı ortaya getirdi! 

Acaba, sükut ikrardan mı gelir, yoksa ben de mi yazılı cevap alacağım, onu sormak is
tiyorum. 

Teşekkür ederim. 
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Bu, soru mu Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Efendim, sorudur ve Sayın Tanır haklıdır; İçtüzük maalesef, "Soru yerin

den sorulur" hükmünü ihtiva etmektedir. Herhalde yeni içtüzükte bu değiştirilecektir; bu İç
tüzüğe göre, en arkadaki arkadaşımız da yerinden soru sormak durumundadır, o güçlüğümüz 
vardır. Sayın Tanır'in sorusunu, Sayın Bakana tevcih ediyorum. 
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Buyurun Sayın Bakan. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Orchj) — Teşekkür ederim Sayın 

Başkan. 

Bildiğiniz gibi biz, özel sektörün, imalat sanayii konusunda daha başarılı ve daha verimli 
çalıştığı ve Ürettiği gerçeğini, ekonomik politikamızın temeli olarak gören bir siyasî partiyiz 
ve onun Hükümetiyiz. Nitekim, Sayın Tanır'ın verdiği misaller, bizim ne kadar haklı olduğu
muzu, bir defa daha teyit etmiş bulunduğu için, kendisine teşekkür ederim. 

Plansız ve programsız, arz talep dengesi ve rekabete dayalı piyasa ekonomisi kurallarına 
uygun olmadan, sırf "Devlet yatırım yapıyor" desinler diye, atıl kapasite yaratma ve rantabl 
olmayan yatırımların akıbeti hakkında, Sayın Tanır'ın verdiği liste, ibret vericidir. 

Sayın Tanır, devlet sektöründe, mahdut miktardaki fabrikaların sayılarını mukayese ede
rek, bir sonuç çıkartmaya çalışıyor; "Türkiye'de, 1980'den önce 3 demir - çelik tesisi vardı, 
yine 3 tane var" diyor. 

Doğru. 3 tane devlet demir - çelik tesisi yanına, 19 tane de özel sektör demir - çelik fabri
kası ilave edilmese idi, 1980 yılında 2,5 milyon ton olan çelik üretimi, bugün 9,5 milyon ton 
seviyesine nasıl çıkardı ki?.. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Cumhuriyetin kuruluşundan 1980 yılına kadar yapılan 28 çimento fabrikasıyla, yılda an
cak 11 milyon ton çimento üretebilen Türkiye'nin on yıl gibi kısa bir zamanda, fabrika sayısı 
42'ye üretim miktarı da 25 milyon tonluk kapasiteye çıkmış bulunmaktadır. 

Elektronik sanayii konusunda ise, küçük bir kapasite ile üretime başlayan ASELSAN'dan 
bahsettiler. Ancak, Sayın Tanır, 1980'den sonra üretime geçen telekomünikasyon tesisleri, üre
tim kapasitesi 2 milyon adedi geçen ve bunun 1 milyon adedini Avrupa'ya ihraç eden renkli 
televizyon özel sektör fabrikaları profesyonel elektronik araç gereçleri üreten özel sektör tesis
leri, elektronik kampanet üreten ve ihraç eden yan sanayi tesislerini acaba bilmiyor mu demek 
geliyor içimden. 

Sayın Tanır, 1980 öncesi fabrika ve tesisleri, bu kürsüden tek tek saydı Haklıdır, bu tesisler 
sayılıdır; birçoğunun temeli de, Kars Şeker Fabrikası gibi atılmıştır. 1980 yılından sonra, Türk
iye'de faaliyete geçen fabrika ve tesislerin isimlerini tek tek saymak istemiyorum. Ben, organi
ze sanayi bölgesinde yapılanları saydım; arzu ederse, kendisine, organize sanayi bölgesi dışın
da yapılanların listesini de vermeye hazırım. 

Teşekkür ederim. 

VEFA TANIR (Konya) — Efendim, ben de teşekkür ederim. Suallerimi oradan da sor
sam, buradan da sorsam anlaşılamıyor. 

BAŞKAN — Peki Sayın Tanır, bir başka şekilde Meclis gündemine getirebilirsiniz. 
Buyurun Sayın Bayazıt. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Sayın Başkanım, TARİŞ ortaklarının mülkiyetinde bu
lunan işletmelerin ve tesislerin, anonim şirket haline getirileceği konusunda, basında haberler var. 

Bakanlıkta böyle bir çalışma var mıdır? Bu çalışmanın niteliği nedir? Tasarı mı hazırlan
maktadır; yoksa, anonim şirket statüsü mü hazırlanmaktadır? Eğer, ikinci şekildeki gibi bir 
nitelikte ise, bu çalışmanın yasal dayanağı nedir? 
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Bu tesisler şirketleştirildiği takdirde, bugünkü TARİŞ ortaklarından başka kişiler, hisse 
senedi alabilip ortak olabilecekler midir? Ortaklar arasında yüzde oranı ne şekilde muhafaza 
edilecektir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
Buyurun Sayın Bakan. 
SANAYİ VE TtCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Teşekkür ederim Sayın 

Başkan. 

Sayın Bayazıt'a, bu hususu gündeme getirdikleri için, huzurunuzda teşekkür ediyorum. 
Bu, çiftçi genel kurullarında alınan temenni kararlarından kaynaklanmaktadır. Henüz çalış
ma sonuçlanmadığı için, müsaade ederseniz, bu anda cevap vermek noktasında değilim; çün
kü, düzenleme henüz bitmemiştir; bittiğinde huzurunuza gelecektir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Kahraman. 
MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) — Sayın Başkanım, Başkanlık Divanı aracılığıyla 

Sayın Bakana birkaç soru sormak istiyorum : 
1. Sayın Bakan, Türkiye'deki fabrikaların sayısını sayarken, kalkınmada öncelikli yöre

ler olarak Doğu ve Güneydoğuda saydığı fabrikaların sayısı, Batıdaki bir ilçenin fabrika sayısı 
kadar değildi, özellikle Diyarbakır tlinde hiçbir fabrikanın olmadığını isim bahsetmekle ka
nıtlamış bulunmaktadırlar. 

Acaba, Sanayi Bakanlığı olarak, bölgelerarası dengenin sağlanması yönünden, kalkınma
da öncelikli bölgeler olan Doğu ve Güneydoğuda, özellikle Diyarbakır'da, organize sanayi bölgesi 
kurmayı düşünüyorlar mı? Düşünüyorlarsa, ne zaman kurulacaktır? Eğer düşünmüyorlarsa, 
akla şu gelebilir : Sayın Bakanımız, kalkınmada öncelikli bölgeyi herhalde geri bırakılmada 
birinci derecede öncelikli bölge olarak düşünüyorlar! 

2. Sayın Bakan, "Kars Şeker Fabrikasının ihalesinin 23.7.1990 tarihinde yapıldığını ve 
temelinin 6 Ağustos 1990 tarihinde atıldığını ve bunun için 10 milyar liranın tahsis edildiğini, 
maliyetinin 141 milyar lira olduğunu" söyledi. 

Acaba, bu fabrikayı 14 yılda mı bitirmeyi planlamış bulunuyorlar? 

3. Kırşehir Şeker Fabrikasının temeli atıldığında, bu şeker fabrikası programa alınmış 
mıydı, projesi yapılmış mıydı? 1990 yılında bunun için ayrılan ödenek ne kadardır, 1991 yılın
da ayrılan ödenek ne kadardır; ne zaman bitirilecektir? 

4. Tarım satış kooperatiflerine ürünlerini satan üreticilerin büyük bir bölümü, halen ürün 
bedellerini alamadıklarını dile getiriyorlar. Bu üreticilerin kredi faizlerini ödeme tarihleri 31 
aralığa kadardır ve bu banka borçlarını vermek mecburiyetindedirler. 

Ürünlerini kooperatiflere satanların ürün bedelleri ne zaman ödenecektir; pancar üretici
lerinin pancar bedelleri ne zaman ödenecektir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kahraman. 
Buyurun Sayın Bakan. 
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SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Diyarbakır organize sana
yi bölgesi etütleri yapılmış, yatırım programında yer alması için 1991 yatırım programına teklif 
edilmiştir. Ayrıca, Avrupa tskân Fonuna göndermiş olduğumuz projelerden biridir. Burada isim
lerini okuduğum fabrikalar, yapmış olduğumuz organize sanayi bölgelerindeki fabrikalardır. 
Yoksa, Hükümetimizin Güneydoğu Bölgesine fevkalade önem verdiğini de bütün cümle âlem 
bilmektedir. 

Kars Şeker Fabrikası için söylediğim rakam, bu yılki inşaat için konulan paradır. Makine 
ve teçhizatı, şeker fabrikalarının makine fabrikalarında ayrıca yapılmaktadır. Şayet sayın mil
letvekilimin düşündüğü gibi, hayalî temel olsaydı, 14 senede biterdi; fakat biz, zamanla yarış
ma arzusunda olduğumuzdan, 14 ayla 20 ay arasında bir sürede bitirmeye çalışıyoruz, diğer 
açtığımız fabrikalar gibi. 

Kırşehir Şeker Fabrikasının yapımı son derece süratle gitmektedir ve kısa zamanda bitece
ğine inanıyorum. 

Çiftçilerimizin mağdur olmamaları için, ürünlerini teslim tarihinden itibaren 15'er gün
lük devrelerle farkı fiyat vermekteyiz, bazılarında da aylık farkı fiyat vermekteyiz ve dönemi
mizde yapılan ödemeler, geçmiş yıllarda yapılan ödemelerin, son ayından daha da çok erken 
olmaktadır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın tmamoğlu. 
ATİLLA İMAMOĞLU (Kahramanmaraş) — Sayın Başkanım, kırmızı biber, Türkiye'de 

yalnız Kahramanmaraş'ta üretilmektedir. Kooperatif alım yapmakta, bir de piyasada satma
maktadır. Şu anda kooperatif ile piyasa fiyatı arasında 3 000 liralık bir fark vardır. Kooperatif 
biberi 4 000 liradan alıyor. Piyasada biberin satış fiyatı 1 000 liradır. Bunun nedenini Sayın 
Bakan açıklayabilir mi? 

İkinci sorum : Sayın Bakan, demin kürsüden, Türkiye'de bazı illerdeki yaptıkları kuru
luşları saydılar. Kahramanmaraş da Türkiye'de 15-16 ncı sırada büyük bir ilimizdir. Bu ilimize 
yapılan herhangi bir tesis var mıdır? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın tmamoğlu. 
Sayın Bakan buyurun. 
SAYANI VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Efendim, organize sanayi 

bölgesi projesi bitmiş, bütçeye Kahramanmaraş için teklif edilmiştir. 
Kırmızı biberin alış fiyattı 4 000 lira değildir -bunu öğrensin de gelsin- 5 000 liradır ve al

maya devam ediyoruz. Çiftçinin parasını da sırası geldikçe veriyoruz. 
Saygılarımla efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Çakır, buyurun. 
MUSTAFA ÇAKIR (Giresun) —Sayın Başkan, benim sorularımın bir bölümünü Sayın 

Mehmet Kahraman sordu. 
Ben, fındık ile ilgili bir uygulamayı sormak istiyorum. Fiskobirlik'in şu ana kadar üretici

lere ne kadar borcu vardıf ? Üreticilere olan bu borcun tamamının ne zaman ödenmesi düşü
nülüyor? 
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Sorum bu. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakır. 
Buyurun Sayın Bakan. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Efendim, 111 milyar bor

cumuz var. Bu borcumuzu, piyasa şartlarına göre, sattıkça ödeyeceğiz. 
Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamam

lanmıştır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Bütçenin bölümlerini okutuyorum. 

A — CETVELİ 

Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 14 045 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Sanayi Hizmetleri 173 100 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

112 Sanayi-tç Ticaret ve Teşkilatlandırma Hizmetleri 4 425 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

113 Merkez Dışı Hizmetleri 31 720 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 13 960 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 37 735 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 274 985 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1989 Malî Yılı Kesinhesabt 

BAŞKAN — Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 1989 Malî Yılı Kesinhesabının bölümlerine 
geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
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A — CETVELİ 

Genel ödenek Toplam İptal edilen ödenek dışı 
Prog. ödeneğin çeşidi toplanu harcama ödenek harcama 

101 Geney Yönetim ve Destek Hizmetleri 6398 745000 6435 610 596 - 36 865 596 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Sanayi Hizmetleri 70746 244220 70180 563 551 565 680 669 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. * 

112 Sanayi-lç Ticaret ve Teşküatlandınna Hizmetleri 1946 305000 1890016 209 56 288 791 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmcyeakr... Ka
bul edilmiştir. 

113 Merkez Dışı Hizmetleri 10068 175 000 10020333 422 47 841578 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Trans
ferler 1588 402000 1533 034 360 55 367 640 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 63140895000 24102960178 39037934882 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 153 888 766220 114162 518 316 39 763 113 500 36 865 596 

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

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1989 Malî Yılı Kesinhesabının da bölümleri kabul edilmiştir. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 1991 Malî Yılı Bütçesiyle, 1989 Malî Yılı Kesinhesabı kabul 
edilmiştir. 

Bütçenin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. 

SANAYt VE T İ C A R E T BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Teşekkür ederiz Sayın Baş
kan. (ANAP sıralarından alkışlar) 

B) SAĞLIK BAKANLIĞI 

1: — Sağlık Bakanlığı 1991 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Sağlık Bakanlığı 1989 Malî Yılı Kesinhesabı 

a) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 

1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Bütçesi 
2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Kesinhesabı 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Sağlık Bakanlığı bütçesi ve kesinhesabının görüşülme
siyle ilgili müzakerelere başlıyoruz. 
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Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 

Bütçe üzerinde söz alan arkadaşları bilgilerinize sunuyorum : Sosyaldemokrat Halkçı Partisi 
adına Sayın Ali Uyar, Sayın Türkân Akyol; Doğru Yol Partisi adına Sayın Doğan Baran; Ana
vatan Partisi adına Sayın Hamdi özsoy, Sayın Rauf Ertekin; şahısları adına, Sayın Sabri Araş, 
Sayın Gürcan Ersin; yedekleri de vardır, eğer kendileri konuşmazlarsa yedekleri konuşacaktır. 

tik olarak Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Ali Uyar'a söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Ali Uyar. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA ALİ UYAR (Hatay) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1991 
malî yılı SAğhk Bakanlığı bütçesi üzerinde Sosyaldemokrat Hakçı Parti Grubunun görüşlerini 
belirtmek üzere söz almış bulunuyorum, sözlerimin başında, hepinizi, grubum ve şahsım adı
na sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, alın terini kutsal, emeği, en yüce değer olarak kabul eden biz sos-
yaldemokratlar için, insan, dünyadaki maddî ve manevî bütün değerleri yarattığı için en de
ğerli varlıktır. Vazgeçilmez, devredilmez hakların başında gelen yaşam hakkının ayrılmaz bir 
parçası olan ruh ve beden sağlığı içinde yaşamak, insanın temel hakkıdır. Bu nedenle, biz, sağ
lık hizmetlerine, sağlık politikasına ayrı bir önem vermekteyiz. 

Bilindiği gibi, insanlanı en kuvvetli güdüsü, yaşama güdüsüdür. Bu nedenle, insanlar has
talandıkları veya hayatları tehlikeye düştüğü zaman, tekrar sağlıklannı kazanmak veya biraz 
daha fazla yaşamak için, maddî ve manevî hiçbir fedakârlıktan kaçınmazlar. 

İşte, bu yaşamsal davranışları, çirkin bir anlayışın doğmasına, sağlığın bir ticaret ve sö
mürü vasıtası haline gelmesine neden olmaktadır. Biz, bunu kabul etmiyoruz. Aynı zamanda, 
insanların parasızlık yüzünden hastane kapılarından dönmesini veya rehin alınmasını şiddetle 
kınıyoruz. Hele hele, ölülere el konulmasını, faşizmle özdeş görüyoruz. Sosyal hukuk devletiy
le bunu bağdaştırmak mümkün değildir. Devlet, hem tedavi edici ve hem de koruyucu sağlık 
hizmetlerinin tümünü vatandaşlara ücretsiz olarak sunmakla yükümlüdür. 

Değerli milletvekilleri, deyim yerinde ise, Türkiye, bugün gırtlağına kadar sorunlar içine 
batmış durumdadır. Bölgeler, şehirler ve toplum katmanları arasında gelir dağılımı yönünden 
büyük farklar vardır. Yüzde 20'nin üzerinde bir işsizlik, yüzde 60'ların üzerinde seyreden bir 
enflasyon vardır. Yoksulluk sınırının 500 bin lira civarında olduğu bir dönemde, 260 bin liralık 
asgari ücret; dört kişilik bir ailenin bir aylık mutfak gideri 600 bin liranın üstündeyken, bir 
memur maaşı ise ortalama 400 bin liradır, tç ve dış borç çığ gibi büyüyor. Bütün bu olumsuz
luklar, elbette sağlık sektörüne de yansımaktadır. 

tş sağlığı ve iş güvenliği, çalışanların sağlığını koruyacak düzeyde değildir. 

Doğal çevre tahrip edildiği gibi, üretimden tüketime kadar sanayileşme olduğu, başta in
san olmak üzere, tüm canlıların hayatını tehlikeye sokan boyutlarda bir çevre kirliliği yaratmıştır. 

Bütün bu olumsuzlukları göz önünde bulundurmadan, "Sağlık sorunlarını ben hallederim" 
diye demeçler vermek, televizyonda boy göstermek, özür dilerim ama, şovmenlikten başka bir 
şey değildir. 

1980'Ii yıllarda, ekonomideki darboğazları aşmak amacıyla uygulamaya konulan politi
kalar, beraberinde "Köşeyi dönme, malı götürme" anlayışını da getirmiştir. Bunun doğal uzantısı 
olarak da, sosyal devlet niteliğine uygun şekilde, devletin üstlenmesi gereken sağlık sorununa 
bakış açısı da değişmiştir. 
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Bilindiği gibi, sosyal devlette sağlık hizmeti, bir kamu hizmetidir, tnsan sağlığı bir ticarî 
mal olarak kabul edilemez; diğer mal ve hizmetlerden çok farklıdır. Sağlık hizmetinde, kâr ve 
kazanç gibi unsarlar egemen olamaz. Kâr, kazanç ancak şirketlerde olur; fakat ANAP iktida
rında devlet anlayışı, aile şirketi anlayışıyla özdeşleşince, tüm kamu hizmetlerinde olduğu gibi, 
sağlıkta da kâr motifi düşünülmeye başlanmıştır. Neticede, sağlık hizmetlerinin kamusal yönü 
kalmamıştır. Herhangi bir mal ve hizmet gibi, sağlık hizmetlerini de piyasa ekonomisinin çark
larına bırakmanın bir tek anlamı vardır : Sağlık hizmetlerinden, ihtiyacı olanlar değil de, var
lıklı olanlar faydalansın. 

Değerli milletvekilleri, insan sağlığına hizmet edecek kişilerin, önce insanlara saygı gös
termesi gerekir. Taraftarlarının elindeki mercimek stoku bitene kadar, televizyon gibi bir aracı 
mercimek için işgal etmek; sonra, mercimekten söz etmemek düşündürücüdür : Acaba, merci
mek yalnız 1988'li yılların ilk aylarında mı faydalıydı?! 

"Çayda radyasyon yoktur; bize radyasyon, madyasyon tesir etmez" deyip, yıllarca insanı
mıza radyasyonlu çayı içirdikten sonra, onbinlerce ton çayı imha etmek bir tutarsızlıktır. Hani 
radyasyon yoktu? Şimdi yetkililere soruyorum : Radyasyon yok ise, neden onbinlerce ton çayı 
imha ediyorsunuz? Yok eğer radyasyon var ise, halkımıza neden yıllarca bu çaydan içirdiniz? 
Halka saygınız bu mudur? 

ölüme mahkûm insanların ve çevrelerinin duygularını zakkum ile sömürme, onları ümit
lendirip sonra ümitsizliğe terk etmeye hakkınız var mıdır? Yoksa, mercimek gibi, zakkum da 
mı yalnız o yıl etkiliydi?! ölüme mahkûm hastaların ve çevrelerinin duygularını bu şekilde is
tismar etmek çok çirkindir. 

Sayın Bakanım, parazit bulaşmasıyla ilgili teoriniz, çağımızda geçerli değildir. O, kocaka
rı tedavisi Ortaçağda geçerliydi. Buradan ben size soruyorum : Sarımsakla parazit bulaşması
nı nasıl önleyeceksiniz? Bunun bir bilimsel izahı var mıdır? Varsa, sizi bazı ödüllere aday gös
terelim, müsaade ederseniz!.. 

Değerli milletvekilleri, bir diğer oyun, bir diğer duygu sömürüsü de, genel sağlık sigorta
sında sahnelenmektedir. Sadece, gösterişe dayanan bir tutarsızlık, bir belirsizlik, bir kararsız
lık vardır. "Temmuz 1990'da uygulamaya geçilecek" diye söz verildi ve biz uygulamayı bekler
ken bir de baktık ki, rota değişmiş, GSS uygulanacağına, koskoca bakanlık sünnet şölenleriyle 
uğraşmaya başlamış! Ülkenin bunca sağlık sorunu varken, salgınların önü ardı kesilmezken, 
koskoca Bakanlık sünnetçilik yapamaz idi!.. 

Sayın Bakan, 10 ay içinde üç yerde GSS ile ilgili olarak demeç veriyoruz; üçü de birbirin
den farklı. 6 Şubat 1990 günü, Sağlık Bakanlığının GSS ile ilgili olarak bastırdığı broşürde, 
Sayın Bakan, Türkiye'de 20 milyon sigortasız insan var diyor; 15-17 Mart 1990 günü Nevşehir 
Dedeman Otelinde GSS ile ilgili panelde ise, "24 milyon sigortasız insan var" diyor; 15.11.1990 
günü yapılan plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde "Sadece 2 milyon sigortasız insan var" 
diyor. 

önce 20 milyon, sonra 24 milyon, sonra 2 milyon!.. Bunların hangisi doğru? Hangisine 
inanalım? Hem de son demecinde, Sayın Bakan, "Kaynak da hazır" diyor. 

Mademki kaynak hazır, neden insanlarımız hâlâ hastane kapılarından dönüyor, rehin alı
nıyor, ölülere bile el konuluyor?.. 
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Değerli milletvekilleri, yıtlardanberi takip edilen sağlıksız sağlık politikalarının ve uygula
malarının Türkiye'yi getirdiği nokta, ekonomide olduğu gibi, zıtlık, çarpıklık ve bozukluklar
la doludur. Ekonomik zıtlık, çarpıklık ve bozukluklar, tümü ile sağlığa yansımış durumdadır : 
Bir tarafta hastane kapısından dönen yoksullar, öte yandan yurt içinde ve yurt dışında en ge
lişmiş tıp merkezlerinde istediği zaman kontrol ve tedavi görenler!.. Bir yanda, hastanelerde 
rehin alınan canlı ve ölüler; öte yanda kedilerini, köpeklerini periyodik kontrolden geçirenler!.. 
Bir yanda, en gelişmiş araç ve gereçlerle donatılmış milyarlık tesisler; öte yanda dinleme ciha
zı, refleks çekici gibi basit aletlerle idare edenler!.. Bir yanda, bir fakültede 200'ün üzerinde 
öğretim üyesi; öte yanda 5-10 öğretim üyeli fakülteler!.. 

Bir yanda, bir pratisyen hekime 1 500 ile 2 bin arasında insan düşen şehirler; öte yanda 
20 binin üstünde insan düşen şehirler!.. 

Bir yanda, beslenme yetersizliği, bulaşıcı hastalıklar ve ana çocuk sağlığındakl geri kalmış 
ülkelere özgü sağlık sorunları; öte yanda, kalp hastalıktan, ruh hastalıkları, çevre sorunları 
gibi, gelişmiş ülkelere özgü sorunlar!.. 

Değerli milletvekilleri, sağlık, genetik olarak iyi özelliklerle doğmuş, fizik, fizyolojik ve 
psikolojik olarak normal gelişmiş, bütün fonksiyonları, aralarındaki uyum ve denge ile kusur
suz olarak işleyen, moral yönünden iyi bir durumdaki vücudu ifade eder. Bu tanımdan anlaşı
lacağı gibi, sağlık, yaşamı tümü ile kavrayan, kapsamlı ve bütüncül bir özelliktir. Kişinin sağ
lık durumu, çevrenin ve özellikle sosyoekonomik çevrenin bir fonksiyonudur. Bundan da anla
şılacağı gibi, insan, sosyal, fiziksel ve biyolojik çevrelerden oluşan bir ortamda yaşar; bu or
tamda cereyan eden olaylardan etkilenir; vücudunda onlara karşı muhtelif düzeylerde cevap 
verir. Cevaplar olumlu ve yeterli düzeyde ise, insan sağlıklı olarak yaşantısını devam ettirir. Yok 
eğer cevaplar olumsuz, hatta yetersiz ise, hastalık veya ölüm görülür. 

Dış çevrenin etkilerine karşı insanın bünyesinde olumlu ve yeterli düzeyde cevap verilmesi 
için, öncelikle, sosyal çevrenin, ekonomik çevrenin müspet yönde olması gerekir. 

Son yıllarda fiziksel ve biyolojik çevrelerdeki kirliliklere oldukça dikkat çekilmiş; amma 
sosyal çevredeki kirlilikler hep göz ardı edilmiştir. 

Bugün asgari ücret 260 bin liradır. Bir memurun ortalama ücreti 400 bin lira civarında... 
Yoksulluk sınırı 500 bin lira civarında... 4 kişilik bir ailenin sadece bir aylık mutfak gideri 600 
bin liranın üstünde... Nüfusun 1/5'lik bir dilimi millî gelirin yüzde 55'İni alıyor; bir başka 1/5'lik 
dilimi sadece yüzde 4'ünü alıyor. 

İşsizlik yüzde 20'lerin, enflasyon yüzde 60'ların üzerinde seyrediyor... Bundan daha bü
yük bir sosyal kirlilik var mıdır? Bu sosyal çevre kirliliği devam ettiği sürece, insanların ruh 
ve beden sağlığı yönünden normal gelişmesi mümkün değildir. Nitekim, Türk halkının beslen
me kalıbını incelediğimizde, haklılığımız ortaya çıkmaktadır. Tahıla dayalı bir beslenme kalıbı 
söz konusudur. Günlük kalorinin yüzde 90'ı tahıllardan karşılanıyor. Oysaki, yeterli ve dengeli 
bir beslenme kalıbında günlük kalorinin yüzde 55'i karbonhidratlardan, yüzde 30'u yağlar
dan, yüzde 15'i de proteinlerden karşılanmalıdır. 

Türkiye'de yılda kişi başına 14 kilogram et. Avrupa'da ise 84 kilogram et düşmektedir. 
Bir insanın normal gelişmesi için lüzumlu olan zaruri ihtiyaçları vardır. Zaruri ihtiyaçlar, yaşa
mın sürekliliğinin iyi bir şekilde sağlanması, insanın üretken kalabilmesi için yeterli ve dengeli 
'beslenme dışında, ısınma, barınma, giyinme, tatil, temizlik, okuma gibi gereksinimler zorunlu 
olarak kabul edilir. 
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Yukarıda belirttiğim gibi, yüzde 20'Ierin üzerinde işsizlik, 260 bin liralık bir asgari ücret, 
400 bin liralık ortalama memur maaşı, 160 bin lira civarında da Bağ-Kur emekli maaşı!.. Bu 
insan gruplarının hangisi, bu söylediğim zaruri ihtiyaçları karşılayabilir dersiniz?.. 

Değerli milletvekilleri, bir ülkede insan sağlığına, insana verilen değerin bir göstergesi de, 
gayri safi millî hasıladan sağlık hizmetleri için ayrılan pay veya kişi başına yılda yapılan sağlık 
harcamalarıdır. Türkiye'de, gerek gayri safî. millî hasıladan ve gerekse yıllık, kişi başına yapı
lan harcamalardan çıkan anlam şudur : tnsanın değeri yoktur, örneğin, Amerika Birleşik Dev
letlerinde yılda 1 500 dolar, Almanya'da 1 100 dolar harcanırken, Türkiye'de 15 dolar harcan
maktadır. 

Biz, gayri safi millî hasıladan yüzde 1,5 bir pay ayırırken, Amerika, Fransa, Almanya ve 
İsviçre yüzde 9,5, İngiltere yüzde 8,5 İtalya yüzde 8, Hollanda yüzde 11, Japonya da yüzde 
7 ayırmaktadır. Kaldı ki, bu gelişmiş ülkeler, sağlık altyapı tesislerini tamamlamış, sadece hiz
metlerin idamesi için böyle yüksek oranda bir pay ayırmaktadırlar. Biz ise, yüzde 1,5 ile, bir 
taraftan altyapı tesislerini tamamlamaya çalışacağız, öte yandan hizmet götüreceğiz! Bu müm
kün değildir. 

Değerli milletvekilleri, gerek Ücretler, gerekse sağlık hizmetleri için ayrılan pay çok yeter
sizdir. Bunlardan başka, yüzde 20'nin üzerinde bir işsizler ordusu vardır. Evine ekmek götüre-
meyen 10 milyon civarında insan vardır. Bilindiği gibi, bir insanın ruh ve beden sağlığını iyi 
bir seviyede geliştirip devam ettirebilmesi için, yeterli ve düzenli bir gelire ihtiyacı vardır. Bu 
gelirin, herhangi bir nedenle kısılması, kesilmesi veya yetersiz bir durum alması, kişilerin muh
taç duruma düşmesine yol açar. 

Çağdaş toplum, toplumun bütün katmanlarına yeterli bir gelir sağlayan, paylaşımı ada
letli bir şekilde gerçekleştiren ve ona sosyal güvenlik sağlayan bir toplumdur. İşte, böyle bir 
toplum, mutlu bir toplumdur, sağlıklı bir toplumdur. Lakin, bir toplumda eğer çağdaş ola
naklardan yoksun olanlar varsa ve bu olanakları edinebilecekleri fırsat yaratılmazsa, bu, onla
rın mutsuzluğuna ve dolayısıyla ruhî huzursuzluğa yol açar. Böyle bir ortamda yetişen yeni 
kuşaklar, düşünsel ve duygusal dengelerini kurma ve devam ettirmede büyük ölçüde güçlük 
çekerler. Çevreleriyle birlikte sürdürdükleri çetin yaşam koşulları, onların genç beyinlerinde 
derin saplantılar yaratır. 

Bugün ülkemizde yüzde 20'nin üstünde bir işsizlik, gelir dağılımında büyük bir adaletsiz
lik vardır. Bu sosyal kirlilik, toplumda geçerli ve yeterli görülen yaşam biçimini sağlamaktan 
çok uzaktır. Bu da, bireylerde mutluluk ve kişilik yitirici en önemli sebeptir. Sosyal çevre kirli
liğine, fiziksel ve biyolojik çevre kirliliği ilave olunca ve yöneticiler, sebebe değil de, neticeye 
yönelik göstermelik çalışmalar yapar görününce, çözüm yerine, kördüğüm oluşmaktadır. 

"Az masrafa karşılık fazla, kâr" ilkesiyle hareket eden ve üretimden tüketime kadar bü
tün aşamalarında fiziksel çevreyi kirleten, doğal çevreyi tahrip eden çarpık bir sanayileşme modeli 
sergilenmektedir ülkemizde. Bunun yanı sıra, kırsal kesimlerdeki düzensiz gelir, toprak mülki
yetinin dağılımındaki bozukluk, insanların kentlere göçüne neden olmaktadır. Buralarda bu 
sefer, altyapısız çarpık bir kentleşme ile karşılaşmaktayız. Yolsuz, susuz, kanalizasyonsuz, ışık
landırılmayan, bir odada üç beş kişinin kaldığı gecekondular mantar gibi bitmektedir. Bu ge
cekondularda hayat, her türlük sağlık koşullarından uzaktır. Kanalizasyon suları sokaklardan 
akmaktadır; enfeksiyonların bulaşması için bundan daha uygun bir ortam var mıdır? Nitekim, 
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ikide bir yurdun çeşitli yerlerinde patlak veren salgınlar, son yıllarda tüberküloz olaylarındaki 
fark edilir artış, ayrıca tifo, sıtma, dizanteri ve sarılık gibi salgınların endemik bir hal alması 
düşündürücüdür. Sefaletin bir göstergesi olan tüberküloz, ANAP iktidarının halkı yoksullaş-
tıran ekonomik politikası sayesinde dikkat çekici bir hale gelmiştir. 1970'li yıllarda, yıllık 70 
bin civarında olan tüberkülozlu müracaat sayısı, 1980'li yıllarda İSO binin üzerine çıkmıştır. 

Türkiye'de ilk on ölüm nedeni arasında, enfeksiyon hastalıklarından ölüm, önemli bir yer 
tutmaktadır, istatistiklere göre, zatürreden ölüm dördüncü sırayı almakta; enterit ve ishalle sey
reden hastalıklardan ölüm yedinci sırayı; meningokoksik enfeksiyonlardan ölümler de sekizin
ci sırayı işgal etmektedir. 

Değerli milletvekilleri, bozuk olan, daha doğrusu sağlıksız olan sağlık politikasının en be
lirgin hatalarından biri de, sağlık, insan gücü ve organizasyondaki bozukluktur. Bu keşmekeş
tik, Türkiye'de sağlık hizmetlerinin yeterli ve dengeli bir şekilde yurt sathına dağılmasını önle
yen çok önemli bir faktördür. Hasta sevk zinciri oluşturulmadığından, çoğu ilk basamakta çö
zümlenecek olgular, hastanelere veya gelişmiş tıp merkezlerine, fakültelere,' doğrudan doğruya 
müracaat etmektedirler. Hastaneler ve özellikle fakülteler, bu plansızlık yüzünden, aşın ve lü
zumsuz olguların akımına uğramaktadırlar; neticede, fakültelerin asıl işlevleri aksamaktadır. 
Halbuki, sevk zinciri oluşturulsa, olguların yüzde 90'ı bu basamakta çözümleneceğinden, fa
külteler, asıl görevleri ile ilgilenebilirlerdi. 

Sosyal güvenlik sistemi bölük pörçüktür : SSK'ya bağlı olanlar, 657 sayılı Devlet Memuru 
Kanununa bağlı olanlar, Bağ-Kur'luları ve hiçbir güvenlik kuruluşuna bağlı olmayanlar. Buna 
paralel olarak, yataklı tedavi kurumları değişik sektörlere dağıldığından, fizik mekân, araç ve 
gereç israfı olmaktadır. 

Türkiye'de toplam 819 hastane ve 128 910 yatak vardır. Sağlık Bakanlığı bünyesinde 527 
hastane, 66 428 yatak ve 14 191 hekim vardır. 

Ayrıca, SSK'da 87 hastane, 17 749 yatak ve 6 212 hekim görev yapmaktadır. 
Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında, başta Millî Savunma Bakanlığı, bakanlıklar, bele

diyeler, KİT'ler, dernekler yanı sıra, yabancılar ve azınlıklara bağlı olan hastanelerde, 108 has
tane, 7 846 yatak ve 1 533 hekim görev yapmaktadır, özel sektörde ise, 93 hastane, 3 212 yatak 
ve 12 814 hekim çalışmaktadır. 

Bu kadar dağınık bir şekilde yürütülen sağlık hizmetleri, bizim gibi borca boğulmuş fakir 
bir ülke için israftan başka bir şey değildir. Bazı kurumlarda bir hekime günde 100-150 hasta 
düşerken, bazı yerlerde 5-10 hasta düşmektedir. Yine bazı kurumlarda, aylar sonrasına yatak* 
veya analiz için randevu verilirken, bazı yerlerde yataklar, boş, cihazlar ise tozlanmaya terk 
edilmiştir. 

Bölgeler ve şehirlerarasındaki gelir dağılımı farkı, özendirici tedbirlerin alınmayışı, sağlık 
mensuplarının özlük haklarının garanti altına alınmaması, gönderildikleri yerlerdeki gereksi
nimlerinin göz önünde bulundurulmaması gibi sebeplerle sağlık hizmetlerinin yurt sathına ye
terli ve dengeli bir şekilde götürülmesi hayalleri suya düşmüştür. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de, Avrupa Ekonomik Topluluğu ülkeleri gibi her 100 kişi
ye bir yatak normunu benimsersek, -Almanya'da 84, Fransa'da 100 kişiye bir yatak düşmek tedir-
1990 nüfus sayımına göre, 570 bin yatak olması gerekir. Oysa, 128 910 yatak bulunmakta ve 
bunlar da bölük pörçük kullanılmaktadır. 
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Bu yatakların yüzde 36,4'U üç büyük şehirde toplanmıştır. Bazı illerin mevcut yatak sayısı 
ile, olması lazım gelen yatak sayısını verirsem, dengesizlik büsbütün anlaşılacaktır. Ankara'da 
halen 13 216 yatak vardır; oysaki, 32 350 yatak olmalı; İstanbul'da 27 bin yatak vardır, 74 335 
yatak olmalıdır; Ağrı'da 65 yatak vardır 4 400 yatak olmalı; Bingöl'de 130 yatak var, 2 500 
yatak olmalı; Bitlis'te 185 yatak vardır, 3 287 yatak olmalıdır; Kırklareli'nde 437 yatak vardır, 
3 133 yatak olmalıdır; Mardin'de 400 yatak vardır, 5 590 yatak olmalıdır; Siirt'te 355 yatak 
vardır, 2 444 yatak olmalıdır; Tunceli'de 155 yatak vardır, 1 333 yatak olmalıdır; Bilecik'te 135 
yatak vardır, 1 741 yatak olmalıdır; Kastamonu'da 1 233 yatak vardır, 4 321 yatak olmalıdır; 
Yozgat'da 575 yatak vardır, 5 829 yatak olmalıdır; Hakkâri'de 175 yatak vardır, 1 754 yatak 
olmalıdır. Biraz sonra GSS uygulamaları ile ilgili birtakım olumsuzluklardan bahsedeceğim, 
bu sayıları onun için söyledim. 

BAŞKAN — Sayın Uyar, 5 dakikanız kalmıştır. Biliyorsunuz sizden sonra Sayın Türkân 
Akyol konuşacak. 

ALÎ UYAR (Devamla) — Peki efendim. 
Türkiye'de 38 829 hekim bulunmaktadır. Bunların yüzde 48.4'ü üç büyük ilde toplanmış

tır. Türkiye'de bir pratisyen hekime düşen insan sayısını kısaca vereceğim : istanbul'da 1 628, 
Ankara'da 2 985, izmir'de 1 600, Kars'ta 8 400, Hakkâri'de 22 830. Tabiî, bu liste uzun, ancak 
vakit kısa olduğu için okuyamayacağım, özür dilerim. 

Türkiye'de 1980'lı yıllarda, sonucu ve gerçekliliği düşünülmeden, tıp eğitim alanında tela
fisi çok zor adımlar atılmış, OECD ülkelerinde bir hekime 500-600 kişi düşüyor diye, bizde 
de 500-600 kişi düşmesi için önlem alınmış; bir taraftan tıp fakültelerine yılda 5 bin öğrenci 
alınmış, öte yandan da fakülte sayısı hızla artırılmıştır. Neticede, eğitim, öğretim ve araştırma 
faaliyetleri aksamış, bilgi ve beceri yönünden yeterli olmayan hekimler yetiştirilmeye başlanmıştır. 

14.11.1990 tarihinde bir brifingte, bir değerli hocanın, "Son on yıl içinde yetişen hekimle
re Allah çoluk çocuğumu muhtaç etmesin" sözünü, başta Evren olmak üzere, diğer Konsey 
üyeleri ve Dogramacı'mn duymasını isterdim. Hekim yetiştirilmesi ndeki bu sorumsuzluk, son 
yıllarda, yardımcı sağlık personeli yetiştirmek için yapılan seçim yatırımları ve göstermelik şov
larla, sağlık meslek liselerinde devam ettirilmektedir. Bu liseleri açmadan önce, Sayın Baka
nın, bu liselerle ilgili yönetmelikleri gözden geçirmesini isterdim. Bir meslek lisesinde asgarî 
bulunması lazım gelen araç-gereç, dershane, laboratuvar, diğer dokümanlar, öğretmen sayısı 
ne kadar olmalı; bunları temin etmeden sağlık meslek lisesi açmak, bu mesleği öldürmektir, 
halkın sağlığı ile oynamaktır. Bunu yapmaya hiç kimsenin hakkı yoktur, olmamalıdır. Sayın 
Bakan, neredeyse, nerede mola verdiyse orada bir sağlık meslek lisesi açmıştır! Bazı liseler var
dır ki, bir tek öğretmene sahiptir. Adı, sağlık meslek lisesi; müdürü, din ve ahlak dersi öğret
meni olan beş, altı tane meslek lisesi tespit etmiş durumdayım. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Yararlı değil mi, onu söyle. 
ALİ UYAR (Devamla) — Sayın Bakan diyor ki, "Göreve başladığımda, bakanlığıma bağlı 

84 adet sağlık meslek lisesi ve 1 502 öğretmen vardı". Yani, o zaman bir liseye 18 öğretmen 
düşüyordu. Şimdi, açtığı meslek liselerinde, bir liseye ortalama 3.5 öğretmen düşüyor. Yararını 
sizin takdirlerinize bırakıyorum! (SHP sıralarından alkışlar) Araç, gereç, laboratuvar yönün
den, gelin beraber inceleyelim, o zaman göreceksiniz. 

Değerli milletvekilleri, bir diğer önemli nokta şu : Sayın Bakanın büyük bir gürültü ve 
şovlarla, kurtarıcı olarak ilan ettiği ve geçen temmuz ayında uygulamaya konulacağını iddia 
ettiği genel sağlık sigortasından da söz etmek istiyorum : 
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Baştan beri bir tutarsızlık ve kararsızlık sergilenmektedir. Sayın Bakan, daha, bu işi nasıl 
formüle edeceğini, kaç kişiye hizmet verileceğini hesaplamadan yola çıkmıştır. Temmuz 1990'da 
uygulama başlayacaktı; olmadı. Bir yerde, 24 milyon; başka yerde, 20 milyon; bir başka yerde, 
2 milyon demektedir. 

İkincisi : Sayın Bakan, Plan ve Bütçe Komisyonunda, "Kaynak hazır" dedi. 
Peki, daha ne bekliyorsunuz? Hastalar, daha ne kadar, zaman hastane kapılarından geri 

dönecektir? 
Sayın Bakan, hizmet üretimi yapılmayacağını, hizmet satın alma ilkesinin getirileceğini 

ve böyle uygulanacağını açıklamıştır. 
Altyapı olmadan hizmet satın alınması mümkün değildir. Hizmet satın alma yöntemine 

dayalı sağlık sigortaları, Almanya ve Fransa'da uygulanmaktadır. Bu ülkelerde, personel, ya
tak ve hastane sayısı ve dağılımı yeterli durumdadır. Hekim, yatak ve hastane sayısını daha 
önce verdim. Şimdi de, yataksız tesislerin dökümünü vereceğim : 

31 Aralık 1987 günlü istatistiğe göre, Türkiye'de 3 338 sağlık ocağı vardır. Her 7 bin nüfu
sa asgarî 1 ocak normuna göre, olması gereken ocak sayısı 8 143'tür. En düşük norm olarak 
yüzde 1 hasta başvurusu kabul edilirse, günde 1 sağlık ocağına 70 kişi başvuracaktır. Bunun 
altından ancak 2 hekim kalkabilir. 

Sayın Bakan, hangi hizmeti satın alacaksınız? Olmayan yataklı hizmetleri veya yataksız 
hizmetleri mi satın alacaksınız? Biz, sağlık sigortasına karşı değiliz; ancak, ülkemizde kurula
cak ve sosyal tıp ilkeleriyle hizmet edecek bir sağlık sigortasının, kesinlikle hizmet üretmesi 
de gerekmektedir. Bunun başarılı örneklerini SSK vermiştir, önceleri daire ve apartman katı 
kiralayarak işe başlamış, şimdi 19 bin civarında yatağa kavuşmuştur. Bu örnek neden göz ardı 
edilmektedir? 

Ülkemizde, sosyal güvenlik kurumlarıyla sağlık hizmetlerinin tek elden yönetilmesi gerek
lidir. Tüm kamu sağlık hizmet birimlerinin tek elde toplanması ve haklarla yükümlülüklerin 
tüm vatandaşlar için eşit hale getirilmesi zorunludur. Sosyal güvenlik sistemi paramparça, ya
taklı ve yataksız tedavi kurumları bölüm pörçük, ihtiyaca ancak yetecek sayıda olan hekimler 
darmadağın bir şekilde kaldığı sürece, rantabiliteyi sağlamak mümkün değildir. Eğer biz sos
yal hukuk devletiysek, -ki Anayasa öyle diyor- sağlık hizmetleri A'dan Z'ye kadar halka karşı
lıksız götürülmelidir. Biz, Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak öyle düşünüyoruz, iktidarımız
da da öyle uygulayacağız. 

Hepinizi en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyar; tam zamanında bitirdiniz. 
Buyurun Sayın Akyol. 
SHP GRUBU ADINA TÜRKÂN AKYOL (tzmir) — Sayın Başkanım, sayın milletvekil

leri; 1991 yılı Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerinde, Sosyaldemokrat Halkçı Partinin görüşlerini 
sunmak üzere huzurlarınızdayım. Yüce Kurulu saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, yıllardır, sağlık konusundan söz edildiğinde hep aynı eleştirileri yap
mak zorunda kaldığım için, doğrusu başlangıçta ne kadar utandığımı ve biraz da üzüldüğümü 
söylemek zorundayım; ama, sağlık sorunları, ülkede hâlâ ciddiyetini koruyor ve 7 yıldır Ana
vatan hükümetleri bu sorunları çözememiş görünüyor. Hatta, bırakınız sorun çözmeyi, halkı
mıza, sağlık sorunlarını düzelmesi umudu bile verilemedi. 
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Ülkemizde insanlarımızın büyük bir kesimi hâlâ insanca yaşamanın temel gereksinimle
rinden yoksun. Ülkenin her yerinde, halkımızın bütünü için, temel eğitim, iş olanağı, konut, 
beslenme, temiz su gibi en temel düzeydeki sağlık koşulları gerçekleşememiştir. 

Koruyucu sağlık hizmetlerimiz de, maalesef hem yetersizdir hem de başarısızdır. Neden 
yetersiz ve başarısızdır? Çünkü, toplumsal bulaşıcı hastalıklar artma eğilimi gösteriyor, önle
nebilir ve tedavi edilir hastalıklar, ölüm nedeni olmakta devam ediyor ve dünyanın pek çok 
yöresinde ortadan kalkmış olan hastalıklar hâlâ sorun olmayı sürdürüyor. Üstelik, aşı kampan
yaları da hızını kaybetmiş görünüyor. 

Bütün bu sorunlar, koruyucu hizmetlerin kapsamına girer ve koyucu hizmetlerin en önemlisi 
olan ana ve çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetleri de, tüm ülke düzeyinde ve özellikle kır
sal alanda yaygınlaştırılamadı. Bu hizmetlerin tüm ailelere ve analara erişememesi yüzünden, 
hem ana sağlığı korunamıyor, hem de ana ve bebek ölümleri önlenemiyor. 

Sayın milletvekilleri, sağlık sorunları nasıl bu hale geldi? Kuşkusuz, bu, bir günden ertesi 
güne olmadı. Son on yıldır, özellikle yedi yıldır, Anavatan hükümetlerinin iktidarı döneminde, 
dönemin parti başkanı Sayın Başbakan ve şimdi Cumhurbaşkanı Sayın Turgut özal, 1983 se
çimlerinin başında, kendi temel politikasını son derece açık ve net olarak kamuoyuna, halkı
mıza açıklamıştı: Bu politikanın temel ilkesinde, önce ekonomiyi büyütmek, zenginleşmek ve 
ondan sonra da temel sosyal politikalara ağırlık vermek... Buna hepiniz tanıksınız, yedi yıldır 
hep bunu dinledik; ama bir şey anlaşılamadı. 

Nüfus artış hızı dünyada çok hızlı bir şekilde çoğalan ülkelerin arasında yer alan -aşağı 
yukarı 1985-1986'ya kadar yüzde 2.5 olarak devam eden- yılda 1,5 milyon bebeğin doğduğu 
ve insanların vazgeçilmez gereksinimlerinin hâlâ halledilemediği bir ülkede, temel sağlık gibi, 
eğitim gibi, insan hakkına ilişkin temel politikaları erteleyemezdiniz. 

tşte, bugün içinde bulunduğumuz açmazın, sağlık sorunlarının bu boyutta olumsuz gö
rünmesinin temel nedeni, Anavatan İktidarının, başından yaptığı bu temel yanlışa bağlıdır. Bu 
temel yanlış, bu temel hata, yedi yıldır, sağlık gibi, eğitim gibi hizmetleri hep erteledi ve sorun
lar bir misli, üç misli, on misli büyümüş hale geldi. Onun için, bundan, hükümetin bir bakanı
nı, bir Sağlık Bakanını veya onun politikasını suçlamanın doğrusu fazla dürüst bir olay olaca
ğını sanmıyorum. Asıl eleştirilmesi gereken, son yedi yılın, aslında on yılın temel politikaları
dır. Bu talihsiz hatanın bedelini bugün tüm yurttaşlarımız birlikte ödüyor. 

"Önce ekonomi büyümeli" dendi... Ekonominin ne hale geldiğini tekrarlamayacağım!.. 
Tabiî, ekonomide gayrî safî millî hasılanın büyümesi doğal, belli bir yerlere geldik. En son 1990'da 
yüzde 9.1 deniyor; doğrudur. Ama, bu büyüyen ekonominin nasıl bölüşüldüğü ve bu büyüyen 
ekonominin, neler pahasına büyüdüğünü hatırlamakta yarar var!.. Gayri safî millî hasıladan, 
en yoksul yüzde 20'nin aldığı pay, sadece yüzde-4 iken ve en zengin yüzde 20'nin (yani 11 mil
yon insanın) gayrî safî millî hasıladan yüzde 56 pay aldığı bir ülkede, bırakınız bir sosyal devlet 
olarak refahı tabana yaymayı, ancak yoksuilluk, acımasız bir biçimde tabana yayıldı!.. İşsizlik 
halledilemedi... Yoksulluk bu derecede ve bu düzeyde ağırlaştı ve de bu noktaya geldikten son
ra, kaçınılmaz bir dizi sosyal olaylar beraberinde geldi. İşsizliğin ve yoksulluğun yayılması, top
lumun pek çok kesiminde, yeni bir arayış, yeni bir umut nedeniyle bir iç göç başlattı. Bu iç 
göç olayını da son genel sayımın erken sonuçlarından öğreniyoruz. 
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Türkiye'de şu esnada -son sayım sonuçlarında- nüfus artış hızının yüzde 2.3'e düştüğü 
görülüyor; ama ülke genelinde 2.3, tüm illerimiz doğrultusunda irdelendiğinde, bir gerçek or
taya çıkıyor: 39 ilimizde ciddî bir nüfus azalması var. Buradan kalkan insanlarımız, bir arayış, 
bir umut içerisinde büyük illere göçüyorlar. Dolayısıyla, 39 ilde azalan nüfus, 12 büyük ilin 
metropolünde yerleşiyor. 

Sayın milletvekilleri, neden buraya değiniyorum? Bu göç olayı, zaten mevcut olan sağlık 
sorunlarıyla çok yakından ilişkili. Çünkü, sağlık sorunlarının alışılagelmiş boyutlarının gö
rüntüsünü değiştirdi göç olayı. Bakınız, senelerden beri hep söylenir. Türkiye'de şu eksiktir, 
bu eksiktir... Bütün sağlık hizmetleri, Anadolu'da değil, büyük illerde yoğunlaşmıştır. Oysa, 
bugün yeni bir gerçek ortada; 12 büyük ile göç eden insanlarımız, kendi sağlık sorunlarını da 
beraber getiriyorlar ve büyük illerde bunları karşılayacak hizmet verilmediği için, sağlık so
runları en yoğun bir biçimde ortaya çıkıyor. Esasen, Sağlık Bakanlığımızın veya Hükümetin 
yeni bir arayışı, yani genel sağlık sigortasına geçme gereği de, bu temel gerekçeden kaynaklanı
yor. Çünkü bugünkü olay, yine daha önce yapılan bir hatanın sonucudur; yani, 1987 tarihin
de, Anavatan iktidarının yeni bir yasa değişikliği ile, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Ka
nunu ile, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında sağlık hizmetlerini paralı hale getirmesidir. Şim
di artık, büyük illerde, büyük hastanelerde, devletin hastanelerinde, vergilerimizle kurulan, ver
gilerimizle donatılan ve sosyal bir hukuk devletinde, ödeme gücü olmayanlara ücretsiz hizmet 
vermesi gereken bu kurumlarda sağlık satışa çıkarılmıştır! 

Türkiye'de sağlık hizmetini alabilecek nüfus oranı -ortalama diyelim, kesin rakamı 
bilemiyorum- aşağı yukarı 30 milyondur. \ani, Emekli Sandığı mensupları, emeklileri ve bak
makla yükümlüleri; SSK mensupları, emeklileri ve bakmakla yükümlüleri ve bir de Bağ-Kur 
mensuplarının (Bağ-Kur mensupları da bir ölçüde diyelim) hiç değilse, kaynaktan kesilen, yani 
ücret kaynaklarından kesilen peşin ödemeleriyle sağlık hizmetlerini satın alma olanakları var; 
bir başka deyimle.hastalandıkları zaman, hastanelerde, karneleriyle tedavi edilme imkânları 
var. Geriye 20-2S milyon dolayında insanımız kalıyor. Bunların en büyük kesiminin, büyük 
illerin metropollerinde yoğunlaştığını düşünürseniz, bu insanların hiçbir güvencesi yok ve gi
derek pahası da artan hastane ücretlerini ödeme gücü nedeniyle, her gün, güncel olarak tartış
tığımız bir konu ortaya çıkıyor. Bu konu, tüm milletvekillerimizin baş ağnsıdır. Hastanelerde 
gördüğü sağlık hizmetinin bedelini ödemeyen insanların durumu. Bilhassa, ameliyat gerekti
ğinde, bakım gerektiğinde, özellikle uzun süre yatması gerekli hastalıklarda, büyük operasyon
larda çok acıklı tablolarla karşılaşmaktayız; çünkü, artık bu hizmetler paralı hale gelmiştir. 

Bütün bunlar neden oluyor saygıdeğer milletvekilleri? Her şeyden önce, Hükümetin,aşağı 
yukarı yedi yıldan beri belli bir sağlık politikası yoktur; Hükümetin, bu sorunlar karşısında 
belli bir tavrı da yoktur. Yani, öncelikle ağırlık tercihlerini yaparak, planlaması, programlama
sı, bütçelemesi ve sorunların kısa ve uzun vadedeki çözüm yollarını göstermesi gibi bir kaygısı 
da yoktur. Olaylar, günlük ağırlıklanna, göre, palyatif (yani geçici) önlemlerle geçiştirilmeye 
çalışılıyor. 

İkicisi: Devlet bütçesinde çok ciddî bir kaynak eksikliği vardır. Hem kaynak eksikliği var
dır, hem de kaynaklar olağanüstü kötü kullanılmaktadır, dağınık ellerdedir. Şu ya da bu bi
çimde, hizmetler dublikasyona uğramaktadır. Hem eksikliği, hem de kullanımı bozuktur. 

Kaynak dağılımına geline : Size bir bilgi arz etmek istiyorum : Sağlık Bakanlığı bütçeleri 
1970'ten 1990'a kadar irdelendiğinde bir gerçek ortaya çıkıyor: Konsolide bütçeden sağlığa ayrı-
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lan pay, ancak 1990 yılında, 1970'Ier düzeyine erişebilmiştir. Son iki yılda, "Sağlığa fazla pay 
ayırdık" diye Hükümetimiz övünüyor; ama hiç övünmesin! Son iki yılda ayrılan payın eriştiği 
nokta, 1970 bütçesindeki pay dolayındadır. Burada, hemen karşı argümanı biliyorum; Sayın 
Bakanım, bana, "Sağlığa ayrılan pay, yalnız konsolide bütçe payı değildir; çeşitli kurumlara 
ayrılan paylar da sağlık için kullanılır" diyecektir. Çünkü, Plan ve Bütçe Komisyonundaki tar
tışmamızda bu yanıtı almıştım, bunu biliyorum. Ama, bir de konsolide bütçe dışında gayri 
safı millî hâsıladan ayrılanı ve ANAP hükümetleri dönemindeki payları irdeleyince şöyle bir 
sonuç ortaya çıkıyor : 1981'den itibaren, sağlık bütçesi, gayri safi millî hâsılanın yüzde 0,8; 
1982 yılı 0,6; 1983 yılı 0,7; 1984 yılı 0,6; 1985 yılı 0,6; 1986 yılı 0,6; 1987 yılı 0,7; 1988 yılı 0,7 
ve 1989 yılı 0,6'sı oranındadır. 

Sayın milletvekilleri, bir basit bilgiyi sizlere sunmak istiyorum : Türkiye'nin nüfusunun 
fevkalade genç olduğunu, 40 yaşının altında bulunan her dört insandan üçünün genç nüfusu 
oluşturduğunu, yani 40 yaşının altında bulunduğunu ve Türkiye'de yaş ortalamasının 19 oldu
ğunu daha önce de arz etmiştim. O halde, biz genç bir ülkeyiz. Nüfusumuzun genç yapısı, özel 
bir sağlık hizmeti gerektiriyor : Koruyucu sağlık hizmeti, önce, insanlarımızı hastalıklardan 
korumak. Eğer bunu yapmada başarı gösterseydik, şimdi aradığınız kaynak ve yöneldiğiniz 
tek istikamet olan tedavi edici hizmetler, çok aza inebilirdi; yedi yılda bu yapılabilirdi. Peki, 
bu neden yapılamadı? Birincisi, kaynak azlığı; ikincisi, program eksikliği. 

Şimdi, bununla ilgili başka bir şeyi Sağlık ve Millî Eğitim bütçelerinin toplamının, gayri 
safi millî hâsıla içindeki payını arz etmek istiyorum. Yedi yıldır, Hükümet olarak, sorumlulu
ğunu taşıdığınız bu genç nüfusa vermek zorunda olduğunuz sağlık hizmetiyle, eğitim hizmeti
nin bütününü ele aldığınızda, bakınız nasıl bir sonuç çıkmış : Bu hizmetin ikisinin toplamını, 
sadece borçlarımızın faizine yaptığınız ödemelerin, gayri safi millî hâsıladaki yüzdesiyle karşı
laştırdım. Sağlık ve Eğitim gibi iki temel tüketici bakanlığın bütçelerinin toplamının, gayri safı 
millî hâsılada, yalnız borç faizi ödemesiyle karşılaştırılması şöyle bir sonuç arz ediyor -Borç 
ödemeye 1983 yılında başladığımızı, yani 1983 yılında ANAP'ın Hükümet olmasıyla, 1983'ü 
kıstas alıyorum. Her iki bakanlığın toplam bütçesinin, gayri safî millî hâsıla içindeki payı yüz
de 4, borç ödeme 2,1; 1984'te bu sayı 3,4 ve borç ödeme 2,5; 1985'te 3,2 ve borç faizi ödeme 
2,5 Bakınız 1987 yılından itibaren ne oluyor : Her iki bakanlığın bütçe toplamı 3,4 iken, borç 
faizi ödemeleri 3,9'dur; 1988'de her iki bakanlık bütçesi toplamı 3,3 iken, gayri safı millî hâsı
ladan yüzde 5,3'ünü borç faizi olarak ödüyorsunuz; 1989'da iki bakanlık bütçesi toplamı 3,1 
iken, 5,8 oranında gayri safî millî hâsıladan borç ödeniyor. 

Sayın milletvekilleri, bu demektir ki, eğitim gibi, sağlık gibi, genç nüfusu çok olan bir 
ülkenin en önemli iki sorununu yüklenmiş bakanlıkların ikisinin toplam bütçesi, yalnız borç 
faizinin yarısı kadardır! 

Bu, vahim bir sonuçtur; bu, ağır bir sonuçtur; buraya neden gelindiğini de bir, ölçüde 
çok iyi izah eden bir sonuçtur. Yalnız bütçeden ayrılan payın düşüklüğünü eleştirmiyorum; Ana
vatan iktidarları olarak, sağlık gibi eğitim gibi iki temel politikaya verdikleri ağırlığı size vur
gulamak istiyorum. 

Bu arada, en son 1990'da 5,4, yanılmıyorsam 15,5 trilyon ya da 17 trilyon borç faizi öder
ken, eğitim ve sağlıkta bu oranda bütçe açığı varken, Amerikalı dostlarımız, Sayın Cumhur
başkanına bir ödül verdiler. Bilir misiniz ödülün gerekçesi neydi? Eğitim ve sağlık hizmetlerin
de gösterdiği olağanüstü ilgi idi... Hiç, tarihte böylesi bir irony görülmemiştir, böylesi bir 
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alay etme görülmemiştir. Bütçesine, bu iki bakanlık için şu kadar pay ayıran bir Hükümetin, 
uzun yıllar Başbakanlığını yapmış, partisini kurmuş ve halen Cumhurbaşkanı olarak yukarı
dan etkisini sürdüren bir Cumhurbaşkanına, söyleşi bir pay ayırdığı için, eğitim ve sağlığa ver
diği önemden dolayı ödül veriliyor... Şimdi, bu Amerikalı dost geçinenlere sormak gerekiyor. 
Ya bizim, Türkiye'nin bütününün; bürokratıyla, politikacısıyla, bilim adamıyla, sade vatanda
şıyla tümünü akılsız ve anlamaz telakki ediyorlar ya da gözümüze baka baka, "Bu size 
müstahaktır" diyorlar! Hangisi doğru, bilmiyorum. Doğrusu, ödülün gerekçesinin de beni çok 
fazla ilgilendirdiğini söyleyemezdim; ama şu çarpıcı sonuç ortaya çıkınca, o zaman bu gerekçe
yi eleştirme hakkını kendimizde görüyor ve onu vurgulamak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, acaba, olay, sadece kaynak olayı mıdır? Olayın bir de bu boyutu var. 
Bir başka bilgi size : 1982 yılında, Sağlık Bakanlığı bütçesinden 7 milyar dolayında bir para, 
yüzde 13,9 dolayında bir para iade ediliyor, kullanılmadığı için. Bu, o dönem Konseyine hazır
lanmış bir rapordan alıntı yapan bir gazete makalesinde gözüme ilişti, eski Tabip Odaları Baş
kanı bir sayın meslektaşımın ifadesi olarak. O halde, olay, sadece kaynak olayı da değil. Sanı
yorum asıl ve temel yanlış, temel hata, bir temel politikada : "önce ekonomi, sonra temel hiz
metler ya da sosyal politikalar" deme yanlışlığında; ikincisi de, Hükümetin, hâlâ ve ciddî bir 
politikası olmamasında. 

Bugün, Sağlık Bakanlığının hizmetleri iki değişik yasayla yürütülür : Bir tanesi, 224 sayılı 
Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Yasası. Bu Yasa 1961'de gündeme girmiştir. Bir temel 
çerçeve yasasıdır ve amacı, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri bütünlüğü içinde, bu hiz
metin, devlet eliyle ve ücretsiz, halka sunulmasıdır, en azından, sosyal güvencesi olmayanlar 
ve sosyal güvenlik şemsiyesinde bulunmayanlar için. Bunun gerektirdiği tüzük değişiklikleri 
ve altyapı, maalesef, 30 yıla yakın bir sürede hâlâ yapılamadı. Bundan da geçmiş iktidarlar 
sorumludur. 

30 sene boyu, bunu uygulamaya koymak zorunda olan iktidarlar, bir kere, temelinde bu
nun kavramına inançsızdılar, tkincisi, birbirine çelişkili kanunlar çıkararak, âdeta sosyalleştir
meyi yozlaştırdilar; ama kanun hâlâ gündemdedir, onu söylemek istiyorum. En azından 1987'ye 
kadar gündemdeydi. Şimdiki durumu, soru olarak Sayın Bakana sunuyorum. 

1987'de Hükümetimiz bir yasa çıkardı: Sağlık Hizmetleri Temel Yısası. Bu yasa, politika
yı bütünüyle değiştiriyordu; temel ilkeleri şöyleydi : Bu yasa, bir kere, devletin kamu kurum 
ve kuruluşlarındaki sağlık hizmetlerine ücretler koydu ve hizmeti satar hale geldi. Bu yasa, sağlık 
sigortasının ilk işaretlerini, verdi; "özel sağlık sigortalarını özendireceğiz ve hızla genel sağlık 
sigortasına geçeceğiz işaretini verdi. 

Bu yasanın bir üçüncü noktası da, özelleştirmeye özentisiydi. Hem de neyi özelleştiriyor-
du? Sağlık Bakanlığının en çok para kazanan hastanelerini özel sektöre devredecek, bunların 
yükünden kurtulacaktı. Nedense, en çok ve en iyi çalışanları., örneğin, bugün Sağlık Bakanlı
ğının gözünün bebeği olan bir önemli hastanemiz, Yüksek thtisas Hastanesi, İstanbul'da ben
zerleri, özelleştiriliyordu. Ayrıca da sigorta getiriliyordu!.. 

Bu yasanın belli maddelerini Anayasaya aykırı bulduğumuz için Anayasa Mahkemesine 
gittik ve bildiğiniz gibi, o maddeler bozuldu; ama bugün diğer kısımları uygulamadadır. 

İki yasa var, birbiriyle tamamen zıt politika izleyen iki yasa; biri, sağlığı, bir devlet hizme
ti olarak gören 224 sayılı Yasa; ötekisi ise, sağlık hizmetlerini bütünüyle satışa çıkaran, 
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parası olana satan, tam tersine bir temel politika izleyen 33S9 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel 
Yasası. 

Şimdi, Sağlık Bakanı ne yapsın bunların arasında? Bu arada, Sağlık Bakanı da -özür dili
yorum efendim, saygısızlık etmek istemiyorum- Sağlık Bakanlığımız da yeni bir arayış içerisin
de, son derece ciddî bir kaynak arayışı içerisinde. Çünkü, bir sigorta konusunu gündeme getir
di : Bir anlamda, zorunlu genel sağlık sigprtası; Sağ-Kur. Sebep? Sebep, büyük hastanelere 
yığılan, tedavi hizmeti satın almak isteyen yurttaşlarımızın ödeme gücü olmadığı için, hasta
neyle hasta; doktorla hasta; milletvekiliyle hasta; kitleyle hasta arasındaki sorunu çözmenin 
tek yolu, bunları da sosyal güvenlik kapsamına almak, Sayın Bakanın her zaman söyledikleri 
gibi, hastayla hekim arasındaki para alışverişini ortadan kaldırmak gibi görünüyor. Kendi be
yanlarını aynen kullanıyorum. 

Bu bir yol değil sayın milletvekilleri. Bunun, ayrıca tehlikeli bir sonucu olabilir. Eğer bu 
uygulamaya girerse, sanıyorum, bugüne kadar yapılan yanlışlıkların en vahimiyle sonuçlana
caktır. Daha şimdiden insanlarımızı sigorta primine bağlayarak, zorunlu bir biçimde sağlık 
sigortasına dahil ederek -bunun içinde ödeyemeyenlerin primini devlet de verse- bunlara karşı 
bir yükümlülüğe giriyorsunuz, insanlarımız, sigortalandıktan sonra, yerinde ve yöresinde has
talandıkları zaman, nitelikli bir sağlık hizmeti isteyeceklerdir. Devlet olarak bunu vaat ediyor
sunuz, buna söz veriyorsunuz. Çünkü, Sağ-Kur bir devlet kurumu, bir devlet örgütü niteliğin
de. O halde, insanımız bu hizmeti istediği zaman, Hakkâri'den Enez'e; Digor'dan filanca yere 
kadar hizmeti yerinde bulmak zorundadır. Çünkü bedeli sigortayla ödenecek; çünkü o insanı
mız, sigortaya girmekle, peşinen primler ödemek suretiyle hak kazanmıştır; son derece doğal
dır. Bilirsiniz, sigorta, sigortalı için bir haktır; sigorta için ise bir mükellefiyettir, bir ödeme 
zorunluluğu getirir. 

Kaliteli bir sağlık hizmeti üretmedikçe, bu hizmeti Türkiye'nin her yerine ve dengeli bir 
biçimde yaymadıkça, önce, insanları koruyamadan, hangi cesaretle, zorunlu genel sağlık si
gortasına geçiyorsunuz? İnsanları koruyamadığını ekledim; çünkü, önce insanları korumak zo
runda olan koruyucu sağlık hizmetleri, sigortanın dışındadır. Ayrıca, bu, ilk tartışmalarından 
anlaşıldığı kadarıyla, Sağlık Bakanlığının uhdesinde kalıyor. Şimdi koruyamıyorsunuz; ona, 
ayrıca tekrar bütçe ayırmak, insan gücü ayırmak, tesis ayırmak, sağlığın altyapısından pay vermek 
zorundasınız; ondan sonra, sigortayla, hastane kapısındaki insanlarınızın sağlık hizmetini gö
ğüsleme noktasına geliyorsunuz, kendi kendinize bir mükellefiyet alıyorsunuz. 

O kadar çelişkili ki, neresinden tutacağımı doğrusu bilemiyorum! Ama, şu hususta uyarı
da bulunmayı görev sayıyoruz : Bunu kezdir her toplandıta söylüyoruz : Bakanlığımız, bu ko
nuda, cumhuriyet tarihinde ilk kez ilginç bir yöntem izledi: Sağlık sigortası konusu, önce ka
muoyunda tartışmaya açıldı. Kimlerde tartışmaya açıldı? Tabip odaları, doktorlar, eczacılar, 
bunların odaları ve dernekleri, diş hekimleri ilaç firmaları, ilaç üretenler, ilaç tüketenler, muh
tarlar vesaire; çok geniş bir kitle... 

Sağlık sigortası bir tek kesime kâr sağlayacaktır sayın milletvekilleri: Bu hizmeti üreten
ler. Devletin hastanesi ise, o hastane. Hizmeti üretip halka satanın ücretini garantiliyor sigorta; 
sadece bunu yapacak! Bir muayenehane hekiminin vizite ücreti sigortadan ödenecek; bir has
tanenin masrafı, hastanın sigortasından alınacak; tüketim ilaç ve onun reçetesinin garantisi, 
sigortadır, tlaç üreticisinin ürettiği ilacın tüketimi için, tüketimin miktarı için, garantisi, 
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sigortadır. O halde, genel sağlık sigortasından yarar sağlayacak bir tek kesimdir, hekimler ve 
diğer sağlık hizmetlileri. 

Bunun, hizmetin boyutunu, bütünlüğünü, yapısını ne kadar artıracağını düşünebiliyor mu
sunuz!.. Çünkü, "sigortam var" diye, haklı olarak, her kişi, gerekli ve gereksiz, mutlak ola
rak, bu hizmeti sigorta ödediği için, satın almak isteyecek; ilaç isteyecek, gerekli gereksiz onu 
kullanacak... Yeteri doktorunuz, nitelikli sağlık hizmetiniz, o insanın yaşadığı yerde yataklı 
bir tesisiniz olmadan, bu girişimi son derece tehlikeli, ülke için son derece sakıncalı bulduğu
muzu bir kere daha huzurlarınızda sunmak istiyorum. 

Peki, bu sorunları çözülemez mi? öylesine kolay, öylesine iyi çözülebilir ki... Çünkü, her 
şeyden evvel, Türkiye'nin çok eskilere dayanan bir birikimi vardır. Her acıyı, sağlıkta; her sı
kıntıyı sağlık hizmetlerinde; her sorunu, sağlık hizmetlerinde bu ülke yıllardır yaşıyor. Üstelik, 
dünya ile ilişkilerimiz artık çok yakın hale geldi. Dünyada uygulanan çeşitli modeller konu
sunda bilgilerimiz var. Bir de, her şeyden önce, Türk insanının halini, sorunlarını, ekonomik, 
sosyal ve kültürel yapısını iyi bilmek imkânına sahibiz veya ben öyle varsayıyorum. 

İnsanımız Müslüman temizliğine sahip bir insandır; ama evinde sabun bulunmayan o in
sanların sayısının ne kadar olduğunu ben bilmiyorum. Temizlik dendiği zaman, akan bir suya 
elini uzatmak akla geliyorsa, eğer bu temizlik ise, işte biz bugün bu nedenle, bulaşıcı hastalık
ları, bebeğimizden çocuğumuza, ihtiyarımızdan şeker hastamıza, herkese kolayca yaymak teh
likesini taşırız. O halde, önce insanlarımızı ve toplumumuzu bilmek, sorunlarını saptamak, 
mevcut olanaklarımız içerisinde, mutlaka değişmeyecek bir temel politika saptayıp, o politika
nın planlamasını, programlamasını yapmak, bütçellemesini yapmak -hizmet böyle olur sayın 
milletvekilleri- ve bunun erken ve geç önlemlerini, ülkemizde adımbeadım, partilerin politika
larına bağımlı olmadan hükümetlerle değişmeden uygulamak lazım. Bu, hani -çok özür 
diliyorum- Kristof Kolomb'un yumurtası gibi, öylesine sade, öylesine gerçekçi, öylesine de sağlıklı 
bir yoldur ki, bu yolu denemiş olan bir ülkeden örnek vererek konuşmamı bitirmek istiyorum; 
çünkü zamanım bitmek üzere. 

Dünya Sağlık Teşkilatının uzun yıllar başkanlığını yapmış bir Hintli doktor, Profesör Mahler, 
üniversitede 30-35 yıl önce, çok güzel bir ders vermişti bize. Çok saygıdeğer, tam bin Hintli 
erdemliliği ve ermişliği havasını taşıyan ve bütün acıları yaşamış bir hekim kendisi. Hindistan'
da yaşamış... Bizim ülkemizdeki sorunlarla çare sorulduğunda, bu tartışıldığında, kendi ülke
sinden örnek verdi, dedi ki, "Ben, sokaklarından, ölülerin, çöp arabalarıyla, sabahleyin çöp 
toplar gibi toplandığı bir ülkede bile, inançla, imanla ve en küçük imkânı, en iyi kullanmakla 
sorunların çözüldüğünü yaşadım. Bu benim ülkemdi ve bugün insanlarımız son derece önemli 
bir mesafe almıştır." Türlü yasaklar, et yeme imkânsızları, besi eksikliği hastalıkları... Hindis
tan'ı şöyle bir hatırlarsanız... Onun için, hiç umutsuz olmamak gerektiğini, ama bir tek şeyin 
çok iyi bilinmesini hep önermişti ve tavsiye etmişti ve uzun yıllar da bu niteliğiyle, Dünya Sağ
lık Teşkilatının başkanlığını yaptı, önce ülkenizi tanımak, önce imkânlarınızı bilmek ve bun
ları çok iyi bir biçimde dengeleyip karşılamak... 

Sözlerimi fazla uzattığım için özür diliyorum. Sigorta'ya diğer yönleriyle değinmeye vakit 
bulamadığım için üzgünüm; ama benden önceki sayın konuşmacı arkadaşım bu konudaki fi
kirlerimizi tamamladı. 

Sayın Başkanım, sayın milletvekilleri, beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyor, hepi
nize saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Söz sırası, Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Doğan Baran'da; buyurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA DOĞAN BARAN (Niğde) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletve
killeri; Sağlık Bakanlığının 1991 malî yılı bütçesi hakkında, Doğru Yol Partisi Grubunun gö
rüşlerini ifade etmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Meclisi, Grubum adına 
saygıyla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, konuşmama başlamadan evvel, Sayın Bakanın, Meslekî Eğitim Ge
nel Müdürlüğü ve 1991 malî yılı bütçesiyle ilgili, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe 
Komisyonundaki konuşmaları ve ayrıca, 1991 yılı bütçesiyle ilgili olan konuşmalarını da içeren 
bu 3 kitapçık için grubum adına teşekkür ettiğimi ifade etmek istiyorum. 

Fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olan sağlık, insanların en kıymetli var
lığı, refah ve mutluluğunun temelidir. Sultan Süleyman'ın "Olmaya devlet cihanda bir nefes 
sıhhat gibi" sözü, sağlığın değerini anlatan, bugün dahi değerini anlatan en veciz sözdür. Ne 
var ki, insanlar, sağlıklı iken değil de, hastalıktan sonra sağlığın kıymetini anlıyorlar. 

Ülkemizde sağlık hizmetlerinin bir devlet görevi olarak ele alınması, 1920'de Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının kurulmasıyla başlamış, cumhuriyetin ilanından sonra çok önemli geliş
meler göstermiş, 1960'h yıllara kadar, sağlık politikamızı, koruyucu sağlık hizmetleri oluştur
muş ve bu sayede, o zamanın fevkalade büyük salgın hastalığı halinde olan sosyal içerikli has
talıklardan veremle, sıtmayla, frengiyle, cüzzamla ve trahomla amansız bir mücadele yapılmıştır. 

1961 yılının Ocak ayında 209 sayılı Döner Sermaye Kanunu çıkarılmıştır. Böylece, yataklı 
tedavi kurumlarında, malî gücü yerinde olanların, sağlık hizmetlerinin finansmanına katılma
sı öngörülmüş; bu kanun çıktıktan üç beş gün sonra da 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyal
leştirilmesi Hakkında Kanun çıkarılmıştır. 1963 yılında kademeli olarak uygulamaya konulan 
Sosyalizasyon Kanunu, 1983 yılında Türkiye'yi geneliyle kapsamı içerisine almıştır. Sosyali
zasyon Kanununun büyük bir süresi Adalet Partisi iktidarları zamanında uygulanmıştır. Bu 
kanundan amaç, herkesin, şehir kasaba ve köy farkı gözetmeksizin, sağlık hizmetlerinden, eşit, 
dengeli ve ücretsiz olarak yararlanması, hizmetin kademeli olarak uygulanması, koruyucu sağ
lık hzmetleri ile, tedavi edici hizmetlerin birlikte yürütülmesi ve tam gün çalışmayı esas almıştır. 

Şurası bir gerçek ki, sosyalizasyon sayesinde, sağlık hizmetlerinin köylere kadar uzanması 
imkân dahiline gelmiş, bu sayede sağlık ocakları kurulmuştur. Ancak, ne var ki, sağlık altya
pısı ve sosyal altyapının yetersiz oluşu, sağlık hizmetlerinin tek elde toplanmasının mUmkün 
olamaması, etkili bir istihdam ve ücret politikasının uygulanamaması neticesi, sosyalizasyon
dan beklenen hizmet, maalesef alınamamıştır. Ondan sonra bir rotasyon sistemi getirilmiştir. 
Bugüne kadar zaman zaman uygunanan bu rotasyon sistemiyle, geri kalmış olan yörelerdeki 
hekim açığını, 1-3 ay arasında kapatmak bakımından bir alternatif getirilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, 1978 yılında 2162 sayılı Tam Gün Yasası uygulamaya konmuştur. Ge
ri kalmış olan kırsal yörelerde sağlık hizmetlerini daha cazip hale getirmek için, parasal yön
den özendirici tedbirleri içeren bu Kanun, maalesef, kamu kesiminde çalışan hekimlerimizin 
istifasına ve birçok hastanemizin de hekimsiz kalmasına sebep olmuştur. 

1981 yılında bu Kanun iptal edilmiş ve hemen arkasından, 2514 sayılı Bazı Sağlık Persone-. 
linin Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne Dair Kanun çıkarılmıştır. Hepinizin bildiği gibi, bu kanun 
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sayesinde, hekim dağılımındaki dengesizlik -kısmen de olsa- giderilmiş ve sağlık ocaklarındaki 
hekim açığı önemli bir nispette kapatılmıştır. Bilaharar, pratisyen hekim ve uzman hekim sayı
sındaki artış neticesi -kamu kesiminde hekim kadrolarının mahdut sayıda olması nedeniyle-
hepinizin bildiği gibi, dört yıllık mecburî hizmet süresi iki yıla indirilmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bundan dört sene önce de, 3359 sayılı Sağlık Hizmet
leri Temel Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanunun bazı maddeleri Anayasa Mahkemesi tarafından 
iptal edilmiş, ancak iptal edilmeyen maddeleri -ne hikmetse- bugüne kadar uygulamaya kon
mamıştır. 

Hepimizin, her gün, günlük uğraşımının önemli bir kısmını, seçim bölgelerimizden gelen 
hastalarımızın oluşturduğu malumunuzdur. Ülkemizde, acaba, sağlık hizmetlerinden memnun 
olan var mı? Memnun musunuz sayın milletvekilleri? Hizmeti veren memnun mu? Hizmeti 
alan memnun mu? Hizmeti yöneten memnun mu? Kim memnun?.. 

Bir tarafta, muayene olabilmek için kuyruklarda çile çekenler, bir tarafta, yatakların yarı
sı boşken, günlerce, haftalarca, hatta aylarca sıra bekleyenler; öbür tarafta, ödeme gücü olma
dığı için kaderiyle başbaşa kalanlar... Bundan anlaşılıyor ki, sağlık konusu, toplumumuzun 
her kesimini yakından ilgilendirmesine karşın, maalesef, bugüne kadar tutarlı ve kalıcı bir çö
züme kavuşturulmamıştır. 

Bize göre, sağlık hizmetleri, hekimiyle, hemşiresiyle, ebesiyle, sağlık memuruyla, tıbbî ara
cıyla ve motorlu gereciyle bir ekip çalışmasıdır. Ebesi olmayan bir doğumevi, ameliyathanesi 
olmayan bir cerrehai servisi, tıbbî aracı ve gereci olmayan bir sağlık ocağı, hiç şüphe yok ki, 
düşünülemez. 

Türkiye'nin sağlık altyapısına baktığımızda; bizde, 1990 yılı itibariyle 1 183 kişiye bir he
kime düşerken, Avrupa'da aşağı yukarı 500 kişiye bir hekim düşmekte; Avrupa'da 100 kişiye 
bir hemşire düşerken, bizde bu rakam 776 olmakta; Avrupa'da 250 kişiye bir sağlık memuru 
düşerken, 1990 yılı itibariyle bizde bu rakam 2 928 olmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, sağlık ocaklarının ortalama yüzde 17'sinde pratisyen hekim yoktur. 
Yine, sağlık ocaklarının yüzde 14'ünde hemşire, yüzde 32'sinde sağlık memuru ve sağlık evle
rinin yüzde 28'inde ebe bulunmamaktadır. Ayrıca, tıbbî cihazların yarısından fazlası bozuk» 
tur. Bozuk olmayanların da doğru çalışıp çalışmadığını bilen maalesef yoktur. Sağlık ocakları
nın yüzde 50'sinden fazlasının da motorlu aracı yoktur, olanlar da artık yaşlanmıştır. 

Hekimlerimizin yüzde 43 'ü üç büyük ilde toplanmıştır ve bu üç büyük ilde, aşağı yukarı 
500 - 550 kişiye bir hekim düşmektedir. Mardin'de, Kahramanmaraş'ta, Kars'ta 5 bin kişiye; 
Bingöl, Muş ve Van'da ise 6 bin kişiye bir hekim düşmektedir. Hatta,,bir ilin muhtelif ilçelerin
de bile bu sayı farklıdır. 

Görüldüğü gibi, sağlık insan gücünün yetersizliğini yanı sıra, dağılımındaki dengesizlik, 
hizmetin, bir ekip hizmeti olarak yürütülmesini aksatmaktadır. 

Aynı durum hasta yatağı için de geçerlidir, tleri ülkelerde 100 kişiye bir yatak düşerken, 
1990 yılı itibariyle bizde bu rakam 436'dır. Yatakların yüzde 36'sı üç büyük ilimizdedir. Kars'
ta 1 200 kişiye, Bingöl'de 1 600 kişiye, Bitlis'te 1 700 kişiye, Kahramanmaraş'ta 1 800, Hakkâ
ri'de de 2 600 kişiye bir yatak düşmektedir. 

Sayın milletvekilleri, sağlık hizmetlerinin başarılı olmasında, birinci basamaktan üniver
site hastanelerine kadar etkili bir hasta sevk sistemi kurulmalı; birinci basamak hizmetleri 
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güçlendirilmeli ve ikinci basamak hizmetleri olan devlet hastaneleri; birinci basamak hekimi
nin şevki ile gönderilen hastalara bakmalıdır. 

Burada, diğer hatip arkadaşlarım da tekrarladılar; sağlık ocağından beklenen fayda alın
dığı takdirde, hizmetin yüzde 90'ı birinci basamak sağlık ocağı bazında çözümlenmekte ve bu 
durumda hastaların yüzde 10'u daha yukarı basamaktaki hastanelere gönderileceği için üçün
cü basamak sağlık hizmeti veren eğitim hastaneleri ve ünivertise hastaneleri de araştırma ve 
akademik çalışmaya fırsat bulabilecektir. 

Anayasamıza göre, sağlıklı yaşamak, insanların doğuştan kazandıkları bir haktır. Bu hakkın 
gereğini yapmak da, devlet adına Sağlık Bakanlığının görevidir. Bakanlığın birinci görevi insa
nı hastalandırmamak, ikinci görevi ise, hastalananı tedavi ettirmektir. 

Bir insanı hastalıktan korumak için yapılan harcamayla hasta olduktan sonra tedavisi için 
yapılan harcama arasında çok büyük fark vardır. Maksat, hastalıkları tedavi etmek değil, sayı
sını azaltmaktır. Bakanlık, birinci görevini koruyucu sağlık hizmetleriyle, ikinci görevini de 
tedavi edici sağlık hizmetleriyle yapar. Bizce, koruycu sağlık hizmetleri ön planda tutulmalı 
ve tedavi edici sağlık hizmetleri de onun tamamlayıcısı olmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin tespitinde ve sağlık hizmetlerinin 
değerlendirilmesinde birtakım parametreler vardır. Türkiye'de, gebelik, doğum ve lohusalık dö
neminde anne ölüm oranı yüzbinde 150 civarındayken, bu rakam Batıda yüzbinde S ilâ 7'dir. 
bebek ölümü, bizde 1990 yılında binde 59 iken, bu rakam Batıda binde 10'un altındadır. Yani, 
anne ölümlerinde aşağı yukarı 20'de 1, bebek ölümlerinde de 6'da l'lik bir fark vardır. 1990 
yılı itibariyle, binde 59'luk bebek ölümü, toplumun ayıbıdır bize göre ve "Türk bebeğinin bu
rada ne günahı var?" diyoruz. 

Ülkemizde yılda 1,5 milyon doğum ve yine ülkemizde 90 bin bebek ölümü, maalesef ol
maktadır. Neden olmaktadır? Bebekler daha ziyade neden ölmektedir? tshalden ölmektedir, 
solunum yolu hastalıklarından ölmektedir. \ani, koruyucu tedavi hizmetleriyle tedavisi çok kolay 
olan hastalıklardan ölmektedir. 

Doğum hızı binde 29, ölüm hızı binde 8, nüfus artış hızı yüzde 2,3'tür. 0-15 yaş grubu, 
nüfusumuzun yüzde 40'ını teşkil ederken, mevcut yataklarımızın ancak yüzde 7,4'ü çocuklara 
ayrılmıştır. 

Her 5 çocuktan birisi beslenme yetersizliği göstermekte, nüfusun yüzde 10'u hekim ve ilaç 
yüzü görmeden ölmekte, düşük yapan her 100 kadının 18'i de isteyerek düşük yapmakta ve 
doğumların yüzde 15'i de diplomasız ara ebelerinin insafına terk edilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, bu değerler gösteriyor ki, sağlık göstergelerimiz gelişmemiş ülkeler 
düzeyindedir; buna karşılık, sağlık altyapısı göstergelerimiz, gelişmekte olan ülkeler düzeyin
dedir. Ortada bir çelişki vardır. Bunun manası, mevcut altyapı, sağlık, insan gücü ve bilgi biri
kiminden Sağlık Bakanlığını yeterince istifade edemediğidir. Nitekim, son yedi yılda koruyucu 
sağlık hizmetlerine gereken önem verilmemiş, sağlık hizmetlerine kaynak bulmak amacıyla, 
tedavi edici sağlık hizmetleri önplana alınmış, koruyucu sağlık hizmetleri ikinci plana atılmış, 
neticede, koruyucu sağlık hizmetiyle önlenmesi mümkün olan hastalıklar çoğalmış ve hastane
lerde poliklinik kapılarında kuyruklar, yığılmalar meydana gelmiştir. 

Koruyucu sağlık hizmetlerinin başarılı olmasının başında, sağlıklı çevre gelir. Salgın has
talıkların yayılmasını önleyen temiz hava, temiz su, modern kanalizasyon, sağlık şartlarına uygun 
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barınma iyi beslenme, sağlıklı çevreyi oluşturan faktörlerdir. Ancak, çevre sağlığım korumak, 
sadece Sağlık Bakanlığının yapacağı bir iş değildir. Sağlık, içişleri, Tarım, Bayındırlık, Çalış
ma Bakanlıklarıyla, belediyeler ve Çevre Müsteşarlığı arasında tam bir işbirliği kurulmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, bizce hizmetin başarılı olmasının şartlarından birisi de yataklı tedavi 
kuruluşlarının tek elden yönetilmesidir. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı dışında 24 tane tıp fakül
tesi; SSK*ya ait hastaneler; belediyelere, KİT'lere, azınlıklara, yabancılara, derneklere ait -özel 
hastanelerle beraber- aşağı yukarı 30 çeşit kurum ve kuruluşa ait 300'ün üzerinde hastane mev
cuttur. Bugün Türkiye'de canı isteyen her kurum ve kuruluş hastane açabilmekte, bir hastane
nin önünde kuyruklar oluşurken, öbür hastane hasta beklemektedir. Bugün devlet hastanele
rinde yatak kullanma oranı yüzde 57, üniversite hastanelerinde yüzde 53, SSK hastanelerinde 
yüzde 60 olup; 50 ve daha az yataklı olan devlet hastanelerinde, tıbbî cihaz eksikliği, uzman 
eksikliği nedeniyle yatak işgal oranı maalesef yüzde 25'lere kadar düşmektedir. 

özel hastaneler ile Üniversite ve Silahlı Kuvvetlere mensup hastaneler dışında diğer sağlık 
kurum ve kuruluşlarına ait yataklı tedavi kurumlarının tek elde toplanması, hizmetin daha 
koordineli olmasını sağlayacak, maliyeti düşürecek, verimi artıracak ve atıl kapasiteleri hare
kete geçirecektir. 

Bugün ülkemizde koruyucu sağlık hizmetlerinin bütününü ve tedavi edici sağlık hizmetle
rinin yüzde 70'ini Sağlık Bakanlığı yürütmektedir. 

Tedavi edici sağlık hizmetleri, teknolojisi hızla değiştiği, bu yüzden de giderek pahalılaştı-
ğı için, önemli bir finansmanı gerektirmektedir. 

Dünyada sağlık hizmetlerinin finansmanı, hepinizin bildiği gibi, üç şekilde olmaktadır. 
bunlardan birisi, devletçilik sistemi dediğimiz sistem, ya da vergi sistemidir. Burada, sağlık gi
derlerinin tümü devletçe karşılanmakta; kişi, sağlık harcamalarına herhangi bir katkıda bu
lunmamakta, finansmanı da genel bütçeden, genel vergilerden tahsil edilmektedir ve dünya nü
fusunun yüzde 33 'ü bu sistemi, yani ulusal sağlık politikasını benimsemiştir. 

İkinci sistem, serbest pazar ekonomisi içerisinde, hepinizin bildiği gibi, hizmetin doğru
dan satın alınmasıdır ki, bu daha ziyade geri kalmış ülkelerde rastlanılan ve kullanılan bir sis
temdir ve dünya nüfusunun da yüzde 49'unu teşkil etmektedir. 

Üçüncü sistem sigorta sistemidir. Bu sistemde, hizmetten yararlanan, prim öder ve dünya 
nüfusunun yüzde 18'i bu sistemi kullanmaktadır ve daha çok, gelişmiş ülkeler tarafından be
nimsenmiş olan bir sistemdir. Ayrıca, bazı ülkeler, hem vergi sistemini, hem de sigorta sistemi
ni birlikte uygulamaktadır. 

Türkiye'de durum nedir? Türkiye'de sağlık hizmetlerinin finansmanı çok karışık bir yapı 
göstermektedir değerli milletvekilleri. Bir yanda, 224 sayılı Sosyalizasyon Kanunuyla hizmet 
ücretsiz olarak verilmektedir; sağlık ocaklarında verilmektedir, verem dispanserlerinde veril
mektedir, ana çocuk sağlığı merkezlerinde ve aile planlaması istasyonlarında verilmektedir, öte 
yanda, devlet memurlarıyla Emekli Sandığı mensuplarının sağlık harcamaları, bildiğiniz gibi 
genel bütçeden karşılanmaktadır; SSK ise, sigortalılardan topladığı prim karşılığında sağlık hiz
meti vermektedir; Bağ-Kur da yine kendi mensuplarından topladığı prim karşılığı sağlık hiz
meti satın almaktadır. Hiçbir sosyalgüvenlik şemsiyesi altında olmayanlara gelince : Ekono
mik gücü ne olursa olsun, herkesin sağlık hizmetinden yararlanması, Anayasal hakkı iken, ödeme 
gücü olan, hizmeti doğrudan satın almakta, ödeme gücü olmayanların tedavi masrafı ise, 
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ya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonundan karşılanmakta, ya da devlet hastanelerinden 
karşılanmakta -başhekimleri ve bu arada özellikle Ankara ilimizdeki tüm hastane başhekimle
rini, burada şükranla anmayı vicdanî bir görev sayıyorum, daha ziyade o başhekimlerin inisi
yatifiyle karşılanmaktadır- ya da tedavi ücreti senetle, taksite bağlanarak, kişi borçlandırıl
maktadır. 

önce, "Her üretimin bir maliyeti var; masrafını ödeyen hizmetten yararlanır" dendi. Va
tandaşın feryadı ayyuka çıkınca "ödeme gücü olmayanın borcunun Fakir Fukara Fonunca 
karşılanacağı" ifade edildi. Bu yöntem de çalışmayınca "Tedavi olan kişi fakir olduğunu be
yan ettiği takdirde, ondan ücret alınmayacak" dendi. Ama bilahara da, ödeme gücü olan da 
fakir olduğunu beyan ediyor, "fakirim" diyor ve "tedavi ücretini ödemek istemiyor" dendi. 
Yani, herkes, "fakirim" dedi ve böylece gerçekten ödeme gücü olmayan kişilere devletin hasta
nesinin kapıları kapandı. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de sağlık açısından sosyal güvenlik kapsamı içerisinde olan 
nüfus, toplam nüfusun yüzde 58'ini teşkil etmekte olup, 33 milyondur. Bunun 20 milyonu SSK 
kapsamında, 2,5 milyonu Emekli Sandığı kapsamında, 7 milyonu 657 sayılı Kanun kapsamın
da, 3 milyonu 1479 sayılı Bağ-Kur kapsamı da ve aşağı yukarı 250 bin - 300 bin kadarı da özel 
sandıklara kayıtlı bulunmaktadır. Nüfusun geriye kalan yüzde 42'sini teşkil eden 24 milyon 
insanımızın ise sağlık açısından sosyal güvencesi yoktur. Devlet hastanesinden başka bir daya
nağı olmayan, ödeme gücü de bulunmayan ancak hastalandığında, ben de yaşamak istiyorum 
diyen bu insanların içinde, valiye, kaymakama, başhekime ulaşamayan, kendi kaderiyle başba-
şa kalan insanların sorunu var. Bizce acil çözüm bekleyen en önemli sorun, işte bu sorundur. 

Anayasanın 2 nci maddesi "Türkiye Cumhuriyetinin sosyal hukuk devleti olduğunu" be
lirtiyor, 60 inci maddesi de, "Herkes -doğuştan- sosyal güvenlik hakkına sahiptir" diyor. 

Sosyal devlet, sosyal güvenliği tabana yayan devlettir. Bize göre yapılacak tek şey, genel 
sağlık sigortasına geçmektir. Genel sağlık sigortasından amaç, hiçbir sosyal güvenlik şemsiyesi 
altında olmayan insanların sağlık güvencesine kavuşturulmasıdır. Genel Sağlık sigortası, sos
yal güvenlik kuruluşlarınca tahsil edilen sağlık primlerinin bir elde toplanması amacıyla kuru
lacak olan bir prim sistemidir. Bu sistemde, ödeme gücü olan primini ödeyecek, ödeme gücü 
olmayanın primini de kurum ödeyecek. Hasta ile hekim, hekim ile hastane ve hasta ile hasta
ne, hasta ile eczane arasındaki para alışverişi ortadan kalkacak; hastanın hekimine ve devletine 
olan güveni de bu sayede artacaktır. Bu sistem sayesinde sağlık harcamalarının tek elde top
lanması, kaynak israfını önleyerek, farklı uygulamaları da ortadan kaldıracaktır; herkesin eşit, 
yeterli ve gerekli bir şekilde sağlık hizmetinden yararlanması mümkün olacaktır. 1969 yılında 
Adalet Partisi tarafından genel sağlık sigortası kanun teklifi verilmiş; ancak, komisyonlarda 
görüşülemeden kadük olmuştur. 1971 yılında konu rahmetli Ferit Melen tarafından ele alın
mış, 1975*de Sayın Kemal Demir zamanında tartışılmış, 1980'de Ulusu Hükümetince tekrar 
ele alınmış, 1988 yılında da Doğru Yol Partisi tarafından bu kanun teklifi verilmiştir. 

1963 yılından bugüne kadar geçen planlı dönemde, Dördüncü Beş Yıllık Plan hariç. Bir, 
tki, Üç, Beş ve Altıncı Beş Yıllık Planlarda, genel sağlık sigortasının, sosyal güvenlik hizmeti 
olduğu vurgulanmış ve kademeli olarak uygulanması öngörülmüştür. 

Zorunlu sağlık sigortası uygulayan ülkelerin ortak özellikleri olduğu burada ifade edildi. 
Şöyle ki, o ülkelerde kişi başına düşen millî gelir yüksektir, o ülkelerde eğitim düzeyi yüksektir, 
o ülkelerde enflasyon tek rakamlıdır, gelir dağılımı dengelidir, işsizlik oranı düşüktür; 

— 218 — 



T.B.M.M. B : 54 20 . 12 . 1990 O : 2 

yüzde S'lerde, yüzde 8'lerde seyreder ve ilaç hammadesi yönünden dışa bağımlı değildir, sağlık 
ve sosyal altyapısı da tamamlanmıştır; şehirle köy arasında fark yoktur. 

Bize gelince; 24 milyon nüfusun büyük bir kısmı kırsal alanda dağınık olarak yaşamakta 
olup, sosyoekonomik bakımından da toplumun en alt grubunu teşkil etmektedr. Ortalama enf
lasyon, son yedi yıl içerisinde yüzde 50 civarında seyretmekte, gelir dağılımı fevkalade bozul
muş bulunmakta, işsizlik oranı da giderek yükselmektedir. Her beş kişiden birisi de işsizdir. 
Ayrıca, ilaç hammaddesi de dışa bağımlıdır; ancak, sosyal güvenlik, kişi için hak, devlet için 
de görevdir. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de sağlık sigortasının ilk uygulanması, 1952 yılında SSK'da 
işçilerden başlatılmıştır. Biraz evvel arz ettiğim, gibi bugün nüfusun yüzde 58'i sigorta kapsa
mındadır; yani, ülkemizde 38 yıldan beri bir sigorta sistemi uygulanmaktadır. Sorun, sigorta 
kapsamı içinde olmayan 24 milyonun kapsam içine alınması sorunudur. Kaldık ki, bu 24 mil
yonun içerisinde, ödeme gücü olanlar vardır. Nasıl ödeme gücü olanlar vardır? Bağ-Kur'da 
bugün Bağ-Kur'lunun sayısı 10 milyondur; ama, sağlık karnesi alan 3 milyondur; o 7 milyo
nun içerisinde işveren vardır. O 7 milyonun içerisinde doktor vardır, mühendis vardır. O 7 mil
yonun içerisinde fabrikatör vardır, süpermarketleri olan büyük esnaflar vardır... Bunlar sağlık 
karnesi almıyorlar, sağlık primi ödemiyorlar; çünkü, devletin hastanesinde poliklinik kapıla
rında beklememek, yatması icap ediyorsa, günlerce beklememek için özel doktorlara gitmek
te, özel hastanelere gitmektedir. Ayrıca, kaçak olarak çalışan işçiler vardır. Zorunlu sağlık si
gortasına geçtiğimizde, bu işçiler de SSK'ya kayıtlarını yaptıracaklardır. Çünkü, yaptırmadık
ları takdirde, aylık brütün yüzde 12'sini prim olarak ödeyeceklerdir, yaptırdıkları takdirde, yüzde 
7'sini işveren ödeyeceği için, yüzde 12'sini değil, yüzde 5'ini ödeyecek. Yani, bunu, şunun için 
ifade etmek istiyorum : Sosyal sigorta kapsamı, sosyal sigorta şemsiyesi içerisinde olmayan 
24 milyon insanın içerisinde, ödeme gücü olanlar da bir hayli vardır. 

Sayın milletvekilleri, birçok ülkeler sigorta sistemini bundan yüz yıl önce uygulamaya baş
lamışlardır. Bu ülkeler, bundan yüz yıl önce bu sisteme geçerken, o günün şartlarında mesele
lerini gerçekleştirmiş değillerdi. Bugün ülkemizin genel sağlık sigortası sistemine geçmesi ha
linde, gelişmiş ülkelerin ortak pek çok özelliğine sahip olmayabiliriz. Ancak, en kötü sistem, 
sistemsizlikten daha iyidir. Kusursuz sistem yoktur. Kusurlar zaman içerisinde düzeltilir, ek
siklikler zaman içerisinde giderilebilir. Zaten sistemin uygulanmaya konulması halinde, uygu
lanma, sosyalizasyonda olduğu gibi, kademeli olarak devam edecektir. 

Sağlık politikasının vazgeçilmez bir unsuru da, hiç şüphesiz, ilaçtır. Sigortalı olmayanlar 
için ilaç, artık vitrinlerin süsüdür. Sigortalı bile yüzde 20'yi ödeyememekte; emekli ise yüzde 
10'u ödememek için eczane eczane dolaşmaktadır. Sosyal güvenlik kuruşuları dahi, bugün ilaç 
fiyatlarının yüzde 80'ini ödemekte güçlük çeker hale gelmiştir. Asgari ücret, bir reçetenin be
delini ödemeye bile yetmemektedir. 

tlaç politikasında amaç, en emin, en etkin ilacın, en .uygun fiyatla toplumun hizmetine 
sunulmasıdır. tlaç fiyatlarındaki artışı, enflasyondaki artışla mukayese ederek mazur göster
meye kimsenin hakkı yoktur. Çünkü, ilaç, hayatî bir meseledir. Son yedi yılda ilaç fiyatların
daki ortalama artış, vatandaşın alım gücünü kat kat aşarak nasırlı elleri yakmış, ilaç parası 
ödeyemeyen hasta ottan, ot suyundan, üfürükçüden medet umar hale gelmiş; daha da kötüsü, 
bu türlü tıp dışı uygulamaların reklamı, devletin televizyonundan yapılmıştır. 
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Bakanlık, "İlaç, Avrupa'dakinden daha ucuzdur" diyedursun, bazı ilaçların fiyatı, Fran
sa, İtalya ve Almanya'daki benzerlerinin de üstündedir. Bugün,,pek çok gelişmiş ülkede başta 
hammadde olmak üzere, üretimden tüketime kadar ilaç fiyatlarının denetimi yapılmaktadır. 
Türkiye'de ise, ilaç sanayii, hammadde yönünden, -biraz önce arz ettiğim gibi, dışa bağımlı
dır; hammaddenin yüzde 60'i ithal edilmekte, aşağı yukarı yüzde 35-40'ı da yerli üretimle kar
şılanmaktadır. Bakanlık, 1984 yılına kadar, ilaç hammaddesinin ithalatında, kalite ve fiyat kont
rolü yaparken, 1984'ten bu yana, 8845 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, Bakanlığa kalite kontrol 
yetkisi verilmiş; ama fiyat denetimi yetkisi verilmemiştir. 

Son yedi yılda, dövizdeki ortalama artış 12 kat olurken, ilaç fiyatlarındaki artışın 17 kat 
olmasının ardında yatan gerçek, üretici firmanın, ilaç hammaddesini istediği ülkeden, istediği 
fiyattan, istediği kadar ithal etmesi ve bunu da maliyete yansıtmasıdır. Çok satılan ilaca çok, 
az satılan ilaca az zam yapılmakta; hatta, az satılan ilaçların fiyatları düşürülmekte, böylece 
ilaç fiyatlarındaki ortalama artış oranı az gibi gösterilmektedir. 

Vatandaş, ilaç alabilmek için, eczanelere kimlik kartı bırakmakta, hatta senet imzalamak
tadır. Geçen ay da ilaca, yıl içinde yapılan zamlara ilaveten, yüzde 20 oranında tekrar zam ya
pılmış, KDV oranı da kademeli olarak yüzde 12'ye çıkarılmıştır. 

Yılda yaklaşık, 2 trilyon liralık ilaç tüketilmektedir. Bu kürsüden soruyorum : Bakanlık, 
ilaç israfını önleyecek ne gibi çalışmalar yapmıştır? Bize göre, Bakanlık, dünya ilaç hammad
delerini devamlı izler; üretici firmaları etkinliği aynı olan daha ucuz hammadde almaya zorlar; 
gerektiğinde ithalata giderek, hammadde üzerindeki spekülasyonu önler; üretici firmaların ham
madde üretimine ağırlık vermelerini teşvik ederek, ilaç sanayiini dışa bağımlı olmaktan kurta
rırsa, lüks ambalajdan vazgeçilir, bazı ilaçlar tane ile satılır ve KDV de kaldırılırsa, ilaç fiyatla
rında önemli ölçüde bir düşme olur. 

Sayın milletvekilleri, bütçeye bakıyoruz, 1990 yılında sağlığa ayrılan pay yüzde 3,89 ol
muş, 3418 sayılı Yasa ile verilen ödenekle, bu payın yüzde 4,12 olacağı hesaplanmıştı. 1990 büt
çesinde sağlığa ayrılan pay 2 trilyon 633 milyar 217 milyon lira iken; 1991 bütçesinde bu pay, 
yüzde 68'lik bir artışla, 4 trilyon 433 milyar 762 milyon liraya çıkarılarak, genel bütçe içindeki 
oranı yüzde 4,21'e ulaşmıştır. Ancak, 1990 bütçesinde yatırımlara ayrılan pay yüzde 15,7 iken, 
bu yıl yatırımlara ayrılan pay, yüzde U'e düşmüştür. Üstelik, sağlık harcamalarının önemli bir 
kısmı, tedavi edici hizmetlere ayrılmış, koruyucu sağlık hizmetleri ikinci plana itilmiştir. Yüz
de 60'hk bir enflasyonu da hesaba aldığımızda, 1991 bütçesinin, geçen yılkı bütçe gibi, yatırım 
ağırlıklı bir bütçe olmadığı ortaya çıkar. 

1983'te sağlık yatırımlarının toplam kamu yatırımları içindeki payı yüzde 1,6 iken, 1991 
yılında bu pay yüzde 2,7 olmuştur, tik kez bu yıl genel bütçeden sağlığa ayrılan pay, 1980 yılın
da ayrılan payla eşdeğerdir. Eğer, 1983'ten bu yana sağlığa her yıl yüzde 4 pay ayrılmış olsaydı, 
bugün sağlık sektöründeki sıkıntıların büyük bir kısmı çözüme kavuşmuş olacaktı. 

Genel bütçeden sağlığa ayrılan pay, İngiltere'de yüzde 20; İsveç'te yüzde 21; Fransa'da yüzde 
25; İtalya'da yüzde 11,5; Yunanistan'da 10,5; Kongo'da yüzde 5'dir. 

Kişi başına düşen sağlık harcaması, Fransa'da 865 dolar; Bulgaristan'da 85 dolar; Türki
ye'de 15 dolardır. 

Sayın milletvekilleri, bakanlık, 1990 yılında sağlık taraması yapmış, böylece okul çağın
daki 4 milyon çocuk ve genç muayene edilmiştir. 
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Sünnet projesi tespit edilerek, bu projeyi haziran ve eylül ayında uygulamıştır. 
tik defa Yüksek Sağlık Şurası, geniş kapsamlı olarak toplanarak, millî sağlık politikamı

zın tespitine ışık tutacak çalışmalar yapmıştır. 
15 tanesi İstanbul'da olmak üzere 28 tane semt polikliniği açılmış; Biomedikal Daire Baş

kanlığı, Organ Nakli Şube Müdürlüğü ihdas edilmiş; 93 tane sağlık meslek lisesi açılarak, sayı
sı 234'e yükselmiş; bakanlık hastenelerinde fiyat tarifesi, üniversitelerde uygulanan indirimli 
fiyat seviyesine çıkarılmıştır. 

Yine, 1990 yılı programında yapılacağı vaat edildiği halde, genel sağlık sigortası uygula
masına geçilememiş, Zorunlu Hizmet Yasası kaldırılamamış, sağlık insan gücünün dağılımı ile 
ilgili yönetmelik, hizmet içi eğitimle ilgili yönetmelik, tıbbî araç ve gereçlerin standardizasyo-
nuyla ilgili yönetmelik, 3418 sayılı Kanunla Sağlık Bakanlığına yaratılan ek kaynağın kullanıl
masıyla ilgili yönetmelik çıkarılmamıştır. 

Bakanlıkta üç beş yönetmeliği çıkaracak bürokrat mı yok? Hekimlerin, yönetim ve mes
lek dışı hizmetlerde kullanılması suretiyle insan gücü kaybı devam etmiş, aile ve halk sağlığı 
ihtisas programları yaygınlaştırılamamış, birinci basamak hizmetlerinin güçlendirilmesinde 
önemli katkısı olacak aile hekimliği müessesesi geliştirilememiş, sağlık master planı uygula
masına geçilememiştir. 

Sayın milletvekilleri, 1990 yılı sonu itibariyle, Türkiye genelinde plan hedefine göre hekim 
sayısının 58 bin olması öngörülmüşken, bu sayı 9 bin eksiğiyle 49 bin olmuştur. Bu durumda, 
hekim açığı yüzde 15 olmasına rağmen, bize göre Türkiye'de hekim açığı yoktur. Yetersiz gibi 
görünmesinin nedeni, mevcut hekimlerin ancak yüzde 60'ının kamu kesiminde çalışması ve 
hekim dağılımındaki dengesizliktir. 

Yılda 2 500 hekim mezun olmaktadır. Her yıl 2 500 öğrenci alınmadığı takdirde, yakın 
bir gelecekte işsiz hekimler ordusuyla karşı karşıya kalınacaktır. 

Meksika'nın nüfusu 75 milyon iken, her 1 000 kişiye 1 hekim düşecek şekilde plan ve prog
ramını yapmış, neticede 1 000 kişiye 1 hekim düşmüştür. Sonuçta ne olmuş? Bugün Meksika'
da işsiz güçsüz hekim sayısı 25 bin, italya'da 45 bin. 

Hekimin sayısını ve niteliğini YÖK belirlediğine göre, yardımcı sağlık personelinin sayısı
nı ve niteliğini belirlemek de Sağlık Bakanlığına düşer. 

1990 yılı sonu itibariyle, Türkiye genelinde plan hedeflerine göre ebe, hemşire, sağlık me
muru sayısının 107 bin olması öngörülmüşken, bu sayı 97 bindir. Bu durumda, yardımcı sağlık 
personeli açığı Türkiye genelinde yüzde 10 bile değildir. 

Bakanlığın koruyucu sağlık hizmetlerindeki ebe açığı yüzde 33 iken, yataklı tedavi kurum
larının birimlerinde ebe fazlalığı vardır. Devlet hastanelerinde ebeler; kulak - burun - boğaz 
servisinde, ortopedi servisinde, göz servisinde istihdam edilmektedir. 

Anne ölüm oranlarının neden yüksek olduğu sorusunun cevabı, Bakanlık kadrosunda ça
lışan ebelerin istihdamındaki keyfîlikte yatar. Son yedi yılda yapılan sağlık ocaklarında yıllık 
ortalama artış yüzde 5, sağlık evlerinde ise yüzde 4,3'tür. Üstelik, sağlık ocaklarıyla sağlık ev
lerinin önemli bir kısmı, vatandaş ve özel idare katkısıyla yapılmıştır. 

Sağlık ocaklarının yüzde 33'ü, sağlık evlerinin de yüzde 70'i geçici binadadır. Pek çok 
sağlık ocağının lojmanı olmadığı gibi, motorlu aracı da yoktur. Sağlık ocağına zorunlu hizmetle 
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gönderilen pratisyen hekime, gerekli tıbbî cihaz ve yardımcı sağlık personeli vermediği için, 
beklenen hizmet alınamamakta, orada o pratisyen hekim bekçilik yapmaktadır. 

Koruyucu sağlık hizmetlerinin başarılı olduğu toplumlarda, hastane kapılarındaki kuy
ruklar ve çok pahalı olan tedavi edici sağlık hizmetleri, önemli ölçüde azalmaktadır. Son yedi 
yılda yatak sayısındaki yıllık ortalama artış, yüzde 2,6'dır. Artan nüfus hesaba alındığında, 
reel artış yüzde 0,2 olup, Beşinci Beş Yıllık Planın son dilimi olan 1989 yılında 10 bin kişiye 
düşen yatak sayısı, 26 olması lazımken, 1990 yılı sonunda bu rakam 24,3'tür. Bakanlık, son 
7 senedir 24,3'e çakılıp kalmıştır. 1965-1970'de, yatak sayısı 16 500 artarken, 1980-1984-1989 
arasındaki 9 yıldaki artış, ancak 13 900 olmuştur. 

Bakanlık, 1989'da 54, 1990'da da 93 sağlık meslek lisesi açarak, öğrenci sayısını 14 bin
den 33 bine çıkarmıştır, ilçeleri memnun edeceğim diye, hiçbir sağlık altyapısı olmayan ilçeler
de sağlık meslek lisesi açılır mı? örneğin, Bilecik'in Gölpazar'ında 1990 yılında sağlık meslek 
lisesinin hemşirelik bölümü açılmış. 

Gölpazarın'da sağlık merkezi var; yatak sayısı 20; uzman hekim yok, pratisyen hekim 1; 
yatak işgal oranı yüzde 9. Yani, 20 yatağın 2 yatağında hasta var, 18 inde hasta yok; burada 
hemşirelik bölümü açılıyor! 

Kırıkkale'ye bağlı Delice İlçesinde 1989 yılında Sağlık Meslek Lisesinin Gebelik bölümü 
açılmış, 90 öğrencisi var. Delice'de sağlık merkezi var; yatak sayısı 10; uzman hekim yok, pra
tisyen hekim yok!.. 

Sayın milletvekilleri, sağlık bu kadar ucuz bir iş mi? Kaybolan bir hayatın telafisi müm
kün mü? Bu okullardan mezun olacaklara, hele ebeye canını kim emanet edecek? Bir meslek 
lisesinin açılması, yeterli uygulama birimine, eğitimciye, araç ve gerece bağlıdır. Uluslararası 
kriterlerden vazgeçtik, geçmiş yıllarda uygulanan kriterleri bile hesaba almadınız. Okul açıl
masının kim karşısında olur? Şu anda açtığınız okulların hiçbirinde, meslek dersi öğretmeni 
yok kültür dersi öğretmeni yok, uygulama alanı yok; dersler boş geçiyor. Sizce bunun bir öne
mi yok mu? Size göre önemli olan, okulların fiilen eğitim ve öğretime açılması mı? Yakın bir 
gelecekte yardımcı sağlık personeli fazlası var diye, bu okulları kapatacaksınız! 

Sayın milletvekilleri, amaç, niteliği düşürmeden yeterli sayıya ulaşmak iken, alelacele ve 
hiş gereği olmayan yerlerde açılan sağlık meslek liseleri, faydadan çok, zarar verecektir. 

Hükümet sağlıkta hiç de küçüksenmeyecek bir miras devralmıştır. Kim olsa yedi yılda bir 
şeyler yapar... Ancak, yedi yıldır ülkenin kaderinde söz sahibi olan bu İktidar zamanında, sıt
manın, veremin kökü mü kazınmıştır? Kan merkezlerinin tümü, AİDS virüsünü tespit edecek 
teknolojiye mi ulaşmıştır? Birinci basamak hizmetleri güçlendirildi mi? Sevk sistemi çalıştırıl
dı mı? Hastanelerdeki yığılmalar önlendi mi? Bakanlık, devlet adına ülkede sağlık hizmetleri
nin tek sorumlusu iken, hizmeti tek elden yönlendirebildi mi? Yani, ne yaptınız? Yedi yıl az 
mı? Bugüne kadar hep yapacaklarınızı dinledik. Hekim ve yardımcı sağlık personelinin dağılı
mındaki dengesizliği mi giderdiniz? Tıbbî cihaz ve motorlu araç açığını mı kapattınız? Dört 
yıldır Bakanlığın tozlu raflarında bekleyen 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Yasası ne oldu? 
Çıkarırken, "Acelemiz var, sağlıkta da çağ atlayacağız" diyordunuz! Neden uygulamaya koy
muyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Baran, süreniz dolmuştur, lütfen toparlayın efendim. 
DOĞAN BARAN (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
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Sayın milletvekilleri, Dünya Sağlık Teşkilatı, bir hekimin günlük mesai saati süresinde bak
ması gereken hasta sayısını 20 olarak belirlemişken, Devlet Planlama Teşkilatı da bu rakamı 
ilke olarak kabul etmişken, Türkiye'de hekimlerimizin bir günde muayene ettiği hasta sayısı 
60 ile 100 arasındadır. Temmuz 1989'da yapılan yüzde 90'lık zammın dışında tüketici fiyatları
nın yıllık ortalaması yüzde 61,4 iken, son yedi yılda sağlık personelinin maaşlarına yapılan yıl
lık ortalama zam, yüzde 45-50 dolayındadır. Hekimlerimizin maaşları, ev kirası ve mutfak mas
rafına dahi yetmemektedir. Bugünün koşullarında, en üst seviyede hizmet veren hekimin yan 
geliri yoksa, geçinmesi mümkün değildir. Bugün değişik meslek grupları 657 sayılı \asanın dı
şında arayışlarda bulunurken, dünya standartlarıyla yarış edebilecek ehliyetteki hekimlerimi
zi, 657 sayılı Kanun kapsamı içerisinde tutmak mümkün değildir. Hâkim ve polislerde olduğu 
gibi, özel bir personel yasası çıkarılarak, özendirici önlemler alınmalıdır. 

Bakanlıkta partizanlığın kurumlaştığını, merkez teşkilatında tamamlanan kadrolaşmanın 
şimdi, sağlık kuruluşlarına kaydırıldığını esefle müşahede ediyoruz. Bakanlık, sağlık hizmet
lerinde başarılı olmak istiyorsa, "Hastaya hizmet, ibadettir" felsefesiyle çalışan hekimlere sa
hip çıksın; şu veya bu şekilde onları baskı altında tutmasın; onlara, sosyal ve ekonomik güven
cenin yanı sıra, işe alma, işten çıkarma, atama, terfi, tayin ile ilgili konularda da çalışma gü
vencesi versin. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; beni sabırla dinleme lütfunda bulunduğunuz için, he
pinize, şahsım ve grubum adına teşekkür ediyorum. 

Sağlık Bakanlığı bütçesinin, Bakanlık camiasına, memleketimize hayırlara vesile olmasını 
diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri alkışlar; SHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baran. 
Değerli milletvekilleri, Birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 17.00 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 17.58 

BAŞKAN : Başkanvekili Ayteldn Kotil 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), Kadir Demir (Konya) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 54 üncü Birleşiminin üçüncü oturumunu 
açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. — 1991 Malî Ytlt Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kurulular Bütçe Kanunu Tasarıları 
ile 1989 Malî Ytlt Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/752, 
1/753; 1/732, 3/1398, 1/733, 3/1399) (S. Sayıları: 488, 489, 495, 493) (Devam) 

B) SAĞLIK BAKANLIĞI (Devam) 

1. — Sağlık Bakanlığı 1991 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Sağlık Bakanlığı 1989 Malî Yüı Kesinhesabt 

a) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Bütçesi 
2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Kesinhesabt 

BAŞKAN — Müzakerelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerini almış bulunmaktadır. 
Söz sırası Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Hamdi Özsoy'da. 
Buyurun Sayın özsoy. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA HAMDİ ÖZSOY (Afyon) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Sağlık Bakanlığımızın 1991 yılı bütçesi hakkında, Anavatan Partisi Grubumuz adına gö
rüşlerimi bildirmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Yüce Meclisi saygıyla selamla
rım. 

Partimizin iktidara gelişinden bu yana, yedi yıl gibi bir zaman geçmiştir. Bu süreye sığdırı
lan hizmetler göz önüne alındığında, ulaştığımız mesafenin çok büyük olduğunu görüyoruz. 

Hükümetlerimiz, bu dönem içerisinde gerçekten büyük hizmetler getirmişlerdir. Bu hiz
metlerin değerlendirilmesi, şimdi yapıldığı gibi, ileride de tarihin hassas ölçüleriyle yapılacak
tır. 

Anavatan hükümetleri, meseleleri, her konuda, kalıcı, köklü ve ciddî uygulamalarla çöz
mek yolunu seçmişlerdir. Bu gelişmelerin çeşitli örneklerini sağlık alanında görmek mümkün
dür. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; toplumun ve onu teşkil eden fertlerin refah ve mut
luluğunun ön şartı sağlıktır. 57 milyonluk nüfusa ulaşan ülkemizde, her yıl hızla artan nüfusu
muzun sağlıklı olarak yaşantılarını sürdürmelerinin sağlanması, Sağlık Bakanlığımızın ilk gö
revidir. 
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Anavatan Partimiz döneminde, eskiye oranla, sağlık bütçemize ayrılan daha çok paylar, 
yapılan çeşitli yatırımlar, ileri tıp tekniğine açık çalışmalar; köhneleşmiş modeller yerine, çağ
daş ve ülkemizin yapısına uygun gerçekçi faaliyetler, bizim bu konuya verdiğimiz önemin başlı
ca göstergeleri olmuştur, özellikle son yıllardaki örnek çalışmalara rağmen, bir yanda, gelişen 
sanayileşmenin getirdiği hızlı şehirleşme ve bunun sonucu olarak görülen büyük şehirlerdeki 
çarpık yapılaşma, sağlık sorunlarının alanını ve boyutlarını büyütmüştür. Bu durum, yeni sağ
lık meselelerinin doğmasına neden olurken, eskimiş ve çağ dışı kalmış modellerle sağlık sorun
larının çözümü çok zor hale gelmiştir. Ancak, çeşitli istatistik! bilgilerden de görüyoruz ki, 
Sağlık Bakanlığımız, zor olanı basana çalışmalarla, ülkemiz ve insanlarımız adına gurur du
yacağımız faaliyetler içinde olmuştur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bütün dünya ülkelerinin benimsediği, "2000 yılında 
herkese sağlık" hedefine ulaşabilmek için, Türkiye'nin, tüm komşularımıza, hatta dünyanın 
birçok ülkesine örnek teşkil edecek çalışmalarını görmek, bizleri çok memnun ediyor. Kanaa
timce bu hedef, temd sağlık hizmetlerinin planlı bir şekilde halkımızın ayağına götürUlmesiyle 
gerçekleşecektir. Kim, hangi ölçüde karamsar tablolar çizmeye çalışırsa çalışsın, bu alanda kat 
edilen mesafeler ortadadır. Elimizdeki veriler, Sağlık Bakanlığımızın, son dönemde personel 
ve fiziki yapıya önem veren büyük yatırımlarıyla, uygulamaya koyduğu gerçekçi projeleriyle, 
temel sağlık hizmetlerinden başlayarak uluslararası ilişkilere kadar, birçok konuda başarılı fa
aliyetlerini açıkça gösteriyor. 

Değerli arkadaşlarım, temel sağlık hizmetleri, ülkemizin sağlık hizmetlerinin çekirdeğini 
teşkil eden esas sağlık hizmetleri olup, toplumsal ve ekonomik kalkınmamızın vazgeçilmez par
çasıdır. Temel sağlık hizmetleri, insanların yaşadığı ve çalıştığı yerlerin mümkün olduğu kadar 
yakınına götürülen, fertlerin, ailelerin ve toplumun ilk başvuru yeri olan sağlık hizmet zinciri
nin ve millî sağlık sisteminin birinci halkasını teşkil etmektedir. 

4 trilyon 433 milyar 762 milyon liralık Sağlık Bakanlığımızın bütçesinin, 1 trilyon 766 mil
yar 474 milyon liralık bölümünün temel sağlık hizmetleri için ayrılması ve bu payın Bakanlık 
bütçesi içerisinde yüzde 24'e ulaştığını görmek, bizleri çok memnun ediyor. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; temel sağlık hizmetlerinin tam dengeli olarak ülke
mizin her yanına götürülebildiğini elbette ki söyleyemeyiz, özellikle, büyük şehirler dışındaki 
illerimizden seçilip Yüce Meclise gelen milletvekili arkadaşlarımız bu dengesizliğin sonuçlarını 
sıkça yaşarlar. Bizlere halkımızdan gelen talepler arasında, sağlık personeli ve hizmetleriyle il
gili istekler özel ve yoğun bir yer tutar. Kendisine başvuran seçmenine Ankara'da sağlık hizme
ti verdirebilmek için çırpınan değerli arkadaşlarımızın sayısı hiç de az değildir. 

Ancak, burada önemli bir konuya dikkat çekmek isterim. Düzenli bir sevk zincirinin ol
mayışı, özellikle büyük şehir sağlık kuruluşlarına yoğun akının başlıca sebebidir. Bir tıp men
subu olarak bu konuda ilginç tespitlerim var. Halkımız, tıbbî yardıma ihtiyaç duyduğunda, 
en küçük rahatsızlığında bile Ankara, tstanbul ve tzmir gibi büyük şehirlere gitme alışkanlığı
na girmişlerdir. 

Aslında, düzenli bir sevk sistemi ile bu yığılma ve yakınmaları büyük ölçüde çözmek müm
kündür. Yapılan araştırmalar, sağlık sorunlarının yüzde 90'ını yerinde çözmenin mümkün ol
duğunu gösteriyor. Sağlık Bakanlığımızın 1990 yılı faaliyetlerine baktığımızda, sağlık problem
lerinin yerinde çözümü ilkesine uygun olarak yoğun çalışmaların yapıldığını memnuniyetle gö
rüyoruz. 
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Anavatan Partisinin iktidarı dönemiyle ilgili veriler, temel sağlık hizmetlerinin, fizikî yapı 
ve personel yönünden büyük gelişmeler içinde olduğunu göstermektedir. Bazı örnekler ver
mek gerekirse; 1983 yılından günümüze kadar sağlık ocaklarının sayısı yüzde 36,39 artışla, 2 
525 'ten 3 444'e ulaşmıştır. 1983 yılında 7 055 olan sağlık evi sayısının, 1 Aralık 1990 tarihi 
itibariyle, 11 062'ye ulaştığım, ülkemiz ve insanlarımız adına sevinçle görüyoruz. Böylece, sağ
lık evlerimizin sayısında 7 yılda yüzde 39,2'lik artış kaydedilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizde, başta hekim olmak üzere, sağlık perso
nelinin sayıca yetersizliği ve yurt düzeyi ile kurumlara dağılımındaki dengesizliği yıllarca prob
lem olmuştur. Sağlık Bakanlığımızın son 7 yıllık çalışmalarına baktığımızda, sağlık personeli
nin yetersizliğinin giderilmesi ve yurt düzeyinde dengeli dağılımı konusunda fevkalade mesafe
lerin alındığını görüyoruz. Çeşitli örnekler vermek gerekirse: Sağlık Bakanlığımıza bağlı ola
rak görev yapan toplam hekim sayısı, 1983 yılında 8 429 iken, 1990 yılında 22 431'e ulaşmıştır. 
7 yılda hekim sayısındaki artış 14 002'dir. 1983 yılına kadar, yani Anavatan Partimizin iktidara 
geldiği döneme kadar, Sağlık Bakanlığımızın bünyesinde sadece 8 429 hekim görev yapmakta 
iken, 7 yılda bu sayıda yüzde 166,1'lik bir artış sağlanmıştır. Böylesi bir gelişme, hiçbir kurulu
şumuzda görülmeyen başarılı bir çalışmanın ürünüdür. 

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan hemşire sayımız, 1983 yılında 22 600 iken, 1990 
yılında 29 247'ye; ebe sayımız 12 500'den 28 463'e; sağlık memurlarımızın sayısı ise 9 500'den 
16 095'e ulaşmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan personelde son yedi yılda 
sağlanan önemli gelişmelere rağmen, sağlık sektörümüzün en önemli problemlerinden biri de, 
ebe ve hemşire açığı olmaktadır, özellikle son iki yıllık yoğun çalışmalar, bu konuda da cum
huriyet tarihimizde görülmemiş atılımların göstergesi olmuştur. 1989 yılına kadar Sağlık Ba
kanlığına bağlı sağlık meslek lisesi sayısı sadece 84 iken, 1989 yılında 57, 1990 yılında 94 okul 
olmak üzere, toplam 151 yeni okul açılarak, sağlık meslek liselerinin sayısı 235'e yükselmiştir. 
Böylelikle, halen sağlık meslek liselerinde okuyan öğrencilerimizin sayısı 33 480'e ulaşmıştır. 
Dolayısıyla, ebe ve hemşire açığının en kısa süre içinde kapanacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. 
özellikle, bu konuda gerçekten büyük hizmetler getiren Sağlık Bakanımıza, kendisine yardım
cı olan bütün bakanlık ve kuruluşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, başlangıçta da belirttiğim gibi, sağlık sektörümüz, toplumumuzun 
refah ve mutluluğunun, insanlarımızın en temel haklarından biri olan sağlıklı yaşam hakları
nın sağlanması açısından en önemli sektörlerimizden biridir. Bu hak, Anayasamızın 56 ncı mad
desinde kesin hükümleriyle yer alarak, değişik maddelerinde çeşitli şekillerde özellikle belirtil
miştir. 

Anavatan Partimiz, diğer konulara olduğu gibi, bu konuya ve halkımızın sağlığına verdiği 
büyük önemi, Sağlık Bakanlığımızın bütçesini, geçen yıla göre yüzde 68'lik bir artışla, 4 tril
yon 433 milyar 762 milyon liraya yükselterek göstermiştir. Yalnız Sağlık Bakanlığı olarak, ge
nel bütçe içerisindeki yüzde 4,26'lık bu pay, diğer kurum ve kuruluşların harcamaları da dik
kate alındığında, yüzde 10'luk orana ulaşmaktadır. 

Anavatan Partimizin temel felsefesi ve programımızdaki hedeflerimizin en önemlilerin
den biri, vatandaşlarımızı sağlıklı yaşam şartlarına kavuşturmak, herkese âdil ve dengeli sağ
lık ortamı yaratmaktır, Yukarıdaki fizikî yapı ve personel gelişmeleri açısından açıkladıklarım, 
bu anlayışımızın kesin göstergesidir. 
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Bütün bu gelişmelere rağmen, hedeflenen, amaçlanan noktalara ulaştığımızı söylemek el
bette ki mümkün değildir. Eksiklikler vardır, problemler çeşitli yanları ile yaşanmaktadır. Bü
yümenin, gelişmenin sıkıntılarını zaman zaman hepimiz yaşamaktayız. Bu problemler ve sı
kıntıların sebeplerini incelediğimizde, ortada, fınans ve idare açısından sistemle ilgili problem
lerin izlerini görüyoruz. Daha açıkça belirtmek gerekirse, sağlık sektöründe çağdaş bir yapı
laşma ve tek elden yönetim yerine, dağınıklığın ve bu çok başlılığın olumsuz etkileri yaşan
maktadır. 

Sağlık hizmetlerinin finansmanı, bütün dünyada üzerinde önemle durulan ve tartışılan 
bir konudur. Bugünkü mevcut sistemler üç grupta toplanabilir: 

Bunlardan ilki, bütün sağlık hizmetlerinin devlet tarafından vatandaşa verilmesidir. Bu 
sistemde sağlık gideri, bütünüyle devlet bütçesinden karşılanmakta, kişiler ayrıca bir katkıda 
bulunmamaktadır. Sistemin kaynağı vergilerdir. 

Dünyada diğer bir sistem ise, bütünü ile serbest pazar ekonomisine dayanmaktadır. Bu 
sistemde, hizmetlerin fiyatları pazar şartlarına göre teşekkül ediyor, fertler doğrudan harca
malarda bulunarak hizmeti satın alıyorlar. 

Üçüncü model ise, sağlık sigortası modelidir. Bu sistemde, fertler belirli miktarda prim 
öderler, sağlık harcamaları bu primlerin birikiminden karşılanır. Endüstrileşmiş ülkelerin bir
çoğu bu tür sigorta sistemini benimsemişlerdir. 

Değerli arkadaşlarım, Sağlık hizmeterinin bütünü ile devlet tarafından verildiği sistemler, 
yakın geçmişe kadar, daha ziyade Doğu bloku ülkelerinde uygulanıyordu. Hepimizin yakın
dan bildiği gibi, bu bloktaki siyasal çözülmeler, ülkelerin köhneleşmiş modelleri bırakmaları, 
demokratik ve hürriyetçi siyasal sistemlere dönüşmeleri ve nihayet serbest piyasa ekonomileri
ne yönelmeleri, sağlık hizmetleri açısından da yeni arayışları getiriyor. Aslında, önceki sistem
ler içinde, bu ülkelerde sağlık hizmet kalitesi ile ilgili problemler mevcuttu. 

lam üyelik için başvurduğumuz Avrupa Topluluğu ülkelerinde sağlık hizmetlerinin finans
manı konusunda standart bir yapı yoktur. Belçika, Birleşik Almanya, Fransa, Hollanda, İtal
ya ve Lüksemburg sigorta sistemini seçmiş ülkelerdir. Buna karşılık, İngiltere ve trlanda sağlık 
hizmetlerini genel bütçeden finanse etmektedirler. Danimarka, İspanya ve Portekiz'de ise, iki 
sistemin karışık uygulamaları yapılmaktadır. 

Türkiye her alanda kabuk değiştiriyor, özellikle son yedi yılda büyük gelişmeler, bizi çe
şitli konularda daha geniş arayışlara mecbur ediyor. Bilinen ve daha çok uygulanan sistemlerin 
iflasının görüldüğü bir dönemde, geniş anlamda tarihî gelişmelerin her geçen gün büyük hızla 
meydana geldiği bir zamanda yaşıyoruz. Bütün bu gelişmelere Türkiye'nin ayak uydurması ge
rekmektedir. Her konuda olduğu gibi, sağlık alanında da ileri Batı ülkelerinin uyguladığı sis
temleri bünyemize uygun bir şekilde uygulamak, çağımızın bir gereği haline geliyor. 

Biz, Anavatan Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubu olarak, Sağlık Bakanlığımızın 
bir yılı aşkın süredir devam ettirdiği genel sağlık sigortası çalışmalarının realize edilmesiyle, 
sağlık problemlerimizin büyük ölçüde halledilebileceği inancını taşıyoruz. Memleketimizin bün
yesine uygun bir yapılaşma, bütün vatandaşlarımıza sağlık alanında güvence getirecek, sağlık 
personelimizin yaygın ve adil dağılımı ile başlayıp, hastanelerdeki yığılmalara kadar bir çok 
sağlık problemlerimize çözüm sağlayacaktır. 
, Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sağlık faaliyetleri üzerine konuşmaların, genel karam
sarlık ve şiddetli tenkit unsurlarına dayalı olduğunu takip ediyoruz. Anayasamızla teminat 
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altına alınan vatandaş sağlığı, elbette ki, çok geniş tartışmaları gerektirecek önem ve anlam 
ifade eder. Ancak, Sağlık Bakanlığı istatistikî bilgilerine, bilimsel araştırmaların sonuçlarına 
baktığımız zaman, yedi yılda önemle mesafelerin alındığını, cumhuriyet tarihimizin 60 yıllık 
dönemine; yani 1923-1983. yılları arasındaki yarım asrı geçmiş zaman dilimi içinde yapılanları 
çok aşmış faaliyetlerinin gösterildiğini görüyoruz. Temel sağlık hizmetlerinden sağlık eğitimi
ne; tedavi hizmetlerinden ana ve çocuk sağlığı faaliyetlerine; kanser, verem ve sıtma gibi yaygın 
ve sonuçları ürkütücü hastalıklarla savaşa kadar bir çok konuda, gerçekten gurur verici çalış
malar, Anavatan tktidan döneminde ve yedi yıl gibi kısa bir sürede gerçekleştirilmiştir. Tek 
tek örnekler vermek gerekirse; genel bütçe içinde sağlığa ayrılan paylar sürekli yükseltilmiş, 
eğitime verilen önemle birlikte, ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayacak seviyelere getirilmiştir. Za
ten, bildiğiniz gibi, Hükümet programımız, eğitim ve sağlık harcamalarını daima ön planda 
tutan bir görüşü benimsemiştir. Bu görüş doğrultusunda, kişi başına düşen Sağlık Bakanlığı 
yatırım ve cari harcamaları, görüşünüze sunulan 1991 yılı bütçesinde en üst seviyeye ulaştırıl
mıştır. 

Sağlık Bakanlığımızın fizikî yapı ve personel ihtiyaçlarının karşılanması, aynı önem doğ
rultusunda büyük gelişmeler göstermiştir. 

Değerli arkadaşlarım, sağlık problemlerimizin çeşitli yanlarıyla devam ettiği görüşlerine 
biz de katılıyoruz. Problemlerin çözümü, bilimsel çalışmaların yapılmasıyla mümkündür. Ana
vatan İktidarımız döneminde her alanda önem verdiğimiz çalışma biçimlerinin esasını, mese
lelere kalıcı çözümler getirmek için bilimsel faaliyetlere önem vermek teşkil etmiştir. Rahmet 
ve saygıyla andığım Sayın Mehmet Aydın döneminde, bilim adamlarıyla birlikte başlatılan bu 
anlayış, halen Sağlık Bakanlığımızın çalışmalarına ışık tutmaktadır. Bakanlık, özellikle tıp fa
kültelerimiz, meslek odaları ve benzeri kuruluşların temsilcilerinden teşekkül eden uzmanlarla 
çalışmalarını yönlendirmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; personel yapısındaki artışlar, yedi yıllık dönemde, Sağlık 
Bakanlığı kuruluşlarımızın fizikî yapısına da aksetmiştir. 1983 yılında 412 olan hastane sayışı, 
1990 yılında 589'a çıkarılmış; ilçe hastanelerinin kurulmasına önem verilmiş, ilçe hastaneleri
mizin sayısı da, yedi yılda, 266'dan 427'ye yükseltilmiştir. Sağlık ocaklarında yedi yıllık dö
nemdeki artış yüzde 36'yı bulmuştur. Şu anda 3 444 sağlık ocağında hizmetler verilmektedir. 

Sevk zincirini sağlamak, ilk basamak sağlık hizmetlerine ağırlık vermek görüşüyle hara-
ket eden Sağlık Bakanlığımızın, sağlıkevlerinin yaygınlaştırılması konusundaki çalışmalarında 
yüzde 57'Iik artış getiren hizmetlerini takdirle anıyoruz. 

Yine aynı görüş doğrultusunda, semt polikliniklerine de ağırlık vermek suretiyle, Sağlık 
Bakanlığı, hem sevk zincirini sağlamak, hem de ilk basamak sağlık hizmetlerini halkın ayağı
na götürmek için önemli adımlar atmış bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, kalıcı çözümler getirmek, 2000'li yılların güçlü Türkiyesini yaratmak 
açısından gereklidir. Bu anlayış içerisinde, genel sağlık sigortası sisteminin büyük faydalar ge
tireceği inancımızı bir defa daha belirtiyor, Sağlık Bakanlığı bütçemizin ülkemize ve vatandaş
larımıza hayırlı ve uğurlu olması dileklerimle, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (ANAP sıra
larından alkışlar) , 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özsoy. 
Söz sırası Sayın Rauf Ertekin'de. 
Buyurun Sayın Ertekin. 
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ANAP GRUBU ADINA M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Sayın Başkan, Yüce Mecli
sin değerli üyeleri; Sağlık Bakanlığı 1991 yılı bütçesi üzerinde grubumun görüşlerini arz etmek 
için söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, sağlık meselelerine sadece politik açıdan bakıldığında, asgarî müş
tereklerde birleşebilmenin imkânı yoktur. Hiç şüphesiz, problemlere değişik çözüm anlayışları 
içinde bakan siyasî partilerimizin programları doğrultusunda açıklanan görüşler değerlidir. An
cak, değişen dünya ölçüleri içinde olaylara belirli açıdan bakan katı ve kalıpçı sistemlerin terk 
edildiği, gelişmelerin yaşandığı zamanımızda, çağdaş ve bilimsel değerlendirmelerin yapılma
sı, âdeta bir mecburiyet haline gelmiştir. 

Bu vesileyle, Doğru Yol Partisi Grub Sözcüsü Sayın Baran'a, Sayın Bakanımız Halil Şıv
gın tarafından genel sağlık sigortası hususunda dağıtılan metne sadık kalarak, bizim görüşle
rimize katıldıklarından dolayı, memnuniyet duyduğumuzu huzurlarınızda belirtmek istiyorum. 
millî bir politika olan sağlık politikasında, değerli SHP Grubunun da önümüzdeki günlerde 
aynı görüşleri paylaşacağına gönülden inanıyorum. 

Ülkeler ve milletlerin gelişmişliği, çok ve çeşitli ölçülerle değerlendiriliyor. Fert başına dü
şen gelir, ekonomik göstergeler, öğrenim ve kültür seviyeleri, yönetim sistemleri ve daha birçok 
unsur bu değerlendirmelerin yapılmasında etkili oluyor. Gelişmişlik, az gelişmişlik veya geri 
kalmışlık üzerindeki değerlendirmelerin bir diğer ve önemli noktasını da, o ülkelerin sağlık 
ölçüleri teşkil ediyor. Sağlık ölçüleri açısından standartların altında kalan ülke ve milletler, di
ğer değerlendirme ölçüleri ne olursa olsun, dünya sıralamalarının sonlarında yer alıyor. Ülke
lerdeki yönetim şekilleri ne olursa olsun, vazgeçilmez bir unsur vardır: tnsan ve onun sağlığı. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün dünyada uygulanan sağlık sistemlerine bakıl
dığında, çeşitli modellerin karışık ve dağınık bir yapılaşması ortaya çıkıyor. Sağlık harcamala
rının tümünün devletçe yapılması, sağlık sigortası veya ikisinin birleştirildiği sistemler açısın
dan baktığımızda, Türkiye'mizdeki uygulamanın bu üç modelden bazı izler taşıdığını görüyo
ruz. Karma mahiyette özellikler taşıyan bizdeki uygulamalar, bu sebeple karmaşık şartları ge
tiriyor. Her biri ayrı standartlarda hizmet veren sağlık kuruluşları ve bu kuruluşlar arasında 
bir işbirliğinin bulunmaması, hem hizmet arzında tam bir çok başlılığı getiriyor, hem de kay
nakların dağılması yönünden, fizikî ve personel yapılaşmasında eksiklikler, problemler yaratı
yor. Değişik ellerde idare edilen sağlık sektörümüzün bu çok başlılık içerisindeki durumu, sağ
lık personelimizin bölgelere eşit olmayan dağılımından, sağlık kurum ve kuruluşlarımızın ya-
pılaşmasındaki adil ve ölçülü olmayan durumuna kadar birçok problemleri de beraberinde ge
tiriyor. Anayasamızın 56 ncı maddesi, "Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde 
sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini ger
çekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler" di
yor. Anayasa böyle diyor ama, uygulama nasıl? Gelin, hep birlikte görelim. 

Ülkemizdeki durum oldukça karmaşık. Bir taraftan, 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sos
yalleştirilmesi Hakkındaki Kanun gereğince, birçok sağlık hizmeti, sağlık evleri, sağlık ocakla
rı, verem savaş dispanserleri, ana-çocuk sağlığı merkezleri gibi, Sağlık Bakanlığına bağlı kuru
luşlarda ücretsiz verilmekte; öte yandan, devlet memurları ve Emekli Sandığına bağlı diğer ki
şilerin tedavi harcamaları genel bütçeden karşılanmakta; bir taraftan da, Sosyal Sigortalar Ku
rumu, kendi üyelerinden prim toplayarak, aynı zamanda sağlık hizmetleri vermeye çalışmak
tadır; Bağ-Kur, kendi üyelerine, topladığı primler karşılığında hizmet satın almaktadır. Sosyal 
güvenlik şemsiyesi altında olmayan vatandaşlar ise, doğrudan harcamalarla sağlık hizmeti 
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satın almaktadır; gücü olmayanların tedavi giderleri ise, ya doğrudan Sağlık Bakanlığı hasta-
nelerince karşılanmakta ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonundan ödenmektedir. Sağlık 
sektörümüzün finansman açısından durumu böyledir. \ani, sağlık hizmetlerinin finansmanı, 
görüldüğü gibi, dağınık ve düzensiz bir yapı arz etmektedir. Hizmetin finansmanı açısından 
manzara bu iken, acaba hizmet veren kuruluşlar nelerdir? 

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin hastane işleten en büyük kurumudur. Ayrıca, Sosyal Sigor
talar Kurumu, üniversiteler, bazı kamu kuruluşları, belediyeler, vakıflar, özel kişi ve kuruluş
lar da hastane işletmektedir. Başarılı bir sevk sistemi bulunmadığından, çok uzmanlaşmış ku
rumlar olması gereken üniversitelerde ileri dal hastaneleri, sıradan vakalarla dolup taşmakta; 
yataklı tedavi hizmeti vermesi gereken hastaneler, poliklinik hizmeti vermektedir. Ayakta sağ
lık hizmeti vermesi gereken sağlık evleri, sağlık ocakları, istenilen seviyede etkili olamamakta
dır. 

Sağlık hizmetleri teşkilatı, Türkiye'deki büyüme ve şehirleşme olayını yakalayamamış, hızlı 
sanayileşmenin getirdiği sosyal değişikliklere ayak uyduramamıştır. Sistemin merkeziyetçi ya
pısı sonucu, Sağlık Bakanlığı birçok teferruatla uğraşır hale gelmiş ve zaman zaman gerçek 
fonksiyonlarında zafiyete uğramıştır. 

Hem kurumlar açısından, hem de kaynak yönünden ortaya koymaya çalıştığım bu dağı
nık ve düzensiz tablonun, bazı problemleri beraberinde getirmesi kadar tabiî bir sonuç ola
maz. Ancak, bu çok başlılığa, bu düzensizliğe ve organizasyon bozukluğuna rağmen, hekim
lerimiz, diş hekimlerimiz, eczacılarımız, ebe ve hemşirelerimiz, sağlık memuru ve teknisyenle
rimiz, canla başla hizmet veriyorlar. Huzurlarınızda, tüm sağlık ordumuzu saygıyla selamlı
yor, minnet ve şükran duygularımı arz ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu düzensizlik içinde sağlık ordumuz mensupları, gerçekten fedakâr
lık ölçüleri içerisinde hizmet veriyorlar. Bu arada, Anavatan Partisi İktidarımız döneminde sağ
lıkta, bakınız ne gibi sonuçlar meydana gelmiş: Yedi yıl önce binde 82.8 olan bebek ölüm hızı, 
günümüzde 59.3'e düşmüş; anne ölüm hızının düşürülmesinde, hemen hemen aynı seviyede 
başarılar sağlanmış; 

Aşılamada, ileri ülkelerin seviyesine çıkmış durumdayız. 
Sıtma vakaları yedi yılda yüzde 88, boğmaca yüzde 93, difteri yüzde 95 oranlarında düşü

rülmüş; 
Hastane, sağlık ocağı, sağlık evi, semt poliklinikleri, aynı yedi yıl içerisinde, yüzde 50'den 

başlayan ve yüzde 175'Iere ulaşan oranlarda artırılmış; 
Sağlık Bakanlığına bağlı hekim sayılarında yüzde 166'lara varan artışlar sağlanmış ve bü

tün bu yapılanların, getirilen hizmetlerin tablolarına bakacak olursak, 1923 yılından 1983 yılı
na kadar, 60 yıllık cumhuriyet dönemimizde yapılan hizmetlerin tamamına eşit seviyede, hatta 
bazı konularda çok üst hizmetler, yedi yıllık Anavatan hükümetleri döneminde gerçekleşmiş 
bulunmaktadır. 

İktidarımızın ilk Sağlık Bakanı Sayın Mehmet Aydın'ı rahmet ve minnet duygularımla, 
aziz hatırasıyla anıyor, bu büyük hizmetleri yedi yıl gibi kısa bir sürede gerçekleştiren diğer 
sağlık bakanlarımız, Mustafa Kalemli, Bülent Akarcalı, kısa bir süre için bu göreve getirilen 
Cemil Çiçek, Nihat Kitapçı ve şimdiki Bakanımız Halil Şıvgın'a, şahsım ve Grubum adına te
şekkürlerimi sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarırh, sağlık hizmetlerinin başarılı bir şekilde verilebilmesi için, her şey
den önce, sağlıklı bir müracaat zincirinin teşkil edilmesi gerekmektedir. Yani, birinci basamak 
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hizmetlerinin, sağlık evleri, sağlık ocakları, kamu sağlığı merkezleri ve semt poliklinikleri, ana-
çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezleriyle, dispanserlerde verilmesi gerekiyor. 

Yapılan araştırmalara göre, sağlık problemlerinin yüzde 90'ının ilk basamak hizmetleriyle 
çözülmesi mümkündür. Bir başka deyişle, ilk basamak hizmetleri almadan hastanelere koşan 
vatandaşlarımızın, bu kuruluşlarda yığılmalarını, üzülmelerini ve çile çekmelerini önlemek, ilk 
basamak sağlık hizmetlerinin düzenli yapılaşmasıyla sağlanabilir. Ancak, başlangıçta da be
lirttiğim çok başlılık sebebiyle bu konuda da karışıklık yaşanıyor; vatandaşımız, en küçük bir 
sağlık probleminde hastanelere koşuyor. Şimdi, Sağlık Bakanlığımızın, bu durum üzerine, çok 
güzel tespitleriyle, semt polikliniklerine ağırlık vermeye başladığını memnuniyetle görüyoruz. 
Böylelikle, sağlık hizmetleri gerçek anlamda halkın ayağına götürülmüş oluyor. 

İkinci basamak sağlık hizmetlerini vermek üzere ilçe devlet hastanelerinin de yaygınlaştı
rılmaya başlaması, yine bizim İktidarımız döneminde gerçekleşen bir diğer önemli uygulama
dır. 

1923'ten 1983'e kadar, 60 yılda, 266 ilçe hastanesi açılabilmiş iken, hükümetlerimiz döne
minde yedi yılda açılan ilçe hastanesi sayısı 161 adettir. 

Karamsar tablolar içinde şiddetli eleştiriler yapılıyor. 
Değerli arkadaşlarım, ellerimizi vicdanlarımıza koyalım -Sağlık Bakanlığı, 3 Mayıs 1920'de 

kurulmuş- İstiklal mücadelemiz ve cumhuriyetimizin kuruluşuna kadar geçen üç yıllık çalkan
tılı dönemi bir yana bırakalım, 1923'ten, Anavatan Partisinin İktidara geldiği 1983'e kadar, 
60 yılda yapılan bir bölüm hizmetlerin yarıya yakın bölümünü, bazı hizmetlerin ise çok daha 
fazlasını, yedi yıl gibi kısa bir sürede bizim iktidarımız gerçekleştirmiştir. Siyah gözlüklerden 
bu gelişmelerin görülmesini istemek, hizmet verenler olarak bizim en tabiî hakkımızdır. 

Değerli arkadaşlar, 60 yıllık ve 7 yıllık hizmet tablolarıyla ilgili veriler incelendiğinde, par
timiz dönemindeki başarıları birçok alanda görmek mümkündür. Ancak, istatistikî verilere da
yanan sağlık tablolarını görünce, takdir duygularımızı bir defa daha belirtmekten kendimizi 
alamıyoruz. Artan sağlık ocakları ve evleri, yüzde 175'lere varan artışlarla gerçekleşen perso
nel dağılımı, mobil hizmetler, Türkiye geneli ve bölgesel özelliklere göre hazırlanan sağlık master 
planları, Anavatan iktidarının sağlık açısından yüzaklarıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepimiz siyasetçiyiz, partilerimiz içinde değişik gö
rüşlerle politika yapıyoruz; ancak, rakamlar üzerinde polemiğe girmemiz, her şeyden önce, bi
limsel gerçeklere ters düşmektedir. Hekim sayısı artıyor, hastane ve öteki sağlık kuruluşlarının 
sayıları hızla yükseliyor, bilimsel veriler doğrultusunda hastalık sayılarının azaldığı ortaya çı
kıyor ve biz hâlâ gerçekleri tartışıyoruz!.. 

Temel sağlık hizmetlerinde fevkalade mesafeler almış durumdayız. Tedavi hizmetlerimiz, 
bazı tenkitlere rağmen, hizmet kalitesi yönünden dünya standartlarına ulaşmış durumda. Ar
tık, en önemli ameliyatları ülkemizde yapacak seviyeye ulaşmış bulunuyoruz. Birçok komşu 
ülke, sağlık hizmetlerinde Türkiye'yi örnek alıyor; Dünya Sağlık Teşkilatı ve birçok uluslarara
sı sağlık kuruluşu, Türkiye'de sağlık alanındaki hizmetlerin memnuniyet verici seviyelere gel
diğini açıklıyor. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye, büyümenin sıkıntılarını yaşıyor. Bu sıkıntılar, her alanda 
olduğu gibi, sağlık alanında da yaşanıyor. Bir tarafta başarılar, bir tarafta günlük olaylardan 
kaynaklanan sıkıntılar... Yarının daha güçlü Türkiyesine ulaşmak için, elbette ki, bazı sıkıntı
lardan geçeceğiz. Sağlık konusu, bütün bu gelişmeler içerisinde çok hasas bir konu. Hastalığın 
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getirdiği psikolojik durum, tarafları her yönüyle etkiliyor. Bu nedenle, günlük olaylara dönük 
katı eleştiriler yerine, bu hassas meselenin çözümü için kalıcı ve faydalı sistemler getirmeye, 
geliştirmeye mecburuz. Birtakım konuları tartışalım; ancak, sağlık gibi çok hassas konuda, 
gelin birleşelim; çözüm tekliflerini ve yollarını getirelim. 2000 yılında herkese sağlık hedefine 
ulaşmanın anahtarı, temel sağlık hizmetleridir. Almaata Bildirgesinde formüle edilen temel sağlık 
hizmetleri kavramı, geleneksel sağlık hizmetleri anlayışının dışında, birçok yeniliği ihtiva et
mektedir. 

Almaata Bildirgesi, ülkelerin sağlık hizmetleri sisteminde yeniden düzenlemeler gerektire
bilecek teklifler sunmaktadır. Bildirgenin 6 ncı maddesi, temel sağlık hizmetlerini son derece 
açık ve net olarak şu şekilde tarif ediyor: "Temel sağlık hizmetleri, bir toplumdaki fert ve aile
lerin geneli tarafından kabul edilecek yollardan, onların tam olarak katılımlarıyla, ülke ve top
lumca karşılanabilir bir harcama karşılığında, onlara götürülen esas sağlık hizmetidir. Temel 
sağlık hizmetleri, ülkenin sağlık hizmetinin çekirdeğini oluşturur ve genel anlamdaki toplum
sal ve ekonomik kalkınmanın vazgeçilmez bir parçasıdır." 

Temel sağlık hizmetleri, millî sağlık sisteminin, insanların yaşadığı ve çalıştığı yerlerin müm
kün olduğu kadar yakınına götürülmüş, bireylerin, ailelerin ve toplumun ilk başvuru yeri olan 
sağlık hizmeti zincirinin birinci halkasını oluşturur. Türkiye'nin, bu ruha uygun bir sağlık hiz
metleri sistemi kurması için, hukukî ve fizikî altyapısında önemli değişiklikler yapması gerek
mektedir. Ancak, toplum olarak, sağlık hizmeti anlayışımızı yeniden gözden geçirmemiz, ter
cihlerimizi bu prensipler doğrultusunda kullanmamız gerekmektedir. Bu da, küçümsenmeye
cek ölçüde çaba sarf etmemiz sonucunu doğuracaktır. Türkiye'nin millî stratejileri tespit edi
lirken, bu nokta daima göz önünde tutulmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; millî sağlık politikamız doğrultusunda yapılması ge
rekenler vardır. Sağlık insangücünün yetersizliğinin giderilmesi; finansman ve altyapı yetersiz
liğine, yeni imkânlarla gerekli tedbirlerin alınması ve nihayet, organizasyon eksikliklerinin gi
derilmesi, yapılması gerekenlerin en önemlilerindendir. Günümüzde sosyal güvenlik son dere
ce önemli; ancak, o önem ölçüsünde de bedeli yüksek bir sistemdir. Bedelin yüksekliği, sağlık 
hizmetlerinin finansmanında da çeşitli darboğazlara sebep olmaktadır. Anavatan Grubumu
zun bu konudaki temel görüşlerinden biri, ortadaki problemlerin, nüfusun tamamının genel 
bir sağlık sigortası kapsamına alınmamış olmasından kaynaklandığı doğrultusundadır. Böyle
likle, hizmetin finansmanında ve hizmetlerden faydalanmada farklı uygulamalar meydana gel
mektedir. 

Ayrıca, sağlık sektöründeki çok başlılığın da, hizmetlerdeki aksamalarda payı büyüktür. 
Aslında, sektördeki bütün harcamalar dikkate alındığında, gayri safî millî hâsılanın yüzde 
10'unun sağlık harcamalarına ayrıldığı görülecektir. 

Böylesine büyük bir pay sağlık harcamalarına ayrılırken, bazı problemlerin devam etme
si, endüstrileşme ve şehirleşme ile bunlara yenilerinin ilavesi, bizim kanaatimize göre, çok baş
lılığın bir sonucudur. Bu çok başlılık, bir önemli yanıyla organizasyon problemlerini getirmekte, 
fizikî ve personel yapılaşmasıyla, sağlık hizmetlerinin adil ve eşit şekilde yaygınlaşmasını en
gellemektedir. Bizim ciddî şekilde üzerinde durmamız gereken en önemli konu, kanaatimizce 
budur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biz Anavatan Partisi Grubu olarak, bütün vatandaş
larımızın sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınmasıyla, sağlık hizmetlerinin tekelden yönetim 
ve yönlendirilmesiyle bu problemlerin çözülebileceğine inanıyoruz. Esasen, sosyal adalet anla-
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yışında bizden farklı olduklarını, bizden farklı düşündüklerini sanmadığımız diğer partileri
mizi ve değerli milletvekillerini bu konuda işbirliğine çağırıyoruz. 

Çeşitli konularda değişik görüşler taşıyoruz; ancak, akıl yolu birdir. Gelin el ele verelim; 
halkımıza olan temel görevlerimizden birini, siyaseti yapılmayacak bir hassas konuda, sağlık 
konusunda yerine getirelim. Genel Sağlık Sigortasını çok iyi bir şekilde tartışarak, ülkemize, 
halkımıza maledelim. Herkes, sosyal güvencede olsun. Hekimle hasta, para konuşmasın. İn
sanlar hastane kapılarında saatlerce beklemesin, tnsan haysiyetine uygun olmayan tablolar ya
şanmasın. Gücü olmayanların paylarını devlet karşılasın. Sağlık sektöründeki çok başlılığa son 
verilsin. Bu Yüce Mecliste ittifakla bir karar vermiş olalım; birliğe, huzura en çok ihtiyaç duy
duğumuz bu dönemde, Genel Sağlık Sigortası, bu beraberliğin bir simgesi olarak meydana çıksın. 

Değerli arkadaşlarım, Sağlık Bakanlığının, bütün bu zor şartlar içerisinde görevini bihak
kın yerine getirdiği kanaatindeyiz. Bazı günlük problemlerin, alınan tedbirlerle giderildiği ve 
giderileceğini düşünüyoruz. Sağlık ve eğitime ayrılan paylar, keşke genel bütçemiz elverse de, 
daha yüksek seviyelere çıkarılsa. 

Sağlık sistemimizle ilgili görüşlerimi şöylece özetlemek istiyorum: Sağlık, yalnız hastalık 
ve sakatlığın olmayışı değil; bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Bu tarif 
doğrultusunda, sağlık hizmetleri herkese eşit olarak verilmelidir. Sağlık sektöründe kalıcı çö
zümlere gidilmelidir. 

Bu duygularla, Sağlık Bakanlığımızın 1991 yılı bütçesinin ülkemize, milletimize, Sağlık 
Bakanlığımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ertekin. 
Sayın Bakan, buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
SAĞLIK BAKANI HALÎL ŞIVGIN (Ankara) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; ko

nuşmama 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. 

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 içimiz
de, grubumuzda arkadaşlarımızdan da tenkitler gelecek. Bunları, demokrasinin birer sağlık 
işareti saymamız gerekir. Eğer demokratik bir sistem içerisindeysek, elbette eleştirecek, yol gös
terecek, tenkit edecek ve bundan da ülke yararına iyi sonuçlar çıkaracağız ve zaten bunu çıka
rabilmek için tartışıyoruz. "Her şey doğrudur, her şey güllük gülistanlıktır" demek mümkün 
değil. Bugün Türkiye'nin en önemli iki probleminden birisi sağlık, diğeri de eğitimdir. Hükü
metimiz, 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, Hükümetimizin, sağlığa ne kadar önem ver-
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diğinin 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 prob
lemlerimiz vardır ve bir organizasyon problemimiz vardır. Bütün bunları, geleceğe dönük ola
rak iyi planlayabilmemiz lazımdır. Ancak, bir iki göstergeyi de bu arada ifade etmek istiyo
rum: 

1983 yılında, 2 52S olan sağlık ocağı sayısı, 1 Aralık 1990 tarihi itibariyle 3 444'e ulaşmış
tır; 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 
1000 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. Ta
biî, bunu da yeterli bulmuyoruz, yeterli olması da mümkün değildir. 

Personelle ilgili olarak da bir iki rakam vermek istiyorum: Temel sağlık hizmetleri alanın
da 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 yüksel
miştir 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 yılın
da yüzde 8'di, bugün bu rakam yüzde 60'a çıkarılmıştır. 

Bildiğiniz gibi, geçen sene başlattığımız sağlık taramasında, Türkiye'deki bütün ilk, orta
okul ve liseler taranmış, yaklaşık 10 bine yakın çocuğumuz sağlık taramasından geçirilmiş, bu
nun sonucunda, ülke genelindeki sağlık problemlerinin tespit edilebilmesi ve bir sağlık harita
sının 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 Ba
kanlığımız, içişleri Bakanlığımız, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığımız, devlet bakanlıkları
mız ve diğer bakanlıklarımızı saymamız mümkün. Her kademede bize destek olan bütün ka
mu kurum ve kuruluşlarına ve özellikle bu hizmetlerin verilmesinde üstün gayretleri olan, baş
ta grubumuza mensup milletvekillerimiz olmak üzere, muhalefet milletvekillerine de huzuru
nuzda teşekkür etmek istiyorum. 

M. TURAN BAYAZT (tzmir) — Sayın Bakan, başta niye grubunuz? 
SAĞLIK BAKANI HALlL ŞIVGIN (Devamla) — Efendim, o önceliği, müsaade ederse

niz, 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 
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veren Sıtma Savaş Teşkilatı mensuplarımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. 
Yine, verem savaş hizmetlerinde önemli çalışmalar yürütülmüştür. 
Kanser hizmetlerinde, önümüzdeki yıldan itibaren çok büyük bir atılımı -şimdiye kadar 

yaptığımız çalışmalara ilaveten- yapacağımızı burada özellikle ifade etmek istiyorum. 
En önemli konularımızdan birisi olan, ana ve çocuk sağlığıyla ilgili olarak; önümüzdeki 

yılın, anneleri ve çocukları yaşatma programı çerçevesinde geçeceğini burada huzurunuzda özel
likle ifade ediyorum. Bütün illerimizde, bütün ilçelerimizde bu faaliyete, bütün milletvekili ar
kadaşlarımızın iştirak etmesini özellikle istirham ediyorum. Celiniz, birlikte bu çalışmalarımı
zı beraber götürelim, kamuoyunu oluşturalım. Çünkü, Türkiye'de en önemli mesele, insanları
mızın kendi sağlıklarına sahip çıkma bilincinin oluşmasıdır. Bu bilincin, maalesef ülkemizde 
yeterli olmadığı kanaatindeyiz. Bu kanaate nereden varıyoruz?.. Bu kanaate şuradan varıyo
ruz: Yapmış olduğumuz sağlık taramamızda, bazı okullarımızda temizlik için, temizlik malze
mesi olarak sabunun olmadığını, hatta bazı okullarımızda -ki bunların büyük bir kısmı köy 
okullarıdır- tuvaletlerin olmadığını tespit etmiş bulunuyoruz. Bu bilince ulaşabilmek için el
birliğiyle 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. 

işte, bunları sağlayabilmenin ve bu gibi hizmetleri götürebilmenin yanı sıra, ülkemizde bugün 
bir problem var ve bunu gerek bizim arkadaşlarımız, gerekse muhalefete mensup arkadaşları
mız 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. 

Nüfusumuzun büyük bir bölümünün sağlık açısından güvencede olduğunu, ama bir bö
lümünün ise sağlık açısından güvenceden yoksun olduğunu görüyoruz. Bu gibi problemleri 
ortadan kaldırabilmenin yolu, ileri Batılı ülkelerin yapmış oldukları çalışmaları bizim de yap-
mamızdır. 

"ileri ülkeler ne yapmış?" diye inceledik. Gelişmiş, sanayileşmiş ülkelerin uyguladıkları 
sistemle, Doğu Bloku ülkelerinin uyguladıkları sistem arasında bir fark var. Doğu Bloku ülke
leri, 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 oldukları
nı, ama tedavi hizmetlerinde fazla gelişmediklerini gördük. Doğu Bloku ülkeleri de şimdi bu 
sistemlerini terk ediyorlar, genelde ileri Batı ülkelerinin uyguladıkları sistem olan sağlık sigor
tası sistemine geçmek için Dünya Sağlık Teşkilatına başvurmuş bulunuyorlar ve şu anda onun 
müzakerelerini yapıyorlar. 

Peki, Batılı ülkelerde, gelişmiş, sanayileşmiş ülkelerde uygulanan sistem nedir?.. Başta Ame
rika, Kanada, Almanya, ingiltere, Fransa olmak üzere bu hizmet, genelde sağlık sigortası sis
temiyle veriliyor. Şahıslar prim ödüyorlar, ödedikleri primin karşılığında sağlık hizmeti alını
yor. Genelde, sağlık sigortası sisteminde Batı ülkelerinin tek birinde çok çarpıcı bir ayrılık var
dır; o da, ingiltere'dedir, ingiltere, genel sağlık sigortasını kabul etmiş olmasına rağmen, sigor
tanın finansmanı konusunda prim almak yerine, devlet karşılıyor; ama ingiltere de, bu, devletin 

— 235 — 



T.B.M.M. B : 54 20 . 12 . 1990 O : 3 

karşılaması sisteminden çıkabilmek için bütün gücüyle çalışıyor, fakat çıkamıyor. Bu sistemin 
ingiltere'yi batırdığını da ifade ediyorlar; yani devlet tarafından karşılamakla, şahısların ken
dileri tarafından ödedikleri prim arasındaki farkın en çarpıcı örneği ingiltere'dir. 

Bu örnekleri göz önünde bulundurarak, Türkiye'nin genel sağlık sigortası yapısına geç
mesi, ancak bu geçişte acele edilmeden, konunun detaylı bir şekilde tartışılması lazım geldiği
ne kanaat getirdik ve hazırladığımız ilk taslak metnini kamuoyu önünde tartışmaya açtık. Bü
tün milletvekili arkadaşlarımıza, bütün sendikalara, bütün derneklere, bütün kamu kurum ve 
kuruluşlarına, üniversitelerimize, hekim camiamıza, eczacılarımıza, diş hekimlerimize ve muh
tarlara 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 tes
pit 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" de
niyor ve ondan sonra da sigortaya karşı çıkılıyor. 

Ülkede sigorta sistemi var mı, yok mu; ona bakalım. Tabiî, bizim bu konuda güçlükleri
miz de vardır. Türkiye'de şu anda sigorta yapısı var; bunun için ilk olarak tşçi Sigortaları Ku
rumu kurulmuştur ve kuruluş tarihi 1945'tir. 1945'te kurulan tşçi 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 sağ
lık sigortasına geçişin öncülüğünü yapıyor; çünkü, prim alıyor. Sağlık primi olarak işçiden as
garî 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 ulaş
mak istiyor, kalite istiyor; güvencesini de böylece sağlıyor. 

Yine Bağ-Kur'u oluşturuyoruz; emeklilik sisteminin yanı sıra, sağlık hizmeti sunmaya ça
lışıyoruz. Şu anda potansiyel olarak 10 milyona yakın Bağ-Kur'Iudan, 3,5 milyona yakını, sağ
lık primi ödedikleri için, sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyorlar. 20 milyon sigortalı var, 10 
milyon memur var, toplam olarak nüfusumuzun demek ki, 33-34 milyona yakını sağlık açısın
dan 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 görülüycr. 5 milyona yakını ise, herhangi bir işte çalışmasına rağ
men, 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 Si
gortaya, 10 milyonu da Bağ-Kur'a girebilecek yeni bir potansiyel var. Böylece, 15 milyonluk 
bir potansiyelin Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamına girmesi söz konusudur. Nü
fusumuz 57 milyon olduğuna göre, şimdiye kadar söylediklerimizin sayısı 55 milyonu buldu
ğuna göre, geriye 2 milyonu kalıyor. Bu iki milyonun da ödeme gücü olmadığını, herhangi bir 
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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 du
rumda olduğunu bu vesileyle kabul edersek; bunu da devletin ödemesini öngörüyoruz, tşte, 
sistemin genel çerçevesi bu. 

Bir kısım arkadaşlarımız, "2 milyon için mi sağlık sigortası çıkıyor?" diyor. Hayır. Sağlık 
sigortası, ülkedeki bütün nüfusun, kayıtlı olması lazım geldiği kurumlara kaydedilmesini sağ
layacak, bunu özendirecek, gereğinde de mecbur edecek bir sistemi oluşturmaktır. Bu birinci
si. 

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 aşa
ma -tekrar söylüyorum- sağlık sigortasına geçmek, tkinci 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. Bu, şu anda, Türkiye'deki he
kim 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 çalı
şabilecek 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'nın 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 çıkarmak
tır. Sağlık Bakanlığının parayla münasebeti olmayacak; kurduğumuz Sağkur'un da münase
beti olmayacak. Ya kimin münasebeti olacak? Eğer hizmetten faydalanan işçiyse, onun parası
nı SSK ödeyecek; hizmetten faydalanan memursa, memurlar adına Maliye Bakanlığı veya emek-
liyse, 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 gi
diyoruz. Dünyanın her yerinde en güçlü kuruluşlar, sigorta kuruluşları; fakat ülkemizde maa
lesef sigorta kuruluşlarının zayıf olduğunu, giderek sıkıntıya düştüklerini görüyoruz. Peki, bunun 
sebebi ne? Bunu araştırabilmemiz lazım. Prim ödeyenlerin fazla, hizmetlerden faydalanacak
ların 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, on-
beş, yirmi kişinin yararlanması lazım; risk grubunun en fazla yüz kişiye gidebilmesi lazım. Bu
nun aktüerya hesapları var. Dolayısıyla bu sisteme bakmamız 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 fay
dalanan 20 milyon kişi. Bu sistem sıkıntıya gider diyoruz. Bunun bir sistemini kurmamız la
zım 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. 
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Sağlık Bakanlığının görevi, sağlık hizmetlerini standarda kavuşturmak. Prim toplamak, prim 
toplamanın yapısını oluşturmak, ilgili kuruluşların görevi; ama, biz bir standarda kavuşmaya 
çalışıyoruz; Sağhk Bakanlığının, sağlık hizmetlerinde tespit ettiği standarda göre prim topla
mak, 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? îşçi kaydolmuşsa, 
parasını Sigorta ödeyecek; bağımsız çalışan kaydolmuşsa, parasını Bağ-Kur ödeyecek; memur 
kaydolmuşsa, parasını devlet ödeyecek. 

t kinci ödeme yeri hastanedir. Hastaneye giden işçiyse, Sigorta ödeyecek; Bağ-Kur'luysa, 
Bağ-Kur ödeyecek; memur gitmişse, Maliye ya da devlet ödeyecek, 

Üçüncü ödeme yeri eczanedir, tlacı kim alıyorsa, onun kurumu ödeyecek. 
Dolayısıyla, Sağlık Bakanlığının ve Sağ-Kur'un parayla hiçbir alakası yok. Sağlık Bakan

lığının, 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 ödemekte ve Bağ-Kur'un birinci basamağındaki bir va
tandaşımız 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'lu ayrı hizmet alıyor. Biz, memur, işçi ve Bağ-Kur'lu için bu stan
dardı yakalayalım diyoruz. Bunun için de en azından, asgari ücretle çalışan bir işçinin ödediği 
kadar sağlık sigortası primi ödensin; ama, buna birden mi geçebiliriz?.. Gecem eyiz. Bunun 
için, 1995 yılına kadar beş yıllık bir plan, bir de 2000 yılına kadar on yıllık ayrı bir plan yap
maya 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 la
zım 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 ya
pısı 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 tekrarla
maya çalışıyoruz. Bu olmaz. Aslında, eğer işyeri hekimliği müessesesini tam olarak çalıştıra-
bilmiş olsaydık, bu müessese, koruyucu sağlık alanında hizmet verebilir ve hastanelerde de bu 
kadar büyük bir yığılma olmazdı; ama, şimdiye kadar bu yapılmamış, yani hu 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 he
kimlik hizmetinin verilebilmesi lazım. O zaman, sigortanın toplamış olduğu primler dağıtıl
mış olmayacak, bir tasarruf olacak; ama bu tasarrufun da ileride gelişebilmesi lazım. 

Hep, sosyal adaletten bahsediyoruz. Sigorta konusunu çok incelememiz lazım. Düşünün, 
şu anda 3 milyon 300 bin kişisi aktif olmak üzere 20 milyon vatandaşımızdan bahsettim. Şim
di, 3 milyon 300 bin aktif sigortalı prim ödüyor. Şöyle bir etüt yapın bakalım. Bu yıl hiç hasta
neye 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. 
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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 mükâ
fatlandırmamız lazım değil midir? Burada, bir geri ödemenin olması lazımdır. Emekliliğinde, 
ona daha fazla bir geri ödemenin yapılması lazımdır. Geri ödemenin oluşabilmesi için düşün-

. memiz gereklidir. Şu anda Türkiye'de trafikle ilgili sigortalama kasko sigortasıyla oluyor. Eğer 
trafikle ilgili bir sigorta yapmış ve hiç kaza yapmamışsanız, ikinci yıl 5Ö0 bin lira yerine 400 
bin lira prim ödüyorsunuz, üçüncü yıl, yine hiç kaza yapmamışsanız, bu miktar 400 bin lira
dan 300 bin liraya iniyor. Burada da, hastalanıp hastaneye giden işçiyle, hiç gitmeyen aynı pri
mi ödeyecek!.. Bu sosyal adalet midir, buna sosyal adalet diyebilir misiniz? (ANAP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) tşte biz, bunun ortadan kalkmasını istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, sosyal adalet, geleceğe dönük yapıların kurulmasıdır. 2000'li yılla
ra doğru gidiyoruz. Türkiye'nin nüfusu genç. 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 düş
meyeceğimiz bir sisteme ihtiyacımız var. Bu konuda kimin görüşü varsa getirsin, tartışalım, 
konuşalım ve Türkiye'nin menfaatlarına en uygun kararı alalım, özellikle bir'hususun üzerin
de durmak istiyorum: Sağlığı, günlük politikalarımıza mümkün olduğu kadar alet etmeyelim. 
Çünkü, sağlıkta, şu parti, bu parti meselesi yoktur. Bizim, vatandaşlarımıza, 57 milyon insa
nımıza 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 gi
biymiş, nüfus potansiyeli gençmiş, prim ödeyen fazla, hastaneye giden az, hastalanan -koruyucu 
sağlığa da ağırlık verdikleri için- az; ama, öyle bir yere gelmiş ki, özellikle tkinci Dünya Sava
şından sonra Batıda nüfus artışı durmuş, hatta özellikle 1970'Ierden 1980'lerden itibaren de 
gerilemeye başlamış; şu anda nüfusu geriliyor. Yaşlı bir nüfusu var. Demek ki, prim ödeyenler
le 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, 10 yıl sonra geçersek, 
Batının düştüğü bu riskli duruma düşebiliriz; çünkü, bizde de nüfus artış hızı yavaş yavaş aşa
ğılara iniyor. Görüyorsunuz ki, nüfus artış hızımız 1950'Ierin, 1960'ların, 1970'lerin artış hızı 
değil, bir 10 yıl sonra bu nüfus artış hızımız da aşağı doğru belli bir seviyeye gelecek. Dolayı
sıyla, yaş ortalaması yükselecek ve sistemden faydalananlar artacak ve ödediği primden daha 
fazlasını sistemden çekecek, o zaman da risk getirecek, tşte, bu riski getirmemesi için, Türki
ye'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 ülke
lerinin uyguladığı sistemi uygulayabilmemiz lazım. 

Tekrarlamak istiyorum. İleri Batı ülkelerinde farklılık arz etmekle birlikte, bir tek ingilte
re'den ayrılıyorlar. İngiltere, devletin kesesinden vermiş, diğerleri prim alıyor. İngiltere devletin 
kesesinden verdiği için, herkes bu hizmetten alabildiğine faydalanıyor; ama, diğerleri prim ver-
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dikleri ve geri iade de yaptıkları için, vatandaş, hastaneye gitmek yerine sağlığına sahip çıkı
yor; şart da olursa hastaneye gidiyor, onun karşılığını 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 gör
mek 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 genel
likle 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 (tzmir) — Sayın Bakan, dönemden kastınız nedir; 19 uncu Dö
nem mi, yoksa önümüzdeki sene mi? 

SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Siz onu çok iyi biliyorsunuz. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir).— "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 mil
letvekili 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 oldu
ğumuz sağlık meslek liseleriyle ilgili eleştiri aldık. Benim gezdiğim, gördüğüm ve Sayın Ba-
ran'ın seçim bölgesi olan Niğde'de de iki tane meslek lisesi açtık; birisini Niğde merkezde, biri
sini de Bor'da açtık. Her ikisi de çağdaş, usulüne erkânına uygun, gerekli bütün hazırlıkları 
yapılmış, öğretmen açığı da olmayan okullardır. Kendi seçim bölgesinin dışındaki okullarla 
ilgilenmesinden dolayı memnun oldum ve özellikle benim seçim bölgemle ilgilenmesine de ay
rıca teşekkür ediyorum. Benini bir teklifim var; bütün partilerden grup oluşturalım, açtığımız 
sağlık meslek liselerini hep beraber gezelim; biz açığız, hep beraber gezelim. (ANAP sıraların
dan, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Hatalarımız yok demiyoruz... 

TÜRKÂN AKYOL (tzmir) — Sayın Bakan, hastanesi, yatağı var mı? 
SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Onları anlatacağım. 
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, okulu
muz 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 
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mevcut okullara öğrenci bulmakta zorluk çekiyoruz" dediler. O halde şunu yaparız diye dü
şündük: 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 bula
cağız? 

Tabiî burada Sayın Bayazıt'a sesleniyorum: Grubuma geldim, grubumdaki değerli millet
vekili arkadaşlarımdan ricada bulundum ve dedim ki, "Ben, sizin ilinize, ilçenize birer fabrika 
yapmak istiyorum; ama şaşıracaksınız, 'Sağlık Bakanlığı fabrika yapmaz, bu nereden çıktı?' 
diyeceksiniz, tnsan yetiştiren fabrika. İşte, sağlık meslek lisesini açacağız, buradan mezun ola
cak 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 Bakan
lığının 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 yardıma olduk onlara. (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, 
alkışlar) Asıl işin sahibi kendileri; ama bu vesileyle de zannediyorum ki, oluşturacağımız ko
misyonla 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) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Şahısları adına söz isteyen arkadaşlarımıza söz vereceğim. 
Lehinde Sayın Sabri Araş, buyurun. 
SABRt ARAŞ (Kars) — Sayın Başkanım, sayın milletvekili arkadaşlarım, Sağlık Bakanlı

ğı bütçesi üzerinde şahsî görüşlerimi arz etmek üzere söz almış bulunuyorum; bu vesileyle Yü
ce Heyetinizi saygıyla selamlarken, benden önce konuşan Sayın Bakanımıza ve grupları adına 
konuşan çok kıymetli milletvekili arkadaşlarıma, sağlık konusunda bu kadar duyarlı oldukları 
için ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. 

1991 yılı bütçesinde Millî Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarımıza ilk defa imkânlar nispetinde 
ve geçmiş yıllara oranla büyük pay ayrıldığı için çok mutluyuz, inşallah önümüzdeki yıllarda 
eğitim ve sağlığa daha büyük önem vererek bütçe içerisinden daha büyük paylar vermek de 
yine Anavatan Partisi iktidarına nasip olur. 

Yaratılmışların en şereflisi olan insanın, güçlü ve güzel Türkiyemizin daha aydınlık günle
re ulaştırılmasında büyük gayret ve meşakkatle çalışan insanlarımızın sağlıklı yaşaması, bil
giyle donatılması ve çağdaş düzeye ulaşması için elimizden ne gelirse yapma çabası içerisinde
yiz. Sağlık Bakanlığımız da bu konuda üzerine düşen bütün görevleri layıkıyla yerine getir
mektedir kanaatindeyim. 

Yeterli ve dengeli bir beslenme olmadan, çevre şartları uygun hale getirilmeden, salgın has
talıklarla iyi bir şekilde mücadele edilmeden, yeterli aşı ve serum üretilmeden; özetle, koruyu
cu sağlık hizmetlerine gerekli önem verilmeden, sadece tedavi hizmetleriyle kalmakla elbette 
ki hiçbir ülkede ve Türkiye'de bir yere gelmek mümkün değildir. 
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Geri kalmış ülkelerde koruyucu hekimliğin ön plana alındığı, tedavi hizmetlerin ikinci plana 
itildiği bir gerçektir; ama hiçbir ülkede koruyucu hekimlik tamamen geri plana atılıp, tedavi 
edici hekimlik ön plana çıkarılmamıştır ve çıkarılmamalıdır da. Çünkü, tedavi etmek çok pa
halı bir iştir, ekonomik değildir. Koruyucu hekimlik ise insanları hastalığa yakalatmama tekni
ğidir. Bizim de; Türkiye'de koruyucu hekimliğe -demin arz ettiğim- dengeli beslenmeye, çevre 
sağlığı şartlarının iyileştirilmesine (hava kirliliği, kanalizasyon vesaire gibi) aşının üretilmesine 
-ki benden önce konuşan arkadaşlarım çok iyi bir şekilde izah ettiler, 0-11 yaş grubu arasında
ki aşılamalarda rekor düzeydeyiz- önem vermemiz gerekir. 

Muhalefete mensup olan arkadaşlarımın, sağlık hizmetlerinin iyi işlemediğine -az önce 
Sayın Bakanımızın da dile getirdiği gibi- sağlık meslek liselerinin açılmasından memnun olma
dıklarına dair görüşlerini üzüntü ile izledim. 

Bizim zamanımızda hizmetler üçe, beşe katlanmıştır, Sağlık Bakanlığında da aynı durum 
olmuştur. 

1970'li yılları tartışırsak, orada sağlık personeli açığı çok büyüktür. 1983'lere geldiğimiz
de -Sayın Bakanımızın da belirttiği gibi- 65 bin yardımcı sağlık personeline ihtiyacımız vardı. 
Okul sayısı 80 bile değildi, 1989-1990'da 150 tanesi yeni açılmakla sayıları 234'e çıkmıştır ve 
bunlar geleceğin sağlık ordusunu oluşturacaklardır. 

Hepimiz biliyoruz ki, bugün doktor teşhisi koyar; tedavi yapar -ilaçla veya operasyonla-
geriye kalan yükün hepsi, yardımcı sağlık personelinin üzerindedir. Hasta, hekimden çok, yar
dımcı sağlık personeliyle karşı karşıyadır. Hekim, mutlaka hastanın psikolojisini çok iyi anla
maktadır; ama, geri kalan hizmetlerin iyi yapılamaması durumunda çalışmalar heba olmakta, 
ne hastayı memnun edebilmekteyiz, ne hasta sahibini memnun edebilmekteyiz. Bugün bunlar, 
tamamen düzelmiş midir?... 

Sayın Bakanım da bahsettiler; sevk sistemi değişmelidir, mutlaka değişmelidir. Biz 1983 
Anavatan Partisi programında milletimize, sağlık hizmetlerinin formaliteden uzak bir şekilde 
yapılacağını, genel sağlık sigortasının mutlak surette uygulamaya konacağını ve bürokrasinin 
kaldırılacağını vaat ettik. Bütün bakanlıklarımızda olduğu gibi, Sağlık Bakanlığımızda da bu
güne kadar formaliteyi, bürokrasiyi kaldırmış değiliz. Bunu burada Sayın Bakanımızdan özel
likle istirham ediyorum. 

Hastaların yığılmasını önleyici tedbirler alınmalıdır; küçük illerimizden, taşradaki kentle
rimizden büyük şehirlerimize hastaların yığılmasını önleyici tedbirler alınmalıdır. Sevk sistemi 
iyileştirilmeli, hasta kabul ve hastaneden çıkış işlemlerine kolaylık getirilmelidir, hatta bu sis
tem tamamen kaldırılmalı ve sağlık karnesiyle -ki, inşallah genel sağlık sigortası uygulandığın
da bu da mümkün olacaktır- hastaneye, sağlık kuruluşuna giden herkes, formaliteden uzak 
bir şekilde tedavi edilme imkânına sahip olmalıdır. 

Bugün hastanelerimizde bir profesörün verdiği evrak, bazı birimlerde sağlık müdür yar
dımcısı, şu veya bu meslek sahipleri tarafından tasdik edilmektedir. Bu, hekimlerimiz için de 
güzel bir olay değildir, Bakanlığımızın da güzel karşılayacağı bir olay değildir ve halkımızın 
hoş karşılayacağı bir olay değildir. Bunlar mutlak surette düzeltilmelidir. 

Aile hekimleri mutlaka olmalıdır. Bunların belli sayıda hastaları olmalı ve hekimle hasta 
arasında para alışverişi ve pazarlık komedyası mutlaka kaldırılmalıdır. Hasta, hekime başvur
duğunda -bu hekim, serbest hekim de olsa- muayenesini ve tedavisini yaptırabilmeli ve hekim, 
parasını o hastanın sigortasından almalıdır. Sadece serbest hekimlerde değil, maalesef bazen 
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devlet memuru olan hekimler arasında da, para olayının zaman zaman kulağımıza geldiğini, 
burada bir iktidar partisi milletvekili olarak açık yüreklilikle belirtmek isterim ve Sayın Baka
nımızın, bunların önüne geçmek için tedbirleri alacağından eminim. 

BAŞKAN — Sayın Araş, süreniz dolmuştur, lütfen toparlayın. 
SABRÎ ARAŞ (Devamla) — Bağlıyorum Sayın Başkanım. 
Muhterem arkadaşlarım, benim sürem çok az. Benden önceki konuşmacılar, yapılan hiz

metleri rakamlarla çok güzel bir şekilde anlattılar. 
1991 yılı Sağlık Bakanlığı bütçesinin Yüce Milletimize sağlık ve mutluluk içinde, birlik ve 

beraberlik içinde hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Araş. 
Söz sırası, aleyhinde Sayın Gürcan Ersin'de. 
Buyurun Sayın Ersin. (SHP sıralarından alkışlar) 
GÜRCAN ERSÎN (Kırklareli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sağlık Bakanlığı büt

çesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum. Sözlerimin başında Yüce Kurulunuzu say
gıyla selamlıyorum. 

Sağlıklı yaşama hakkı, insanın doğuştan kazandığı haktır. Gerek tnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi, gerekse Türkiye Cumhuriyeti Anayasası bunu öngörmüştür. Bir devletin, sosyal 
devlet olma koşullarından en önemlisi, sağlığa verdiği değerle belirginleşir. Anayasamız, bu 
yönde emredicidir: "Sağlık hizmetleri devlet tarafından karşılanır. Halka bu hizmet karşılıksız 
verilir" demektedir. 

Pek çok alanda olduğu gibi, Anayasanın emredici hükmü görmemezlikten gelinerek, sağ
lık hizmetlerini Hükümet üç yıldır para karşılığı vermeye başlamıştır. Alınan kararların uygu
lamasıyla beraber, ülkenin hemen hemen her yanında büyük trajediler yaşanmıştır. Güdülen 
politikalar neticesi hastane hizmetleri son derece pahalı bir seviyeye gelmiş, en ufak bir ameli
yat veya doğum, vatandaşlarımıza milyonlara mal olmaya başlamıştır. 

Bugün ülkemizde yaşayan insanlarımızın yarısı, gelir bakımından son derece fakirdir. FAO' 
nun ilan ettiği rakamlara göre, açlık sınırlarında yaşamlarını sürdürmektedir. Ayrıca, S milyo
na yakın işçimiz de işsiz vaziyettedir. 

Hal böyle iken, son derece pahalı olan bu hizmete insanımız nasıl kaynak bulabilir? El
bette bulamazlar, bulamamışlardır. Gazete sütunlarına yansıyan, hepimizin her gün şahit ol
duğu, insanlık adına utanç duyulacak olaylar uzak zamandan beri birbiri ardına yaşanmaya 
başlamıştır. Pek çok kişi, hastane masraflarını ödeyemediği için, hastanede rehin kalmıştır; bu 
rehin kalma süresi, zaman zaman, 20 güne kadar uzayabiimiştir. Vatandaş, ödeme gücünün 
çok üzerindeki borçtan kurtulabilmek için, gece geç vakit, hayatını tehlikeye atarak, arka pen
cerelerden, gizlice kaçmak zorunda kalmıştır ve hayatı boyunca unutamayacağı uygunsuz du
ruma düşürülmüştür. İnsanımıza, "para bulamadı" diye cenazesi verilmemiş, defin işlemleri 
günlerce yapılamamıştır. İşin en acı tarafı, bu durumu gören halk, en hayatî durumlarda bile 
hastaneye gitmeye çekinmiş, rehin kalarak ele güne rezil olmaktansa, evinden çıkmayarak ka
derine razı olmuştur. 

Bizim yıllardır savunduğumuz, "Sağlık hizmeti bir kamu görevidir, devlet bunu karşılık
sız yapmaya mecburdur" görüşümüz, yaşanan bu olaylar ve gelinen şu aşamada, ne kadar ger
çekçi bir politika güttüğümüzü ortaya çıkarmıştır. 
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Bugün uygulanan politika, tamamen çıkmazdadır. Sağlık hizmeti sadece varlıklı kişilere 
ve sigorta kapsamında bulunanlara verilmektedir. Geliri düşük vatandaş, çok zor şartlarda bu 
hizmetten istifade etmektedir. Fakir Fukara Fonunun işleme şekli, herkesin faydalanacağı du
rumda değildir. Pek çok vatandaş, bu parayı, onuruna yedirip kullanamamaktadır. 

Getirilen uygulama, bir yerde bizim söylediklerimizin değiştirilerek kısmen uygulanması
dır. Bu dolambaçlı yollara başvurmaya gerek yoktur. Devlet, halkına bu hizmete karşılıksız 
vermelidir. Cumhuriyetin kuruluşundan o güne kadar nasıl başarı ile verilmişse, istenirse, bun
dan sonra da, daha başarılı bir şekilde verebilir. 

Sayın milletvekilleri, sağlık hizmetlerinin yurda dağılması, son derece dengesizdir. Genel
likle hastaneler, sağlık kuruluşları üç büyük şehrimizde toplanmıştır. Bu çarpık durum, vatan
daşımızın sağlık hizmetini almasını son derece zorlaştırmaktadır. Bugün, milletvekillerinin as
lî görevi, bir yerde, Ankara'ya gelen hastaların tedavisiyle uğraşmak olmaktadır. Neredeyse bütün 
Türkiye, şifayı, bu büyük şehirlerimizde aramaktadır. Bu da, sağlık alanında ne kadar büyük 
hata yapıldığını, yurdun pek çok yerine bu hizmetin gitmediğini göstermektedir. Ortalama ömür 
sürecinin, pek çok ülkenin gerisinde olması, gecekondu ve kırsal kesim insanımızın, sağlık hiz
metini alamayışındandır. Ayrıca, yüksek oranda çocuk ölümleri gerçeği, sağlık hizmetlerinin 
büyük ölçüde eksikliğini ve dengesizliğini ortaya koymaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bir süre önce çıkan fiyat kararnamesi ile, ilaç fiyatlarında aşırı bo
yuttaki artışlar, birbiri ardına gündeme gelmiştir. Bu artışlar, genel enflasyondan çok fazla ol
muştur. Bilhassa, sigorta kapsamı dışındaki büyük halk kitleleri, ilaç alamaz duruma düşmüş
lerdir. Sağlığımızda büyük payı olan ilaç, âdeta kullanılmaz hale gelmiştir. Bunun yanında, 
SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur gibi kurumlarımız, hastalarının ilaç ihtiyaçlarını karşılamada 
zorlanmaya başlamışlardır. Ekonomik bünyesi daha zayıf olan Bağ-Kur, ilaç bedellerini öde
yemez duruma düşmüş; bu kuruma ilaç veren eczaneler, milyonlarca lirayı bulan alacaklarını 
tahsil edemedikleri için, büyük bir ekonomik krizle karşı karşıya kalmışlardır. Kurum, borçla
rını hâlâ kapatamadığından ilaç temin edememekte, onbinlerce Bağ-Kur sigortalısı, ilacı kendi 
parasıyla almak zorunda kalmaktadır. 

tlaç fiyatlarının bu denli artması ve tüketimin azalması, çok önemli kamu görevi yapan 
eczanelerimizi zor durumda bırakmıştır; pek çoğu bugün, kapanma tehlikesiyle karşı karşıya
dır. 

Türkiye'de her malın fiyatı serbesttir, herkes istediği fiyatı rahatlıkla uygulamaktadır. Böyle 
bir ortamda, ilaç satış fiyatları serbest değildir. Üretici firmalar istedikleri gibi zam yaptıkları 
halde, eczaneler ancak devletin verdiği kâr marjlarına göre çalışırlar. Bu bir çelişkidir, düzeltil
melidir. 

tlaç hammaddesini üreten firmalar, son derece sınırlı sayıdadır; yani, kullandığımız ilaç
ların yüzde 80'ini, üç veya dört firma üretmektedir. Hükümetin her alanda uygulamak istediği 
serbest pazar şartları, bu alanda oluşmamaktadır; çünkü, rekabet yaparak fiyat kıracak firma 
sayısı yeterli değildir, tekelleşme vardır. Onun için, bu alanda, sınırlı da olsa, devlet kontrolü 
yapılmalıdır. Zaten, kendilerini liberalizmin şampiyonu ilan eden devletler de, bu kontrolden 
hiçbir zaman vazgeçmemişlerdir. 

tlaç fiyatlarının bu denli artması, yeni eczacılarımızı serbest eczacılık yapamaz duruma 
düşürmektedir. Eczane açmak büyük meblağlara mal olmaktadır; ancak, sermayesi olan kişi
lerin bu işi yapmasına olanak sağlanılmaktadır. Bu durum da, halk sağlığı için son derece 
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sakıncalı olan muvazaalı eczane olayını gündeme getirmektedir. Eczacılığın kanayan yarası olarak 
uzun yıllar ortadan kaldırılamamış bu gerçek, çok daha yaygın bir şekilde gündeme gelmiştir. 
Eldeki yasalarla bu duruma karşı şimdiye kadar başanlı mücadele yapıldığı söylenemez. İleri
de çok daha sakıncalı olabilecek muvazaa olayını kökünden yok etmek için her türlü yasal 
düzenlemeler yapılmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, kamuda çalışan eczacı sayısına baktığımızda devletin, ihtiyacın çok 
altında eczacı istihdam ettiğini görüyoruz. Türkiye'de bulunan 7 eczacılık fakültesinden me
zun olan eczacılar, ülkemiz şartlarında yoğun olarak serbest eczanecilik ile hizmet üretmekte
dirler. Kamuya yeterli başvurunun olmaması, görevli eczacıların, gerek sosyal, gerekse ekono
mik durumlarının yetersiz olduğunu açık bir şekilde göstermektedir. Eczacıya kamuda verilen 
ücreti, kabul edilmez değerden kurtarıp, Türkiye standartlarında yeterli bir hale getirmek ge
rekir. Görev alanı, taşıdığı akademik değerlere dayandırılarak, tam ve net bir şekilde belirlen
melidir. Kamuda olduğu gibi, sanayide de eczacı, yerini bulmuş değildir. Buralarda da büyük 
farklılıklar vardır. Başka fakültelerden mezun olanlar, eczacı sayısından çok fazla istihdam edil
mektedir. Eczacının ilaç konusunda en yetkili ve bilgili kişi olduğu tartışma götürmez bir ger
çektir. tlaç sanayiinde de, eczacının birinci derecede önemli ve gerekli bir personel olduğunu 
herkes kabul etmelidir. Bu gereklilik doğrultusunda ilaç üretiminde direkt olarak görev yapan 
sorumlu eczacıların çalışma alanının oluşturduğu riskleri göz önünde tutarak, sosyal güvence
sini artırma lehine yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, kendimce önemli gördüğüm iki konuda sizlere görüşlerimi, bu geç 
saatlerde ifade etmeye çalıştım. 

Sözlerime son verirken, bakanlık bütçesinin ülkemize, halkımıza, bakanlığın çalışanları
na yararlı olmasını ve iyilikler getirmesini diliyorum. Bu duygularla Yüce Kurulu saygıyla se
lamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürcan. 
Sayın milletvekilleri, bazı arkadaşlarımızın soru sorma istekleri vardır. 
Sayın Rıza Ilıman, sorusunu yazılı olarak vermiştir. Sayın Çorapçıoğlu, Sayın Akyol, Sa

yın Miski'den başka soru sormak isteyen?.. Yok. # 
Sayın Rıza Ilıman'ın sorusunu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın yanıtlanmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Rıza Ilıman 
Çorum 

1. Üniversite hastaneleri, halka hizmet etmemektedir. Belli bir kesim için hizmet veren 
bu hastanelerin ödeneği, hatta varlığı devlet bütçesinden halkın verdiği vergilerden karşılandı
ğına göre, bu yanlış uygulamayı kaldırmayı düşünmüyor musunuz? Buraları, 57 milyon insa
nımıza hizmet veren kuruluşlar haline getirebilecek misiniz? 

2. Emekli, sigortalı, Bağ-Kur'lu yurttaşlar dışında sağlık hizmetlerinden yoksun milyon
larca insanımız için düşünülen bir sağlık hizmeti projeniz var mı? Bu yurttaşlarımız ikinci sı
nıf vatandaş olmaktan ne zaman kurtulacaklar? 

3. Sağlık ocaklarımız doktor, sağlık memuru, hemşire, ebe ve tüm araç ve gereçten yok
sundur. Bu nedenlerle de, yörelerine hizmet verememektedirler. Bu bütçenizle bu noksanlığı 
giderebilecek misiniz? 
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BAŞKAN — Sayın Bakan buyurun. 
SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Ankara) — Sayın Başkan, müsaade ederseniz yazılı 

cevap vereceğim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Çorapçıoğlu, buyurun. 
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Sayın Başkan, yüksek delaletlerinizle, Sayın 

Bakanımızdan cevaplandırmasını arzu ettiğim bir küçük sorum var. 
Elimizde güzel basılmış bir kitap var. Üzerindeki amblemden Sağlık Bakanlığı tarafından 

bastırıldığını anlıyoruz. Gerek ismi, gerekse muhteviyatı itibariyle de sağlık eğitimini halka be
ğendirme, özendirme ve bunun temini için başarılı çalışmaları anlatmaya matuf bulunduğu 
anlaşılmaktadır. 

Şimdi, parası devlet tarafından verilmiş, baskısı bakanlığa ait olan ve esasında da hayırlı 
bir maksada matuf olduğu anlaşılan bu kitapta, Sayın Bakan, kendi güzel fotoğrafının yanın
da, "Partimizin iktidar olduğu 1983 yılında 69 okulumuz mevcutken, 1990-1991 öğretim yılın
da bu sayı, yeni açılan 163 okulla, 232'ye ulaşmıştır" diyerek, kendi bakanlığının icraatını, 
sanki kendi partisi tarafından bizzat yapılıyormuş gibi bir intiba yaratmak cesaretini nereden 
bulmuştur? (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Devlet parası ile bastırılan bu kitabın 
bir parti hizmetine tahsis edilmesinin kanunlarımıza aykırı olduğu ve bu itibarla bir bakıma 
suç teşkil ettiği Sayın Bakan tarafından bilinmekte midir? Arz ederim. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çorapçıoğlu. 
Sayın Bakan, buyurun. 
SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Ankara) — Efendim, Sayın Çorapçıoğlu'na yazılı 

güzel bir cevap vereceğim. Kendisiyle bir ihtilafımızın olmayacağı kanaatindeyim. 
Teşekkür ediyprum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Akyol, buyurun. 
TÜRKÂN AKYOL (îzmü$ — Sayın Başkanım, aracılığınızla Sayın Bakandan iki soru sor

mak istiyorum. 
Anavatan Partisinin kendi adına konuşan son konuşmacısı Sayın Araş konuştuktan sonra 

sorma ihtiyacını duydum; bu tip meslek teknik okulların -Bor ve Niğde örneğinden de 
esinlenerek- bakanlıkça ve konuşmacı arkadaşım tarafından anlaşılmasıyla, benim anladığım 
anlam farklı oldu; onun için, şunu sormak istiyorum: Sağlıkta "Meslek teknik okulu" denin
ce, bir kürsü, bir dersane, birkaç öğretmen ve bir okul mu anlaşılıyor? Bu meslek teknik okul
larında hangi meslek mensupları ve nasıl eğitilmektedir? Dünyanın neresinde, sağlıkta, hasta
ne yatağında uygulama yapmayan bir meslek teknik eğitimi vardır? Bir enjektörü uygulama
dan önce, sterilize etmekten tutunuz da, serum takmaya kadar, sağlık meslek mensuplarının 
pratik eğitimi, oradaki okullarda veya Sayın Bakanımızın anlattıkları benzeri okullarda -bu 
kadar adet okulda- nasıl yapılmaktadır? Bu, birinci sorum. 

Sağlık Meslek Teknik Okulları, hastanesiz hiçbir yerde eğitim yapamaz; çünkü, eğitim, 
bizatihi pratik bir eğitimdir ve pratik eğitim de hasta üzerinde yapılır; bunu bilirsiniz; özür 
dilerim, hatırlatmak zorunda kaldım. 

Sayın Başkanım, ikinci sorum, aile hekimliğiyle ilişkilidir. Aile hekimliği, bir yöredeki tüm 
muayenehanelerinin sigorta bedelini önlemek üzere o bölge halkının hizmetine sunmak biçiminde 
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anlaşılıyor. Eğer öyle ise, son derece sakıncalı bulduğumu ifade etmek istiyorum. Çünkü, aile 
hekimliği, pratisyen hekimlik, dünyanın birçok yerinde uygulanan ayrı bir ihtisas dalıdır. Tıp 
fakültesinden mezun olduktan sonra, alanda çok cepheli hizmet vermek için açılır. 

Şimdi, Sayın Bakanımdan soruyorum: Bir yerdeki bir kulak-burun-boğazcı ya da serbest 
çalışan kadın-doğum uzmanı veya varsa bir dahiliyeciye mi muayenehaneyi açacağız; yoksa, 
özel mi yetiştirecekler? özel ise, bugüne kadar kaç tanesi aile hekimi olarak eğitilmiştir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 

Sayın Bakan, buyurun efendim. 
SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Ankara) — Sayın Başkan, Sayın eski Bakanımız ve 

değerli arkadaşımızın bu sormuş olduğu iki soruydu; ama, soru içinde sorular var; çok detaylı 
ve yazılı olarak cevap vereceğimi arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Miski... 

ÖNER MtSKt (Hatay) — Sayın Başkan, aracılığınızla iki sorumun Sayın Bakandan so
rulmasını rica ederim. 

özellikle Sayın Gürcan Ersin, kamu eczacılarının durumunu açıklayan bir konuşma yap
tı; Bakanlığın vermiş olduğu kitapta da bu açıkça belli; 1983 yılında 1 367 olan eczacı sayısı 
1 064'e düşmüş vaziyettedir. Yani, nüfus arttığı halde, kamu eczacılarının sayısı gittikçe aşağı 
düşmektedir. Kamuda çalışan eczacıların özlük haklarında sıkıntı olduğunu biliyoruz. Kamu 
eczacılarının özlük haklarını ciddî biçimde düzeltici tedbirleri almayı düşünüyor musunuz? 

ikinci sorum: Hatay'da İskenderun Körfezini kirleten kamu ve özel sektöre ait bazı kuru
luşlar var. Meclis kürsüsünden daha önce de ısrarla belirttiğim gibi, bunlardan bir tanesi gübre 
fabrikalarına ait tesistir ve iskenderun Körfezine fosforik asit deşarj etmektedir. Bunlardan 
bir tanesi de demir-çelik fabrikasıdır, bacalarından zehirli gazlar çıkmaktadır. Buna benzer daha 
birçok tesis İskenderun Körfezini kirletmekte, halk sağlığına zararlı zehirli gazlar saçmaktadır. 
Bunlar çevreci yetkililerce de saptanmıştır. Bugüne kadar bu tesisler için gerekli önlemler ne 
Çevre Müsteşarlığı tarafından ne de Sağlık Bakanlığı tarafından alınmamıştır. Bunu ihbar ola
rak ifade ediyorum. Gerekli tedbirleri almayı düşünüyor musunuz? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Miski. 
Sayın Bakan?.. 

SAĞLIK BAKANI HALtL ŞIVGIN (Ankara) — Sayın Başkan, değerli arkadaşımızın so
rularına da yazılı olarak cevap vereceğim. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Değerli milletvekilleri Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza suriuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum: 
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A — CETVELİ 
Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 431086 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Temel Sağlık Hizmetleri ve Sosyalleştirme 1 641 671 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

113 Tedavi Hizmetleri 2 118 383 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 119 487 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 123 135 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. GENEL TOPLAM 4 433 762 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sağlık Bakanlığı bütçesinin bölümleri kabul edilmiş bulunmaktadır. 

2. — Sağlık Bakanlığı 1989 Malî Yılı Kesınhesabı 

B A Ş K A N — Ş i m d i Sağ l ık B a k a n l ı ğ ı n ı n 1989 m a l î yılı k e s i n h e s a b ı m n b ö l ü m l e r i n e geçi l
mes in i oy l a r ı n ı za s u n u y o r u m : K a b u l edenler . . . E tmeyen le r . . . K a b u l edi lmiş t i r . 

B ö l ü m l e r i o k u t u y o r u m : 
A — C E T V E L İ 

Ertesi yıla 
Genel ödenek Tbplara devrolunan İptal edilen ödenek dışı 

Prog. Açıklama toplamı harcama ödenek ödenek harcama 
101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 93 647 752 538 83 993 721 852 - 9 654 030 686 -

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 Temel sağlık hizmetleri ve sosyalleştirme 556 242 658 711 558 409 250 958 - 5 472 526 216 7 639 118 463 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

113 Tedavi hizmetleri 596 721 130 166 666 507 256 909 - 5 765 059 266 75 551 186 009 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan 
transferler 53 057 812 066 53 403 952 701 - - 346 140 635 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

990 özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin yürü
tülmesi 141 991 322-885 103 974 330 179 38 016 992 706 - -
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

999 Dış proje kredileri 65 000000 - - 65 000000 -
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

G E N E L T O P L A M 1441725 676 366 1466 288 512 599 38 016 992 706 20 956 616168 83 536 445107 
BAŞKAN - Kabul edenler... Bmeyen-
ler... Kabul edilmiştir. 
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a) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 

1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1991 Malt Ytlt Bütçesi 

BAŞKAN — Şimdi, Bakanlığa bağlı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün büt
çesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Bölüm
lere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 

A — CETVELİ 

Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 3 486 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Uluslararası İlişkilerden Doğan Bulaşıcı Hastalık
lardan Korunma 27 850 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılmayan Transferler 568 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler..: Kabul 
edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 31 904 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(B) cetvelini okutuyorum: 

B — CETVELİ 

Gelir türü A ç ı k l a m a Lira 

1 Vergi Gelirleri 13 760 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 144 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 18 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 31 904 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1989 Malî Ytlt Kesinhesabı 

BAŞKAN — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1989 yılı kesinhesabının bö
lümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Bölümlere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 

A — CETVELİ 
• Ertesi yıla 

Genel ödenek Toplam Devrolunatı İptal Edilen 
Prog. Açıklama toplamı harcama ödenek ödenek 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 1 094 000 000 973 812 749 - 120 187 251 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 Uluslararası ilişkilerden doğan bulaşıcı 
hastahklaıdan korunma 21 426 750 000 14 593 274 607 4 206 575 552 2 626 899 841 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan 
transferler 487 385 790 424 641517 -- 62 744 273 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 23 008 135 790 15 991 728 873 4 206 575 552 2 809 831 365 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum: 

Gelir 
türü 

1 

2 

3 

B — CETVELİ 

Gelirin çeşidi 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 

Tahmin 
Lira 

3 000 000 000 

39 000 000 

4 220 000 000 

Tahsilat 
Lira 

21 743 482 399 

701 746 006 

8 426 643 915 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 7 259 000 000 30 871 872 260 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
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Sağlık Bakanlığının 1991 malî yılı bütçesi, yine Sağlık Bakanlığının 1989 malî yılı kesinhe-
sabı ve Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1991 malî yılı bütçesi ve 1989 malî yılı ke-
sinhesapları kabul edilmiştir.. 

Bütçenin Bakanlığa ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 
Sayın milletvekilleri programı tamamlamak üzere 21 Aralık 1990 Cuma günü saat 10.00'da 

toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 19.59 

III. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. —Bingöl Milletvekili Ilhami Binici'nin, Kontrgerilla Örgütüne mensup bir kişinin Türk Hava 
Yoüarvna alındığı ve yurt dışına gönderildiği iddialarına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Cengiz 1un-
cer'in yazût cevabı (7/1680) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Cengiz Tuncer tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasında aracılığınızı saygılarımla arz ederim. 20.11.1990 

tlhami Binici 
Bingöl 

1. Ziverbey Köşkünün geçmişte kontrgerilla tarafından kullanıldığı ve bu köşkte Kel Eyüp 
namıdiğer Eyüp özalkuş'un görev aldığı basında çeşitli kişilerin beyanlarında belirtiliyor. 

Kel Eyüp lakabıyla anılan Eyüp özalkuş'un Ziverbey Köşkündeki işkence başarılarından 
sonra Türk Hava Yollarına kimin tarafından alınmıştır? 

2. Kontr Gerillaya mensup olduğu iddia edilen bu şahsın 12 Mart ara rejiminden sonra 
Parlamenter Rejime geçtiğimiz günlerde ödüllendirilmek üzere yurt dışına gönderilmiş midir? 
Gönderilmişse kimin tarafından, hangi görevle, hangi ülkeye, hangi amaçla gönderildiğini açık
layabilir misiniz? 

TC. 
Ulaştırma Bakanlığı 20.12.1990 
Hukuk Müşavirliği 

HÜKMÜ: 525-105/1189-39959 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: 22.11.1990 tarih ve Kan.Kar.Md. 7/1680-6241/27957 sayılı yazınız. 
Bingöl Milletvekili Sayın tlhami Binici'nin Kontrgerilla örgütüne mensup Eyüp özalkuş'un 

Türk Hava Yollarına alındığı ve yurtdışına gönderildiğliddiasına ilişkin ilgi yazınız eki yazılı 
soru önergesi incelenmiştir. 

1. Kontrgerilla örgütünün varlığı hakkında bir bilgi Bakanlığımızda bulunmamaktadır. 
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2. önergede adı geçen Eyüp özalkuş 26.8.1976 tarihinde Türk Hava Yollan A.O.'da sa
vunma uzmanı olarak göreve başlamış, 1.4.1988 tarihinde Sivil Savunma Müdürü iken yaş haddi 
nedeniyle iş akdi fesh edilmek suretiyle ilişkisi kesilmiştir. 

Adı geçen THY Yönetim Kurulunun 1.9.1980 gün ve 291 Sayılı Kararı ile Tel-Aviv Müdür
lüğüne Müfettiş kadrosu çıkıncaya kadar istasyon şefi olarak atanmış ve Maliye Bakanlığının 
10.9.1980 gün ve 156 sayılı yazısına istinaden 3.11.1980 tarihinden 1.6.1981 tarihine kadar idarî 
müfettiş görevinde istihdam edilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Cengiz Tuncer 

Ulaştırma Bakanı 

2. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'm, Ktrtkkale SSK Müdürlüğünün 24.11,1990'da açtığı sına
va ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam imren Aykut'un yazılı cevabı (7/1713) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın tmren Aykut tarafıdan yazılı olarak 
yanıtlanmasına müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 

Doç. Dr. Ali Uyar 
Hatay 

1. 24.11.1990 tarihinde Kırıkkale SSK Müdürlüğünün açtığı sınavda, 700 kişiden ancak 
15'inin kazandırıldığı doğru mudur? 

2. Mülakat neticesinde bunlardan sadece 10 tanesinin alınacağı, yazılı sınavı kazanan 
15 kişiden, 6 tanesinin SSK çalışanları ile yakın akraba olduğu doğru mudur? 

3. Bu yazılı sınavı kazanan Nezahat Bekeç, Mahir özdemir, Sevgi Meltem Yerligök, Sü
reyya Işık ve soy ismi Baydar olan insanların SSK'da görev yapanlarla akrabalık dereceleri nedir? 

T.C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 20.12.1990 

Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü 
Sayı: 300-1041/11.01.6/10514.042471 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: 4.12.1990 tarih ve Kan.Kar.Md.-7/1713-6346/28350 sayılı yazınız. 
Hatay Milletvekili Ali Uyar tarafından hazırlanan "Sosyal Sigortalar Kurumu Kırıkkale 

Müdürlüğünün 24.11.1990 tarihinde açtığı sınava ilişkin" yazılı soru önergesi Bakanlığımızca 
incelenmiştir. 

Bakanlığımız bağlı kuruluşu Sosyal Sigortalar Kurumu Kırıkkale Sigorta Müdürlüğünün 
personel ihtiyacını teminen, toplam 23 adet kadro için 24 Kasım 1990 tarihinde yazılı sınav, 
1 Aralık 1990 tarihinde de mülakat yapılmak üzere ilgili üniteye yetki verilmiştir. 

Sözkonusu sınavda usulsüzlük olup olmadığı Sosyal Sigortalar Kurumu Teftiş Kurulu Baş
kanlığınca incelenmekte olup, sonucu ayrıca sunulacaktır. . 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. tmren Aykut 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
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3. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'mn, SSK ilgililerinin sağlık sorunlarına ilişkin sorusu ve Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı imren Aykut'un yazılı cevabı (7/1718) 

Ankara, 3.12.1990 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın tmren 
Aykut tarafından cevaplandırılmasını arz ederim. Saygılarımla. 

Fuat Kılcı 
tzmir 

1. Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamındaki çalışanlar için bakanlık bünyesine bağlı belli 
bölgelerde eczane açmayı düşünüyor musunuz? 

2. Sosyal Sigortalar Kurumu dispanserlerinde sigortalı hastalara ilaçlarını da verdirmeyi 
düşünüyor musunuz? 

T.C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 20.12.1990 

Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü 
Sayı: 300-1041/11.03.6-10513.42472 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: 7.12.1990 tarih ve Kan.Kar.Md. 7/1718-6364/28430 sayılı yazınız. 
tzmir Milletvekili Sayın Fuat Kılcı'mn SSK ilgililerinin sağlık sorunlarına ilişkin yazılı so

ru önergesi Bakanlığımca incelenmiştir. 
Sosyal Sigortalar Kurumu sigortalı ile bakmakla yükümlü olduğu eş, çocukları, ana ve 

babaları ile emekliler bunların bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocukları ana ve babalar^, dul 
ve yetimlere 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre, yurtdışında bulunan vatandaşlarımı
zın ülkemizde bulunmaları dahilinde ve bu vatandaşlarımızın yurdumuzda ikamet eden aile 
bireylerine ikili Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri gereği sağlık yardımı sağlamaktadır. 

Kurum bu hizmeti öncelikle kendi sağlık tesislerinde veya özel tıp dalları ile yeterli sağlık 
hizmeti veremediği yörelerde anlaşma yaptığı sağlık tesisleri ile sağlamaktadır. 

tdarî ve malî bakımdan muhtar bir kuruluş olan Sosyal Sigortalar Kurumunun sağlık hiz
metleri için Bakanlık bünyesinde belli bölgelerde eczane açılması yasal olarak mümkün bulun
mamaktadır. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 123 üncü maddesi Kurum'a yataklı ve 
yataksız sağlık tesislerinde eczane kurup işletme hakkı tanımıştır. 

Sosyal Sigortalar Kurumuna ait hastanelerin tümünde eczane bulunmaktadır. Bunun dı
şında sigortalı ve hak sahibi sayısı, reçete sayısı ve cari gider verileri dikkate alınarak rantabl 
olan dispanserlerde eczane açımı yoluna gidilmektedir. Eczane açılmayan dispanser ve sağlık 
ocağı çevresinde ise eczaneler ile anlaşma yapılarak, hizmetin aksamadan yürütülmesi temin 
edilmektedir. 

Halen sağlık tesislerimizden 208 inde eczane bulunmakta olup, hizmet yürütülmektedir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. İmren Aykut 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
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4. — izmir Milletvekili Fuat Ktlct'mn, Bağ-Kur ilgililerinin sağlık sorunlarına ilişkin sorusu 
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı imren Aykut'un yazüı cevabı (7/1719) 

Ankara, 3.12.1990 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın tmren 
Aykut tarafından cevaplandırılmasını arz ederim. Saygılarımla. 

Fuat Kılcı 
izmir 

1. Bağ-Kur emeklileri ve bağkurlular için ilaç ve tedavi edilmeleri yönünde uygulamada 
pekçok şikayet ve bezbinlikler vardır. Bütün şikayetlerin kalkması için yeni uygulama düşünü
yor musunuz? Düşünüyor iseniz bunlar nelerdir? 

2. Bağ-Kur ile Sosyal Sigortaları aynı çatı altında toplamayı düşünüyor musunuz? Dü
şünüyorsanız düşüncelerinizi açıklar mısınız? 

T.C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 20.12.1990 

Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü 
Sayı: 300-1041/11.03.6—10512.42473 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: 7.12.1990 tarih ve Kan.Kar.Md. 1719-6365/28431 sayılı yazınız. 
tzmir Milletvekili Sayın Fuat Kılcı'mn "Bağ-Kur sigortalılarının sağlık sorununa ilişkin" 

yazılı soru önergesi Bakanlığımca incelenmiştir. 
1. Bağ-Kur sağlık sigortası 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışan

lar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa ek olarak 3235 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile 
1 Ocak 1986 tarihi itibarıyla Uç yıllık dönem içinde kademeli bir şekilde ve 1989 yılından itiba
ren bütün yurdu kapsamak üzere uygulamaya konulmuştur. 

Bağ-Kur sigortalıları yanında bakmakla yükümlü oldukları eşleri, çocukları ana ve baba
lan ile, emekliler, bunların bakmakla yükümlü oldukları eşleri, çocukları, ana ve babalarını, 
dul ve yetimleri kapsayan sağlık sigortasından, 3 100 000 vatandaşımız sağlık karnesi alarak 
sağlık hizmetinden faydalanmaya hak kazanmıştır. 

Hizmet satın alma şeklinde uygulanan sağlık hizmeti, Devlet Hastaneleri, Sosyal Sigorta
lar Kurumu Hastaneleri, Üniversite Hastaneleri ve Kamu tktisadî Kuruluşları ile diğer sağlık 
tesislerinden faydalanılarak gerçekleştirilmektedir. 

Sağlık hizmetinin finans kaynağını oluşturan Sağlık Sigortası Priminin, hızlı bir artış gös
teren sağlık harcamaları ile ilaç bedellerini karşılayamaması sonucu doğan aktuer açık nede
niyle zaman zaman uygulamada aksaklıklar görülmüş, bunun yanında bilgi noksanlığı nede
niyle belirlenen durumlar, ayrıca bazı suiistimaller de Bağ-Kur sağlık sigortasında kamuoyuna 
akseden darboğazlara sebebiyet vermiştir. 

Bağ-Kur sağlık sigortası konusunda dört yıla varan uygulama sonuçlarına göre gerekli idarî 
tedbirler alınmıştır. 
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Ayrıca, konunun yasal olarak düzenlenmesi gereken hususlarına ait olmak üzere hazırla
nan Kanun Tasarısı üzerindeki çalışmalar tamamlanmış olup, kısa sürede Türkiye Büyük Mil
let Meclisine arz edilecektir. 

2. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu bir hizmet akdine dayanarak bir veya bir kaç işve
ren yanında çalışanlara 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu ise esnaf, sanatkâr ve diğer bağımsız çalı
şanlara sosyal güvenlik hakkı sağlayan sosyal güvenlik kanunlarıdır. 

Bu nedenle ayrı kesimlerin sosyal güvenlik haklarını düzenleyen yasaların birleştirilmesi 
mümkün görülmemektedir. Bununla birlikte sosyal güvenlik haklan arasında norm ve stan
dart birliğinin sağlanması amacıyla Bakanlığımızda geniş kapsamlı bir çalışma başlatılmış olup, 
ilk aşamada sosyal güvenlik konusunda uzman üniversite öğretim görevlileri ile bir toplantı 
düzenlenerek görüşleri alınmıştır. 

Bakanlık olarak amacımız 2000 li yılların Türkiyesinde herkesin eşit sosyal güvenlik hak
kına sahip olabileceği yasal bir düzenlemenin ön hazırlık çalışmalarını gerçekleştirmektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. tmren Aykut 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

54 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

20.12.1990 Perşembe 

Saat : 10.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
x 1. — 1991 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/752) 

(S. Sayısı: 488) (Dağıtma tarihi: 6.12.1990) 

x 2. — 1989 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1989 Malî Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/732, 3/1398) (S. Sayısı: 495) 
(Dağıtma tarihi: 6.12.1990) 

x 3. — Katma Bütçeli İdareler 1991 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/753) (S.Sayısı: 489) (Dağıtma tarihi: 6.12.1990) 

x 4. — 1989 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk 
Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1989 Malî Yılı Katma Bütçe
li İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/733, 3/1399) 
(S. Sayısı: 493) (Dağıtma tarihi: 6.12.1990) 

SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

(x) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 


